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CONGRESSO NACIONAL 

 
Presidência 

 
Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais 

 
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da 

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

 
5ª SESSÃO CONJUNTA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 4ª 

LEGISLATURA 
 

Em 2 de Maio de 1962 
 

As 21 horas e 30 minutos 
 

ORDEM DO DIA 
 

Vetos presidenciais: 
1º ilegível total Projeto de Lei (nº 1.174-B-59, na câmara e nº 75-

61, no Senado que auto r iza  o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00, destinado 
às obras e equipamentos da Escola Politécnica de Campo Grande, 
no Estado da Paraíba tendo, relátorio sob nº 7 da 1962, da Comissão 
mista; 

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

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO 
 

Cédula  Veto   Disposição a que se refere 
      

1 – 1º – Totalidade do Projeto 
2 – 2º – Palavra "consectivo", nas alineas a 

e b do § 4º do art. 7º. 
 

Dia 2 de maio 
 
1º –veto total, ao Projeto de Lei (nº 1.174-B-59, na Câmara e nº 75-

61, no Senado) que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da 
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00, destinado às 
obras e equipamentos da Escola Politécnica de Campina Grande, no Estado 
da Paraíba, tendo Relatório sob nº 7, de 1962, da Comissão Mista: 

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

 
Dias 3, 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho 

 
– veto parcial, ao Projeto de Lei (nº 2.222-57, na Câmara e n º  

13 -50  no Senado; que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 
Senado Federal, 27 de abril de 1962. 
 

AURO MOURA ANDRADE 
Presidente 

 
SENADO FEDERAL 

 

MESA 

 

Presidente – Moura Andrade PSD. 

Vice-Presidente – Rui Plameira – 

UDN. 

Primeiro Secretário – Argemiro de 

Figueiredo – PTB. 

Segundo Secretário – Gilberto 

Marinho – PSD. 

Terceiro Secretário – Mourão 

Vieira – UDN 

Quarto Secretário – Novaes Filho 

(PL). 

Primeiro Suplente – Mathias 

Olympio – PTB. 

Segundo Suplente – Guido 

Mondin – PSD. 

Terceiro Suplente – Joaquim 

Parente – UDN. 

 

LÍDERES E VICE-LÍDERES 

 

DA MAIORIA 

 

LÍDER 

 

Filinto Müller (PSD). 

 

VICE-LÍDERE 

 

Lima Teixeira (PTB). 

Nogueira da Gama (PTB). 

Lobão da Silveira (PSD). 

Victorino Freire (PSD). 

Jefferson de Aguiar (PSD). 

Guido Mondim (PSD) 

Jorge Maynard (PSP) 

Saulo ramos (PTB) 

 

DA MINORIA 

 

João Villasboas (UDN). 

 

DOS PARTIDOS 

 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO  

 

LÍDER 

 

Benedito Valladares. 

 

VICE-LÍDERES 

 

Gaspar Veloso. 

Victorino Freire. 

Alô Guimarães. 

 

DA UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 

 

LÍDER 

 

Daniel Krieger. 

 

VICE-LÍDERES' 

 

Afonso Arinos. 

Afrânio Lages.  

Padre Calazans 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

 
LÍDER 

 
Barros Carvalho. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Fausto Cabral. 
Arlindo Rodrigues. 
Nelson Maculan. 
 
DO PARTIDO LIBERTADOR 

 
LÍDER 

 
Mem de Sá. 
 

VICE-LÍDER 
 
Aloysio de Carvalho. 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
PROGRESSISTA 

 
LÍDER 

 
Jorge Maynard. 

 
VICE-LÍDER 

 
Miguel Couto. 
 
DO PARTIDO TRABALHISTA 

NACIONAL 
 

LÍDER 
 
Lino de Mattos 
6 Menezes Pimentel – Ceará

7. Ruy Carneiro – Paraíba. 
8. Jarbas Maranhão – 

Pernambuco 
9. Silvestre Péricles – Alagoas. 
10. Ary vianna – Espírito Santo. 
11. Jefferson Aguiar – Espirito 

Santo. 
12. Gilberto Marinho – 

Guanabara. 
13. Paulo Fernandes – Rio de 

Janeiro 
14. Moura Andrade – São Paulo 
15. Gaspar Veloso – Paraná 
16. Alô Guimarães – Paraná 
17. Guido mondim – Rio Grande 

do Sul 
18. Benedite Valladares – Minas 

Gerais 
19. Filinto Müller – Mato Grosso 
20. Juscelino Kubitschek 

(Licenciado em exercício o Sr. José 
Feliciano) – Goias 

21. Pedro Ludovico – Goias 
 

 
UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 

 
1. Mourão Vieira – Amazonas. 
2. Zacarias de Assunção – Pará. 
3. Joaquim Parente – Piauí. 
4. Fernandes Tavora – Ceará. 
5. Reginaldo Fernandes – Rio. 
6. Sérgio Marinho – Rio Grande 

do Norte. 
7. João Arruda – Paraíba. 
8. Afrânio Lages –  Alagoas. 
9. Rui Palmeira – Alagoas. 
10. Heribaldo Vieira – Sergipe. 
11. Ovídio Teixeira – Bahia. 
12. Del Caro – Espírito Santo
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13. Afonso Arinos – (licenciado. Em 
exercício o suplente Venâncio Igrejas) – 
Guanabara. 

14. Padre Calazans – São Paulo. 
15. Irineu Bornhausen – Santa Catarina. 
16. Daniel Krieger – Rio Grande do Sul. 
17. Milton Campos – Minas Gerais. 
18. João Vilasboas – Mato Grosso. 
19. Lopes da Costa – Mato Grosso. 
20. Coimbra Bueno – Goiás. 

 
DO MOVIMENTO TRABALHISTA 

RENOVADOR 
 

LÍDER 
 
Paulo Fender. 
 

O PARTIDO REPUBLICANO 
 

LÍDER 
 
Mendonça Clark. 
 
REPRESENTACÃO PARTIDÁRIA 
 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 

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

 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

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

(Piauí). Em exercício o Suplente, Sr. 
Mendonça Clark (do PR). 

 
PARTIDO LIBERTADOR 

 
1. Novaes Filho – Pernambuco. 
2. Aloísio de Carvalho – Bahia. 
3. Mem de Sá – Rio Grande do Sul. 
 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
 
1. José Maynard – Sergipe. 
 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 
 
1. Lino de Matos – São Paulo. 

 
MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR 

 
1. Paulo Fender – Pará. 
 
PARTIDO REPUBLICANO (P R ) 

 
1. Mendonça Clark – Piauí. 
 

SEM LEGENDA 
 
Dix-Huit Rosado – Rio Grande do Norte. 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

Comissão Diretora 
 
Moura Andrade – Presidente 
Rui palmeira 
Argemiro de Figueiredo 
Gilberto Marinho  
Mourão Vieira 
Novaes Filho  
Mathias Olympio  
Guido Mondin  
Joaquim parente (9). 
 

Comissão de Agricultura 
 
PTB – Nelson Maculan – Presidente 
PSD – Eugênio Barros – vice- Presidente 
PSD – Alô Guimarães 
PSD) – Paulo Fernandes 
UDN – Lopes da Costa 
UDN – Ovidio Teixeira 
PTB – Fausto Cabra, (7) 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES MAURO MONTEIRO 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
BRASÍLIA 

Comissão de Financas 
 
UDN – Daniel Krieger – Presidente 
PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente  
PSD – Eugênio Barros  
PSD – Paulo Coelho  
PSD – Gaspar Velloso  
PSD – Lobão da Silveira  
PSD – Victorino Freire  
UDN – Irineu Bornhausen  
UDN – Fernandes Távora  
UDN – Lopes da Costa  
PTN – Lino de Mattos  
PTB.– Nogueira da Gama  
PTB – Barros Carvalho  
PTB – Saulo Ramos 
        – Dix-Huit Rosado  
   PL – Mem de Sá (17). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Silvestre Péricles  
PSD – Ruy Carneiro  
PSD – Jarbas maranhão  
PSD – Menezes Pimentel  
PSD – Pedro Ludovico  
PSD – Filinto Müller  
UDN – Coimbra Bueno 
UDN – Zacharias de Assaumpção  
UDN – João Arruda  
UDN – Milton Campos  
UDN – João Villasboas  
UDN – Del Caro 
PTB – Fausto Cabral  
PTB – Vivaldo Lima  
PTB – Arlindo Rodrigues  
PTB – Caiado de Castro  
PTB – Lima Teixeira 
   PL – Aloysio de Carvalho 
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 horas 
Secretário – Renato de Almeida 

Chermont. 
 

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

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Sebastião Archer  
PSD – 2. Silvestre Péricles 
PSD – 3. Eugênio Barros.  
UDN – 1. Dix-Huit Rosado  
UDN – 2. Padre Calazans  
UDN – 3. Heribaldo Vieira  
PTB – 1. Barros Carvalho  
PTB – 2. Lourival Fontes  
PTB – 3. Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16 floras. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Relações Exteriores 
 
PTB – Vivaldo Lima – Presidente.  
UDN – João Villasboas – Vice-

Presidente. 
UDN – Afrânio Lages. 
UDN – Heribaldo Vieira. 
PSD – Benedicto Valladares. 
PSD –. Gaspar Veloso.  
PSD – Filinto Muller.  
PTB – Lourival Fontes 
   PL – Aloysio de Carvalho (9). 
 

SUPLENTES 
 
UDN – Milton Campos.  
UDN – João Arruda 
UDN – Sergio Marinho  
PSD – Menezes Pimentel. 
PSD – Jefterson de Aguiar  
PSD – alô Guimarães. 
QTB – Nogueira da Gama 
PTB – Barros Carvalho  
   PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quintas-feiras ás 16.00 

horas. 
Secretário: Eurico Gory Auler. 

 
 

ASSINATURAS 
 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
 

Capital e Interior 
 

 
Capital e Interior 

Semestre................................... Cr$ 50,00 Semestre..................................... Cr$ 39,00 
Ano............................................ Cr$ 96,00 Ano.............................................. Cr$ 76,00 

 
Exterior 

 
Exterior 

 
Ano............................................ Cr$ 136,00 Ano.............................................. Cr$ 108,00 

 

 

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão 
tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. 

– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à 
sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque ou vale postal, 
emitidos e favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 
sòmente mediante solicitação. 

– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido, 
cobrar-se-ão mais Cr$ O,50. 

 

SUPLENTES 

 

PSD – Pedro Ludovico 

PSD – Jefferson de Aguiar 

PSD – Sebastião archer 

UDN – Del Caro 

UDN – Irineu Bornhausen 

PTB – Caiado de Castro  

PTB – Lima Teixeira  

Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas. 

Secretário: José Aristides de Moraes 

Filho. 

 

Comissão de Constituição e Justiça 

 

PSD – Jefferson de Aguiar – Presidente. 

UDN – Milton Campos – Vice-

Presidente. 

PSD – Sylvestre péricles  

PSD – Ruy Carneiro  

PSD – Lobão da Silveira  

UDN – Heribaldo Vieira  

UDN – Afonso Arinos  

UDN – Afrânio Lages  

PTB – Lourival Fontes 

PTB – Nogueira da Gama  

   PL – Aloysio de Carvalho (11). 

 

SUPLENTES 

 

PSD – 1. Ary Vianna 

PSD – 2. Benedícto Valladares  

PSD – 3. Gaspar Velloso  

PSD – 4. Menezes Pimentel  

UDN – 1. João Vilias Boas  

UDN – 2. Daniel Krieger  

UDN – 3. Sérgio marinho  

UDN – 4. Lopes da Costa  

PTB – 1. Barros Carvalho  

PTB – 2. Lima Teixeira 

   PL – Mem de Sá. 

Reuniões: Quartas-feiras. às 16 horas. 

Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 

 

Comissão de Economia 

 

PSD – Gaspar Velloso – Presidente. 

PTB – Fausto Cabral – Vice-Presidente. 

UDN – Sérgio marinho 

UDN. – Fernandes Távora 

UDN – Del Caro 

UDN – João Arruda 

PSD – Alô Guimarães 

PSD – Paulo Fender 

PTB – Nogueira da Gama (9) 
 

SUPLENTES 

 

PSD – 1. Eugênio Barros  

PSD – 2. Sebastião Archei  

PSD – 3. Alô Guimarães  

UDN – 1. Irineu Bornhausen  

UDN – 2. Ovídio reixeira 

UDN – 3. Zacarias de Assumpção 

UDN – 4. Sérgio. Marinho  

PTB – 1. Lima Teixeira  

PTB – 2. Saulo Ramos 

Reuniões; Quintas-feiras, às 16 horas. 

Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 
Comissão de Educação e Cultura 

 

PSD – Menezes Pimentel – Presidente 

PL – Mem de Sá – Vice-Presidente 

PSD – Jarbas maranhão 

PTB – Saulo Ramos 

PTB – Arlindo Rodrigues 

UDN – Reginaldo Fernande: 

UDN – Padre Calazans 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Lobão da Silveira 

PSD -- Alô Guimarães 

UDN – Lino de Mattos (Do PTN) 

PTB – Caiado de Castro 

PTB – Lima reixeira 

   PL – Aloisio de Carvalho 

Reuniões: ás quartas-feiras, às 16 horas 

Secretário: Evandro Fonseca 

Paranaguá. 
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Comissão de Redação 
 

TITULARES 
 
Sérgio Marinho – Presidente (UDN) 
Ary Vianna – Vice-Presidente (PSD) 
Alô Guimarães (PSD) 
Affonso Arinos(UDN)  
Lourival Fontes (PTB) 
1. Padre Calazans (UDN) 
2. Heribaldo Vieira (UDN) 
2. Lobão da Silveira (PSD) 
1. Caiado de Castro (PTB) 
Secretário – Sara Abraão – Oficial 

Legislativo. 
Reunião – Terças-feiras, às 16 

horas. 
 

Comissão de Saúde Pública 
 
UDN – Reginaldo Fernandes – 

Presidente. 
PSD – Alô Guimarães – Vice-

Presidente. 
UDN – Fernandes Távora. 
PSD – Pedro Ludovico. 
PTB – Saulo Ramos – (5) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Eugênio Barros. 
PSD – Jarbas Maranhão, 
UDN – Lopes da Costa. 
UDN – Sérgio Marinho. 
PTB – Arlindo Rodrigues 
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 tioras. 
Secretário: Eduardo Rui Barbosa. 
 

Comissão de Segurança Nacional 
 
UDN – Zacarias Assumpção – 

Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice 

Presidente. 
PSD – Jefferson de Aguiar  
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Sergio Marinho. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Arlindo Rodrigues (7) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Jorge Maynard. 
PSD – Victorino Freire 
UDN – João Arruda.  
UDN – Afrânio Lages  
PTB – Saulo Ramos. 
PTB – Nelson Maculan 
Reuniões: Quintas-feiras às 16 

horas. 
Secretário: Julieta Ribeiro dos Santos. 
 

Comissão de Serviço Público Civil 
 
PL – Aloysio de Carvalho – 

Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice- 

Presidente 
PSD – Silvestre Péricles 
UDN – Padre Calazans. 
UDN – Coimbra Bucho. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Fausto Cabral. 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Benedito Valladares  
UDN – Sergio Marinho. 
UDN – Reginaldo Fernandes  
PTB – Nelson Cabral. 
PRB – Fausto Cabral 

PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretária: Italina Cruz Alves. 
 

Comissão de Transportes e Obras 
Públicas 

 
PND – Jorge Maynard – Presidente. 
UDN – Coimbra Bueno – Vice-

Presidente. 

PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
PTB – Fausto Cabral (5) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Paulo Coelho. 
UDN – Sergio Marinho 
UDN – Lino de Matos. 
PTB – Nelson Maculan 
Reuniões: Quartas-feiras as 16 

horas. 
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias. 
 
ATA DA 29ª SESSÃO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª 

LEGISLATURA, EM 30 DE ABRIL DE 
1962. 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. 

ARGEMIRO DE FIGUEIREDO GUIDO 
MONDIN. 

 
Às 14 horas e 30 minutos achem-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Paulo Fender – Zacharias de 

Assumpção – Lobão da Silveira – 
Mendonça Clark – Mathias Olympio – 
Joaquim Parente – Fernandes Távora – 
Menezes Pimentel – Diz-Huit Rosado – 
Argemiro de Figueiredo – Silvestre 
Péricles – Lourival Fontes – Jorge 
Maynard – Heribaldo Vieira – Ovídio 
Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de 
Curvalho – Jefferson de Aguiar – 
Benedito Valadares – Nogueira da Gama 
– Milton Campos – Coimbra Bueno – 
Lopes da Costa – Saulo Ramos – Guido 
Mondin (23). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de 
presença acusa o comparecimento de 23 
Srs. Senadores. Havendo número legal, 
declaro aberta a sessão. Vai ser lida a 
ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura 
da ata da sessão anterior. 

O SR. PRESIDENTE: Em discussão 
a ata que acaba de ser lida. 

O SR. PAULO FENDER (sôbre a 
ata) (não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, apenas uma retificação à 
ata, na parte que diz respeito à 
minha intervenção na tribuna, na última 
sessão. 

A parte em que a ata se refere a 
"páginas do Deputado Barbosa Lima 
Sobrinho sôbre o livro "Algo de Minha 
Vida", do Sr. Senador Fernandes Távora", 
deve ser retificada para "páginas lidas na 
Academia Brasileira de Letras pelo 
Deputado Barbosa Lima Sobrinho, etc." 

Era apenas isto, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE: – V. Exa. será 

atendido. 
A retificação solicitada constará da 

ata desta sessão. 
Continua em discussão a ata 

(Pausa). 
Não havendo mais quem queira usar 

da palavra, está encerrada discussão. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam a 
ata, com a ratificação solicitada pelo 
nobre Senador Paulo Fénder, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Aprovada. 
Há sôbre a mesa expediente que vai 

ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
– nº 138-62, de 23 de abril – 

Comunica que foram solicitados do 
Ministério da Fazenda os esclarecimentos 
necessários à prestação das informações 
pedidas pelo Sr. Senador Jefferson de 
Aguiar em seu requerimento n° 80, de 
1962; 

– n° 150-62, de 23 de abril – 
Comunica haver sido recomendada ao 
Ministro da Viação a emissão de selos em 
homenagem à memória do Prof. Alfonso 
Bovero sugerida pelo Sr. Senador Padre 
Calazans; 

– n° GB 59, de 11 de abril – 
Transmite as informações solicitadas pelo 
Sr. Senador Nelson Maculan em seu 
requerimento n° 427, de 1961; 

do Sr. Chefe do Gabinete Civil da 
Presidência da República: 

s/n°, de 16 de abril – Restitui dois 
dos autógrafos referentes à Lei nº 4.055, 
de 13 do mesmo mês, promulgada pelo 
Presidente do Senado Federal. 

 
Camunicação de eleição e posse 
 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Barreiras, BA; 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Aquidauana, MT; 
– da Mesa da Assembléia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro; 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Paracambí, RJ; 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Getulina, SP; 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

S. José da Bela Vista, SP; 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Raposos, MG; 
– da Diretoria da Associação Rural 

de Novo Hamburgo, RS; 
– da Mesa da .Câmara Municipal de 

Pelotas, RS; 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Saradí, RS. 
 

PARECER N° 85, DE 1962 
 
Da Comissão de Legislação Social 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 51, 
de 1961 (n° 2.490-C-60, na Câmara), que 
cria o Instituto de Previdência dos 
Congressistas. 

 
Relator: Senador Menezes Pimentel. 
1. O presente projeto de lei retornou 

ao exame desta Comissão a fim de serem 
apreciadas as quatro sub-emendas da 
Comissão de Finanças e emenda 
substitutiva que apresentamos na ocasião 
em que o assunto foi examinado por nós 
pela primeira vez. 

A subemenda nº 1 (C.F.) dá nova 
redação ao art. 39 do substituitivo e seus 
parágrafos 1º e 3º. Estabelece, quanto ao 
artigo, que os funcionários do Congresso 
poderão contribuir facultativamente para o 
I.P.C. desde que "se submetam a exames 
médicos". Parece-nos criar uma discriminação 
injusta, uma vez que tanto os atuais 
parlamentares, como os ex-congressistas, 
estão isentos dessa exigência. Foge, assim, 
ao mandamento constitucional de que "todos 
são iguais perante a lei". 

A nova redação dada ao § 1º do art. 
3º reduz o período de carência de quatro 
para, três anos, o que, a nosso ver não se 
enquadra com o espírito do substitutivo. 

O § 3°, da maneira adotada  
pela subemenda, estabelece que, em 
caso de falecimento do contribuinte antes 
decompletado o período de carência,  
os seus beneficiários poderão saldar 
 

a dívida "em prestações mensais até o 
número de trinta e seis", quando, no 
substitutivo, dávamos até quarenta e oito 
meses, forma mais razoável e justa para 
a família do ex-segurado. 

3. A subemenda nº 2 (C. F.) 
determina a inclusão na alínea C do art. 
4°, das palavras "... e subvenções". 

Em nosso substitutivo procuramos 
desvincular o I.P.C. do Tesouro Nacional 
e, consequentemente, do amparo estatal 
a êle dado pelo projeto em sua forma 
primitiva. A subemenda, como se vê foge 
aos objetivos ali visados. 

4. A subemenda n° 3 (C.F.), 
estabelece uma pensão correspondente a 
dez vêzes a contribuição mensal do 
respectivo subsídio fixo ou vencimento. 

No substitutivo, esta pensão 
corresponderia a quarenta por cento (40%) 
do respectivo subsídio fixo ou vencimento. 
Assim fizemos por entendermos ser de 
melhor técnica, legislativa a fixação de uma 
base percentual. 

5. A subemenda nº 4 (C. F.), em 
acréscimo ao estatuído no art. 15, 
estabelece que também o funcionário 
aposentado, ao retornar à atividade, deixa 
de receber a pensão, vedando, ainda, que 
o em exercício a perceba. 

Parece-nos justa e merecedora de 
apoio tal disposição, pois visa a dar 
tratamento idêntico a todos os segurados 
do I.P.C., seja congressista ou funcionário 
do Congresso. 

6. Pelas razões expostas, opinamos 
pela rejeição das subemendas de nº 1 a 
3, e pela aprovação da de nº 4 tôdas da 
Comissão de Finanças. 

Sala das Comissões, em 25 de abril. 
de 1962. – Lima Teixeira – Presidente – 
Menezes Pimentel, Relator – Nelson 
Maculan – Lopes da Costa, – Afrânio 
Lages – Ruy Carneiro – Arlindo 
Rodrigues. 

 
PARECER Nº 86, DE 1962 

 
Da Comissão de Economia sôbre o 

Projeto de Lei do senado nº 30 de 1961, 
que altera disposições de Consolidação 
das Leis do trabalho (Decreto-lei nº 5.452. 
de 1º maio de 1943). 

 
Relator: Senador Gaspar Velloso. 
1. Trata-se de projeto, apresentado 

pelo nobre Senador Paulo Fender dando 
nova redação ao sarts. 373 374, 376 e 
382 da Consolidação das Leis do 
Trabaho, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.152, de 1º de maio da 1943, relativas à 
duração do trabalho normal da mulher. 

2. Do confronto dos dois textos, em 
vigência e o ora apresentado, verifica-se 
que o projeto visa a proteger, mais 
amplamente, o trabalho da mulher, 
reduzindo-o, tanto no que diz respeito a 
sua duração normal como no que tange 
ao seu limite maximo semanal, durante o 
regime de prorrogação, em caso de 
acôrdo entre empregados e 
empregadores. Entre duas jornadas de 
trabalho, o intervalo destinado ao 
repouso, é, ainda, aumentado á nova 
redação dada ao art. 376 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
estabelece que, somente em casos 
excepcionais, poderá a duração do 
trabalho diurno elevar-se acima do limite 
legal até o máximo de dez horas, 
devendo o salário-hora ser, pelo menos, 
vinte cinco por cento superior ao normal. 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, 
ouvido a respeito, opinou pela aprovação 
do projeto, por inexistir qualquer 
inconstitucionalidade, tendo o seu nobre 
Relator lembrado, em seu parecer, nada 
impedir que quem produza mais, ganhe mais. 

Realmente, êste é um aspecto do 
problema que merece ser salientado. 
Evidentemente, quem trabalhar maior 
número de horas produzirá mais e 
perceberá em correspondência ao seu 
trabalho. Assim. não existirá qualquer 
diferença de salários, mas, simplesmen-
 

 



578 Terça-ferira 1 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Maio de 1962 
 
te, diferença do número de horas de trabalho 
entre homem e a mulher: o primeiro 
trabalhando maior número de horas produzirá 
mais e, em consequência, virá a receber 
mais. 

4. O fim colimado pelo projeto e o de 
dar maior proteção ao trabalho da mulher 
regulando-o de maneira mais condizente com 
a sua condição biológica. 

5. O mérito da matéria, entretanto 
pertence á alçada da Comissão de 
Legislação Social, que melhor dirá a respeito 

6 Ante o exposto, tendo em vista nada 
existir, no tocante a esta Comissão, que 
possa ser argüido contra o projeto, opinamos 
pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 23 de fevereiro 
de 1962. – Fausto Cabral, Presidente. – 
Fernandes Tavora. – Sérgio Marinho. – 
Lobão da Silveira. – Del Caro. 

O SR. PRESIDENTE: Está finda a 
leitura do expediente. Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 167, DE 1962 
 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos têrmos regimentais, 

sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro da Viação e Obras Públicas as 
seguintes informações: 

a) que providências estaria adotando o 
referido Ministério no sentido de que os 
portos de Icoraci e Santarém, no Estado do 
Pará, possam beneficiar-se, com a urgência 
reclamada, do plano de obras constantes do 
decreto que disciplina a Lei nº 3.421, de 10 
de julho 1958 de instituidora do Fundo 
Portuário Nacional; 

b) se efetivamente, já foi apresentada 
ao Conselho de Ministros a proposta de 
decreto suplementar que corrija a anomalia; e 

c) que providências estariam sendo 
adotadas para a recuperação de vultosa 
quantia, recebida à conta de verba do 
Departamento de Portos, Rios e Canais, na 
Amazônia, pelo extinto Diretor Acrisio de 
Miranda Corrêa, em cujo inventário a dita 
quantia se acharia comprometida e até ao 
presente impossibilitada de reverter ao 
Ministério, estando mesmo em mãos de 
terceiros, pelo que, a ser o fato verídico, se 
solicitam informações detalhadas sôbre tôda 
a ocorrência e suas implicaçõos jurídicas, 
funcionais ou morais na órbita de ação do 
Ministério, pela regularização perfeita da 
matéria: 

Sala das Sessões, 30 de abril de 1962. 
– Paulo Fender. 

O SR. PRESIDENTE: O projeto de Lei 
do Senado nº 21, de 1952, que estabelece 
indenização para casos de aprisionamento 
injusto, foi objeto de pedido de diligência, 
constituinte de audiência do Instituto dos 
Advogados Brasileiros, feito pela Comissão 
de Constituição e Justiça atraves de seu 
Parecer nº 862, de 1959, aprovação pelo 
Plenário em 15 de dezembro do mesmo ano. 

Por cinco vêzes, nos três anos 
decorridos desde então o Senado se dirigiu 
aquele instituto, manifestando o interesse da 
referida Comissão em conhecer o seu 
pronunciamento sôbre a matéria. 

Os oficios expedidos datados de 29 de 
Janeiro 31 de maio, 12 de agôsto e 24 de 
outbro de 1960. e 19 de janeiro de 1061, 
fitaram sem resposta. 

Estabelece o Regimento, no § 2º do art. 
145 alterado pela Resolução número 76 de 
1962: 

" Ao fim do prazo de um mês será 
renovado, independentemente de 
deliberação do Senado ou da Comissão, o 
expediente relativo à diligência não cumprida. 
Transcorrido mais de um mês sem resposta a 
matéria será incluída em pauta da Comissão, 
a fim de que decida: 

"ilegivel dispensa a diligência". 

À vista dessa determinação 
regimental, a Mesa encaminhará o projeto 
novamente, à Comissão de Constituição e 
Justiça, (Pausa). 

O Sr, Senador Paulo Coelho enviou à 
Mesa discurso a fim de ser publicado, na 
forma do disposto no art. 201, § 2º, do 
Regimento Interno. 

S. Exª será atendido. 
É o seguinte: 
Sr. Presidente, para conhecimento do 

Senado comunico a V. Exª que acabo de 
enviar ao Senhor Ministro da Educação e 
Cultura o seguinte ofício: 

 
Em 23 de abril de 1962 

 
Sennor Ministro, 
O desenvolvimento do ensino médio no 

interior do meu Estado, o Amazonas, é um 
imperativo do bem público que não pode 
apenas ficar à mercê das combalidas 
finanças Estaduais e dos auxílios 
arrecadados aqui e ali da paupérrima 
população local que se debate em crises 
permanentes. 

Além da Missão Saleziana que 
mantêm cursos primários e também de 
Ensino Normal Rural, nenhum outro 
estabelecimento existe que possa 
proporcionar ensino à juventude brasileira 
sequiosa de receber instrução. 

Urge que o Poder Público vá em 
socorro dessas aspirações tão elevadas das 
populações do interior do meu Estado. 

Nessas circunstâncias solicitaria a 
Vossa Excelência fôsse destacada da verba 
global própria a importância de quatrocentos 
e cinqüenta mil cruzeiros para cada, um dos 
pavilhões escolares que deverão ser 
construídos nas cidades de Humaitá e 
Manicoré, no Rio Madeira, a cargo da Missão 
Saleziana ali instalada, de modo a poderem 
os Missionários executar os seus programas 
de ensino médio à população escolar das 
referidas localidades. 

Estas. Senhor Ministro, as 
reivindicações que apresento a Vossa 
Excelência em favor do ensino médio nos 
Municípios a que me referi na certeza de que 
Vossa Excelência na sua elevada sabedoria 
e rasgo tino educacional não deixará de 
atender. Cordialmente. – Paulo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE: Há oradores 
inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Guido 
Mondin, por cessão do nobre Senador 
Jefferson de Aguiar. 

O SR. GUIDO MONDIN (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, tecerei breves comentários sôbre 
o 1º de maio que amanhã transcorre. Antes, 
porém, Sr. Presidente, duas palavras sôbre 
assunto que parece merecer muito a nossa 
atenção. 

Os jornais de ôntem publicaram, com 
destaque, novas manifestações de 
Deputados contra o Senado. O Deputado 
Celso Brandt, em sua intervenção no plenário 
da Câmara, chega a considerar o Senado 
como inútil e pernicioso aos interêsses do 
povo brasileiro. 

Tal movimento, Sr. Presidente, está a 
merecer nosso cuidado, porque não se 
pode permitir o livre curso à insensibilidade 
dos que dão vazão aos seus estranhos 
ímpetos. 

Não é meu propósito, nesta 
oportunidade, fazer a defesa da Câmara 
Alta, porque considero tão absurda a idéia 
que perturba certos representantes, que 
não deveríamos a rigor, com ela nos 
preocupar. Há, porém, um aspecto que me 
parece muito grave e, em razão dêle, é 
que nos devemos manifestar. Não sei o 
que há, realmente, por detrás dessa 
atitude de parlamentares da outra Casa, 
mas que, em verdade, nos leva a uma 
reação e nós sabemos que as reações 
levam a extremos, às vêzes de efeitos 
desastrosos para o próprio regime. 

O povo estará atento; ninguém cuidará 
de doutrinas ou de argumentos. Ficará a 
idéia central que é só o que sobra nestes 
dias de amarga preguiça mental. Então, o 
raciocínio simplista virá de imediato: se as
 

Casas que constituem o Congresso se 
combatem é porque os próprios 
parlamentares consideram inútil e nociva a 
representação popular. Ai situo tôda a 
gravidade dessa deselegante campanha. 
Cabe-nos, pois, neste chocante episódio, 
proceder como revisores, não deixando que a 
falta de bom senso prossiga com danosas 
conseqüências para o regime e repasto para 
os solapadores da Democracia. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite-me 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: – Com prazer. 
O SR. PAULO FENDER: – Atribuo 

êsses ataques de Deputados ao Senado a 
simples impulsos demagógicos, porque me 
custaria atribuir-lhes o simples 
desconhecimento da Constituição Federal, 
que preserva a ineolumidade da Federação, 
e da instituição representativa do Congresso. 
Quaisquer emendas podem ser oferecidas ao 
Estatuto Maior do povo brasileiro menos 
aquelas que venham a incidir sôbre a 
Federação e a República. Ora, é o Senado a 
Casa da Federação. A própria representação 
senatorial o diz. Ela é igual para qualquer 
Estado da Federação. Aqui, a Federação 
existe, plenamente, em tôda a sua fôrça 
democrática. Só o desconhecimento da 
instituição federativa justificaria atuação tão 
estridente, tão chocante, tão incompreensível 
de certos Deputados. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Nobre 
Senador, não temo êsse movimento. 
Preocupa-me, isto sim, como disse, a 
repercussão que tem ou terá perante o nosso 
povo. Gostaria que parlamentares que assim 
procedem tivessem, pelo menos, o bom 
senso de pensar nas conseqüências, apenas 
isso. 

O SR. PAULO FENDER: – Além disso, 
é um comportamento ético que merece a 
maior censura da Nação. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Vossa Ex.ª 
tem tôda razão. 

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

O SR. GUIDO MONDIN: – Com prazer. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 

Em certa oportunidade, asseverava que as 
críticas formuladas contra o Senado não 
tinham qualquer providência. Lí, aqui um 
quadro sinóptico sôbre a tramitação dos 
Projetos no Senado, mostrando, inclusive, 
que diversas proposições ficavam anos 
detidas na Câmara, e aqui apenas algumas 
semanas ou meses. É verdade que temos 
alguns Projetos em tramitação morosa, 
como o que regula o direito de greve, que 
veio para o Senado em 1958. Mas os 
exageros e as impertinências de alguns 
comentadores chegam a afirmar, como fêz, 
há poucos dias, o conceituado matutino 
Correio da Manhã, que êsse Projeto está há 
16 anos nesta Casa! Há uma preocupação 
generalizada em agredir o Senado da 
República, ainda hoje a fôrça de equilíbrio 
na Federação, o pires onde esfria o café 
quente dos impulsos demagógicos de 
alguns membros da Câmara dos Deputados 
que aprovam, inclusive, projetos de lei com 
êrros evidentes. Proclamando êsses 
defeitos, êsses êrros, informam que o 
Senado retificará, oportunamente, essas 
proposições ali aprovadas. Na Comissão de 
Constituição e Justiça, como Relator de 
uma proposição, tive ensêjo de retificar 
datas de projeto aprovados na Câmara em 
1960, relativas ao Orçamento de 1958: 
outro, no ano em que a Capital já se 
encontrava no Planalto, que ainda fazia 
referência à Capital Federal no Rio de 
Janeiro. Se defeito há aqui, males piores 
há por lá, onde também se verificavam 
deficiências na elaboração legislativa, fato 
comuns nas duas Casas do Congresso 
Nacional. Este combate ao Senado é mais 
uma demagogia entusiástica daqueles  
que se filiam às correntes extremistas  
da esquerda. O Deputado Salvador 
Losacco disse-me, certa vez, que  
iria apresentar uma Emenda Consti- 
 

tucional extinguindo o Senado da República. 
Respondi-lhe que teria prazer em queimá-lo e 
devolver-la numa caixa de fósforos, as cinzas 
da proposição. Não iriamos nos suicidar 
aprovando uma Emenda constitucional que 
viesse a nos extinguir. 

O SR PAULO FENDER: – E a 
Constituição proibe tal Emenda. 

O SR JEFFERSON DE AGUIAR: – Mas 
sem considerar essas rugas, asseguro que 
os embates e combates contra o Senado são 
sistemáticos, orientados bem conduzidos. 
Forçoso e reagimos, como tenho feito aqui 
com a colaboração e solidariedade de 
eminentes colegas, rejeitando ou aprovando 
os Projetos vindos da Câmara dos 
Deputados, sem a preocupação com o que 
possam alguns árdegos representantes dizer 
a respeito da nossa conduta. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Permite 
o nobre orador um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: – Com prazer. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Nobre 

Senador, ao chegar do estrangeiro, 
estarreceu-me a notícia da campanha que se 
trava na Câmara dos Deputados, contra o 
Senado. Nessa campanha vejo, sobretudo, 
uma falta de ética entre companheiros, entre 
parlamentares, e um gesto antidemocrático, 
esquerdista e traiçoeiro, que não se coaduna 
nem com o sistema de Govêrno presidencial 
em que vivíamos, nem com o sistema de 
Govêrno parlamentar que adotamos 
ultimamente. Sabemos que no próprio 
sistema parlamentar clássico da Inglaterra, e 
em outros países como a Itália e a França, há 
a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Existem a 
Câmara Alta e a Câmara Baixa com a função 
moderadora que têm no nosso atual sistema 
de Govêrno. De forma que, nem do ponto-de-
vista doutrinário, nem do ponto-de-vista ético 
ou democrático, se ajusta a campanha jue 
fazem contra o Senado. Aproveito a ocasião 
do discurso oportuno de V. Ex para lançar 
daqui o meu protesto contra o referido 
movimento. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Senhores 
Senadores, os apartes com que V. Ex.ª me 
honraram justificam a minha preocupação, 
porque movimento dessa natureza suscita 
debates e parece-me que êsses debates são 
prejudiciais ao ilegível, ao regime. Oxalá 
readquiram êsses Deputados o bom-senso e 
compreendam que essa campanha não pode 
ser levada avante porque contra ela não 
poderemos calar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O nobre 
orador permite um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Solidarizo-me 

com os reparos que V. Ex.ª faz em tôrno do 
discurso de um Deputado... 

O SR. GUIDO MONDIN: – Apoiado por 
vários outros Deputados. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...apoiado 
por vários Deputados, como diz V. Ex.ª, a 
respeito da extinção do Senado. Tenho a 
impressão de que não é êste o pensamento 
da Câmara, e sim de parlamentares 
isolados. Seria de estranhar tal coisa, uma 
vez que estamos no sistema bicameral e o 
Senado, que faz o papel de Câmara 
revisora, tem outras atribuições que não as 
possui a Câmara. Digo isso Porque já fui 
Deputado. Não veio em que possam estar 
em desacôrdo com o Senado ou por que 
possam formular essas críticas que não têm 
realmente, razão de ser. V. Ex.ª faz muito 
bem em suscitar o assunto neste instante e, 
ao mesmo tempo, em interpretar o 
pensamento da maioria ou da totalidade 
dos membros desta Casa. As ponderações, 
os reparos emitidos são muito judiciosos. 
Acredito mesmo que irão refletir-se 
sensivelmente sôbre aquêles que, neste 
momento, investem, sem fundamento 
contra o Senado da República. 
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O SR. GUIDO MONDIN: – Sou grato 
ao aparte de V. Ex ª. 

O SR. JORGE MAYNARD: – O 
nobre orador permite um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: – Com todo 
prazer. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Não 
compartilho da preocupação de V. Ex.ª, 
porque uma campanha dessa natureza 
não está encontrando nem encontrará 
éco no seio da opinião pública, e esta é 
que vale no Brasil. 

O SR. GUIDO MONDIN: – 
Realmente, parece não encontrar eco 
mas o noticiário da imprensa a respeito, 
foi destacado e sabemos que muitos há 
preocupados em desmerecer o 
Congresso. Sempre, nessas 
oportunidades, os ânimos se axaltam e a 
nossa função é a de evitar o 
prosseguimento da campanha. 

Fica, pois, Sr. Presidente, apenas 
êsse registro. Oxalá. não seja necessário 
algum de nós voltar ao assunto porque, 
insisto, quem mais sofre com campanhas 
dessa natureza é o próprio regime, que 
temos de preservar a todo custo. 

Sr. Presidente após êstes 
comentários, vou falar, como disse 
inicialmente, sôbre o dia de amanhã, 
numa breve referência à data máxima dos 
trabalhadores. 

(Lendo) 
Transcorre, amanhã, mais um 1º de 

Maio. É a data universal do trabalho. 

Dificilmente, porém, se poderia entoar 
louvores em tôrno da efeméride. 

Deveria o 1º de maio ser realmente 
motivo de exaltação do Trabalho e dos 
Trabalhadores. Deveria realmente ser um 
dia de festa, de júbilo, em que se falasse 
das conquistas até aqui alcançadas pelos 
obreiros de tôdas as profissões e se 
enaltecesse a alegria e a paz dos lares, 
onde a vida se desenvolvesse sob um 
teto digno e ante uma mesa farta. 

Mas, Sr. Presidente, entro no 
açougue, vejo o preço da carne e não 
sinto coragem de exaltar o 1º de Maio. 

Entro na mercearia, consulto o preço 
dos gêneros de primeira necessidade e 
me foge todo e qualquer prurido de 
enaltecimento à data. 

Entro nas lojas e verifico pelos 
preços apostos às mercadorias que o 
operário já não pode vestir, já não pode 
calçar. Como pensar em louvores 1º de 
Maio? 

Entro na farmácia e constato ser tão 
absurdo o que pedem pelos 
medicamentos que a mesma conclusão a 
que todos chegam logo surge: operário 
não pode adoecer! 

E o aluguel? Pode o operário pagar 
aluguel ou deve conformar-se com o 
cortiço, o mocambo, a maloca, a favela? 

Lembro a ameaça que nos vem do 
Nordeste, com ramificações ilegível país 
inteiro, onde milhões, asfixiados pela 
matéria, ensaiam a revolução, penso, 
acima de tudo, nessa inflação que não 
cessa, nesse encarecimento do custo-de-
vida, que, dia a dia se torna mais 
impressianante a ponto de não ser mais 
suportado. Como então festejar o 1º de 
Maio? 

Insurgem-se, prevendo-lhe as 
conseqüencias, contra o projeto de lei que 
manda pagar o 13º mês de salários aos 
trabalhadores. Admito, que o recurso 
pouco resolverá, mas com que outra 
solução nos acenam para minorar a 
incapacidade aquisitiva dos que vivem 
dos desvalorizados salários fixos? O 
funcionalismo clama por um aumento de 
50% nos vencimentos. É a fome, são as 
dificuldades de tôda ordem pressionando 
movimentos. 

O Parlamento não pode ficar 
insensível a tais reclamos. O desequilíbrio 
é tamanho, tanta é a penúria, que se faz 
mister o óleo canforado como medida de 
emergência Mas tudo é paliativo. Tudo é 
circulo vicioso. Somos hábeis em fazê-los 
mas já estamos fartos de diagnósticos. Não 
penetramos as causas dos males. E a  
 

inflação impiedosamente prossegue. A 
instabilidade sulca as consciências e 
prepara os espíritos para o inexoravel 
desfêcho. 

Mas, que há, Sr. Presidente, que não 
sabemos deter êste processo de destruição 
nacional? Onde está, Senhor Presidente, a 
nossa apregoada inteligência? onde estão 
a nossa percepção, a nossa acuidade, a 
nossa capacidade? 

Acaso temos notícias de que o 
Govêrno, alarmado com as perspectivas 
sombrias que se apresentam, faz questão 
fechada na solução da prolongada crise? 

Não queremos um Gabinete de 
sábios, mas de homens sensíveis e 
determinados. Ninguém tem obrigação de 
ser detentor dos segredos da solução, mas 
a autoridade se assessora. Não temos 
assessores? Não temos entendidos? Onde 
estão nossos economistas e nossos 
financistas? Não os tem os Ministerios 
mormente o da Fazenda? Não os tem o 
Banco do Brasil o Banco de 
Desenvolvimento Econômico? Não os tem 
o Banco do Brasil, o bangão 
especializado? Ninguém estará apto neste 
país a prescrutar o panorama geral das 
nossas dificuldades, para ferir, com 
independência mental e moral, os pontos 
nevrálgicos e apontar medidas prazo, a fim 
estabilizar pelo menos o custo de vida? 

Não encontraremos meia dúzia 
detos de vinculações suspeitas? Não te- 
homens capazes, completamente 
inseremos meia dúzia de homens de 
legítimo saber em tais questões, que 
nada tenham a ver com injunções 
políticas e econômicas? Que não tenham 
preocupações com publicidade pessoal? 
Que sejam capazes de desvendar o que 
se tornou mistério, apontando com 
precisão matemática o que é preciso 
providenciar, sem medo de dizer tôda a 
verdade? 

Se êsses homens existem, então e 
Govêrno precisa convocá-los. 

O Govêrno precisa reuní-los e 
atribuir-lhes a tarefa de não mais 
descansarem enquanto não chegarem a 
uma conclusão salvadora. 

Estamos fartos de exposições 
brilhantes que nos confundem. Estamos 
fartos de trabalhos de compilações, 
complexos, extensos, de que são publicados 
volumes que ninguém lê? Estamos fartos de 
relatórios elaborados como quem se 
descarta de uma incumbência incômoda. 
Precisamos reconhecer um legítimo plano. 
Precisamos saber que se desenvolve um 
plano cem a determinação inabalável de 
alcançar o seu objetivo. Um plano que fique 
sôbre a mesa de quem deva executá-lo com 
a consciência de quem está salvando uma 
Nação. 

Paliativos e medidas isoladas não 
levam a parte alguma. O povo prosegue 
empobrecendo de maneira assustadora. Já 
nem sei se existe classe média neste país. 
Em vez de elevarmos o padrão de vida do 
operariado pelo menos a condição de 
classe sub-média, o que estamos 
conseguindo é a proletarização veloz, da 
classe média. Não estamos vendo isto? 
não estará vendo isto o govêrno? 

Que fez o Govêrno Norte-Americano 
frente a debacle do seu país em 1929? 
Reuniu o que tinha de melhor em homens, 
representantes de todos os ramos do 
saber. Esses homens não descansaram 
enquanto não encontraram explicação para 
a crise e os meios de solucioná-la Surgiu 
dêsse comportamento o New Deal e, com 
as medidas tomadas com decisão de ferro, 
o reflorestamento da Nação. E nós? Não 
saberemos proceder assim frente, a esta 
conjuntura que está aniquilando o nosso 
povo? Pretenderemos acaso, fazer da 
vilegiatura em aviões o sistema ideal para o 
encontro de soluções? 

Tendo ouvido no Parlamento 
manifestações erúditas, aflorando êste ou 
aquêle aspecto. Leio artigos e mais 
artigos em jornais e revistas 
especializadas, mas nada me diz de 
esclarecedor. Acompanho as manifes-
 

tações do Govêrno, ferindo êste ou aquêle 
detalhe. Mas nada diz a esta Nação do 
propósito definido e definitivo de pôr têrmo 
à asfixiante carestia que há tanto tempo 
vem trazendo o povo brasileiro na mais 
perigosa das depressões. 

Minhas palavras nem são critica. São, 
sinceramente, de desespero. Acontece 
que, de um modo geral, hoje somos todos 
Govêrno. Então teriamos de investir contra 
nós mesmos, porque temos parte nas 
responsabilidades. Mas, nós, 
parlamentares, temos de nos cingir ao 
âmbito das nossas atribuições. Voltemo-
nos, portanto, para o Executivo. Dêle 
devem partir, com urgência, as medidas 
que o povo nervosamente aguarda. 

É certo que não andamos à cata de 
milagres. O que queremos é a segurança 
de que a luz foi feita sôbre os escabrosos 
caminhos do presente. 

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

O SR. GUIDO MONDIM: – Com todo 
o prazer. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Que podemos esperar de quem exibe à 
Nação dados demonstrativos de que as 
nossas finanças são trágicas, de que 
nosso deficit é de 300 bilhões de 
cruzeiros e ao mesmo tempo, informa que 
o aumento dos servidores públicos deverá 
atingir a 90 bilhões de cruzeiros? Que 
podemos aguardar daqueles que não se 
unem, como tenho dito e repetido nesta 
casa do Congresso, para enfrentar os 
problemas da espoliação e da exploração 
que elevam o custo de vida nesse surto 
extraordinário da inflação maligna em que 
nos debatemos, voluntária e 
ccnscientemente? Acredito que os 
propósitos de V. Ex.ª estão integrados 
nos propósitos de todos aquêles que, 
nesta Casa, têm lutado pela 
sobrevivência das instituições 
democráticas. Com os homens que aí 
estão, porém, desorientando o Govêrno e 
sem possibidades de enfrentar, com 
autoridade e dignidade, os problemas 
terríveis que nos afligem, eu não acredito, 
em solução. Acredito até mesmo naquela 
declaração do velho filósofo Heráclito de 
que o homem é a medida de tôdas as 
causas. V. Ex. verá que, se os homens do 
Govêrno se apercebessem da trágica 
situação nacional e tivessem consciência 
dos problemas que nos afligem, não 
estariam admitindo milhares de novos 
funcionários, especialmente substitutos, 
para beneficiar amigos e a clientela 
eleitoral permitindo que Tesoureiros e 
Procuradores – os que mais ganham no 
Serviço Público – sejam postos à 
disposição de Gabinetes, enquanto outros 
são nomeados para substituí-los 
interinamente. Nós, no Congresso 
Nacional, também não temos olhado com 
conciência e patriotismo os problemas 
nacionais. Temos admitido várias e 
concessões de benefícios, que atentam 
contra a coletividade brasileira. Se nos 
podéssemos unir nesse sentido patriótico 
para enfrentar os problemas que aí estão, 
acredito que, com sobriedade, dignidade 
e patriotismo, todos êsses problemas 
seriam fàcilmente resolvidos. Agradeço a 
gentileza de V. Ex.ª. 

O SR. GUIDO MONDIM: – Eu que 
agradeço, porque disse V. Ex.ª no seu 
aparte, o que eu não ia dizer, até porque 
minha preocupação, que constitui o temo 
central desta intervenção, é de demonstrar 
que os nossos corações não estão 
predispostos a festejar, com o operariado 
brasileiro, êsse 1º de maio, tal a situação de 
miséria que enfrentamos, tais as dificuldades 
com que se depara o nosso povo. Nosso 
desespero maior é, pràticamente, porque 
não vemos luzes nessa tremenda escuridão; 
não nos acenam esperanças de solução. 

Então, nossa lembrança é essa: se 
não tem o Govêrno aquêle elemento 
humano que se faz necessário para o 
estudo e a solução dêsses problemas que 
não o encontre no Brasil, porque nós, 
brasileiros somos considerados em tôda 
 

parte do mundo, criaturas inteligentes. 
Será então possível que haja 

dificuldade em encontraram-se homens 
que como disse no meu discurso, não 
tenham a preocupação de publicidade, 
mas, sim, o sentimento patriótico e 
humano de achar para êsses tremendos 
problemas brasileiros aquela solução 
sustentáveis. Convenhamos sincera- 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Há milhares dêles, mas não são 
procurados. 

O SR. GUIDO MONDIM: – Basta 
isso, então. 

(Lendo): 
Senhor Presidente, como festejar 

o 1º de Maio em meio à desolação 
de um panorama de misérias? 
A inflação está atingindo índices 
agora insustentáveis. Convenhamos 
sinceramente que nenhuma outra obra 
governamental comove quando o povo 
e particularmente o proletariado, o que 
quer saber é por que não se estanca a 
alta constante, diária, horária, do custo 
de vida. Será difícil imaginar como 
vivem os que percebem neste país 
apenas o salário-mínimo? Quantos 
são? Importa a estatística, quando a 
estatística mais gritante é a nossa 
constatação diante da realidade crucial 
dos nossos dias? 

Acaso acompanharemos como 
fatalistas esta marcha para o cáos? Acaso 
não cabe bradarmos todos os dias tôdas 
as horas por uma solução? Ou as nossas 
mesas fartas obscurecem a nossa visão 
ante à pungente realidade enfrentada 
pelo povo brasileiro? 

Senhor Presidente, em que 
contribuição eu de positivo nesta ligeira 
intervenção ensejada pelo Dia do 
Trabalho que amanhã transcorre? Talvez 
em nada. Mas quem sabe se as minhas 
bisonhas perguntas não levarão pelo 
menos a pensar? Tudo é possível. 

Quem me responderia neste 
plenário sôbre os propósitos do Govêrno 
no sentido de deter esta espantosa 
mancha inflacionária? Quem me 
esclareceu sôbre medidas tenazes que 
estariam sendo postas em prática, com 
visão científica, para, num certo prazo, 
dar ao Brasil a estabilidade monetária 
que o salvará? 

Não creio que alguém me responda 
pelo menos satisfatòriamente. E é por isto 
que vejo transcorrer com melancolia o dia 
de amanhã, porque o 1º de Maio em 
todos os povos, deveria ser uma festa de 
conquistas, de libertação de justiça. O 
tempo nem sequer permitir que os 
trabalhadores se ofecesse, convertidos 
em lei, neste 1º de Maio, o salário família 
e o 13º Salário. 

Diante, porém, do problema maior, 
tudo empalidece. E' a escalada 
inflacionária é o custo de vida, a suprema 
preocupação nesta hora perigosa da vida 
brasileira. 

Oxalá pudessemos Senhor 
Presidente, anunciar aos trabalhadores 
brasileiros, na sua data máxima, anunciar 
pelo menos, que o Govêrno neste 
momento, num gesto de imensa visão, 
numa atitude de incomensurável 
envergadura, estaria mobilizando tudo 
quanto temos em valores humanos 
específicos para a tarefa indesviável de 
arrancar da crise brasileira os fatores 
necessários à equação definitiva da que 
cumpre fazer, com dureza, com firmeza, 
com determinação e obstinação na 
salvaguarda do nosso futuro! 

Apesar dos pesares, em nome do 
Partido de Representação Popular, 
saudo os trabalhadores da minha 
Pátria, com a reafirmação inabalável 
de estar ao seu Iado nesta luta que, 
sendo sua, é nossa, porque são 
trabalhadores todos os que, em meio 
a tantas dificuldade, teimam em 
construir a nacionalidade. (Muito bem! 
Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: Tem a palavra 
o nobre Sanedor Jorge Maynard. 
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O SR. JORGE MAYNARD (lê o 

seguinte discurso): – Senhor presidente 
muitas das aspirações do povo brasileiro 
são levadas ao conhecimento através dos 
seus representantes no Congresso 
Nacional. E' nosso dever, pois dar guarida 
a essas reivindicações quando legítimas e 
justas. E não somente isso. Cabe nos, 
além de apurá-las, estimulá-las. 

Itabaianinha, progressista município 
situado no sul do Estado de Sergipe, está 
empenhado em que ali se instale uma 
agência do Banco do Brasil. E' uma 
medida que se impõe, para ajudar a 
população local a acelerar o 
desenvolvimento daquela região, 
colocando a sua economia em condições 
de melhor enfrentar as múltiplas 
dificuldades que se anteparam ao seu 
progresso, dentre as quais se destaca a 
adversidade do clima. Agora mesmo, 
Itabaianinha, como numerosos outros 
municípios de Sergipe acaba de 
suinclamente estiagem a qual causou 
enormes prejuízos à sua agricultura, 
principal atividade da região. 

Dedica-se aquêle município ao 
cultivo de algodão, do sisal, do fumo, de 
cereais e à pecuária; a população citadina 
ocupa-se mais do artesanato. 

Minto poucas são as agências de 
estabelecimentos de crédito no interior do 
meu Estado, especialmente as do Banco 
do Brasil; há, apenas, 3 ou 4 filiais dêsse 
banco, o que constitui uma folha a ser 
sanada. 

Para que o agricultor possa tirar 
maior e melhor proveito da terra, torna-se 
indispensável o financiamento das 
atividades agrícolas, mórmente em uma 
região onde êsses lavradores são, na sua 
quase totalidade, pessoas bem modestas, 
destituídas do necessário recurso para a 
árdua faina do campo. 

A presença de um estabelecimento 
oficial de crédito evita que as pessoas 
necessitadas de financiamento caiam as 
aguçadas garras dos agiotas; bem 
entendido, quando a instituição crediticia 
está em condições de atender aos 
interessados. 

Nos municípios de Sergipe, onde já 
se encontram instaladas agências do 
Banco do Brasil, nota-se certo desafôgo, 
dado os benefícios por elas distribuídos. 

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

O SR. JORGE MAYNARD: – Com 
muita honra. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – A 
reivindicação do povo de Itabaianinha, de 
uma agência do Banco-do Brasil, é tanto 
mais justa quanto, além de se tratar de 
município dos mais importantes do 
Estado de Sergipe, é o centro de uma 
região muito rica, em tôrno da qual 
gravitam vários outros municípios que 
também se beneficiariam dessa agência. 
Tomar do Geru, Buqui, Arauá, Tobias 
Barreto e Umbaúba. É portanto, 
reivindicação das mais procedentes que 
deve ser atendida, nesta hora em que há 
real empenho em resolver os problemas 
da região Nordestina. Associo-me, pois, 
às palavras oportunas de V. Exa. 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Agradeço a valiosa solidariedade do 
nobre senador Heribaldo Vieira, grande 
conhecedor dos problemas de nosso 
Estado, especialmente da região sul. 

(Lê): 
Elementos dos mais 

representativos de municípios de 
Itabaianinha dirigiram solicitação ao 
honrado Sr, Presidente da República, no 
sentido de ali instalada uma dessas 
agências. Desta tribuna, peço a atenção 
da Presidência do Banco do Brasil para 
êsses assuntos, interessando-me por 
uma solução favorável àquilo que, com 
muita razão, pleiteia o povo daquele 
município do meu Estado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem! Muito bem!).  

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

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Nogueira da 
Gama. 

O SR NOGUEIRA DA GAMA (não 
foi revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente. Srs. Senadores, em nome da 
Bancada trabalhista do Senado Federal, 
quero associar-me às considerações que 
aqui foram feitas à proposito da data de 
amanhã, consagrada como o " Dia do 
Trabalho". 

Sabemos Sr. Presidente das 
dificuldadas de tôda sorte que os 
operários e trabalhadores brasileiros, 
atravessam, nos dias de hoje. 
Reconhecemos que a êles o nosso País 
deve, na sua maior parte, o progresso de 
que desfruta e a segurança de que o seu 
desenvolvimento econômico não sofrerá 
hiatos no futuro que nos aguarda. 

Conhecemos bem a luta dos 
aperários, através de todos os tempos, 
por tôda a parte do globo terrestre. Desde 
meados do século XIX a voz dos 
trabalhadores se ergueu, resoluta e viril, 
em defesa de suas reivindicações, tôdas 
elas vitoriosas, para a melhoria da 
condição humana de viver, de trabalhar 
de cooperar para o bem estar da 
coletividade. 

Não fôsse essa luta continua e 
incessante dos trabalhadores, em todo o 
mundo, por certo que a democracia social 
não teria se estendido pelas Nações, 
trazendo os influxos e os princípios 
salutares em que se funda e se baseia 
para assegurar o desenvolvimento dos 
Países e, ao mesmo tempo, dar aos 
povos oportunidade de se avantajarem, 
cada vez mais, na conquista dos primores 
da Civilização. 

Por certo, Sr. presidente, não fôsse a 
pertinácia e a luta dos trabalhadores, o 
intervencionismo estatal não teria tido a 
cobertura necessária para estender sua 
visão protetora e dinaminazadora sôbre 
tôdas as fôrças que constituem as 
riquezas básicas das Nações. Por certo, 
Sr. Presidente, não fôsse o patriotismo, 
não fôsse a dedicação constante e 
indormida dos trabalhadores do Brasil e 
de todo o mundo, não teriam Nações 
subdesenvolvidas encontrado no 
nacionalismo a doutrina necessária a 
indispensável para que os povos de 
economia escassa possam lutar contra o 
poder avassalador dos grupos 
econômicos internacionais, de modo a 
preparar o terreno indispensável à 
independência nacional. 

Sr. Presidente, os nobres oradores 
que me precederam tiveram ocasião de 
falar sôbre a inflação que ora perturba as 
atividades do nosso País, com o objetivo 
de mostrar que o trabalhador brasileiro é, 
hoje, o maior sacrificado em face dessa 
inflação. Subscrevo os conceitos emitidos 
pelos meus eminentes colegas e acentuo 
que, de fato, nesta fase inflacionária que 
nós atravessamos, vêm do bôlso do pobre, 
do trabalhador, precisamente, aquelas 
parcelas da poupança privada que o erário 
público tem canseguido reunir para as 
obras e os investimentos que estão sendo 
realizados em bem do nosso progresso e 
do nosso desenvolvimento econômico. 

E sabido que nas épocas 
inflacionárias, a poupança privada sai do 
bôlso do trabalhador, confiscada dia a dia 
mês a mês, ano a ano pelo surto 
inflacionário. Os ricos não sofrem não 
contribuem tanto para essa poupança 
privada, porque em regra, ganham 
sempre muito mais do que precisam para 
ajustar suas finanças à desvalorização 
monetária, o que de modo algum, 
acontece com o trabalhador que vive de 
salários miseráveis. 

Sr. Presidente, às palavras que hoje 
ouvi aqui, de censura ao Govêrno, em 
face da situação em que nos 
encontramos, é oportuno ajuntar um
 

comentário, justo e também de crítica a 
quem tem graves responsabilidades 
sôbre o estado em que o País hoje se 
encenira. 

Não há duvida de que o Brasil está com 
um deficit de trezentos bilhões de cruzeiros e 
que se espera um aumento de noventa 
bilhões para o pagamento do aumento aos 
servidores públicos, prestes a ser votado. 

O nobre Senador Jefferson de Aguiar 
acentuou êste aspecto do problema para 
dizer que o govêrno não tem cuidado 
devidamente dessa questão econômica e 
financeira, apesar de caber-lhe o dever 
precípuo de dirigir as finanças e a 
economia, de maneira a estabelecer o 
equilíbrio indispensavel a que haja, em 
nosso País o bem estar social. 

Não há dúvida. Sr. Presidente, de 
que, a propósito do dia 1º de Maio, estas 
críticas devem ser ouvidas. Por outro lado, 
pórem, não devemos esquecer a 
responsabilidade da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal em 
relação à atual situação do País. Essa 
responsabilidade é mais as Câmara dos 
Deputados do que do Senado, porque os 
projetos em condições de amenizar tais 
dificuldades estão, quase todos, esperando 
a provocação da outra casa do Parlamento 
Nacional. Não podemos defender os 
Governos, responsáveis pela ordem de 
coisas em que nos encontramos, mas 
também precisamos dizer a verdade ao 
povo, assumir nossa responsabilidade do 
quinhão que nos toca, fazendo ver que, 
sem determinadas medidas legislativas, o 
Govêrno não pode realizar a obra 
seneadora das finanças e da economia. 

Pergunto: neste momento em que se 
acusa apenas o Poder Executivo, por que 
o Congresso ainda não votou a reforma 
bancária adormecida, há doze anos nas 
gavetas das Comissões da Câmara dos 
Deputados? 

Sabemos que a reforma bancária é 
necessária, especialmente num período 
de inflação. Com ela surgiria o Banco 
Central que viria dirigir a moeda e o 
crédito, dentro de sistema capaz de 
executar contrôle saneador. 

Pergunto; o que é feito do Projeto 
que taxa os lucros extraordinários, 
apresentado à Câmara dos Deputados 
pela Bancada do Partido Trabalhista, no 
ano passado? Dorme nas Comissões da 
outra Casa do Congresso. 

Pergunto; que é feito do Projeto que 
cuida da unificação dos títulos da dívida 
pública? A resposta é a mesma, dorme na 
Comissão de Economia da Câmara. Trata-
se de velho Projeto de minha autoria que 
unificaria tôdas as dívidas deste País, 
emitindo títulos capazes de sanear tôdas as 
nossas finanças, a dívida municipal, a dívida 
estadual, a dívida da União: tôdas elas 
seriam liquidadas a longo prazo de resgate. 

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

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Com muita honra. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Êsse projeto, realmente viria sanear contas 
que me parecem insanáveis das finanças 
nacionais. Não é sòmente a dívida federal 
que nos está deixando numa situação 
quase insustentável. Há, por exemplo, 
dívidas como as da NOVACAP, conforme 
declaração dela própria, de cinquenta e oito 
bilhões de cruzeiros. Quem vai pagá-las? A 
NOVACAP? Não! Absolutamente. Ela 
jamais poderia pagá-las! O Govêrno 
Federal é que teria de fazê-lo mediante 
projeto da ordem dêsse a que V. Ex.ª 
acaba de se referir e que proporcionaria ao 
País um resultado razoável. Fora disso, 
não sei como se possa resolver a questão. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Muito grato pela cooperação valiosa de V. 
Ex.ª. 

Estou como o nobre colega, 
convencido de que o Projeto de 
Unificação da dívida pública interna ainda 
se apresenta, nos dias de hoje, em con- 
 

dições de cooperar grandemente para 
deter o surto inflacionário em nosso País. 
Tanto é verdade que o atual Ministro da 
Fazenda, por intermédio do Primeiro 
Ministro, já enviou ao Congresso 
Nacional, ao que consta, projeto criando 
títulos para a recuperação nacional num 
montante de oitenta ou noventa bilhões 
de cruzeiros. 

Desconheço os têrmos dêsse projeto 
do Govêrno, mas assevero ao Senador 
que a proposição de minha autoria ora 
dormindo na Câmara dos Deputados, nas 
gavetas da sua Comissão de economia, 
alusiva à unificação da dívida pública 
nacional, no montante de cento e vinte 
bilhões de cruzeiros está em condições 
de sanear o mercado do nosso País, 
desde a célula municipal, como acentuou 
o nôbre Senador Fernandes Távora. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar 
os tímpanos): – Desejo comunicar ao 
nobre orador que o Senador Paulo 
Fender inscreveu-se para falar nos 
têrmos do § 2º do Art. 163 do Regimento 
Interno. 

O Senador que se inscreve na forma 
dêsse dispositivo regimental tem 
preferência sôbre o orador que está na 
tribuna, o qual deverá ser advertido cinco 
minutos antes. 

Assim, a Mesa solicita de V. Exa. 
que conclua suas considerações dentro 
de cinco minutos. Caso não seja possível 
fazê-lo pois, segunda me parece, a 
matéria de que trata é muito vasta, V. 
Exa. terá preferência, ao final da Ordem 
do Dia, sôbre os demais oradores 
inscritos, para concluir seu brilhante 
discurso. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Sr. 
Presidente, agradeço a informação de V. 
Ex.ª Não tenho maiores explanações a 
fazer sôbre a matéria que me traz à 
tribuna. Vou, portanto, concluir as ligeiras 
considerações que me animei a proferir, 
no final da hora do Expediente, por haver 
V. Ex.ª declarado não haver mais 
oradores inscritos. Terei o maior prazer 
em ouvir, dentro de poucos minutos, o 
nobre Senador Paulo Fender. 

Sr. Presidente, concluirei acentuando 
que o Projeto referente à unificação da 
dívida pública interna da União, dos 
Estados e dos Municípios precisa 
merecer a atenção do Poder Legislativo 
do Brasil. É instrumento absolutamente 
indispensável para deter o surto 
inflacionário que a todos assoberba, que 
a todos horroriza, que a todos nos deixa 
estarrecidos, cada vez que vemos 
aumentar, não apenas o papel-moeda, 
mas o meio circulante, pela criação da 
moeda bancária ou da moeda escritural. 

O Projeto saneia, completamente, as 
finanças e a economia, de nosso País, 
desde a cédula municipal, dando aos 
Municípios quitação de suas dívidas, 
mediante o pagamento, através dos 
títulos emitidos, para os quais estabelece 
sistema de pagamento de juros capaz de 
corresponder à desvalorização da moeda 
e à aplicação de sistema conhecido por 
indexação, usando na França. 

À medida que a moeda se 
desvaloriza, a taxa de juros cresce. 
Sendo inicialmente de seis por cento, 
poderá vir a ser computada em doze, 
treze ou quatorze, conforme a 
desvalorização da moeda, se a tanto ela 
chegar. 

Sr. Presidente, concluo perguntando 
ainda: que é feita do Projeto de Lei anti-
truste? Que é feito do Estatuto do Capital 
Estrangeiro? Por que não se desenvolve, 
como era de se desejar, a Carteira de 
Colonização do Banco do Brasil? Por que 
a reforma agrária ainda não foi posta nos 
seus devidos têrmos, pelo menos por 
meio de uma lei a título experimental? 

A quem cabe realizar estas 
providências e a quem compete votar 
êssea projetos de lei? Por certo que não é 
ao Govêrno, mas ao Poder Legislativo. 
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Sr. Presidente, quando 
comemoramos o 1º de Maio, rendemos 
aos trabalhadores as nossas 
homenagens. Não critiquemos, apenas, 
o Poder Executivo. diante da inflação 
que aí está, mas, por igual, lancemos 
sôbre os ombros dos Legisladores a 
responsabilidade que lhes cabe pelos 
Projetos que ainda não foram aprovados 
e que são absolutamente necessários 
para deter essa inflação que dia a dia, 
dificulta as condições de vida dos 
trabalhadores nacionais. 

Sr Presidente, em nome da 
Bancada do Partido Trabalhista 
Brasileiro deixo, com estas modestas 
considerações, as minhas homenagens 
aos trabalhadores do Brasil ao lado dos 
quais sempre estaremos, procurando 
defender as suas reivindicações, as 
suas causas justas, tenham elas ou não 
o patrocínio dos poderosos, sejam elas 
ou não bem vistas pelos homens que, 
eventualmente, detenham neste; País o 
Poder Executivo. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Paulo Fender, 
na forma do § 2º do Art. 163 do 
Regimento Interno. 

O SR. PAULO FENDER (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
sinto ter de interromper o nobre Senador 
Nogueira da Gama na sua brilhante e 
segura alocução sôbre a crise 
econômico-financeira por que atravessa 
o País. Não, podia, como representante 
do Movimento Renovador, deixar de 
trazer a esta Casa a palavra dos 
trabalhistas renovadores em 
comemoração do 1º de Maio. 

Valí-me, assim, do dispositivo 
regimental mas estou certo de que o 
nobre representante mineiro, que 
sempre ouço com prazer, me relevará o 
recuso de que lancei mão. Não era 
possível que na hora do Expediente, 
hora facultada livremente aos orodores 
para manifestarem sôbre qualquer 
assunto, deixasse eu de trazer a palavra 
do meu Partido sôbre 1º de maio. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – E' 
sempre com imenso prazer que ouvimos 
V. Ex.ª nesta Casa. 

 
O SR. PAULO FENDER: – Muito 

obrigado a V. Exª. 
Sr. Presidente, as palavras candentes 

de crítica social que aqui ouvimos, proferidas 
pelo nobre representante do Rio Grande do 
Sul, Senador Guido Mondin, não teriam 
complementação maior porque elas, por si, 
expressam o sentimento do povo brasileiro 
diante da realidade cruel que atravessa e 
são na sua advertência trágica, uma 
comemoração, de qualquer forma, do 1º de 
Maio. 

O sacrifício dos operários de 
Chicago, que assinala o advento da 
grande data universal, não é 
comemorado apenas com a felicidade 
dos povos. E' comemorado, também, 
com as palavras de profecia ou de 
advertência e com tôda a argumentação 
de que se podem valer oradores acêrca 
da tese social que interessa por ela só. 

Como nós trabalhistas estamos numa 
trincheira de luta, pelas reivindicações sociais 
do operariado brasileiro, como uma fôrça 
poderosa na mediação entre o 
compadecimento das classes capitalistas 
afortunadas e o estado de miséria do povo, 
entendo Sr. Presidente, que comemorar o 1º 
de Maio é simplesmente comparecer à 
tribuna para, no exame, na análise dos 
problemas angustiantes com que se  
defronta a nacionaldede de qualquer forma, 
contribuir para o aperfeiçoamento da 
sociedade. 

Sr. Presidente, a reforma agrágia, 
a que aludiu o nobre senador Nogueira 
da Gama, encontra no Brasil 
dificuldades de tal ordem que tendo eu 
nesta tribuna, por várias vêzes, a 
defendido chego, agora, à conclusão 
melancólica de que ela não será 
exequível, tão cêdo, neste País. Estou 
informado de que o Governador 
 

Leonel Brizola tentou, no R. G. S., 
uma experiência de reforma agrária. 
Apesar de conseguir terras ou glebas 
para os colonos não pôde realizar a 
medida por falta, simplesmente, 
daqueles recursos indispensáveis à 
fixação do homem à terra, isto é, 
recursos referentes à assistência ao 
homem do campo, antes que os níveis 
de produtividade possam cercá-lo em 
seu afã. 

Por conseguinte, estou em crer que 
a contribuição mais efetiva, no problema 
agrário brasileiro, como êle se 
equaciona, no momento atual, é o 
Projeto do Deputado Fernando Ferrari, 
em tramitação nesta Casa, e para o qual 
adotarei medidas regimentais a fins de 
que tenha seu trâmite apressado. E' êle 
referente à assistência ao trabalhador do 
campo, aquela assistência mínima 
pevidenciária; à extensão dos favores 
dos Institutos de Previdência ao 
abandonado agricultor dêste País, que 
não tem a quem recorrer, sequer na 
assistência Médica aos seus filhos, 
quanto mais em outros tipos de seguro 
apelai de que desfrutam os demais 
beneficiários da previdência social 
brasileira. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O 
nobre orador dá licença para um aparte? 

O SR PAULO FENDER: – Tenho 
muita honra. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Estou de pleno acôrdo com V. Ex.ª nos 
seus receios de que a reforma agraria 
não traga aos ruralistas do Brasil aquilo 
que, em geral, todos esperamos. 
Infelizmente. ainda não há o processo 
antecipado, completo, exiguo para uma 
reforma agrária sem o qual tudo quanto 
se fizer dará em nada; acredito piamente 
que teremos de fezer essa reforma mas 
de preparar o terreno, com instrução ao 
operário rural por meio mestres do 
indivíduos para ilustrá-los em matéria 
agrária. 

Mas como se procederá? 
Simplesmente dividir-se a terra e 
entregar a êsses pobres homens, uma 
propriedade pequena, em nada 
resultará. Arcredito, salvo engano, que 
apenas o cooperativismo bem 
organizado reviverá a Agricultura, no 
Brasil, Não vejo outra solução para o 
problema. 

O SR. PAULO FENDER: – 
Obrigado pelo seu aparte, nobre 
Senador Fernandes Távora. 

Concluirei, Sr, Presidente, porque 
estamos ao encêrro da hora do 
Expediente, mas não sem dizer ao 
nobre Senador Fernandes Távora que 
nossas conclusões podem ser idênticas, 
porém as razões para concluir são, 
inteiramente, diferentes. 

Não acredito, como trabalhista, 
que o operariado componês, que o 
rurícola brasileiro precise de preparo 
para enfrentar o problema da reforma 
agrária. Acredito, isto sim, na 
conciência social de todos os 
brasileiros nessa época de rádio em 
que a difusão dos problemas do 
homem e da terra, da sociedade, e da 
família já não deixa dúvida nos 
espíritos, em geral. 

O que faltam são os fundos 
econômico-financeiros para financiar a 
reforma agrária. E é essa a meta que 
temos de perseguir: mobilizar fundos 
econômico-financeiros sem o que não é 
possível instalar os primeiros núcleos de 
reforma agrária. 

Poderíamos lançar mão de vários 
recursos, por exemplo, a reavaliação do ativo 
das emprêsas chamadas paraestatais e a 
redistribuição de ações, de títulos da dívida 
pública, nas empresas consolidadas na 
economia brasileira. Poderíamos lançar mão 
de recursos outros, os mais variados, já 
sugeridos da Câmara dos Srs Deputados, 
para então, já dispondo dos meios 
financeiros necessários procedermos à 
reforma agrária 

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

O SR. PAULO FENDER: – com 
muito prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Em prova do que afirmei basta 
lembrar que atualmente, preconizados 
não deu resultado na Rússia, em 
Cuba, na Venezuela ou em parte 
alguma. Por que? Simplesmente 
porque não basta dar terras a um 
pobre desgraçado que não sabe 
manejar a arado, que não tem saúde, 
que, afinal de contas, nada do 
preparo que deveria ter. Tal homem, 
fica apenas morando numa casa, e 
entendendo que essa casa que lhe dá 
abrigo, lhe dará, também, o sustento, 
e produzirá. Nenhum resultado daí 
advirá posso garantir a V. Ex.ª porque 
conheço o interior. No Ceará, 
verifiquei o problema: os proprietários 
dão a casa aos seus apaniguados, e a 
terra para plantarem. E, quando 
muito, êles plantam algo que lhes 
sirva para alimentação: nada mais. 
Assim acontecerá, no Brasil, de  
modo geral, se a reforma agrária se 
fizer nos têrmos que se pretende. 
Esta é a minha convicção firme e 
inabalável. 

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

O SR. PAULO FENDER: – Obrigado 
a V. Ex.ª, Sr. Presidente, concluirei. 

Agradeço as palavras com que 
me honrou, em aparte, o nobre 
Senador Fernandes Távora. A tese de 
S. Ex.ª é defensável, porém não 
acredito que a reforma agrária seja 
inviável simplesmente pelos motivos 
alegados por V. Ex.ª. Estou na firme 
convição de que, se dispusermos de 
recursos financeiros para custeá-la, a 
reforma agrária se fará. Far-se-á, 
porém, desde que obedeçamos a um 
plano rigoroso de reforma agrária, 
atentando para a diversidade do solo 
brasileiro e para a diversificação das 
regiões dêste País, que devem ser 
examinadas in loco para que reformas 
parciais sejam preliminarmente 
realizadas. 

Era o que tinha de dizer, Sr. 
Presidente, comemorando o dia 1º de 
Maio, pura e simplismente no debate 
de tese trabalhista. Acredito que no 
Brasil foi dado o primeiro passo da 
Reforma Agrária, decisivo na 
legislação brasileira que se está 
processando no Ministério do Trabalho, 
e que agora será muito avançada se o 
Senado da República, em breve tempo, 
aprovar o Projeto Fernando Ferari, de 
assistência judiciária ao trabalhador 
rural. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa, requerimentos que vão ser lidos 
pelo Sr. 1º Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 168, DE 1962 
 
Nos têrmos do art. 211, letra n, 

do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto 
de Lei na Câmara nº 51 de 1961, que 
cria o Instituto de Previdência dos 
Congressistas, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da cessão seguinte. 

Sala das Sessões em 30 de abril de 
1962 – Paulo Fender. 

 
REQUERIMENTO Nº 169, DE 1962 

 
Nos têrmos dos arts. 171; nº I, 

letra a, e 212, alínea z-2, do 
Regimento Interno requeiro passe à 
Comissão que se seguir no despacho 
inicial de distribuição o Projeto de Lei 
da Câmara nº 94, de 1961, que 
dispõe sôbre o Estatuto do 
Trabalhador Rural, cujo prazo na 
Comissão Especial constituida para 
estudá-lo já se acha esgotado. 

Sala das Sessões, em 30 de abril de 
1962 – Paulo Fender. 

REQUERIMENTO Nº 170, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 39 e 46, nº II, 

do Regimento Interno, requeiro licença 
para me ausentar dos trabalhos do 
Senado pelo prazo de 120, dias. 

Sala das Sessões, 27 de março de 
1962. – Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – Deixo de 
submeter à votação imediata os 
Requerimentos ns 168 e 170, por 
evidente falta de "quorum". Quanto ao 
Requerimento nº 169, nos têrmos do 
Regimento Interno, será. discutido e 
votado após a "Ordem do Dia." (Pausa). 

Sôbre a mesa, outro requerimento 
que vai ser lido. 

E' lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 171, DE 1962 
 
Sr. Presidente: 
Nos têrmos do Regimento Interno 

venho requerer a V. Exa. seja solicitada 
ao Ministério da Fazenda, a seguinte 
informação: 

Qual o montante do impôsto do 
consumo arrecadado no Estado da 
Guanabara desde a constituição desta 
nova Unidade da Federação, 
discriminando-se a arrecadação mês a 
mês. 

Sala das Sessões, em 35 de abril de 
1962 – Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a 
hora do expediente. Passa-se a: 

 
ORDEM IDO DIA 

 
Discussão única do Projeto de 

Resolução, nº 5, de 1259 (de autoria do 
Sr. Senador Jefferson de Aguiar), que fixa 
e determina os limites entre os Estados 
do Espírito Santo e Minas Gerais, ao 
Norte do Rio Doce tendo: 

 
PARECERES 
– Da Comissão de Constituição e 

Justiça 
1º (nº 508 de 1961) – apresentando 

o Requerimento nº 350, de 1961 
(apravado em 14 de setembro de 1961) 
em que se pede a criação de uma 
Comissão Especial para examinar a 
exatidão dos documentos que instruem o 
projeto: 

2º (nº 72, de 1962) – favorável (com 
voto em separado dos Senhores 
Senadores Milton Campos e Jefferson de 
Aguiar). 

– Da Comissão Especial (número 71, 
de 1962), pela exatidão e comprovação 
dos documentos. 

 
EMENDA Nº1 

 
Substitutivo ao projeto de Resolução nº 5 

 
Dispõe sôbre a questão de limites 

entre os Estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo. 

 
Art. 1º Fica constituída uma 

Comissão Especial de cinco Senadores 
que serão designados pela Mesa do 
Senado e que terão a incumbência de 
examinar o estado atual da questão de 
limites entre os Estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo, oferecendo ao Senado 
meios necessários para o conhecimento 
do caso. 

Art. 2º A constituição dessa Comissão e 
a Resolução que, em conseqüência, vier 
eventualmente a ser tomada não 
prejudicarão a competência do Supremo 
Tribunal Federal (Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, art. 6º, § 2º, e 
Constituição, art. 101, nº I, letra e). 

Art. 3º No curso de seus trabalhos, 
deverá a Comissão Especial oferecer 
seus bens ofícios aos Governos dos dois 
Estados, para que encontrem, por acôrdo 
direto, solução conciliatória das dúvidas 
existentes. 

Art. 4º A Mesa do Senado facilitará à 
Comissão Especial as diligências e 
medidas necessárias ao desempenho de 
sua incumbência. 
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Justificação 
 

O Projeto de Resolução pretende 
definir por decisão do Senado, a questão 
de limites entre os Estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo. A esta altura, já 
falta competência ao Senado para o ato 
visado pelo ilegível uma vez que já foi 
invocada a ilegível do Egrégio Supremo 
Tribunal Federal, onde corre a ação 
ordinária proposta pelo primeiro daqueles 
Estados contra o segundo. E o processo, 
depois da instrução, já está em via de 
julgamento. 

Entretanto, a ter de exercer a 
comptência que o projeto ainda lhe 
atribui, não deve fazê-lo o Senado sem o 
devido conhecimento de causa. Trata-se 
de questão complexa, para cujo exame se 
demanda esfôrço ou, pelo menos, 
informação minuciosa. Daí a emenda, 
que, por meio da Comissão Especial 
proposta, habilitaria o Senado a decidir 
melhor. 

Essa a inspiração da emenda 
substitutiva, que será mais amplamente 
justificada da Tribuna, na oportunidade 
própria. 

Sala das Sessões, em 30 de abril de 
1962. – Milton Campos. – Benedito 
Valladares. – Nogueira da Gama. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra, pela ordem, o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
(pela ordem). (lê o seguinte discurso) – 
Sr. Presidente, a emenda apresentada 
pelo eminente Sr. Senador Milton 
Campos é reiteração de matéria já 
apreciada na Comissão de Constituição e 
Justiça, onde foi repelida por anti-
regimental, de acôrdo com as seguintes 
razões: 

"A Comissão de Constituição e 
Justiça foi atribuída competência 
específica e expressa para emitir parecer 
sôbre projeto relativo à fronteira dos 
Estados (Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, art. 6º; 
Regimento Interno, art. 86, nº 26 da letra 
a). 

As emendas oferecidas na Comissão 
são admitidas segundo o disposto nos 
arts, 122 e 128 do Regimento Interno (art. 
225, letra a). E, segundo o preceituado no 
art. 126, a emenda deverá cingir-se à 
competência da Comissão. 

E não se admitirá emenda – em 
sentido contrário à proposição ou sem 
relação com a matéria da disposição 
emendada Regimento Interno, art. 226). 

A criação de Comissão Especial para 
conhecer e decidir matéria 
especificamente atribuída a competência 
da Comissão de Constituição e Justiça 
constitui alteracão regimental, cuja 
tramitação é preconizada no art. 407 do 
Regimento Interno. 

As Comissões Especiais dependem 
do voto do plenário, visando o estudo de 
matéria não atribuída às Comissões 
permanentes, na forma dos arts. 63 e 64 
do Regimento Interno, na dependência, 
outrossim, de apoiamento, discussão e 
votação, com a presença, no minimo, de 
32 Senadores, mediante prévia 
apresentação de requerimento escrito – 
ao plenário (art. 212, IV, z-3). 

A emenda pràticamente rejeita o 
projeto, propondo o estudo de matéria já 
apreciada pelo ilustre Relator, com 
parecer formulado adotado, após vista 
concedido e utilizada. A votação da 
matéria foi sustada, porque foi requerida 
deferida a publicação do perecer do 
Relator. do voto do Senhor Senador 
Milton Campos e do pronunciamento do 
Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça, autor do projeto. 

A emenda é anti-regimental, porque 
intempestiva, sem pertinência e sem 
compatibilidade com a proposição, data 
vênia. Vedam-lhe a tramitação os 
preceitos regimentais invocados. Assim, 
impugnando-a nos estritos têrmos 
regimentais, nego-lhe tramitação, 
determinando o seu arquivamento." 

A Comissão de Constituição e 
Justiça adotou êsse pronunciamento no 
Parecer nº 508, de 18 de agôsto de 1961, 
pelo voto vencedor do Senador Heribaldo 
Vieira, in verbis: 

"O Sr. Senador Heribaldo Vieira 
entendeu que a emenda substitutiva ao 
projeto não concordava com o texto 
regimental, e apresentou requerimento no 
sentido de ser sobrestado o exame do 
projeto até que, Comissão Especial de 
cinco membros, a ser requerida do 
Plenário, examinasse a exatidão dos 
documentos que instruem o Projeto nº 5, 
de 1959, por ser tratar de diligência." 

O parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça (nº 508-61) foi 
aprovado pelo Senado Federal, à 
unanimidade, na sessão de 14 de 
setembro de 1961. 

Matéria vencida, que não pode ser 
renovada, por conseguinte, em forma de 
emenda, com as mesmas palavras e com 
os mesmos propósitos, na discussão do 
projeto ora incluído na Ordem do Dia, 
porque, outrossim, definitiva, explícita e 
irrevogàvelmente considerada anti-
regimental. 

Determina a lei interna que ao 
Presidente compete decidir as questões 
de ordem ou a impugnar proposições que 
lhe pareçam contrárias à Constituição 
Federal ou ao Regimento Interno 
(Resolução nº 2. art. 47, letras g e h; 
Resolução nº 76, art. 47, ns. 8 e 9). 

Assim, argüindo a questão de ordem, 
espero que V. Ex.ª não admita a emenda 
anti-regimental, determinando, em 
conseqüência, o seu arquivamento. 

Sr. Presidente, esta a questão de 
ordem que desejava suscitar. 

O SR. MILTON CAMPOS (pela 
ordem) (não foi revisto pelo orador): – 
Sr. Presidente e Srs Senadores, é certo 
que o Substitutivo, acêrca do qual se 
levantou a questão de ordem através das 
palavras do nobre Senador Jefferson de 
Aguiar, foi apresentado à Comissão de 
Constituição e Justiça. Mas S. Ex.ª, na 
qualidade de Presidente daquele órgão 
técnico, despachou imediatamente, 
considerando que a Emenda não era 
regimental e por isso dela não, tomou 
conhecimento. 

Embora considerando que a 
Emenda era e é regimentalíssima, 
não quis tomar qualquer iniciativa na 
Comissão, porque é do nosso 
Regimento Interno que as emendas 
apresentadas pelos membros das 
Comissões perante estas podem ser 
renovadas em plenário. Naquela 
ocasião, disse ao nobre Senador 
Jefferson de Aguiar e aos demais 
colegas da Comissão que, no 
Plenário, apresentaria a Emenda, 
para que fôsse examinada sua 
regimentalidade. 

Os argumentos Iançados pelo nobre 
Senador capixaba é que são 
incompatíveis com o Regimento Interno. 
O principal dos argumentos seria o de 
que a Emenda não asas pertinencia 
relativamente ao Projeto. 

Ora, Sr. Presidente, o Projeto de 
Resolução em debate cuida da questão 
de limites entre os Estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo e estabelece 
uma linha divisória. O Substitutivo visa 
o mesmo fim mas, em vez de 
chegar, imediatamente a um resultado, 
propõe a criação de uma comissão 
de cinco membros, que e Mesa 
designará, Comissão essa que a
 

incumbirá de estudar a situação atual da 
questão de limites em causa, para 
habilitar o Senado a resolver a respeito. 

Essa é a disposição principal: a 
criação de uma comissão para melhor 
estudar o problema. Pergunto a v. Exa., 
Sr. Presidente; essa Emenda-substitutiva 
não tem relação com o Projeto, se ambos 
visam à mesma finalidade?! Apenas o 
Projeto declara logo qual é a divisa e a 
Emenda determina que a matéria seja 
estudada por uma comissão de cinco 
membros. Não creio possa haver nada 
mais pertinente ao assunto do que esta 
Emenda em relação ao Projeto. 

De outro lado, o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar menciona outro e 
dispositivo regimental que proíbe 
Emendas quando sejam contrárias aos 
objetivos visados pelo Projeto. Mas êsse 
texto já no se refere aos Projetos de 
Resolução e, tão sòmente, ao Projeto de 
Lei. 

E' o que está no Regimento Interno e 
que me dispenso de ler porque estou 
muito certo do pleno conhecimento de V. 
Exa., Sr. Presidente, em relação a êsses 
dispositivos regimentais. 

Restaria um argumento do nobre 
Senador a ser examinado: aquêle 
segundo o qual as Comissões especiais 
se criam mediante requerimento a ser 
votado por certo quorum. Mas aqui não se 
trata de requerimento e sim de Projeto de 
Resolução, no qual se cria uma comissão. 

Esta Comissão não resulta de 
requerimento mas de quadro mais amplo, 
no qual a Comissão entre para estudar a 
matéria e habilitar o Senado a deliberar a 
respeito. Também não seria possível 
aplicar-se ao Projeto de Resolução em 
causa aquilo que o Regimento dispõe 
para um simples requerimento. 

O problema é mais amplo do que o 
mero requerimento. Trata-se de habilitar o 
Senado Federal a conhecer a uma 
questão sem dúvida relevante e 
importante, porém mais do que relevante 
e importante, delicada. 

O que pretente o Substitutivo, cuja a 
defesa não vou fazer agora, examinando-
o apenas sob o ponto de vista 
regimental? O Substitutivo pretende, em 
vez de decisão imediata do Senado, 
criando determinada linha divisória entre 
dois Estados da Federação, aguardar 
melhor estudo da questão que permita, 
pleno conhecimento do caso. Apenas isto. 
Não se trata de assunto no qual a 
Comissão de Constituição e Justiça tenha 
competência especial ou específica para 
o estudo de direito. 

A Comissão de Constituição e 
Justiça tem competência para a matéria 
porque o Regimento lhe atribui o estudo 
de questões relacionadas com art. 6º das 
Disposições Transitórias da Constituição, 
de 1946. 

Mas o que se pede aí não é apenas 
estudo jurídico, opinião de eminentes 
colegas que compõem aquela Comissão. 
O estudo é mais abrangente; é estudo 
amplo que terá como resultado trazer ao 
Senado outros mais, de várias naturezas, 
inclusive o da possibilidade de decisão 
final, porque, como se sabe, a causa está 
no Supremo Tribunal Federal. 

Tudo isto será examinado por essa 
Comissão especial e terá a ilegível 
habilitar o Senado a deliberar bem sôbre 
o assunto De outro ilegível se decidirá 
com justeza. Basta considerar que o 
processo formado em tôrno do Projeto é 
ilegível quanto a questão em debate do 
Supremo Tribunal Federal arrasta-se por 
trinta volumes de autos pelo menos. 

De modo algum se pretende, com o 
Substitutivo divergir dos objetivos do 
Projeto, da conclusão sim mas não dos 
estudos que se devem fazer. 

Por esta razão entendo que os 
Regimentos não impede o debate do Subs- 
 

titutivo nem poderia impedir, Sr. 
Presidente, pois êle abre oportunidade 
para estudo mais acurado de matéria tão 
delicada. Por outro lado, nunca poderia 
ser anti-regimental, sob pena, de se 
considerar que o Regimento Interno tem o 
propósito de evitar o devido 
esclarecimento dos assuntos submetidos 
à apreciação da Casa. 

Sr. Presidente, estas as 
considerações que desejava fazer. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – A 
Presidência vai resolver a questão de 
ordem suscitada pelo nobre Senador 
Jefferson de Aguiar. 

Invoca S. Exa. a ação ou a 
competência da Presidência, realmente, 
expressa no Art. 47 do Regimento que lhe 
dão autoridade para não aceitar as 
proposições que lhe pareçam contrárias à 
Constituição Federal ou ao Regimento da 
Casa. 

O nobre Senador Jefferson de Aguiar 
não considera a emenda em questão 
agressiva ao texto da Constituição 
Federal ou mesmo ao espírito da Carta 
Magna. Entende, porém, que ela infringe 
o Regimento da Casa, argumentando que 
a emenda apresentada não deve ser 
admitida, em face do disposto no Art. 226 
do Regimento. Êste artigo está assim 
concebido: 

"Art. 226. Não se admitirá: 
I – emenda: 
a) sem relação com a matéria da 

disposição emendada; 
b) em sentido contrário à proposição, 

quando se tratar de projeto de lei; e 
c) que diga respeito a mais de um 

dispositivo, a não ser que se trate de 
modificações correlatas, de sorte que a 
sua aprovação, relativamente a um 
dispositivo, envolva a necessidade de se 
alterarem outros.1' 

A Presidência, mesmo reconhecendo 
a oportunidade da questão de ordem 
suscitada pelo nobre Senador Jefferson 
de Aguiar, não pode acolhê-la, do ponto 
de vista do mérito. E vai dar as razões por 
que assim entende. 

Discutia-se, na Comissão de 
Constituição e Justiça, o Projeto de Lei de 
autoria do nobre Senador Jefferson de 
Aguiar, que fixa e determina limites entre 
os Estados do Espírito Santo e Minas 
Gerais, ao norte do Rio Doce. 

Entendeu o nobre Senador Milton 
Campos de modificar, substancialmente, 
êsse Projeto, apresentando, nessa 
oportunidade, um substitutivo, cujo Art. 1º 
está assim redigido: 

"Art. 1º Fica constituída uma 
Comissão Especial, de cinco Senadores, 
que será designada pela Mesa do 
Senado, e que terá a incumbência de 
examinar o estado atual da questão dos 
limites entre os Estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo, oferecendo ao Senado 
os meios necessários para conhecer do 
caso." 

O art. 2º dêsse substitutivo diz: 
"Art. 2º A constituição dessa 

Comissão e a Resolução que em 
consequência, vier eventualmente a ser 
tomada, não prejudicará a competência 
do Supremo Trbunal Federal". 

Assim, enquanto o projeto do nobre 
Senador Jeffeson de Aguiar manda 
adotar, como limites, entre os Estados do 
Espírito Santo e Minas Gerais, ao norte 
do Rio Doce, linha demarcatória 
estabelecida pelo Serviço Geográfico do 
Exército, o nobre Senador Milton 
Campos, em emenda substitutiva entende 
que a matéria deve ser atribuída a uma 
Comissão Especial, de cinco Senadores. 
a ser designada pela Mesa do Senado, 
com a competência de examinar a 
questão dos limites a que se refere o 
Projeto de Lei de autoria do nosso 
Senador Jefferson de Aguiar. 
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E' evidente que a emenda 
substitutiva apresentada pelo Senador 
Milton Campos tem relação direta com a 
matéria do Projeto examinado. E' um 
substitutivo. De modo que não há abrigo 
para a questão de ordem levantada pelo 
nobre Representante capixaba no 
dispositivo citado – Artigo 226, elínea I, 
letra a do Regimento Interno da Casa. 

O nobre Senador Jefferson de Aguiar 
articulou ainda que a emenda ora 
apresentada, fôra, na Comissão de 
Constituição e Justiça; objeto de 
deliberação e aí teria sido repelida. Pelo 
processo em mãos da Presidência, 
verifica-se que a emenda não fôra 
pròpriamente repelida na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O que consta dos autos é que ela foi 
realmente apresentada, discutida e 
julgada anti-regimental. 

Não há porém notícia de que a 
Emenda Substitutiva apresentada pelo 
nobre Senador Milton Campos tenha sido 
repelida na Comissão de Constuicão e 
Justiça. Mesmo admitindo que o tenha 
sido, não parece à Presidência – e ela se 
arrima no Regimento Interno – que 
ficasse o nobre Senador Milton Campos 
ou qualquer teatro-membro desta Casa, 
inibido de apresentar outra emenda em 
têrmos diferentes. Consequentemente 
qualquer membro da Comissão ou 
qualquer Senador pederá apresentar à 
Casa emenda como esta ora trazida a 
Mesa. pelo nobre Senador Milton 
Campos. 

Essa decissão que a Presidência 
está tomando é dada, em plena 
cansciência de que se decidiu com justiça 
em face do Regimento da Casa. O art. 
414 do Regimento Interno, permite que o 
Presidente, para dar maior autenticidade 
às suas decisões, ouça a Comissão de 
Constituição e Justiça, antes de submete-
las ao Plenário. Essa decisão ou êsse 
recurso para o Plenário, a Presidência vai 
torná-la ex-offício. para facilitar a tarefa do 
nobre Senador Jefferson de Aguiar que, 
para tal, teria de conseguir, em apoio de 
sua questão de ordem, assinatura de 
líderes da Casa ou de dezesseis Srs. 
Senadores. 

A própria Presidência toma a 
deliberação, como disse de solicitar a 
audiência da Comissão de Constituição, 
Justiça como elemento conveniente a 
instruir o Plenário para que decida da 
questão de ordem. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra, pela ordem, o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
(pela ordem – sem revisão do orador): 
– Sr. Presidente, autor que fui da questão 
de ordem ora decidida por V. Exa., para 
que não paire dúvida a respeito da 
inconformidade que quero declarar a 
respeito dos argumentos invocados por V. 
Exa., proclamo que recorro para o 
Plenário da decisão de V. Exa., nos 
têrmos do art. 414 do Regimento Interno, 
segundo o qual é ouvida previamente a 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Quero fundamentar o recurso com as 
razões que fomentam a Justiça, em pró 
da questão suscitada em favor do direito 
do meu Estado. 

O art. 184 da Constituição Federal 
de 1937 pôs têrmo a todos os litígios 
territoriais entre os Estados da Federação 
Brasileira. Declarou extintas essas 
questões. Proclamou e determinou o 
arquivamento das ações porventura em 
tramitação ou sub judice nos Tribunais do 
País, prescrevendo que ao Serviço 
Geográfico do Exército incumbia 
demarcar os limites entre os Estados da 
Federação que tivessem, por desventura, 
algum litígio fronteiriço. 

Na desincumbência dêsse mister 
constitucional, o Serviço Geográfico do 
 

Exército, após diligência afanosas, 
honestas e patrióticas, fixou uma linha, 
atribuindo ao Estado de Minas Gerais 
cêrca de dois mil quilômetros quadrados 
de território que reconheceu do Estado do 
espirito-Santo, mas aplicando o princípio 
jurisdicional que o art. 184 da 
Constituição de 1937 determinava se 
observasse. 

Extintas as questões, impossível o 
ilegível da materia! Prescrita a 
possibilidade de renovarem-se as 
reivindicações territoriais, não há como 
resolver a questão através de uma 
Comissão Especial do Senado, 
remanchando, procrastinando a decisão 
da matéria, como o vem sendo até agora, 
não pelo Estado de Minas Gerais, mas 
por algumas pessoas interessadas, que 
estimulam as reações daqueles que se 
dizem defensores dos territórios do 
Estado de Minas Gerais, enquanto 
Espírito-santenses morrem, espoliados e 
eliminados impunemente, do território 
contestado, numa média cinqüenta 
pessoas por mês. E isso porque ali, as 
autoridades policiais não têm  autoridade 
e as autoridades não têm jurisdição. Os 
comerciantes e traficantes obtêm uma 
ilegível constitucional e uma isenção 
fiscal que nenhuma Carta Magna 
prescreva, tão sòmente porque o meu 
Estado não tem poder político, porque o 
meu Estado não tem poder econômico, 
porque o meu Estado não tem densidade 
demográfica. 

No Supremo Tribunal Federal, há 
anos, existe uma questão suscitada por 
Minas Gerais, antes de decorrido o triênio 
previsto no art. 6º da atual Constituição 
Federal, chegando-se ao cúmulo de 
anexar àquele processo inúmeras 
cartografias de 1700 e 1800. Procurou-se 
invocar uma tradição carâtográfica contra 
o Espírito-Santo, como se fôsse possível 
alguém ouvir; tranquilamente esta 
argumentação es- paz de revoltar Galileu, 
tido como imbecil porque agüia que a 
terra é redonda, insurgindo-se contra os 
conhecimentos da época. Seguindo 
tradições cartográficas, a Índia seria uma 
ficção, o Brasil não existiria, a América 
seria apenas uma tabela, porque a 
cartografia da Idade Média não concebia 
a existência dessas partes do mundo. 

O SR. PRESIDENTE: – Fazendo 
soar os tímpanos – V. Exa. talvez não 
tenha entendido a explanação da 
Presidência e julgue estar o Projeto em 
discussão. O Projeto não está em 
discussão. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Sr. Presidente, entendi, perfeitamente, a 
explanação de V. Exa., e apreendi, com 
perfeição, a decisão que V. Exa. adotou 
quanto à questão de Ordem. Estou 
fundamentando um recurso, para o 
Plenário, da decisão de V. Exa. e, ao 
mesmo tempo, justificando o provimento 
dêsse recurso perante a Comissão de 
Constituição e Justiça, pedindo a V. Exa. 
que as anotações taquigráficas sejam 
anexadas ao processo, para que o 
Relator da matéria possa convencer-se 
da procedência da argumentação que 
expendo, a favor da tese que tive a honra 
de submeter à clarividente decisão de V. 
Exa. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª será 
atendido. Quero, porém, salientar que a 
Comissão de Constituição e Justiça vai 
apenas opinar sôbre a matéria que está 
sendo objeto da decisão neste momento, 
isto é, sôbre o cunho regimental, ou não 
regimental, da proposição apresentada 
por V. Exa. 

O SR. JEFFERSON. DE AGUIAR: – 
Perfeitamente. 

O SR. PRESIDENTE: – Os vibrantes 
argumentos de V. Exa. dizem mais 
respeito ao mérito da questão. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
O mérito da questão está perfeitamente 
impregnado nesta liminar. Os 
objetivos da Emenda talvez V. Exa.
 

não os tenha alcançado na sutileza da 
proposição subsidiária apresentada ao 
Senado. Sempre se bateu o Estado de 
Minas Gerais pelo reexame da questão, 
entendendo que o laudo arbitral do 
Serviço Geográfico e Histórico do Exército 
não era definitivo e irrevogável. A 
Emenda apresentada permitiria a 
revogação. tornando írrito e nulo o laudo 
arbitrai de 1945, apoiado na sentença 
arbitral de 1914 e no Convênio de 1911. 

Esta proposição inócua, 
aparentemente inerente, visando apenas 
a análise perfeita da matéria, tem um 
conteúdo mais íntimo pois procura um 
argumento para, no Supremo Tribunal 
Federal, sustentar que o laudo arbitral 
não é irredutível e irrevogável. O Senado 
teria admitido essa irrevogabilidade de 
revisão através da Emenda ora 
apresentada ao Plenário. 

Daí Sr. Presidente, renovando tôda a 
matéria que está contida na questão de 
Ordem, tenho a honra de pedir a V. Exa. 
que encaminhe êstes argumentos, com 
meu recurso inclusive, à douta Comissão 
de Constituição e Justiça que, 
liminarmente, examinará da 
regimentabilidade ou não da proposição 
subsidiária apresentada pelos ilustres e 
prezados colegas Senadores Milton 
Campos, Nogueira da Gama e Benedito 
Valadares. 

Espero que dentro dos têrmos 
estritos da Constituição de 1937 e dos 
preceitos regimentais a que aludi, a 
Comissão e o Plenário reiterarão, 
plenamente, o pronunciamento contido no 
Parecer 508, de 1961, onde está 
perfeitamente configurada a rejeição da 
Emenda pela Comissão de Constituição e 
Justiça, nestes têrmos incontestáveis: 

"O Sr. Senador Heribaldo Vieira 
entendeu que a emenda substitutiva ao 
projeto não concordava com o texto 
regimental, e apresentou requerimento no 
sentido de ser sobrestado o exame do 
projeto até que, a Comissao Especial de 5 
membros, a ser requerida do Plenário, 
examinasse a exatidão dos documentos 
que instruem o projeto nº 5 de 1959, por 
se tratar de unigência". 

Acentue-se, neste passo que o nobre 
Senadar Heribaldo Vieira foi voto 
vencedor. Haveria vitória daqueles que 
propugnavam pela aprovação imediata do 
projeto com a rejeição da emenda 
substitutiva, se S. Exa. tivesse adotado 
outro pronunciamento. A decisão foi 
tomada por cinco votos contra quatro, e 
S. Ex.ª se orientou neste sentido, 
posteriormente, acompanhado pelos 
eminentes Senadores Milton Campos, 
Nogueira da Gama, Aloysio de Carvalho e 
Brasílio Celestino. Os nobres Senadores 
Silvestre Péricles, Ary Vianna, Lourival 
Fontes e Lima Teixeira recusaram, 
inclusive, a diligência. 

Verifico, Sr. Presidente, que o voto 
vencedor, aquêle que configurou, 
perfeitamente, a decisão da Comissão de 
Constituição e Justiça se consubstancia 
no pronunciamento do ilustre Senador 
Heribaldo Vieira que reputou, inclusive, 
antiregimental a emenda substitutiva. 

Com as minhas escusas por ter-me 
prolongado demasiadamente na 
explanação a que me obrigou, espero que 
V. Exa., cumprindo o regimento determine 
a remessa do projeto, da emenda, da 
minha impugnação e do meu ilegível à 
Comissão Permanente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – O 
requerimento que acaba de ser formulado 
pelo nobre Senador Jefferson de Aguiar é 
desnecessário. A Presidência, ao julgar a 
questão de ordem que foi submetida à 
sua apreciação, por sugestão do nobre 
Senador Jefferson de Aguiar, já havia 
recorrido e- officio da decisão tomada 
para o Plenário da Casa, solicitando, 
antes da sua deliberação, fôsse ouvida a 
Comissão de Constituição e Justiça. 

De modo que o caso irá a PIenário 
mas terá o pronunciamento prévio da 
 

Comissão de Constituição e Justiça, por 
fôrça, do recurso ex-offício adotado pela 
Presidência ao decidir sôbre a matéria da 
Ordem do Dia. 

O Projeto sai da Ordem do Dia. 
O SR. BENEDITO VALLADARES: – 

Sr. Presidente, peço a palavra, para uma 
explicação pessoal. 

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

O SR. BENEDITO VALLADARES 
(para explicação pessoal): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, apesar 
de estar com pessoa da família 
doente, vim ao Senado não para 
proferir um discurso, mas para prestar 
meu depoimento a respeito dessa tão 
discutida questão de limites entre 
Minas Gerais e Espírito Santo. V. Exa. 
entretanto, houve por bem aceitar o 
nosso substitutivo que vai para a 
Comissão de Constituição e Justiça 
dar o seu parecer. 

Aguardo, então, a oportunidade da 
volta da proposição ao Plenário do 
Senado, para prestar o meu 
depoimento sôbre assunto que vem 
sendo deturpado nesta Casa do 
Congresso. (Muito bem!) 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para 
explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Nogueira da 
Gama, para explicação pessoal. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA (para 
explicação pessoal): – Sr. Presidente, 
ouvi atentamente as palavras proferidas 
pelo nobre Senador Milton Campos 
justificando a "Emenda que apresentou ao 
Projeto do representante do Estado do 
Espirito Santo, Senador Jefferson de 
Aguiar. 

V. Exa., Sr. Presidente, com seu 
proverbial e abalizado espírito de 
apreensão dos problemas jurídicos, 
decidiu ilegível pela única maneira por 
que ilegível ser solucionada. 

Ilegível que a emenda tem tôda a 
pertinência, todo o enquadramento 
regimental em face do Projeto, de vez que 
se êste cuida de fixar uma linha divisória. 
Nada impede que isso se faça, depois de 
um exame, atual, dos motivos, das razões 
que determinaram a fixação dessa 
emenda. 

A Comissão de Senadores, 
proposta pelo eminente Senador 
Milton Campos, visa a êsse objetivo, 
qual o de esclarecer, do melhor modo, 
atualmente, as condições, os motivos, 
as razões que devem orientar o 
Senado, ao decidir sôbre assunto tão 
importante. 

Sr. Presidente, nada tenho a 
acrestentar ao que foi aqui declarado 
pelo nobre Senador Milton Campos e 
pelo eminente Senador Benedito 
Valladares, no que se refere à 
posição do nosso Estado, em face 
dessa questão. 

Em Minas Gerais não recusamos. 
jamais, a aplicação dos preceitos 
constitucionais. Nunca mineiro algum 
levantou a voz para dizer que o Art. 184, 
da Constituição de 1937, não devesse ser 
aplicado na hipótese. Nunca pleiteamos 
contra o disposto ao § 1º dêsse Artigo, 
quando diz: 

"Ficam extintas, ainda que em 
andamento ou pendentes de sentença do 
Supremo Tribunal Federal ou em juízo 
arbitral, as questões de limites entre 
Estados". 

Apenas o que sustentamos, Sr. 
Presidente, com base em doutas e 
apalizadas opiniões dos mais 
notáveis jurisconsultos do nosso País, 
é que esse dispositivo não é 
auto-aplicável, não é exeqüível de per 
si e por si mas depende e exige uma 
lei especial que o regulamente 
para que possa ter aplicação 
conveniente. 
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Sabemos que o § 2º dêsse 
dispostiivo determinava que o Serviço 
Geográfiico do Exército, procederia às 
diligências de reconhecimento e fixação 
dos limites, até então sujeitos a dúvidas, e 
litígios, e faria as necessárias 
demarcações. 

Mas, Sr. Presidente, é irrecusável 
que êsses dois preceitos constituem, um 
ao lado do outro, duas regras 
cimplementar, supletivas daquele 
dispositivo maior, que vem no caput do 
artigo e cujos têrmos assim estão 
traduzidos na Constituição: 

"Os Estados continuarão na 
posse do território em que 
"atualmente exercem sua jurisdição, 
vedadas entre êles quaisquer 
reevindicações territoriais.'' 

Em tais condicões, Sr. 
Presidente, o Estado de Minas 
Gerais, colocado diante de uma 
exploração emocional do fato... 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Não apoiado! 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – ...e 
para que ninguém argüisse que tivesse a 
pretensão de invadir o território de um seu 
irmão de menor área, de menor 
superfície, procurou o único caminho 
aconselhável – o Poder Judiciário. Assim, 
propôs a competente ação e deixou que, 
o mais alto Tribunal do País, depois do 
exame amadurecido e conveniente da 
questão, que data de 1800, pusesse o 
devido têrmo a esta velha pendenga. 

Minas Gerais não deseja um palmo 
de terra do glorioso Estado do Espírito 
Santo. Quer apenas, ressalvar e 
resguardar um princípio superior, um 
princípio que não pode ser classificado 
como espírito de conquista. 

No estudo profundo dessa questão, 
Sr Presidente, os advogados que 
defendem o direito do Estado de Minas 
Gerais levaram suas pesquisas aos 
tempos mais remotos, anteriores à 
independência. Foram buscar, nos velhos 
arquivos da Bahia e de Lisboa inequívoca 
demonstração das linhas divisórias dos 
dois antigos territórios irmãos e amigos, 
através de todos os tempos. E a nossa 
posição então se justifica diante de um 
problema jurídico legal. Entendemos que, 
ao determinar que o Serviço Geográfico 
do Estado promova as diligências de 
reconhecimento dos limites sujeitos a 
dúvida ou litígio e que faça as 
necessárias demarcações a Carta de 37, 
nada mais prescreve do que uma 
atribuição genérica a um órgão, não uma 
competência para julgar, decidir ou 
dirimir. 

Surgiu, então, Sr. Presidente, o 
problema jurídico de maneira irrecusável 
e nêle, sòmente nas suas letras na sua, 
contextura é que se firma o Estado de 
Minas Gerais para pugnar perante o 
Supremo Tribunal Federal a decisão do 
velha litígio. 

Entendemos que ao Serviço 
Geográfico do Exército foi atribuída 
Jurisdição para cuidar desta matéria, 
não porém a competência devida. 
Jurisdição pode conter o conjunto de 
condições que concedem o poder de 
decisão, depois de explicitadas 
devidamente as atribuições do órgão; 
a competência, porém, contém, a 
medida dêsse poder e essa medida, 
precisamente, não foi outorgada ao 
Serviço Geográfico do Exército por 
qualquer lei. 

Nenhuma lei existe posterior, à 
Constituição de 1.937 regulando 
dispositivo do seu Art. 184, que trata da 
matéria e, na ausência de qualquer lei ao 
Serviço Geográfico do Exército era 
defeso proferir um laudo com caráter de 
decisão ou de julgamento definitivo do 
assunto. 

A êsse laudo poder-se-ia atribuir, 
quando muito a força de um laudo arbitral. 
Mas ainda assim faltaria a casa ilegível 
fôrça necessária para a sua vaidade 
jurídico-legal, que é do processo de 
jurisdição arbitral. 

Estas são as considerações que 
julgo do meu dever formular, em rápida 
síntese, à margem dos comentários aqui 
proferidos, para que não paire a menor 
dúvida sôbre a absoluta isenção de ânimo 
das autoridades de Minas Gerais e do seu 
povo em relação a essa velha demanda. 

Estamos, em Minas, preparados 
para ouvir a palavra ao Supremo Tribunal 
Federal. Para nós, o que êle decidir será 
cumprido sem quaisquer mágoas ou 
ressentimentos. Entendemos, porém, que 
decidir a questão antes que o 
pronunciamento, daquêle alto Tribunal 
seja conhecido, será tumultuar ainda mais 
o velho problema. Decidir a questão num 
Poder político como o Senado, decidir a 
questão com base num lado conferido por 
uma comissão do Serviço Geográfico do 
Exército, que não tinha e não tem 
jurisdição devidamente estabelecida em 
lei, e, sobretudo, competência para dirimir 
o assunto – porque nenhuma lei 
estabelece essa competência, e não há 
competência sem lei será, sem dúvida, 
criar pontos de novos atritos. 

Além, do mais, Sr. Presidente, êste 
Projeto foi apresentado ao Senado 
quando a causa pendia de decisão 
perante a Justiça. Então, temos que 
considerar, na matéria, o velho preceito 
de processo que estabelece a 
competência por prevenção. Há uma 
competência que primeiro se estabeleceu 
para dirimir o assunto. Se o Senado a tem 
para agir, admitindo, nesta hipótese, que 
fôsse válido o laudo apresentado pelo 
Serviço Geográfico do Exército então 
estaríamos diante de uma dualidade de 
decisões, porque a Constituição, ao dar 
competência ao Senado, ressalva a do 
Supremo Tribunal Federal, que, no caso, 
se instaurou em primeiro lugar. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, 
cumpro o meu dever de representante do 
povo mineiro, deixando serenamente 
explicado aos meus nobres pares que 
não temos, para com o Espírito-Santo, 
nenhuma reserva, como o passado pode 
demonstrá-lo e como os dias de hoje 
provam. Não nos move qualquer 
interesse de conquista. Apenas somos 
inspirados, em Minas, na defesa que ora 
fazemos nesta velha demanda, daquêle 
princípio que deve nortear todos os 
Estados indepedentes – o da defesa da 
integridade do seu território, assegurada 
pela Constituição Federal. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Tens a 
palavra o nobre Senador Silvestre 
Péricles, para explicação pessoal. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (para 
uma explicação pessoal) (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, na qualidade de Relator, 
que fui e continuo a ser, da questão de 
limites entre o Espirito-Santo e Minas 
Gerais, devo dizer alguma coisa ao 
Senado e ao País sôbre a matéria ora 
debatida nesta Casa. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, 
quero dizer que o Supremo Tribunal 
Federal, que me merece tôda a 
consideração e respeito, não está em 
debate. Êste é argumento advocatício, 
dizer que o Supremo Tribunal Federal 
está em causa. 

Sr. Presidente, precisamos raciocinar 
e está aqui na constituição de 1937, que 
antecedeu a de 1946, imediatamente: 

"Ficam extintas, ainda que em 
andamento ou pendentes de sentença do 
Supremo Tribunal Federal ou em juízo 
arbitral, as questões de limites entre 
Estados". 

Esta Constituição de 1937 vigorou 
até 1946 e ninguém disse nada contra 
ela. Os "patriotas" que estão, hoje 
gritando, nada disseram contra ela! Está 
aqui! (Aponta para a Constituição). 
Ela acabou com tôdas as questões; de 
limites e declarou mais, no art 184, 
parágrafo 2º: 

"O Serviço Geográfico do 
Exército procederá às diligências de
 

reconhecimento e descrição dos limites 
até aqui sujeitos a dúvidas ou litígios e 
fará as necessárias demarcações". 

Foi isto exatamente o que fez o 
Serviço Geográfico do Exército. Não se 
pode pôr em dúvida a lisura e o 
patriotismo das nossas Fôrças Armadas, 
Sr. Presidente! Servi ao Exército durante 
dezenove anos. Conheço, perfeitamente, 
nossas Fôrças Armadas! A grandeza 
dêste País está. Exatamente, nas nossas 
Fôrças Armadas e na nossa Justiça! 

Não é possível que, no Senado 
Federal, se queira retardar uma causa 
como esta, em que um Estado seiscentos 
mil quilômetros quadrados quer se 
apossar de dez mil quilômetros 
quadrados de um Estado pequeno, como 
o Espírito Santo. 

Sr. Presidente, não posso admitir 
isto! Um País que entrega o condomínio 
da Lagoa Mirim ao estrangeiro – e a 
Lagoa Mirim é nossa! – Um Estado que 
faz à Bolívia concessão especial, como 
nosso vizinha! Um país, como o Brasil, 
que faz isto e, aquí, dentro da nossa terra, 
admite tais lutas! 

Não se trata de Minas Gerais, Sr. 
Presidente! Não! A terra de Tiradentes 
não pratica estas ações, mas os 
politiqueiros, Sr. Presidente! Os 
politiqueiros é que estão praticando estas 
imoralidades! O Estado de Minas Gerais é 
glorioso, digno e honrado – ali nasceu 
Tiradentes, que morreu pelo Brasil! 

Também, Sr.. Presidente, quero 
dizer a V. Exa. que nós não podemos 
pôr em dúvida o respeito à palavra e 
Exército. Os Oficiais que 
apresentaram o laudo parece que 
ainda estão vivos e são homens de 
bem! Nada há contra êles! Funcionou 
nesta obra um homem como o 
General Coelho Neto. E pergunto a 
todo o Exército para dizer quem não 
conhece e quem era o General 
Coelho Neto! Pergunto a todo o 
Exército quem era o General Dutra. 
Êsses Generais funcionaram neste 
processo. E o próprio ex-presidente 
Getúlio Vargas – que tinha os seus 
defeitos, mas era um homem de bem 
– assinou decreto que foi para a 
Imprensa Nacional! E eu invoco o 
testemunho de um senador, nosso, 
aqui, o Sr. Lourival Fontes! Como 
desapareceu o processo da Imprensa 
Nacional? 

Sr. Presidente, não é correto isto! 
Quando dei o meu Parecer aqui – e aqui 
está – fí-lo conscientemente, 
sinceramente, patriòticamente, pensando 
no meu País e não na politicagem do meu 
País. 

Sr. Presidente, vou ler aquilo que diz 
a Constituição de 1946, para que, 
evidentemente, se renove o meu 
pensamento. 

"Art. 6º –Disposições Transitórias – 
Os Estados deverão, no prazo de três 
anos, a contar da pramulgação dêste Ato 
promover, por acôrdo, a demaroação de 
suas linhas de fronteíra, podendo, para 
isso, fazer alterações e compensações de 
áreas, que atendam aos acidentes 
naturais do terreno, às conveniências 
administrativas e à comodidade das 
populações fronteiríças. 

§ 1º Se o soliçitarem os Estados 
interessados, o Governo da União deverá 
encarregar dos trabalhos demarcatório o 
Serviço Geográfico do Exército. 

§ 2º Se não cumprirem tais Estados 
o disposto neste artigo, o senado Federal 
deliberará a respeito, sem prejuízo da 
competência estabelecida no art. 101, nº I 
letra e, da Constituição." 

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

O SR. SILVESTRE PERICLES: – 
Com muita honra. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
No último volume de "A questão de 
limites com o Estado do Espírito Santo" 
de autoria de Darcy Bessone de Oliveira 
Andrade e Antônio Gonçalves de 
Oliveira, está claramente invocado e de- 
 

monstrado que a questão pode ser 
decidida, pelo Senado Federal ou pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

O SR. SILVESTRE PERICLES: – 
Muito obrigado a V. Exa. pelo aparte. Vou 
dizer o que penso dentro da Constituição: 
"O Senado Federal decidirá a respeito", e 
"deliberará a respeito" significa 
sentenciar. 

Sr. Presidente, o Senado, no caso, 
vai ser juiz e funciona como juiz em várias 
disposições de nossa Constituição. Está 
por ela esclarecido que o Senado 
funciona como juiz. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
O Senado Federal, inclusive, julga os 
Ministros do Supreno Tribunal Federal. 

O SR. SILVESTRE PERICLES: – E 
acrescenta, "sem prejuízo da 
competência"; está escrito no art. 101, 
letra e, Sr. Presidente, "sem, prejuízo" 
não significa que a jurisdição do Senado 
seja prejudicada: ela é única para julgar 
casos de limites. Isto não é novidade, 
porque a Constituição de 1937 
estabelecia a mesma coisa. 

O que a Constituição quer dizer é 
que, em casos subseqüentes, após os 
limites, em algumas questões que surjam, 
o Supremo Tribunal Federal não perderá 
sua competência normal. Está firmado 
neste art. 101, letra, e, da Constituição, 
porque alguém haverá de pensar que o 
Supremo Tribunal teria, perdido a sua 
competência normal, mas não a perde. 

A competência é única para o caso 
de limites: – pertence ao Senado Federal. 
Daí a razão por que representamos o 
valor igual de todos os Estados da 
Federação. Somos iguais. Assim, S. 
Paulo que é um estado populoso, Minas 
Gerais, um Estado poderoso, Rio Grande 
do Sul, todos são iguais aos menores 
Estados da Federação. 

São três Senadores para cada 
Estado. Com a Federação, a Constituição 
estabelece que não haverá predomicia de 
um Estado sôbre outro. 

Esta competência é única para o 
Senado Federal. O Supremo Tribunal 
julgará todas os casos, menos os de 
limites. 

Eis o que está aqui, nos seus 
preceitos. Não è possível que a 
Constituição, num de seus artigos 
basilares, o que estabelece a harmonia 
de Poderes, possa transgredir o preceito 
contra. o Senado Federal e o Supremo 
Tribunal, com um grave atrito entre duas 
máximas autoridades. O Senado, que é a 
Câmara Alta do Parlamento, contra o 
Supremo Tribunal Federal. 

Não é possível que o Constituinte e 
brasileiro tivesse tanta infantilidade. 

Não é possível. afirmo e reafirmo. 
Agora. Sr. Presidente, quero examinar um 
dispositivo constitucional. 

E' o art. 177, da Constituição que 
estatuí: 

"Art. 177. Destinam-se as fôrças 
armadas a defender a Pátria e a garantir 
os poderes constitucionais, a lei e a 
ordem". 

Sr. Presidente; trata-se de um artigo 
fundamental da nossa Constituição, a 
meu ver, porque não se pode viver, Sr. 
Presidente, nesta Terra, neste Planeta 
humano, sem a garantia da fôrça, As 
nações grandes do Mundo quais são? 

As potências atômicas. 
Quem manda no mundo? 
– A América do Norte, a Russia e em 

parte, a Inglaterra. 
Por que? 
– Porque têm fôrça! 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

E a China? 
O SR. SILVESTRE PERICLES: – E' 

menor. São as três grandes, sendo as 
maiores os Estados Unidos e a Rússia, 
que estão atravessando os espaços 
infinitos. 

– E o Brasil, por que não está ainda 
nesse grau? 

Porque o brasileiro em evidência é um 
politiqueiro apodrecido, não quer que o 
povo estude, nem mesmo aqui na Capital. 
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Sr. Presidente, pedi que houvesse cursos 

noturnos na Universidade de Brasília para essa 
gente estudar, ou que se estabelecesse um 
horário especial para os funcionários 
estudantes. Até hoje, ignoro se alguma 
providência foi tomada. Que eu saiba, nada... 
Poderei concluir que, assim, nesse andar 
seremos um país degradado, um país que Ruy 
Barbosa falou tôda vida para defender o 
estudo e a cultura. Até hoje estamos assim, 
principalmente na ciência moderna como 
potência atômica. 

Sr. Presidente, na questão do Espírito-
Santo com Minas Gerais, não cedo um 
milímetro. Sou tão bom mineiro quanto bom 
espírito-santense: para mim, Minas é 
grandiosa; para mim, Espirito Santo é 
grandioso – por que sou, sobretudo, brasileiro! 

Não sou sob certo aspecto, de Partido 
nenhum. Porque tudo isso é conversa de quem 
quer mandar neste país e enriquecer sem olhar 
para a desgraça do povo brasileiro. 

Quando o General Góis Monteiro, meu 
irmão, com seus companheiros das Fôrças 
Armadas, eu também, fundava esta Nova 
República para dar liberdade ao nosso povo, 
não ia eu pensar que chegaríamos a esta 
desgraça que está rebentando com o Brasil, 
um país bifronte até na política internacional. 
Um país que sempre respeitou outrora suas 
tradições de glória entre os estrangeiro, hoje 
torna-se bifronte: aproxima-se, da Rússia e 
seus satélites – já se vê que a Liberdade não é 
nada – e depois estende a mão ao americano, 
pedindo dinheiro emprestado. 

Sr. Presidente, isto está errado. 
Precisamos reagir contra essa desgraça que 
está corrompendo os nossos homens públicos. 

Sr. Presidente, sou mineiro e espírito-
santense, mas, sobretudo, sou brasileiro. 
(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
nobre Senador Jeffeson de Aguiar, para 
explicação pessoal. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
(para explicação pessoal) (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
defendi os direitos do meu Estado. Lutei 
para que fosse observada a Constituição; 
profliguei aquêles que pretendiam infringir 
o Regimento; e, sempre dentro dos 
ditames que norteiam nossos deveres, no 
Senado Federal, não procurei evitar a 
vulneração do texto de lei, não acolhendo 
a dispersão de esforços nem jamais 
louvando aquêles que pretendem 
remanchar uma salução exigida pela 
solidariedade de todos os brasileiros. 

Há poucos, eminente colega falava 
que iria dar depoimento histórico. 
Pretendiam esclarecer fatos que estariam 
sendo notificados perante o Senado 
Federal. Era o nobre Senador Benedicto 
Valadares. Devo acentuar... que durante 
todos os debates, jamais me referi a Sr. 
Exa., por escrito ou oralmente, e os fatos 
expostos pelo representante do Estado do 
Espírito Santo e por todos os Pareceres 
dos nobres colegas, são exatos. Até 
mesmo, submetendo-me à ignominiosa 
verificação de exatidão de documentos 
que apresentei à consideração do  
Senado, eu desejei dar demonstração de 
que não temia, como não temo e jamais 
temerei, o exame e a análise daquilo que 
submeti à consideração do Senado 
Federal. 

O que se pretende no meu projeto, 
todos conhecem. É, como bem acentuou o 
nobre Senador Heribaldo Vieira, a 
publicidade, para que as autoridades o 
observem do laudo do Serviço Geográfico e 
Histórico do Exército que dirimia, 
definitivamente, a questão lindeira. 
Suscitou-se, em livros recentemente 
distribuídos, matéria absolutamente 
impertinente e improcedente, invecando-se 
que São Mateus pertenceria à Província de 
Porto Seguro, até o meridiano de 
 

Barra Alegre e, portanto, o auto de 
demarcação de limites de outubro de 1800 não 
poderia se referir ao Rio Mucuri. Mas o 
Convênio de 1911 e o laudo arbitral de 1914 
fazem referência expressa à Serra dos 
Aimorés até o Rio Mucuri e até mesmo a 
edição cartográfica exibida por Minas Gerais, 
no Supremo Tribunal Federal, diz ex vi que as 
nascentes do Rio São Mateus se confinam 
com o divisor de águas que é a Serra dos 
Aimorés. 

Invocou-se também que a conceituação 
de serra não esta perfeitamente definida, e 
segundo tese dos advogados de Minas Gerais, 
as soluções de continuidade na serra se 
preenchem por linhas retas, por planícies 
cortadas por rios caudalosos, para ligar morros 
distanciados de 42 e até 60 quilômetros um do 
outro. 

Sr. Presidente, essa matéria tôda não 
tem sentido, não tem a menor 
procedência, não tem seriedade. Dá a 
impressão assim, melancòlicamente, de 
um Festival Tom & Jerry, porque o que se 
pretende é fixar no terreno, uma serra 
contínua, que é o limite do Espírito Santo 
com Minas Gerais, ao norte do Rio Dôce, 
segundo o auto de Demarcação de 1.800 
e Carta Régia de 1816, do Convênio de 
1911 e do laudo arbitral de 1914, 
consolidado, posteriormente, pelo laudo 
do Serviço Geográfico do Exército de 
1945, aprovado pelo Sr. Getúlio Vargas 
em agôsto, e, posteriormente pelo Decreto 
Lei nº 7.840, assinado por S. Exa., 
remetido à Imprensa Oficial e não 
publicado. 

Ainda há pouco tempo, no ano passado, 
requisitei o processo administrativo relacionado 
com a questão, do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores; desaparecera. 
Desapareceram todos os laudos. Desapareceu o 
laudo antes da aprovação pelo Presidente Vargas, 
renovado pelo Ministro Eurico Dutra. E, agora, Sr. 
Presidente, desapareceu tudo. O único laudo 
existente. Está anexado ao Projeto nº 5, de 1959, 
porque me foi fornecido, mediante requisição 
regular, através da Câmara dos Deputados, e por 
concessão especial do Marechal Teixeira Lott. 

O SR. MILTON CAMPOS: – Permite V. 
Exa. Um aparte? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com 
prazer. 

O SR. MILTON CAMPOS: – Apenas 
observo a V. Exa. Que, tendo sido suspensa a 
discussão para exame da questão de ordem 
que V. Exa. Suscitou, eu me sinto dispensado 
de aborrecer V. Exa. Com intervencão... 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Ao 
contrário, V. Ex.ª me enebria com seus 
apartes. 

O SR. MILTON CAMPOS: – ...e de 
aborrecer o Senado com algumas 
explanações que tivesse o propósito de 
fazer, como, realmente, tenho. Na 
oportunidade da discussão da matéria, 
trarei ao Senado alguns esclarecimentos. 
Por enquanto, como a discussão foi 
suspensa, não está aberta, devo essa 
explicação a V. Exa.: ouço-o com 
acatamento e a simpatia de sempre, mas 
sem contestá-lo, nem em aparte nem em 
discurso anterior porque entendo que ainda 
não é a oportunidade. Logo que ela se 
apresente focalizarei esses pontos e. 
Exporei os argumentos que desejo. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Lamento não contar com os apartes de V. Exa. 
Que abrilhantavam o meu discurso. 

O SR. MILTON CAMPOS: – V. Exa. 
Dispensa argumentação minha para maior 
brilho de sua oração. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Nisso V. Ex.ª sabe muito bem que se engana. 

Sr. Presidente, êsses esclarecimentos 
são necessários à explicação pessoal 
que dou ao Senado, em virtude do 
discurso do ilustre colega, em que 
afirmou, tranqüilamente, que os fatos
 

estariam sendo deturpados perante esta  
Casa. 

Ora, todos os fatos, tôdas as 
invocações e toda argumentação que tenho 
expendido assentam em documentos, em 
dados, em informações oficiais, inclusive 
esta última do Sr. Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores. Está demonstrado que 
o processo administrativo desapareceu 
daquele Ministério, que o Decreto-lei foi 
assinado e a aprovação foi concedida pelo 
Sr. Getúlio Vargas. Remetido à Imprensa 
Oficial, foi dali retirado. 

Não há portanto, deturpação de fatos. 
Há informações fidedignas de 
acontecimentos que não poderão ser 
jamais informados por meras alegações 
verbais pro domo sua. 

Em face das circunstâncias, e 
reconhecendo perfeitamente que a 
Comissão de Constituição e justiça fará 
válida a tua decisão anterior, estou 
tranqüilo. Meu Estado espera que o 
Senado Federal lhe faça justiça, na 
ratificação plena, na publicidade, na 
orientação digna do Ato do ex-Presidente 
Getúlio Vargas, que sempre foi 
entusiástico defensor dos direitos do 
Estado do Espírito Santo, recusando, 
inclusive um modus vivendi que fôra 
apresentado a S. Ex.ª, através do qual 
meu Estado perderia a jurisdição, sôbre o 
território contristado. 

Presto, nesta oportunidade, como o fiz 
em outras ocasiões, minha homenagem ao ex-
Presidente Getúlio Vargas que resistiu a tôdas 
as pressões, e acolheu o laudo prolatado pelos 
dignos e eminentes militares e geógrafos, Srs. 
Lincoln de Carvalho Caldas, Benjamin 
Arcoverde de Albuquerque e José Fortes 
Castelo Branco, cuja dignidade e proficiência 
técnica foram exaltadamente louvadas na 
ocasião em que estiveram em Minas Gerais e,. 
recentemente, pelo prezado colega Senador 
Milton Campos. em seu brilhante voto vencido. 

Confio no Senado Federal, Sr. 
Presidente, e o Espírito Santo espera que as 
protelações não persistam mas que esse ato 
da Justiça seja amparado e sufragado pelos 
eminentes representantes dos Estados da 
Federação Brasileira. (Muito bem! .Muito tem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a 
Ordem do Dia. Em discussão o Requerimento 
de autoria do nobre Senador Paulo Fénder, 
lido na hora do Expediente. (Pausa). 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando 
fazer uso da palavra, encerro a discussão. 

Fica adiada a votação por falta de 
quorum. 

Não há oradores inscritos. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, 

pela ordem, o nobre Senador Aloysio de 
Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, desejaria que a Mesa 
colocasse, nos têrmos que lhe pareçam 
normais, do ponto de vista regimental, a 
situação em que ficou a discussão do 
Projeto de Resolução que estava na 
Ordem do Dia. Peço que a Mesa o declare 
expressamente parque a am exame 
menos aprofundado em relação aos 
têrmos de discursos proferidos neste 
Plenário, pode afigurar-se que a 
discussão se fez sôbre o mérito do Projeto 
e que esta discussão, portanto, não teria 
sido suspensa em virtude do recurso ex 
officio da Mesa para o Plenário, com 
audiência prévia da Comissão de 
Constituição e Justiça, relativamento à 
questão-de-ordem levantada pelo nobre 
Senador Jefferson de Aguiar e indeferido. 
(Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE: – Realmente,  
o Sr. Senador Aloysio de Carvalho tem razão, 
não foi aberta a discussão. A decisão da Presi- 
 

dência foi de encaminhar a Emenda à 
Comissão de Constituição e Justiça para que 
ela opine, como preliminar, sôbre a aceitação 
regimental da proposição. 

Esta foi a decisão dada. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. PRESIDENTE: – Amanhã, 1º de 

Maio, feriado Nacional, não se reunirá o 
Senado. Assim, designo para a sessão da 
próxima quarta-feira a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
SESSÃO DE 2 DE MAIO DE 1962 

(QUARTA-FEIRA) 
 

Matéria em Regime de Urgência 
 
1 – Discussão única da Emenda da 

Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado nº 18, de 1957, de autoria do Sr. 
Senador Arlindo Rodrigues, que dispõe sôbre a 
não aplicação, a partir da vigência da Lei nº 
1.050, de 1950, ao extranumerário-mensalista, 
diarista ou tarefeiro julgado incapaz por motivo 
de acidente em serviço ou em virtude de 
moléstia profissional ou doença especificada em 
lei, das normas estabelecidas no Decreto-lei nº 
3.768. de 23 de outubro de 1941 (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra "c", do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 142, de 1962, dos Srs. Afrânio Lages e 
Jefferson de Aguiar, respectivamente Líder da 
Minoria e Líder da Maioria em exercício, 
aprovado na sessão de 26 de abril), dependendo 
de pronunciamento das Comissões: – de 
Constituirão e Justiça; – de Serviço Público Civil; 
– de Legislação Social; – de Finanças. 

 
Matéria em Tramitação Normal 
Requerimento nº 169, de 1962 

 
2 – Votação, em turno único, do 

Requerimento nº 169, de 1962, em que o Sr. 
Senador Paulo Fender solicita passe à 
Comissão que se seguir no despacho inicial de 
distribuição o Projeto de Lei da Câmara nº 94, 
de 1961, que dispõe sôbre o Estatuto do 
Trabalhador Rural. 

3 – Votação, em turno único, do 
Requerimento nº 170, de 1962, em que o Sr. 
Senador Victorino Freire solicita 120 dias de 
licença. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 35 

minutos). 
 

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 
 

Atos do 1º Secretário 
 
O Senhor primeiro Secretário, por 

despacho de 26 do corrente, concedeu a 
Belmiro Fernandes, mais 30 dias de 
prorrogação do prazo para tomar posse no 
cargo de Marceneiro, a fim de providenciar a 
conclusão de seu processo de naturalização. 

Secretaria do Senado Federal, em 30 de 
abril de 1962. – Evandro Mendes Vianna, 
Diretor-Geral. 

 
Atos do Diretor-Geral 

 
PORTARIA Nº 43 DE 26 DE ABRIL DE 1962 

 
O Diretor-Geral, no uso de suas 

atribuições, resolve designar Alpheu Cordeiro 
dos Santos, Auxiliar Legislativo, Pl-10, para ter 
exercício no Gabinete do Líder do P.T.B. 

Secretaria do Senado Federal, em 26 de 
abril de 1962. – Evandro Mendes Vianna, 
Diretor-Geral. 

 
PORTARIA Nº 49 DE 30 DE ABRIL DE 1962 

 
O Diretor-Geral, no uso de suas 

atribuições resolve designar Amélia 
Figueiredo de Mello Viana oficial ilegível
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gislativo Símbolo PL-4, 
para ter exercício no 
Gabinete do 3º Suplente. 

Secretaria do Senado 
Federal, em 30 de abril  
de 1962, – Evandro 
Mendes Vianna, Diretor-
Geral. 

O Diretor-Geral deferiu, 
em 11 de abril do corrente 
ano, o requerimento  
nº 337-60, em que 
Veríssimo Torres dos  
Reis, Motorista Auxiliar, 
PL-10, solicita contagem 
de tempo de serviço 
prestado ao Ministério da 
Marinha e à Secretaria de 
saúde do Estado do  
Pará, num total de 2.605 
dias. 

Abonou, referente  
ao mês de março de  
1961, as faltas abaixo 
discriminadas; 

 

– de Amélia da Costa 
Côrtes, Oficial Legislativo, 
PL-3, no dia 30; 

– de Francisco 
Gonçalves de Araújo, 
Auxiliar Legislativo, PL-10, 
no dia 19; 

– de José Soares 
Cavalcante, Auxiliar de 
Portaria, PL-10, no dia 23; 

– de Martha dos Santos 
Crespo de Castro, 
Taquígrafo, PL-3, nos dias 
19 a 20; 

– de Paulo de Carvalho 
Góes, Eletricista, PL-7, no 
dia 11; 

– de Paulo Irineu 
Portes, Auxiliar Legislativo, 
PL-10, no dia 15. 

Senado Federal, em 23 
de abril de 1962, – Maria 
do Carmo Rondon R. 
Saraiva, Diretora do 
Pessoal. 

 

O Diretor-Geral deferiu 
os seguintes 
requerimentos: 

Nº 198-62 – de Glory 
Soares dos Santos Martins 
Ferreira, Oficial Legislativo, 
PL-8, em que solicita 
salário família em relação a 
seus filhos Renato e 
Ricardo, a partir de abril de 
1962; 

Nº 190-61 – de Roberto 
das Neves Guarda de 
Segurança, PL-9, em que 
solicita contagem de tempo 
de serviço prestado ao 
Exército Nacional, num total 
de 316 dias; 

Nº 81-62 – de Floriano 
Lacerda, Motorista-Auxiliar, 
PL-10, em que solicita 
contagem de tempo de 
serviço prestado ao 
Ministério da Agricultura 
num total de 264 dias; 

 

Nº 13-62 – de Myriam 
Gurjão Mello, Oficial 
Bibliotecário, PL-7, em que 
solicita contagem de tempo 
de serviço prestado ao 
Instituto Brasileiro de 
Bibliografia e Documentação 
do Conselho Nacional de 
Pesquisas, num total de 
2.715 dias. 

Abonou as faltas, 
referentes ao mês de abril, 
de Amélia Figueiredo de 
Mello Vianna, Oficial 
Legislativo, PL-4, nos dias 
23, 24 e 25. 

Secretária do Senado 
Federal, em 30 de abril de 
1962. Maria do Carmo 
Rondon R. Saraiva, Diretora 
do Pessoal. 

 

 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 

ANO XVII – Nº 492 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 1962
 

CONGRESSO NACIONAL 
 

Presidência 
 

Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais. 
 

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

 
Dias 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho 

 
– veto parcial, ao Projeto de Lei (nº 2.222-57, na Câmara e nº 13-

60, no Senado) que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 
Senado Federal, 27 de abril de 1962. 
 

AURO MOURA ANDRADE 
Presidente 

Cancelamento de sessão conjunta 

 

O Presidente do Senado Federal, atendendo à solicitação da 

Mesa da Câmara, resolve cancelar a convocação da sessão 

conjunta do Congresso Nacional que deveria realizar-se amanhã, 

dia 3 de maio, às 21 horas e 30 minutos, para apreciação de 

veto presidencial. 

Senado Federal, 2 de maio de 1962. – Argemiro de 
Figueiredo, no exercício da Presidência. 

 
MESA 

 

Presidente – Moura Andrade 

– PSD. 

Vice-Presidente – Rui 

Palmeira – UDN. 

Primeiro-Secretário – 

Argemiro de Figueiredo – PTB. 

Segundo-Secretário – Gilberto 

Marinho – PSD. 

Terceiro-Secretário – Mourão 

Vieira – UDN. 

Quarto-Secretário – Novaes 

Filho – PL. 

Primeiro-Suplente – Mathias 

Olympio – PTB. 

Segundo-Suplente – Guido 

Mondin – PSD. 

Terceiro-Suplente – Joaquim 

Parente – UDN. 

 

LÍDERES E VICE-LÍDERES 

 

DA MAIORIA 

 

LÍDER 

 

Filinto Müller (PSD). 

 

VICE-LÍDER 

 

Lima Teixeira (PTB). 

Nogueira da Gama (PTB). 

Lobão da Silveira (PSD). 

Victorio Freire (PSD). 

Jefferson de Aguiar (PSD). 
 

SENADO FEDERAL 
 

11. Jefferson Aguiar – 
Espírito Santo. 

12. Gilberto Marinho – 
Guanabara. 

13. Paulo Fernandes – Rio 
de Janeiro. 

14. Moura Andrade – São 
Paulo. 

15. Gaspar Veloso – 
Paraná. 

16. Alô Guimarães – 
Paraná. 

17. Guido Mondin – Rio 
Grande do Sul. 

18. Benedito Valladares – 
Minas Gerais. 

19. Filinto Müller – Mato 
Grosso. 

20. Juscelino Kubitschek 
(Licenciado. Em exercício o Sr. 
José Feliciano) – Goiás. 

21. Pedro Ludovico – 
Goiás. 

 
UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 
 

1. Mourão Vieira – 
Amazonas. 

2. Zacarias de Assunção – 
Pará. 

3. Joaquim Parente – Piauí. 
4. Fernandes Távora – 

Ceará. 
5. Reginaldo Fernandes – 

Rio. 
6. Sergio Marinho – Rio 

Grande do Norte. 
7. João Arruda – Paraíba. 
8. Afrânio Lages – Alagoas. 
9. Rui Palmeira – Alagoas. 
10. Heribaldo Vieira – 

Sergipe. 
11. Ovídio Teixeira – Bahia. 
12. Del Caro – Espírito 

Santo. 
 

Guido Mondin (PSD). 

Jorge Maynard (PSP). 

Saulo Ramos (PTB). 

 

DA MINORIA 

 

João Villasbôas – (UDN) 

 

Dos Partidos 

 

DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRÁTICO 

 

LÍDER 

 

Benedito Valladares. 

 

VICE-LÍDERES 

 

Gaspar Veloso. 

Victorino Freire. 

Alô Guimarães. 

 

DA UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 

 

LÍDER 

 

Daniel Krieger. 

 

VICE-LÍDERES 

 

Afonso Arinos. 

Afrânio Lages. 

Padre Calazans. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

 
LÍDER 

 
Barros Carvalho. 
 

VICE-LÍDERES 
 

Fausto Cabral. 
Arlindo Rodrigues 
Nelson Maculan 
 
DO PARTIDO LIBERTADOR 

 
LÍDER 

 
Mem de Sá. 
 

VICE-LÍDER 
 
Aloysio de Carvalho. 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
PROGRESSISTA 

 
LÍDER 

 
Jorge Maynard. 
 

VICE-LÍDER 
 
Miguel Couto. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL 

 
LÍDER 

 
Lino de Mattos. 
6. Menezes Pimentel – Ceará. 
7. Ruy Carneiro – Paraíba. 
8. Jarbas Maranhão – 

Pernambuco. 
9. Silvestre Péricles – Alagoas. 
10. Ary Vianna – Espírito Santo. 
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13. Afonso Arinos – (licenciado. Em 
exercício o suplente Venâncio Igrejas) – 
Guanabara. 

14. Padre Calazans – São Paulo. 
15. Irineu Bornhausen – Santa Catarina. 
16. Daniel Krieger – Rio Grande do Sul. 
17. Milton Campos – Minas Gerais. 
18. João Vilasboas – Mato Grosso. 
19. Lopes da Costa – Mato Grosso. 
20. Coimbra Bueno – Goiás. 

 
DO MOVIMENTO TRABALHISTA 

RENOVADOR 
 

LÍDER 
 
Paulo Fender. 
 

O PARTIDO REPUBLICANO 
 

LÍDER 
 
Mendonça Clark. 
 
REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 

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

 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

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

(Piauí). Em exercício o Suplente, Sr. 
Mendonça Clark (do PR). 

 
PARTIDO LIBERTADOR 

 
1. Novaes Filho – Pernambuco. 
2. Aloísio de Carvalho – Bahia. 
3. Mem ale Sá – Rio Grande do Sul. 
 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
 
1. José Maynard – Sergipe. 
 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 
 
1. Lino de Matos – São Paulo. 

 
MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR 

 
1. Paulo Fender – Pará. 
 

PARTIDO REPUBLICANO (PR) 
 
1. Mendonça Clark – Piauí. 
 

SEM LEGENDA 
 
Dix-Huit Rosado – Rio Grande do Norte. 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

Comissão Diretora 
 
Moura Andrade – Presidente 
Rui palmeira 
Argemiro de Figueiredo 
Gilberto Marinho 
Mourão Vieira 
Novaes Filho  
Mathias Olympio 
Guido Mondin 
Joaquim parente (9) 
 

Comissão de Agricultura 
 
PTB – Nelson Maculan – Presidente 
PSD – Eugênio Barros – vice-

Presidente 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Fernandes 
UDN – Lopes da Costa 
UDN – Ovídio Teixeira 
PTB – Fausto Cabral (7) 
 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR-GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES MAURO MONTEIRO 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
BRASÍLIA 

Comissão de Finanças 
 
UDN – Daniel Krieger – Presidente 
PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente 
PSD – Eugênio Barros 
PSD – Paulo Coelho 
PSD – Gaspar Velloso 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Victorino Freire 
UDN – Irineu Bornhausen 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Lopes da Costa 
PTN – Lino de Mattos 
PTB – Nogueira da Gama 
PTB – Barros Carvalho 
PTB – Saulo Ramos 
– Dix-Huit Rosado 
PL – Mem de Sá (17). 

 
SUPLENTES 

 
PSD – Silvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Jarbas maranhão 
PSD – Menezes Pimentel 
PSD – Pedro Ludovico 
PSD – Filinto Müller 
UDN – Coimbra Bueno 
UDN – Zacharias de Assumpção 
UDN – João Arruda 
UDN – Milton Campos 
UDN – João Villasboas 
UDN – Del Caro 
PTB – Fausto Cabral 
PTB – Vivaldo Lima 
PTB – Arlindo Rodrigues 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
PL – Aloysio de Carvalho 
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 

horas. 
Secretário – Renato de Almeida 

Chermont. 
 
Comissão de Legislação Social 
 
PTB – Lima Teixeira – Presidente 
PSD – Ruy Carneiro – Vice-

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

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Sebastião Archer 
PSD – 2. Silvestre Péricles 
PSD – 3. Eugênio Barros. 
UDN – 1. Dix-Huit Rosado 
UDN – 2. Padre Calazans 
UDN – 3. Heribaldo Vieira 
PTB – 1. Barros Carvalho 
PTB – 2. Lourival Fontes 
PTB – 3. Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16 

floras. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Relações Exteriores 
 
PTB – Vivaldo Lima – Presidente. 
UDN – João Villasboas – Vice-

Presidente. 
UDN – Afrânio Lages. 
UDN – Heribaldo Vieira. 
PSD – Benedicto Valladares. 
PSD – Gaspar Veloso. 
PSD – Filinto Muller. 
PTB – Lourival Fontes. 
PL – Aloysio de Carvalho (9). 
 

SUPLENTES 
 
UDN – Milton Campos. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Sergio Marinho. 
PSD – Menezes Pimentel. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Alô Guimarães. 
QTB – Nogueira da Gama. 
PTB – Barros Carvalho. 
PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quintas-feiras ás 16,00 

horas. 
Secretário: Eurico Gory Auler. 
 

 

 
ASSINATURAS 

 
REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 

 
Capital e Interior 

 
Capital e Interior 

Semestre................................... Cr$ 50,00 Semestre..................................... Cr$ 39,00 
Ano............................................ Cr$ 96,00 Ano.............................................. Cr$ 76,00 

 
Exterior 

 
Exterior 

Ano............................................ Cr$ 136,00 Ano.............................................. Cr$ 108,00 
 

 
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão 

tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. 
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à 

sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque ou vale postal, 
emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprense Nacional. 

– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 
sòmente mediaste solicitação. 

– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido, 
cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 

 

SUPLENTES 

 

PSD – Pedro Ludovico 

PSD – Jefferson de Aguiar 

PSD – Sebastião archer 

UDN –Del Caro 

UDN – Irineu Bornhausen 

PTB – Caiado de Castro 

PTB – Lima Teixeira 

Reuniões: Quintas-feiras, às 16 

horas. 

Secretário: José Aristides de 

Moraes Filho. 

 

Comissão de Constituição e Justiça 

 

PSD – Jefferson de Aguiar – 

Presidente. 

UDN – Milton Campos – Vice-

Presidente. 

PSD – Sylvestre Péricles 

PSD – Ruy Carneiro 

PSD – Lobão da Silveira 

UDN – Heribaldo Vieira 

UDN – Afonso Arinos 

UDN – Afrânio Lages 

PTB – Lourival Fontes 

PTB – Nogueira da Gama 

PL – Aloysio de Carvalho (11). 

 

SUPLENTES 

 

PSD – 1. Ary Vianna 

PSD – 2. Benedicto Valladares 

PSD – 3. Gaspar Velloso 

PSD – 4. Menezes Pimentel 

UDN – 1. João Villas Boas 

UDN – 2. Daniel Krieger 

UDN – 3. Sérgio marinho 

UDN – 4. Lopes da Costa 

PTB – 1. Barros Carvalho 

PTB – 2. Lima Teixeira 

PL – Mem de Sá. 

Reuniões: Quartas-feiras às 16 
horas. 

Secretário: José Soares de Oliveira 
Filho. 

 

 
Comissão de Economia 

 
PSD – Gaspar Velloso – Presidente. 
PTB – Fausto Cabral – Vice-

Presidente. 
UDN – Sérgio marinho 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Del Caro 
UDN – João Arruda 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Fender 
PTB – Nogueira da Gama (9) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Eugênio Barros 
PSD – 2. Sebastião Archer 
PSD – 3. Alô Guimarães 
UDN – 1. Irineu Bornhausen 
UDN – 2. Ovídio Teixeira 
UDN – 3. Zacarias de Assumpção 
UDN – 4. Sérgio Marinho 
PTB – 1. Lima Teixeira 
PTB – 2. Saulo Ramos 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Educação e Cultura 
 
PSD – Menezes Pimentel – 

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

SUPLENTES 
 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Alô Guimarães 
UDN – Lino de Mattos (Do PTN) 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
PL – Aloísio de Carvalho 
Reuniões: ás quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: Evandro Fonseca 

Paranaguá. 
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Comissão de Redação 
 

TITULARES 
 

Sérgio Marinho – Presidenta 
(UDN) 

Ary Vianna – Vice-Presidente 
(PSD) 

Alô Guimarães (PSD) 
Affonso Arinos (UDN) 
Lourival Fontes (PTB) 
1. Padre Calazans (UDN) 
2. Heribaldo Vieira (UDN) 
3. Lobão da Silveira (PSD) 
1. Caiado de Castro (PTB). 
Secretário – Sara Abraão – 

Oficial Legislativo. 
Reunião – Terças-feiras, às 16 

horas. 
 
Comissão de Saúde Pública 

 
UDN – Reginaldo Fernandes – 

Presidente. 
PSD – Alô Guimarães – vice-

Presidente. 
UDN – Fernandes Távora. 
PSD – Pedro Ludovico. 
PTB – Saulo Ramos – (5). 
 

SUPLENTES 
 

PSD – Eugênio Barros. 
PSD – Jarbas Maranhão 
UDN – Lopes da Costa. 
UDN – Sérgio Marinho. 
PTB – Arlindo Rodrigues 
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 

horas. 
Secretário: Eduardo Rui Barbosa. 
 

Comissão de Segurança Nacional 
 

UDN – Zacarias Assumpção – 
Presidente. 

PSD – Jarbas Maranhão – Vice-
Presidente. 

PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Sergio Marinho. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Arlindo Rodrigues (7). 
 

SUPLENTES 
 

PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Jorge Maynard 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Afrânio Lages 
PTB – Saulo Ramos. 
PTB – Nelson Maculan 
Reuniões: Quintas-feiras às 16 

horas. 
Secretário: Julieta Ribeiro dos 

Santos. 
 

Comissão de Serviço Publico Civil 
 

PL – Aloysio de Carvalho – 
Presidente. 

PSD – Jarbas Maranhão – Vice-
Presidente. 

PSD – Silvestre Péricles 
UDN – Padre Calazans. 
UDN – Coimbra Bueno. 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Fausto Cabral. 
 

SUPLENTES 
 

PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Benedito Valladares. 
UDN – Sergio Marinho. 
UDN – Reginaldo Fernandes 
PTB – Nelson Cabral. 
PRB – Fausto Cabral 
 

PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretária: Italina Cruz Alves. 
 

Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas 

 
PSD – Jorge Maynard – 

Presidente. 
UDN – Coimbra Bueno – Vice-

Presidente. 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
PTB – Fausto Cabral (5) 
 

SUPLENTES 
 

PSD – Jefferson de Aguiar 
PSD – Paulo Coelho. 
UDN – Sergio Marinho 
UDN – Lino de Matos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quartas-feiras às 

16,00 horas. 
Secretário: Ronaldo Ferreira 

Dias. 
 
Comissão de Saúde Pública 

 
ATA DAS COMISSÕES 

 
3ª REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, 

REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 1962 
 
Aos dois dias do mês de maio de 

mil novecentos e sessenta e dois, sob 
a presidência do Sr. Senador 
Reginaldo Fernandes, presentes os 
Srs. Senadores Alô Guimarães, Pedro 
Ludovico, Fernandes Távora e Saulo 
Ramos, na Sala das Comissões do 
Senado Federal, reune-se a Comissão 
de Saúde Pública. 

É lida e aprovada, sem debates 
ou alterações, a ata da reunião 
anterior. 

O Sr. Senador Reginaldo 
Fernandes, Presidente, distribui ao 
Sr. Senador Alô Guimarães o Projeto 
de Lei do Senado nº 4, de 1962, que 
declara de utilidade pública a Santa 
Casa de Misericórdia de Araraquara, 
no Estado de São Paulo. Com a 
palavra o Senhor Senador Alô 
Guimarães emite parecer favorável ao 
referido projeto, que é aprovado, por 
unanimidade, pela Comissão. 

Nada mais havendo que tratar, 
encerra-se a reunião, da qual, para 
constar, eu, Eduardo Rui Barbosa, 
Secretário, lavrei a presente ata, que, 
uma vez lida e aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente e 
demais membros presentes. 

 
ATA DA 31ª SESSÃO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª 
LEGISLATURA EM 2 DE MAIO DE 
1962 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. 

ARGEMIRO DE FIGUEIREDO E 
GILBERTO MARINHO. 

 
Às 14 horas e 30 minutos acham-

se presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – 
Vivaldo Lima – Paulo Fender – 
Zacharias de Assumpção – Lobão da 
Silveira – Mendonça Clark – Mathias 
Olympio – Joaquim Parente – 
Fernandes Távora – Dix-Huit Rosado 
– Argemiro de Figueiredo – Novaes 
Filho – Silvestre Péricles – Jorge 
Maynard – Heribaldo Vieira – Ovídio 
Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de 
Carvalho – Jefferson de Aguiar – 
Gilberto Marinho – Venancio Igrejas – 
Milton Campos – Lino de Mattos – 
José Feliciano – João Villasbôas – 
Lopes da Costa – Alô Guimarães – 
Saulo Ramos – Guido Mondin (30). 
 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 
Senhores Senadores. Havendo número 
legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata 
O Senhor 2º Secretário procede à 

leitura da ata da sessão anterior, que é 
aprovada sem debates. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios 
 
Nº 544, de 28 de abril da Câmara 

dos Deputados, comunicando haver 
aquela Casa aprovado as  
emendas do Senado ao Projeto de  
Lei que altera o art. 1º, da Lei nº 3.205,  
de 15 de julho de 1957, que reestruturou 
os cargos de tesoureiro do  
Serviço Público Federal. 

Ns. 546 a 552, de 29 de abril, da 
Câmara dos Deputados, encaminhando, 
respectivamente, autógrafos dos 
seguintes projetos: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 13, DE 1962 
 

(Nº 4 030-D, DE 1954, NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS) 

 
Declara comerciais as emprêsas de 

construção, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São comerciais as emprêsas 

de construção. 
Art. 2º As emprêsas referidas no 

artigo anterior emitirão duplicatas contra 
as pessoas naturais ou jurídicas para as 
quais realizem construção, sendo tais 
duplicatas reguladas pela Lei nº 187, de 
16 de janeiro de 1936, com as 
modificações previstas nesta lei. 

Art. 3º Sòmente serão extraídas 
duplicatas quando a obra estiver 
totalmente concluída ou, tratando-se de 
obra que conste de partes distintas ou se 
determine por medida, após a conclusão 
de cada parte ou verificação da medição, 
de acôrdo sempre com o estabelecido no 
contrato. 

Parágrafo único. Além das 
enunciações previstas na Lei número 187, 
de 16 de janeiro de 1936, a duplicata 
conterá sempre a indicação de que se 
refere construção. 

Art. 4º O dono da obra sòmente 
poderá deixar de assinar a duplicata 
quando: 

a) o construtor houver se afastado 
das normas do contrato ou das regras 
técnicas próprias da natureza do trabalho 
realizado; 

b) houver divergência nos prazos ou 
preços ajustados. 

Parágrafo único. No caso da letra "a" 
dêste artigo, se o dono da obra, ao invés 
de enjeitá-la, preferir recebê-la com 
abatimento de preço, assinará duplicata 
da importância que vier a combinar com o 
construtor. 

Art. 5º A emissão de duplicatas não 
exclui o privilégio assegurado pelo artigo 
1.566, IV, do Código Civil, nem produz 
novação. 

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

 
Às Comissões de Constituição e 

Justiça e de Economia. 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 14, DE 1962 
 
Federaliza e incorpora a 

Universidade do Ceará a Faculdade de 
Ciências Econômicas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É federalizada e incorporada 

à Universidade do Ceará a Faculdade  
de Ciências Econômicas a que se re- 
 

fere o Decreto nº 26.142, de 4 de janeiro de 
1949. 

Art. 2º Independentemente de qualquer 
indenização, serão incorporados ao 
patrimônio da União, mediante inventário e 
escritura pública, todos os bens móveis, 
imóveis e diretos pertencentes ou no uso do 
estabelecimento referido no artigo anterior. 

Art. 3º É assegurado o aproveitamento, 
no serviço público federal, do pessoal do 
estabelecimento ora federalizado nas 
seguintes condições: 

I – Os professôres catedráticos, assim 
nomeados pelo Govêrno do Estado do 
Ceará, no Quadro Permanente do Ministério 
da Educação e Cultura, nos serviços das 
respectivas cátedras, contando-se o tempo 
de serviço, para efeito de aposentadoria, 
disponibilidade e gratificação de magistério, 
da data de sua investidura pela 
Congregação da mesma Faculdade. 

II – Os demais servidores, no Quadro 
Extraordinário da Universidade, contando-
se o tempo de serviço para os efeitos 
legais. 

§ 1º Para execução do disposto neste 
artigo o Govêrno do Estado do Ceará 
apresentará ao Ministério da Educação e 
Cultura a relação dos professôres e demais 
servidores da Faculdade, especificando a 
forma de investidura, a natureza do serviço 
que desempenharam, a data da admissão 
e a remuneração. 

§ 2º Poderão ser aproveitados, como 
interinos, os professôres não admitidos em 
caráter efetivo, nos têrmos da Iegislação 
federal. 

§ 3º Serão expedidos pelas 
autoridades competentes os títulos de 
nomeação e de admissão decorrentes do 
aproveitamento determinado neste artigo. 

Art. 4º São criados, no Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e 
Cultura, para a Universidade do Ceará – 
Faculdade de Ciências Econômicas, 35 
(trinta e cinco) cargos de Professor 
Catedrático e 3 (três) funções gratificadas, 
sendo uma ele Diretor FG-1, uma de 
Secretário FG-3 e uma de Chefe de 
Portaria FG-5. 

Art. 5º A expedição de atos de 
nomeação e de admissão referidos no art. 
3º dependem do integral atendimento do 
disposto no art. 2º. 

Art. 6º Para cumprimento do disposto 
nesta Lei fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 
25.000,00 (vinte e cinco milhões de 
cruzeiros) sendo Cr$ 23.000.000,00 (vinte 
e três milhões de cruzeiros para pessoal e 
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros) para material. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões de Educação e Cultura, 
Serviço Público Civil e de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 15, DE 1962 
 

(Nº 4.781-B, de 1958, na Câmara dos 
Deputados) 

 
Altera a redação dos arts. 330 e 334 

da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951 
(Código de Vencimentos e Vantagens dos 
Militares). 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os arts. 330 e 334 da Lei nº 

1.316, de 20 de janeiro de 1951 (Código de 
Vencimento e Vantagens dos Militares), 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 330 – Ao oficial, aspirante a 
ofical, guarda-marinha, subtenente, 
suboficial, sargento e talfeiro, da ativa, da 
reserva remunerada ou reformado é 
permitido consignar em fôlha de 
pagamento a importância necessária à 
indenização de compromissos assumidos 
com as instituições designadas no art. 334, 
para os fins previstos na alínea "b" do 
inciso I e nas alíneas "a", "b" e "e" do inciso 
III do art. 327 dêste Código." 
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"Art. 334 – Podem ser consignatários: 
I – Organizações oficiais: 
 
II – Associações de classe: 
 
I) Clube dos Taifeiros da Aeronáutica e 

congêneres da Marinha. 
III – Particulares: 
 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Às Comissões de Segurança Nacional e 
de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 16, DE 1962 
 

(Nº 2.362-B, de 1960, na Câmara dos 
Deputados) 

 
Assegura aos ocupantes de função 

gratificada, após 10 anos de exercício 
contínuo ou não, o direito de continuarem a 
perceber a gratificação respectiva. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ao funcionário público ocupante de 

função gratificada do serviço público da União, 
das autarquias federais e dos Territórios, fica 
assegurado o direito de continuar a perceber a 
respectiva gratificação, quando após 10 (dez) 
anos de exercício consecutivo ou interpolado 
de cargos de função gratificada, vier a deixar 
de exercê-las. 

§ 1º Quando mais de uma função tenha sido 
exercida, serão atribuídas as vantagens de maior 
valor desde que lhe corresponda ao exercício 
mínimo de 2 (dois) anos; fora dessa hipótese, 
 

atribuir-se-ão as vantagens da função de 
remuneração imediatamente inferior. 

§ 2º Não será permitida a acumulação 
de vantagens correspondentes a duas ou 
mais funções gratificadas, nem destas com a 
vantagem de cargos em comissão. 

Art. 2º As vantagens desta lei e da Lei 
nº 1.741, de 25 de novembro de 1952, serão 
extensivas aos servidores das autarquias 
federais e a todos os funcionários públicos e 
autárquicos que, na data desta lei, já tenham 
preenchido as condições nelas 
estabelecidas, muito embora não estejam 
mais no exercício da função. 

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

Às Comissões de Serviço Público Civil e 
de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 17, DE 1962 
 

(Nº 3.323-B, de 1961, na Câmara dos 
Deputados) 

 
Aplica aos cargos e funções do Quadro 

do pessoal dos órgãos da Justiça do 
Trabalho da 2ª Região de 12 de julho e 
3.826, de 23 de disposições das Leis 
números 3.780 novembro, ambas de 1960 e 
dá outras providências 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os níveis de vencimento-base, a 

razão horizontal e os valores dos símbolos 
dos cargos em comissão do Quadro de 
Pessoal da Justiça do Trabalho da 2ª Região, 
são os seguintes: 

 

horizontal, incorporando-se, porém, ao 
vencimento, para os efeitos da Lei, as que 
venha percebendo até então. 

Art. 4º. O Quadro do Pessoal do 
Tribunal e mais órgãos da Justiça do 
Trabalho da 2ª Região, incluindo-se os 
cargos de carreira e os isolados de 
provimento efetivo ou em comissão, bem 
como as funções gratificadas e cujos níveis e 
símbolos dos vencimentos terão os valores 
fixados nesta lei, fica estruturado de acôrdo 
com as tabelas anexas, ressalvadas em 
relação aos atuais servidores, as situações já 
constituídas por fôrça de lei ou de decisão 
judiciária, proferida pela Justiça comum ou 
pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região. 

Parágrafo único – No Quadro a que se 
se refere êste artigo estão incluídos os 
cargos e funções destinados á lotação nos 
serviços administrativos das Juntas de 
Conciliação e Julgamento criadas pela Lei nº 
3.873, de 30 de janeiro de 1960. 

Art. 5º As disposições da Lei número 
3.780, de 12 de julho de 1960, artigos 14, 
parágrafos 1º – 2º – 3º – 4º – 7º – 74 e 91, 
bem como os dos arts. 4º e 11 da Lei nº 
3.826, de 23 de novembro do mesmo ano, 
aplica-se aos servidores dos órgãos da 
Justiça do Trabalho, de que trata esta Lei. 

Art. 6º E' incorporado aos vencimentos 
dos servidores referidos nesta lei o abono de 
que trata a Lei número 3.587, de 18 de julho 
de 1959. 

Art. 7º As vantagens financeiras, 
resultantes da classificação de cargos e 
funções e da incorporação do abono de 
1961. 

Art. 8º Os cargos iniciais da carreira de 
Auxiliar e Oficial Judiciário e da carreira de 
Servente do Quadro do Pessoal da 
Secretaria e mais órgãos da Justiça do 
Trabalho da 2ª Região serão providos 
mediante concurso público de títulos e provas 
organizado pelo Tribunal e de cuja mesa 
examinadora fará pare um advogado 
indicado pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção de S. Paulo. 

§ 1º Os concursos para provimento dos 
cargos destinadas à lotação nas Juntas de 
Conciliação e Julga- Grosso dos Estados do 
Paraná e Mato Grosso serão realizados em 
Curitiba e Cuiabá, respectivamente, sob a 
Presidência do Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho ou outro Juiz da 
mesma Côrte por êle designado. 

§ 2º Da mesa examinadora do 
concurso, na hipótese prevista no parágrafo 
anterior, farão parte o Juiz Presidente da 
Junta de Conciliação e Julgamento mais 
antigo da Capital de Estado e um advogado 
indicado pela seção local da Ordem dos 
Advogados. 

§ 3º As vagas nas classes 
intermediárias e finais das carreiras a que se 
refere êste artigo, bem como nas de Oficial 
Judiciário, serão providas por promoção 
alteradamente, por antiguidade e 
merecimento. 

§ 4º As vagas de Oficial Judiciário serão 
providas por Auxiliares Judiciários, mediante 
promoção um têrço por antiguidade, e dois 
têrços, por merecimento. 

§ 5º É dispensado o interstício legal nas 
promoções decorrentes da nova estrutura do 
Quadro aprovado por esta lei até sua 
completa normalização. 

§ 6º No enquadramento dos cargos, 
classes e séries de classes das carreiras do 
referido Quadro, observar-se-ão as regras e 
a proporção estabelecidas nos artigos 20 e 
21 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, 
em tudo quanto fôr aplicável. 

Art. 9º Os cargos em comissão serão 
providos por funcionários efetivos do Quadro 
da Região, escolhidos pelo o Presidente do 
Tribunal. 

Art. 10. Ficam extintos, quando 
vagarem, no Quadro do Pessoal da Justiça 
do Trabalho da 2ª Região, os cargos e 
funções criados pela legislação anterior, que 
não constem das tabelas anexas. 

 

Art. 11. A lotação das Juntas de 
Conciliação e Julgamento da 2ª Região da 
Justiça do Trabalho será fixada pelo Tribunal, 
em face das necessidades de cada uma e 
dentro dos seguintes limites máximos: 

a) Junta de Conciliação e Julgamento 
das cidades de São Paulo, Santos e Santo 
André: 1 Chefe de Secretaria, 2 Oficiais 
Judiciários, 4 Auxiliares Judiciários, 1 Porteiro 
dos Auditórios, 1 Oficial de Justiça e 2 
Serventes; 

b) Demais Juntas de Conciliação e 
Julgamento: 1 Chefe de Secretária, 1 Oficial 
de Justiça, 1 Porteiro de Auditório e 1 
Servente. 

Art. 12. O art. 7º da Lei 2.188, de 3 de 
março de 1954, não se aplica aos servidores 
dos Quadros do Pessoal de Justiça do 
Trabalho nem dos demais órgãos do Poder 
Judiciário, pagos pelo Tesouro Nacional. 

Art. 13. E' revogada a Lei número 2.488, 
de 16 de maio de 1955. 

Art. 14. A modificação, a reestruturação 
de Quadro de Pessoal e a alteração de 
valores de padrões, classes níveis e 
símbolos de vencimentos de cargos e 
funções das secretarias e serviços auxiliares 
da Justiça do Trabalho da 2ª Região, bem 
como de quaisquer outros órgãos do Poder 
Judiciário, serão sempre feitas através de lei, 
mediante proposta do Tribunal interessado, 
ressalvadas aos servidores os recursos 
judiciais previstos em lei para, através da 
Justiça comum haverem as reparações a que 
se julguem com direito. 

§ 1º As decisões dos Tribunais em 
processo administrativo, que importem em 
modificação ou reestruturação de Quadro de 
Pessoal na alteração de valores de padrões, 
níveis ou símbolos de cargos ou funções ou 
em elevação de vencimentos, não obrigam o 
Tesouro Nacional a efetuar o pagamento 
resultante da decisão. 

§ 2º O funcionário ou autoridade que 
requisitar ou autorizar adiantamento, à conta 
do crédito orçamentário ou adicional, para 
atender a pagamento de despesa decorrente 
de decisão declaratória, ou administrativa 
contrária ao disposto neste artigo incidirá nas 
sanções do art. 315 do Código Penal, além 
da devolução da quantia paga acrescida das 
cominações de lei. 

Art. 15. E' o Poder Executivo autorizado 
a abrir ao Poder Judiciário – Justiça do 
Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região – o crédito especial até Cr$ 
70.000.000,00 (setenta milhões de cruzeiros) 
para atender às despesas decorrentes desta 
lei no corrente exercício. 

Art. 16. Fica o município de São Miguel 
Paulista subordinado à competência da 
jurisdição das Juntas de Julgamento 
instaladas na comarca. 

Art. 17. A concessão do salário-família 
obedecerá ao disposto nas leis números 
3.780 e 3.826, respectivamente, de 12 de 
julho e 23 de novembro de 1960. 

Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação revogadas as disposições 
em contrário. 

Às Comissões de Serviço Público Civil e 
de Finanças 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 18, DE 1962 
 

(Nº 2.787 – C, DE 1961, NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS) 

 
Fixa o número de deputados por 

Estados e Territórios e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. – É fixado para a próxima 

legislatura em 404 (quatrocentos e quatro) o 
número de representantes do povo na 
Câmara dos Deputados, eleitos pelos 
Estados e Territórios, conforme a seguinte 
distribuição: Amazonas, sete (7); Pará, dez 
(10); Maranhão, dezesseis (16); Piauí, oito 
(8); Ceará, vinte e um (21); Rio Grande
 

 

Níveis ou Símbolos Referência-base 
Progressão 
Horizontal 

PJ-  0............................................................. 65.000,00 2.000,00 

PJ-  1............................................................. 63.000,00 1.900,00 

PJ-  2............................................................. 58.000,00 1.800,00 

PJ-  3............................................................. 54.000,00 1.700,00 

PJ-  4............................................................. 50.000,00 1.600,00 

PJ-  5............................................................. 47.000,00 1.500,00 

PJ-  6............................................................. 44.000,00 1.450,00 

PJ-  7............................................................. 41.000,00 1.300,00 

PJ-  8............................................................. 36.000,00 1.150,00 

PJ-  9............................................................. 33.000,00 1.000,00 

PJ-10............................................................. 30.000,00 900,00 

PJ-11............................................................. 27.000,00 850,00 

PJ-12............................................................. 25.000,00 800,00 

PJ-13............................................................. 23.000,00 750,00 

PJ-14............................................................. 21.000,00 700,00 

 
 

Art. 2º Os valores de vencimento 

mensal das funções gratificadas do referido 

Quadro são: 

1-F – 44.000,00 

2-F – 42.000,00 

3-F – 40.000,00 

4-F – 38.000,00 

5-F – 37.000,00 

6-F – 36.000,00 

7-F – 35.000,00 

Parágrafo único – Se a função fôr 
exercida por funcionário do Quadro do 
Pessoal a gratificação será igual à diferença 
entre o vencimento do cargo efetivo e o valor 
do símbolo fixado para a função. 

 

Art. 3º Os funcionários da Secretaria do 

Tribunal Regional do Trabalho e dos demais 

órgãos da Justiça do Trabalho da 2ª Região 

perceberão a partir da vigência desta lei, 

gratificação adicional por tempo de serviço 

nas mesmas bases da percebida pelos 

funcionários da Secretaria do Tribunal 

Superior do Trabalho por fôrça do disposto 

no artigo 5º da Lei número 2.336-A, de 19 de 

novembro de 1954. 

Parágrafo único – Uma vez que o 
servidor passe a perceber gratificação 
adicional por tempo de serviço, perde, 
automàticamente, o direito à percepção de 
novas vantagens da progressão
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do Norte, sete (7), Paraíba, treze (13); 
Pernambuco, vinte e quatro (24); Alagoas, 
nove (9); Sergipe, sete (7); Bahia, trinta e um 
(31); Minas Gerais, quarenta e oito (48); 
Espírito Santo oito (8); Rio de Janeiro, vinte e 
um (21); Guanabara, vinte e um (21); São 
Paulo, cinqüenta e nove (59); Paraná, vinte e 
cinco (25); Santa Catarina, quatorze (14); 
Goiás (13); Mato Grosso, oito (8); Rio Grande 
do Sul vinte e nove (29); Território do Acre, 
dois (2); Território do Amapá, um (1); 
Território do Rio Branco, um (1). 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 19, DE 1962 

 
(Nº 2.771-B, DE 1961, NA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 278.690.500,00, 
destinado às despesas de desapropriação dos 
imóveis necessários à construção da ligação 
ferroviária Belo Horizonte-Itabira-Peçanha. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 
278.690.500,00 (duzentos e setenta e oito 
milhões seiscentos e noventa mil e 
quinhentos cruzeiros), destinado a atender às 
despesas decorrentes da desapropriação dos 
imóveis necessários à ligação ferroviária Belo 
Horizonte-Itabira-Peçanha. 

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

Á Comissão de Finanças. 
 

PARECER Nº 88, DE 1962 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 190, de 
1961 (nº 2.358-57, na Câmara), que 
estabelece normas para a validade de pedido 
de demissão ou recibo de quitação 
contratual, firmado por empregado. 

 
Relator: Senador Barros Carvalho. 
O artigo 9º do Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, (que aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho) dispõe 
que: 

"Serão nulos de pleno direito os atos 
praticados com o objetivo de desvirtuar, 
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos 
contidos na presente Consolidação". 

Acontece, no entanto, que na prática, a 
Consolidação tem sido constantemente burlada 
por empregador pouco atentos a suas obrigações 
e às normas protetoras do empregado. 

Faz-se mistér, dessa maneira, estender 
a todo os empregados com mais de um ano 
de serviço, naquilo que se refere a pedidos 
de demissão e a recibos de quitação de 
rescisão do contrato de trabalho, a 
assistência que a lei já dá aos que gozam de 
estabilidade. 

O objetivo do presente projeto é 
Justamente êsse, pelo que se apresenta êle de 
bastante oportunidade, tanto mais que a 
"indústria dos recibos de plena e geral 
quitação" instalou-se no país, a tal ponto que a 
própria Justiça do Trabalho passou a 
preocupar-se com o assunto, abandonando os 
rigores formais para indagar se a vontade do 
firmador do recibo, geralmente de instrução 
rudimentar e sem experiência, não foi viciada. 

Determina o projeto que o pedido de 
demissão ou recibo e quitação de 
rescisão do contrato de trabalho, fir- 
 

mado por empregado com mais de um ano 
de serviço, só será válido quando feito com a 
assistência do respectivo sindicato ou 
perante a autoridade do Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social ou da 
Justiça do Trabalho, e, não existindo na 
localidade nenhum dos órgãos citados, a 
assistência será prestada pelo Juiz de Paz ou 
pela autoridade policial. 

A medida, de cunho social e de sentido 
moralizador, favorecerá a própria classe 
patronal, obrigando todos ao cumprimento da 
lei e evitando, assim, que se beneficiem os 
fraudadores, em detrimento dos empregados 
corretos. 

O projeto se ajusta às normas e 
preceitos de nosso direito social e está 
conforme aos princípios consagrados pela 
Constituição, no capítulo referente à ordem 
econômica e social, pelo que opinamos por 
sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 21 de fevereiro 
de 1962 – Jefferson de Aguiar – Presidente – 
Barros Carvalho – Relator. – Silvestre 
Péricles. – Lourival Fontes – Nogueira da 
Gama – Ruy Carneiro – Rui Palmeira – Milton 
Campos – João Vilasboas – Heribaldo Vieira. 
 

PARECER Nº 89, DE 1962 
 
Da Comissão de Legislação Social 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 190, de 
1961, (nº 2.358-D, de 1957) na Câmara, que 
estabelece normas para a validade do pedido 
de demissão ou recibo de quitação 
contratual, firmado por empregado. 

 
Relator: Senador Afrânio Lages. 
1. O presente projeto de lei, 

apresentado pelo ilustre Deputado Aarão 
Steinbruch, estabelecendo que "o pedido de 
demissão ou recibo e quitação de rescisão do 
contrato de trabalho, firmado por empregado 
com mais de 1 (um) ano de serviço, só será 
válido quando feito com a assistência do 
respectivo sindicato ou perante a autoridade 
do Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social ou da Justiça do Trabalho" (art. 1º). 

2. O ilustre autor do projeto esclarece, 
em sua justificação, que: 

"De tal forma se incrementam no país a 
indústria dos recibos de plena e geral 
quitação que a própria Justiça do Trabalho 
tem deixado de lado o seu rigorismo formal, 
para perguntar se foi ou não viciada a 
vontade do firmador do recibo, que, 
geralmente, de poucas luzes e sem a 
consciência plena de seus interêsses e 
direitos e debaixo de estado de inferioridade 
econômica, assina o que lhe é exibido pelo 
seu empregador". 

3. Às disposições do presente projeto 
estendem, aos empregados com mais de um 
ano de serviço, as garantias concedidas pelo 
art. 500 da Consolidação das Leis do 
Trabalho aos empregados estáveis. 

4. Realmente, parece-nos justa e 
louvável a medida adotada pelo projeto. 
Não só os empregados estáveis são 
merecedores de terem o seu pedido de 
demissão ou recibo de quitação de recisão 
de contrato de trabalho cercado de 
garantias e de cautelas. 

A prática tem demonstrado, cabalmente, 
da necessidade de tal extensão, a fim de 
evitar sejam cometidas verdadeiras coações, 
por parte de certos empregadores, que 
obrigam seus empregados a assinar recibos 
de plena e geral quitação, para utilizá-los, 
mais tarde, no momento que lhes fôr mais 
propício. 

5. Trata-se de assunto já amplamente 
estudado e comentado pelas autoridades em 
Direito Social e que, a nosso ver, é 
merecedor de aprovação. 

6. Ante o exposto, tendo em vista 
nada existir no tocante à esta Comissão 
que possa ser arguido contra o
 

projeto, opinamos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, em 25 de abril de 

1952. – Lima Teixeira, Presidente – Afrânio 
Lages – Relator – Ruy Carneiro – Menezes 
Pimentel – Lopes da Costa. 
 

PARECER Nº 90, DE 1962 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 125, de 
1959 (número 2.287-B-57 na Câmara), que 
revoga o artigo 2º da Lei nº 705, de 16 de 
maio de 1949, os arts. 3º e 4º da Lei nº 
1.639, de 14 de julho de 1952, e a Lei nº 
2.212, de 31 de maio de 1954. 

 
Relator: Senador Nogueira da Gama. 
1. Trata-se de projeto de lei apresentado 

pelo nobre Deputado José Bonifácio 
revogando o art. 2º da Lei número 705, de 16 
de maio de 1949, os arts. 3º e 4º da Lei nº 
1.639. de 14 de julho de 1952, e a Lei nº 2.212, 
de 31 de maio de 1954, que dizem respeito ao 
provimento dos cargos da carreira de 
Comissário de Polícia do Quadro Permanente 
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

2. A matéria retornou ao exame desta 
Comissão por ter sido apresentado 
substitutivo, pela Comissão de Serviço 
Público Civil, visando a adaptar as 
disposições do projeto à Lei nº 3.780, de 
1960 (Classificação de Cargos), uma vez 
que, por esta lei, a carreira de Comissário de 
Polícia passou a constituir uma série de 
classes, com forma de provimento, estrutura, 
vencimentos e atribuições pré-estabelecidas. 

3. Do ponto de vista jurídico e 
constitucional nada há que possa ser argüido 
contra as disposições constantes do 
substitutivo, que julgamos estar em condições 
de ser aprovado por esta Comissão. 

Sala das Comissões, em 26 de março 
de 1962. – Jefferson de Aguiar, Presidente – 
Nogueira da Gama, Relator – Lourival Fontes 
– Aloysio de Carvalho – Ruy Carneiro – 
Afrânio Lages – Sérgio Marinho – Milton 
Campos. 

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

Sôbre a mesa requerimento, que vai ser 
lido. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 172, DE 1962 
 
Sr. Presidente: 
Em conformidade com o art. 54 da 

Constituição Federal e nos têrmos do art. 380, nº 
2, do Regimento Interno (Resolução nº 76, de 
1961), requeiro a V. Exa. a convocação do sr. 
Ministro da Fazenda para expor circunstânciada 
e detalhadamente todos os assuntos 
relacionados com a situação econômico-
financeira do país perante o Senado Federal. 

Na exposição que S. Exa. deverá fazer 
perante o Senado Federal, de ordem geral e 
ampla, o requerente pede a inclusão das 
seguintes indicações: 

a) valor dos encargos impostos ao 
Tesouro Nacional pelos aumentos, vantagens 
e benefícios atribuídos aos servidores e 
funcionários públicos, a partir de janeiro de 
1955; 

b) majoração dos encargos do Tesouro 
decorrentes das nomeações e admissões de 
servidores e funcionários públicos a partir da 
mesma data; 

c) subsídios pagos a emprêsas e 
indústrias nacionais com a indicação dos 
beneficiários e totais respectivos; 

d) coberturas dos deficits das emprêsas 
e órgãos do govêrno, no último qüinqüênio; 

e) valor total dos créditos inscritos em 
"restos a pagar" pendentes de pagamento; 

f) valor total das letras de exportação e 
letras do tesouro; 

g) emissões de papel moeda,  
no último qüinqüênio e até a data do com- 
 

parecimento do Sr. Ministro ao Senado 
Federal; 

h) valor da arrecadação dos impostos 
de consumo e de renda nos últimos cinco 
anos, por Estado; 

i) auxílios e subvenções pendentes de 
pagamento, nos últimos 5 anos e os que 
foram pagos no mesmo período (totais, por 
Estado); 

j) recebimento e aplicação dos ágios; 
K) pagamentos de dotações orçamentárias, 

créditos especiais ou por qualquer outro título aos 
Estados para provêr despesas com obras, 
indenizações, etc., inclusive mediante letras do 
tesouro, nos últimos 5 anos (especificar por 
unidade da federação); 

l) resultados obtidos com a exportação 
dos produtos nacionais, em dólares ou outras 
moedas, por Estado da Federação, nos 
últimos 10 anos (totais por ano); 

m) despesas com a compra, 
armazenagem e quaisquer outras despesas 
inclusive de pessoal, com o café através do IBC, 
diretamente pelo govêrno por seus órgãos ou por 
intermédio de terceiros, nos últimos 5 anos; 

n) reforma tributária pretendida pelo 
Govêrno e sua repercussão na economia 
nacional, assim como vantagens que dela 
defluirão para o país. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1962 – 
Jefferson de Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento 
que acaba de ser lido, será discutido e 
votado, no final da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador 
Paulo Coelho enviou à Mesa discurso a fim 
de ser publicado, na forma do disposto no art. 
201, § 2º, do Regimento Interno. 

S. Exa. será atendido. 
E' o seguinte o discurso do Senhor 

Paulo Coelho. 
Senhor Presidente: 
Para conhecimento do Senado 

comunico a Vossa Excelência que nesta data 
enderecei ao Sr. Ministro da Aeronáutica o 
Ofício seguinte: 

 
Em 23 de abril de 196 

 
Senhor Ministro. 
Como não desconhece Vossa 

Excelência o progresso e o desenvolvimento 
econômico da região Amazônica dependem 
da melhoria e intensidade dos serviços de 
transportes aéreos, razão pela qual êsse 
Ministério vem programando construção de 
aeroportos que proporcionem a ligação das 
localidades mais distantes dos sertões 
brasileiros – notadamente da Amazônia – 
com os grandes centros populosos do País. 

As verbas anualmente destinadas à 
construção de aeroportos são insuficientes 
em face da necessidade de ampliação maior 
dos programas estruturados por êsse 
Ministério. Todavia, se as dotações 
consignadas no Orçamento fôssem pagas 
em tempo muitos pequenos aeroportos do 
interior do Amazonas já estariam construídos, 
proporcionando grandes benefícios áquelas 
populações insuladas na Hinterlândia. 

E' o caso, por exemplo do aeroporto 
programado para a cidade de Humaitá, no 
Estado do Amazonas, para o qual o 
Orçamento de 1962 consigna dez milhões de 
cruzeiros até agora não pagos para que 
pudesse iniciar os trabalhos de sua construção. 

Venho, portanto, solicitar a Vossa 
Excelência, como representante do meu 
Estado no Senado da República e filho 
daquele Município, se digne Vossa 
Excelência determinar a liberação daquele 
verba, relativamente a Humaitá, bem como 
da dotação que diz respeito ao campo de 
pouso de Manicoré, cujas obras ao que 
parece estão em vias de conclusão. 

Vossa Excelência prestará um grande 
serviço à região Amazônica, em 
determinando as providências concretas que
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a importância dêsses dois aeroportos 
reclama, para segurança de vôo inter-
amazônico e igualmente para atender às 
necessidades da segurança Nacional. 

Certo de que Vossa Excelência 
compreenderá o incomensurável alcance 
da providência que neste momento solicito. 

Atenciosamente, Paulo Coelho. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a 

leitura do Expediente. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senhor 

Jefferson de Aguiar. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS (lê o 

seguinte discurso): – Senhor Presidente 
e Srs. Senadores, inicialmente desejo 
agradecer ao nobre Senador Jefferson de 
Aguiar por haver-me cedido sua vez. 
Espero retribuir a gentileza de S. Ex.ª na 
primeira oportunidade que se fizer 
necessário. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Estado da Guanabara viu transcorrer ontem, 
30 de abril, o aniversário natalício de seu 
Governador, o eminente Sr. Carlos Lacerda, 
cuja modestia não permitiu que o 
festejássemo, conforme bem merecia, quem 
tanto de si tem dado, em esfôrço constante 
para o crescente progresso da cidade do Rio 
de Janeiro, e em dedicação insuperável, á 
defesa do regime democrático no País; 
figura discutível como todo ser de 
personalidade marcante; líder indiscutível de 
uma geração de políticos nacionais; dos 
maiores oradores populares da nossa época 
e de seus mais destacados tribunos 
parlamentares. Seu espírito de luta o 
transformou ontem no arauto da oposição; 
sua extraordinária capacidade de trabalho e 
sua excepcional devoção à causa pública já 
começam por transformá-lo hoje em grande 
administrador. 

Desejo presentear meu insigne 
correligionário com uns três discursos, 
descoloridos por certo, mas pretendendo 
assim homenageá-lo, ressaltando a 
administração capaz que vem promovendo 
em nossa Cidade-Estado, como numa 
semana do Rio de Janeiro no Senado da 
República. 

Peço pois mais esta vez a honrosa 
atenção de meus ilustres colegas, os 
quais me têm parecido sempre estarem 
dispostos a ouvir os despretenciosos 
relatos que costumo trazer, à Câmara Alta 
sôbre questões da difícil administração do 
Velho Rio de Janeiro, quando hoje vive a 
nova e fascinante experiência do sui 
generis Estado da Guanabara. 

Até ontem o Rio era a Sede do 
senado. Até hoje, lá a maioria dos 
Senadores mora ainda, àquela Cidade 
vinculados por profundos sentimentos de 
afeto. 

Aspecto de novidade reside na tentativa 
de adoção, na Guanabara das chamadas 
Administrações Regionais, algo mais do que 
as antigas subprefeituras ao tempo do antigo 
Distrito Federal e quase municípios, com as 
vantagens a administrativas e sem as 
desvantagens políticas. 

A sua implantação, no momento, a 
título experimental, como vem feito pelo 
Govêrno, consiste sobretudo numa 
simples mas já eficiente coordenação dos 
diversos serviços locais, objetivando 
maior rendimento dos mesmos, para 
adequada solução dos problemas 
existentes em diversas áreas do Estado, 
enquanto se espera a aprovação da 
reforma administrativa em curso na 
Assembléia Legislativa a fim de lhes dar 
caráter de órgão executivo. 

Sabemos que o antigo Distrito Federal, 
por suas peculiaridades, embora alcançasse 
progresso crescente, caracterizava-se por 
sua desorganização administrativa, pela 
descontinuidade governamental, pelo 
improviso das realizações, sob uma 
excessiva centralização. 

O Estado da Guanabara nasceu  
com todos os serviços públicos do Rio 
 

de Janeiro em séria crise, agravada pela 
precária situação financeira em que se 
achava, tendo herdado todos os graves 
vícios do velho Distrito Federal. 

Ainda mais onerosas se tornaram as 
dificuldades do novo Estado pelas 
condições adversas com que foi 
constituído, às pressas, quando da 
mudança da Capital do País. 

Por isso o primeiro ano do atual 
Govêrno contou com a tumultuação 
resultante da dualidade de Assembléias e 
com o ter de aplicar um orçamento 
elaborado pela antiga Câmara dos 
Vereadores. 

Exigia-se do primeiro Governador 
eleito pela população carioca solução 
imediata dos seus antigos problemas, 
enquanto permanecia como inadequado 
instrumento de govêrno a máquina 
deficiente e viciada do Distrito Federal. 

Ainda agora o Sr. Carlos Lacerda 
não dispõe de mais do que um emperrado 
"calhambeque" por subir a vertente da 
estrada larga do progresso. 

Com isto o rendimento que se 
consegue com a simples coordenação 
dos serviços locais, embora já expressivo, 
mesmo considerável, representa pouco 
do muito que haverá quando executada a 
reforma mencionada, em elaboração 
legislativa. 

As Administrações Regionais todavia 
estão em franco progresso e já se 
constituem em vitoriosa experiência. 

As perspectivas que abrem nos 
fazem crer, a par de outros aspectos da 
administração em desenvolvimento, não 
mais proceder o temor de inviabilidade do 
Estado da Guanabara nos moldes 
peculiares de sua instituição e de seu 
funcionamento. 

Por outro lado nos induzem a 
acreditar na desnecessidade da 
criação de municípios no Estado dá 
Guanabara. 

Os arts. 8º e 9º do Ato Constitucional 
das Disposições Transitórias, Anexo à 
Constituição Estadual de 1961, previram 
a existência de uma comissão de estudo 
da organização municipal do Estado e de 
um plebiscito, a 21 de abril do próximo 
ano de 1963, para ser pelo próprio novo 
decidida a magna questão. 

Embora seja eu declaradamente 
municipalista não chegarei ao exagêro de 
defender a divisão política da Guanabara. 

As Administrações Regionais 
apresentam as vantagens administrativas 
dos municípios, sem contudo os 
inconvenientes da organização política 
dos mesmos, num Estado que em 
verdade é uma grande Cidade, com 
homogeneidade, com unidade, com 
problemas conjunto a reclamar soluções 
comuns, portanto a exigir uma só chefia 
executiva, um mesma processo 
legislativo, um mesmo comportamento 
fiscal, em razoável confusão das 
competências estadual e municipal. 

Já foram inauguradas e se acham 
em funcionamento as Administrações 
Regionais de: Lagoa, Copacabana, São 
Cristovão, Vila Isabel, Madureira, Bangu, 
Campo Grande e Jacarepaguá, além do 
Distrito Administrativo de Paquetá. 

Na formosa Ilha, decantada pelo 
gênero literário e romântico de 
Joaquim Manoel de Macedo, bem 
como pelas letras imortais de 
inolvidáveis modinhas populares, a par 
de inúmeras providências para impor 
ordem em seus serviços, está sendo 
recuperado o cais de embarque, no 
Caju, que possibilitará a ligação da Ilha 
com o continente. Nesta serão 
construídos um mercado geral, um de 
peixe, além da solução do problema de 
abastecimento, particularmente do 
leite. 

A par do maior embelezamento 
daquele esplendoroso recanto pitoresco
 

da Guanabara, está sendo construído um 
forno incinerador de lixo. 

A Ilha será transformada em 
requintado centro internacional de 
turismo, com balneário, restaurantes e 
hotel, com o aproveitamento máximo de 
suas praias, especialmente a famosa 
Moreninha. A praia dos Tamoíos será 
calçada em pedra portuguesa. 

As Administrações Regionais têm um 
órgão coordenador ligado ao Gabinete do 
Governador. Estão em coordenação com 
as Secretarias Gerais e com os diversos 
Departamentos e Autarquias, 
especialmente com a SURSAN, 
organismo estatal que tem produzido 
realizações apreciáveis. 

As Administrações Regionais cuidam 
em geral da satisfação dos problemas 
locais imediatos, tais como, relacionados 
com a melhoria dos logradouros públicos, 
facilidade para o transporte, vias de 
comunicação, estradas, passagens de 
nível, viadutos, saneamento, obras em 
rios e canais, contra enchentes, também 
polícia, abastecimento, esgotos, 
comércio, indústria, turismo, esportes, 
escolas, e outras atividades, dentro de 
sua jurisdição, sendo os Administradores 
Regionais, que o bom humor carioca 
apelidou de "Prefeitinhos", de livre 
nomeação e destituição do Governador, 
quase sempre aliás escolhidos dentro 
servidores estaduais. 

Claro está, êsses problemas são 
encarados dentro de possibilidades 
restritas. A Administração Regional da 
Lagoa não poderá com seus recursos 
resolver o caso grave da famosa Lagoa 
Rodrigo de Freitas. Os estudos para sua 
recuperação estão prontos. Mas são obras 
arcadas em mais de um bilhão de 
cruzeiros. Não se trata apenas de atração 
turística, mas de saneamento, a merecer 
pois a atenção do próprio Govêrno Federal. 

Uma Administração Regional que já 
tem alcançado grande êxito é a de 
Jacarepaguá, renomado bairro rural do 
Rio de Janeiro. 

No Plano Diretor foi a área daquela 
Planície aprazível dividida em Micro-
Zonas; cada qual com suas 
características próprias: residencial de 
transição, agrícola, de turismo, etc. 

Foi elaborado um Código de 
Zoneamento, regulando afinal os 
loteamentos, os arruamentos e as 
construções. 

Está no Plano também o projeto 
completo da Reserva Biológica, que vai 
permitir a manutenção de recomposição 
da flora e da fauna do Estado, 
impiedosamente destruída durante mais 
de 30 anos por inescrupulosos grileiros. 

Jacarepaguá hoje é uma Cidade. 
Basta lembrar que tem 23 escolas. 
Alcança a jurisdição o futuroso bairro 
praiano da Bairra da Tijuca, um dos 
lugares mais lindos do Mundo. 

Ponto importante aí será a reforma 
do velho Hospital Colônia de Curupaiti, 
tradicional leprosário da ex-Capital. 

O problema da lepra na Guanabara, 
atacada já simultâneamente pela Secretaria 
de Saúde e outros órgãos de Estado, será 
resolvido na gestão do atual govêrno. Mas o 
Leprosário continuará a servir a brasileiros 
de outros Estados menos favorecidos que a 
busquem tratamento na Guanabara. 

Agradeço a atenção de meus 
eminentes colegas, mas claro esta que 
não posso fazer aqui um relatório 
pormenorizado das inúmeras realizações 
das Administrações Regionais. Comigo 
tenho entretanto o relatório das mesmas 
ao Governador, à inteira disposição dos 
Srs. Senadores. 

Meu propósito foi mais o de mostrar 
como essa inovação do Govêrno Carlos 
Lacerda está vitorioso a propiciar  
muito de útil aos quase quatro  
milhões de habitantes do Rio de Janeiro. 
 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
estamos preparando a ex-Capital da 
República para as comemorações de 
seus 400 anos de gloriosa existência. 

Reeditaremos a façanha histórica de 
Rodrigues Alves, Pereira Passos e 
Oswaldo Cruz. 

Prometemos perante a Nação que o 
Rio de Janeiro continuará a ser o orgulho 
do Brasil, não apenas por suas 
encantadoras belezas naturais, sim pelas 
condições de grande cidade moderna, 
progressista, culta, civilizada, confortável, 
grandiosa pelo esfôrço do Homem 
Brasileiro, em aproveitar bem as dádivas 
magnânimas da Natureza e as bênçãos 
generosas de Deus, que engastou no 
anel da Guanabara magnífica e reluzente 
diamante da Cidade Maravilhosa, para 
embelezar o Mundo, como prêmio aos 
brasileiros, pelo constante amor que lhe 
dedicam, pelo miraculoso fervor com que 
acabaram por lhe exigir, para glória do 
Cristianismo triunfante, no ápice do 
Corcovado sobranceiro, o altar da 
devoção de um povo intrinsicamente bom, 
que merece tudo de melhor. Como uma 
prece ao Cristo do Corcovado estamos 
fazendo a Redenção do Rio de Janeiro, 
para mostrar aos outros povos um 
exemplo da grandeza do Brasileiro. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem palavra 
o nobre Senador Novaes Filho. 

O SR. NOVAIS FILHO (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
volto ainda uma vez a debater, através 
desta autorizada alta tribuna dá 
República, o importantíssimo problema da 
infração, a cujo combate sempre dei o 
melhor de meus esforços muito embora 
dentro minhas conhecidas deficiências. 

O SR. PAULO FENDER: – Não 
apoiado 

O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado 
à V. Exa. 

Tive sempre ensêjo de advertir, 
sobretudo o Parlamento Nacional, ao qual 
incumbe a adoção de medidas rigorosas 
contra a depreciação tremenda da nossa 
moeda para os perigos a que a inflação 
haveria de conduzir o nosso País. 

Não me enganava ao formular essas 
advertências. Lamento apenas que minha 
voz, pela sua pobreza e humildade, não 
tivesse o eco que seria de desejar para 
que, em tempo hábil, fôssem contudos os 
perigos e todo êsse cortejo de malefícios 
que acompanham a inflação, aqui e 
alhures. 

Sr. Presidente, há poucos dias 
ocupando esta mesma tribuna, tive 
oportunidade de congratular-me com o 
Govêrno pelos projetos de ordem 
financeira enviados ao estudo e à 
deliberação do Parlamento, visando a 
cedução do deficit orçamentário e a 
adoção de providências outras capazes 
de exercer grande influência no sentido 
de debelarmos a crise sem precedente 
em que nos debatemos atualmente. 

Mas, a voragem de um regime 
inflacionário é das mais perigosas, 
desconhece fronteiras e não se detém 
ante de pequenas medidas de bons 
projetos e de melhores intenções. 

Assim, verificamos que o Brasil 
chegou a uma situação muito perigosa e 
difícil. Quando o Govêrno remete vários 
projetos visando a combater a inflação, é 
imediatamente obrigado diante do custo 
de vida asfixante, a proporcionar ao 
funcionalismo público orçamento melhor 
mais condizente com a hora, o que 
implicará no aumento astronômico do 
nosso deficit orçamentário em cêrca de 
cento e vinte bilhões de cruzeiros. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, 
a Câmara dos Deputados, também 
tendo em conta a asfixia produzida 
pelo custo de vida, vai ao encontro dos 
ilegível dos trabalhadores assalaria-
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dos da nossa Pátria, através de 
importantíssimo projeto, que no entender 
de líderes estudiosos ocasionará a 
movimentação de mais sessenta bilhões 
de cruzeiros, o que sem dúvida 
representará duro impacto no próprio 
meio circulante. 

Sr. Presidente, essas medidas que 
assustam e estarrecem são oriundas da 
falta de previdência e de patriotismo dos 
homens do Executivo, e, sobretudo, dos 
homens do Parlamento Nacional, que não 
se apercebem da gravidade que traz ao 
Brasil um estado inflacionário galopante, 
que reduz a nada todas as previsões, 
cálculos e orçamentos. 

Sr. Presidente, em muitas de minhas 
modestas orações, desta tribuna, de 
advertência ao Parlamento a do povo 
brasileiro, afirmei que a inflação nos traz o 
que tem trazido a outros povos isto é, 
desequilíbrios profundos, capazes mesmo 
de ocasionar sem grande danos à própria 
estrutura legal da Nação. 

Realmente, já nos encontramos num 
ambiente de indisfarçável perigo para a 
propria ordem pública.  

Já é difícil a quem encarna, neste 
País, o princípio da autoridade, exigir 
prudência, exigir hierarquia, exigir 
disciplina de um povo sacudido pela 
fome, de um povo em desespêro porque 
o que ganha hoje não satisfaz mais as 
necessidades de amanhã. 

Lamento, Sr. Presidente, que no 
Congresso Nacional não se tenha 
adotado até hoje uma única medida de 
prudência, de patriotismo, uma única 
medida enérgica contra êsse estado 
tremendamente prejudicial ao País, em 
todos o seus setores de atividade, 
quando, no Parlamento, não faltam 
homens da melhor estirpe intelectual e 
cultural o da melhor experiência no trato 
da coisa pública. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Com 
muito prazer. 

O SR. PAULO FENDER: – Quais 
seriam as medidas que no seu entender, 
o Congresso Nacional, a que 
pertencemos e tão frontalmente acusado 
por V. Exa. poderia adotar no sentido de 
evitar a infração, maxime nesta legislatura 
de que fazemos parte, isto é que 
cumprimos? 

O SR. NOVAES FILHO: – 
Responderei com muito prazer ao jovem 
representante do Pará. 

O SR. PAULO FENDER: – Agradeço 
a juventude que V. Exa. me empresta 
depois da minha primeira meia centúria 
de vida. 

O SR. NOVAES FILHO: – Quando 
digo que V. Exa. é jovem não me refiro 
sòmente à sua apresentação fisionômica, 
mas sobretudo, ao fulgor, entusiasmo e 
ela.. 

O SR. PAULO FENDER: – Obrigado 
a V. Exa... 

O SR. NOVAES FILHO: – ...Com 
que V. Exa. tem exercitado esta tribuna, 
para debater assuntos e idéias da maior 
importância. 

Direi a V. Exa. que eu próprio, dentro 
da minha humildade, pedi ao Congresso 
Nacional que regulamentasse, de maneira 
insofismável, o dispositivo constitucional 
que permite ao Sr. Presidente da 
República emitir a seu talante jogar 
dinheiro falso, papel sujo no meio 
circulante, desprestigiando e evitando o 
cruzeiro e provocando, em consequência 
um alto custo de vida e condições 
alarmantes, e sobretudo para as classes 
pobres do Brasil. 

O SR. PAULO FENDER: – O nobre 
orador permite outro aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Eu estava 
enumerando as medidas que me 
pareciam do alcance do Congresso 
Nacional e que poderiam evitar o estado a 
que chegamos. Ouvirei V. Exa. 
 

O SR. PAULO FENDER: – Pretendo 
acompanhar com muito interêsse, – como 
sempre o faço, – a exposição de V. Exa. 
Se a interrompi foi porque V. Exa., na 
enomeração que faz, citou uma das 
causas que me parecem da inflação. 

O SR. NOVAES FILHO: – Estou 
apenas enumerando o remédio. Vossa 
Exa. quer saber qual as medidas. Estou 
lembrando as medidas que na minha 
humildade tive ensejo de sugerir, através 
de nada menos de oito projetos que 
submeti ao alto estudo do Senado da 
República. 

O SR. PAULO FENDER: – V. Exa. 
citou como primeiro remédio as 
superemissões. Identificou-as como o 
aumento do custo de vida e da inflação. 

O SR. NOVAES FILHO: – Perfeito. 
O SR. PAULO FENDER: – Pergunto 

a V. Exa. se estaria o Govêrno capacitado 
a coibir as emissões diante das solicitações 
de meios? Não teria o Congresso cedido 
diante da premencia de dinheiro para 
atender as necessidades do povo? Parece-
me que os projetos que mais interessam á 
Nação são os chamados de reforma de 
base, que não acodem a emergências, 
mas constituem remédios drásticos; são 
por conseguinte, proposições cujo alcance 
tem prazo mais longo, que combatem a 
inflação no seu cerne, na sua base, na sua 
infra-estrutura. O brasileiro, como se sabe, 
dissipa suas poupanças, quando as tem 
sendo o povo do mais baixo nível de 
poupança do mundo. Além disso, não 
limitamos nossas importações, que seria 
extremamente necessário; importamos, 
muitas vêzes o de que não necessitamos. 
Depois não nos apercebemos dos níveis 
de produtividade que a qualquer custo 
deveríamos estimular. Então, será preciso 
que nos atenhamos aos chamados projetos 
de reforma de base. Por exemplo, o projeto 
da reforma agrária, desde que se 
acompanhe de projeto que proporcione 
meios para financiar a reforma; o projeto de 
remessa de lucros para o exterior e, por 
conseguinte, a regulamentação rígida, dentro 
do quadro democrático brasileiro, dessas 
remessas promovendo reinvestimentos cada 
vez maiores, dos lucros aqui obtidos. Êsses 
projetos, parece-me, absorvem a atenção 
senão da totalidade, pelo menos de grande 
parte dos Congressistas trabalham nesta 
legislatura. Penso que o Parlamento 
Nacional tem feito muito, porém a realidade 
brasileira não permite se adotem medidas 
drásticas. O próprio Senador Alô 
Guimarães, presente neste momento, 
apresentou, nesta Casa, projeto de 
compulsão do lucro exagerado através da 
disciplinação dêsse lucro, incidindo sôbre 
os gêneros de primeira necessidade. E' 
projeto humano, que permitiria ao Govêrno 
não consentir que o comerciante 
aumentasse o prêço do feijão, do arroz, da 
carne além daquela limitação compatível 
ao poder de aquisição do povo. Êsse 
projeto desapareceu do Senado: não sei 
procura não o encontrando: Gostaria que o 
nobre Alô Guimarães me informa-se qual o 
destino do referido projeto, que combatia, 
frontalmente a ganância dos que tendo 
dinheiro possuindo grandes capitais, não 
se compadecem com a miséria do povo e 
com as medidas necessárias a combatê-la. 

O SR. NOVAES FILHO: – Direi a V. 
Exa. que não sou, nem poderia ser, contra 
as emissões controladas, as emissões com 
destino certo, as emissões para obras que 
pudessem se tornar reprodutivas dentro de 
limitado prazo, e que não viessem 
acompanhar o aviltamento profundo da 
moeda, com todo o cortêjo de desequilíbrio 
que estamos sentindo no Brasil. 

O SR. PAULO FENDER: – V. Exa. 
se refere a Brasília? 

O SR. NOVAES FILHO: – Refiro-me 
a muitas coisas. Se V. Exa. quer que 
enumere, aqui, as mas aplicações 
exageradas, das emissões feitas, teria 
que ocupar a tribuna por longo prazo, 
mas chegaria talvez, a convencer V.
 

Exa., de que realmente, nos permitimos 
obras de grande vulto de um só jato, em 
período muito curto, com emissões 
repetidas, volumosas, que trouxeram ao 
meio circulante um volume monetário 
extraordinário, dentro dos 10 últimos 
anos. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Ouvirei o 
nobre Senador com muito prazer. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Estou 
acompanhado, como sempre o faço, com 
devida atenção, o discurso de V. Ex. 

O SR. NOVAES FILHO: – Honra-me 
muito V. Exa. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Sei que 
V. Exa. tem razão. Não só o Congresso 
Nacional mas os parlamentares, não têm 
colocado o problema nos devidos têrmos, 
através das possibilidades de coibir a 
infração como V. Exa. muito bem 
exprimiu. Nesse seu pensamento, irei 
além. Temos nós a impressão de que os 
parlamentares brasileiros manifestam 
certo descuido pelos problemas 
financeiros. Lembro-me de uma palavra 
de alerta da nobre e excepcional figura da 
Câmara dos Deputados, o Deputado 
Daniel Faraco, técnico no assunto, que 
tem chamado, por várias vêzes a atenção 
da nação e notadamente dos Srs. 
Parlamentares, para o fato de que se não 
coibirmos o desequilíbrio orçamentário, o 
Brasil irremediavelmente irá para o cáos. 
Não há solução administrativa que nos 
tirre da situação inflacionária definitiva 
que a nação atravessa, e dou testemunho 
de que V. Exa., por mais de uma vez, 
nesta Casa, chamou a atenção dos 
parlamentares para o grave problema 
porque êle é realmente grave. Não é 
possível que o govêrno enfrente inflação 
orçamentária desta natureza – trezentos 
bilhões de cruzeiros. V. Exa. tem tôda a 
razão. 

Dou o testemunho da minha 
solidariedade para a campanha que esta 
Casa, mais austera, inicia, no sentido de 
melhor cuidarmos da situação 
inflacionária, procurando o equilíbrio 
financeiro da nação, para que ela possa 
resolver seus problemas de base, todos 
problemas vitais, mas que nada têm a ver 
com os problemas financeiros que V. Ex.ª 
tem abordado. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sou muito 
grato ao honroso aparte do eminente 
Senador pelo Paraná. Alô Guimarães, 
cujo espírito público acaba o nobre 
Senador Paulo Fender de exaltar... 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Muito 
obrigado. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...através 
de uma das proposições trazidas ao 
exame desta Casa. E o aparte de S. Ex.ª 
foi tão claro, tão preciso, que se ajusta 
muito bem à resposta que estava dando 
ao aparte sôbre emissões, do nobre 
Senador Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª 
está estabelecendo um dialogo que muito 
me honra em relação ao aparte que proferi, 
mas não me parece que o Congresso 
Nacional – isso repiso – tenha realmente 
culpa. O que me parece é o que já disse, 
que a situação brasileira não se 
compadecia com providências drásticas 
emanadas do próprio Congresso, cuja tese 
foi esposada pelo nobre Senador Alô 
Guimarães, de que o desequilíbrio entre a 
Despesa e Receita isto é, o defícit 
orçamentário, é que condiciona a inflação. 
Embora muito respeito a opinião do nobre 
colega, digo a V. Ex.ª que tal defícit não me 
impressiona. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – É um 
dos elementos mais importantes. 

O SR. PAULO FENDER: – Jamais 
neste país, na chamada Terceira 
República, disponibilidades financeiras 
foram iguais a disposições orçamentárias. 
Conhecemos, de vários governo, os 
chamados planos de prioridade para 
 

aplicação de verbas. Sabemos que o 
Govêrno da República aplica 
verbas num montante muitíssimo 
inferior ao estipulado na despesa. Por 
conseguinte, aplicamos aquilo com 
que temos de contar na nossa 
miséria. O que o Tesouro Nacional 
arrecada e deposita no Banco do 
Brasil, à disposição dos créditos 
do Govêrno, é o que pode ser 
empregado. Fora daí o que se 
presencia são cortes indiscriminados. 
Que se faça crítica à política dos 
cortes, estou de acôrdo, porque se de 
um lado cortamos na Receita o que 
atende a despesas essenciais, por 
outro lado, liberamos verbas para 
obras que não merecem precedência. 
Neste ponto me ponho de acôrdo com 
as críticas de V. Ex.ª. 

O SR. NOVAES FILHO: – Assim, V. 
Ex.ª concorda e discorda. 

Voltando à questão das emissões, 
Sr. Presidente, que no assusta o 
eminente Senador Paulo Fender, 
perguntarei a S. Ex.ª o seguinte: se as 
emissões descontroladas, exageradas, 
trouxessem benefícios aos países 
pequeninos que hoje surgindo na África, 
poderiam tornar-se, da noite para o dia, 
nações prósperas e opulentas, através 
das massas de emissões para obras de 
desenvolvimento econômico. 

Há uma técnica; há um limite; há um 
freio para que as emissões se tornem 
benéficas, para que tragam realmente 
resultados de caráter reprodutivo, para 
que aumentem a riqueza e o trabalho dos 
países que as executam. Mas, quando as 
emissões se fazem sem o cuidado 
necessário, sem um exame e um critério 
rigoroso, as conseqüência são as que 
todos nós, que lemos e estudamos, 
conhecemos, não através do quadro 
desesperador em que se encontra o 
cuidados, de luta e de infortúnio da que 
outros povos foram levados por essa 
política de facilidades de aumento do 
meio circulante. É na divergência das 
opiniões onde realmente poderemos 
encontrar o equilíbrio, a vantagem 
encontrar o equilíbrio, a vantagem e os 
benefícios do regime democrático. 

De modo que fico com os meus 
pontos de vista, mas louvo V. Ex.ª 
sustentar os seus, com á ênfase e com o 
brilho que lhe são próprios. 

O SR. PAULO FENDER: – Obrigado 
a V. Ex.ª... 

O SR. NOVAES FILHO: – Senhor 
Presidente, vou ainda respigar na questão 
das responsabilidades que pesem sôbre o 
Congresso Nacional e suas condições 
para defender-se perante a Nação. 
Permita-se V. Ex.ª um parêntese no meu 
discurso, para declarar alto e bom sem 
que, como velho parlamentarista, tôdas 
as minhas esperanças se concentravam 
na mudança do sistema dentro do regime 
democrático, por entender que no sistema 
parlamentarista, no Govêrno de 
responsabilidade, no Govêrno que 
responde instante a instante, perante o 
Parlamento, pelos seus atos, estaria 
realmente, o poder dos meus sonhos no 
que diz respeito á gestão dos negócios 
públicos. 

Mas, não é sem profunda melancolia 
que confesso, nessa hora, o meu 
desencanto, a minha decepção, porque 
quando da transferência do sistema de 
Govêrno, as responsabilidades, as 
diretrizes e os encargos da administração 
passaram ao próprio Congresso Nacional 
e êste se omitia de tal maneira que hoje, 
para quem visita o Brasil, é muito difícil, 
salvo através de investigações profunda, 
conhecer qual o sistema que nos rege, se 
o Presidencialista ou o Parlamentarista! 

Daí por que acuso o Congresso 
pela sua negligência, pela falta de 
desejo de retomar as rédeas do poder 
como lhe cumpre, para dizer ao Brasil 
– sobretudo ao eleitorado que para
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aqui nos mandou – que os seus votos  
não se perderam. Infelizmente, não  
posso chegar a essa proclamação 
porque, membro do Congresso Nacional, 
tenho autoridade para fazer as restrições 
que faço e que sempre fiz, sem fugir  
à responsabilidade de seus erros, como 
um dos responsáveis por tudo que vem 
ocorrendo de falhas, de omissões, de 
projetos mal organizados e de votações 
realizadas sem patriotismo. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite 
V. Ex.ª outro aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Peço a V. 
Ex.ª que me deixe concluir o pensamento. 

O SR. PAULO FÉNDER: – Apenas 
uma palavra. V. Ex.ª disse que eu 
discordava e concordava. Agora, estou 
plenamente de acôrdo com V. Ex.ª na 
minha opinião o Parlamentarismo está 
falido no Brasil! 

O SR. NOVAES FILHO: – Se o 
Parlamentarismo está falido no Brasil, que 
me responda V. Ex.ª de quem é a culpa. 

O SR. PAULO FÉNDER: – É culpa 
da inadequação dêste Congresso para o 
Parlamentarismo. Não há uma culpa 
consciente, mas uma culpa de falta  
de preparação para o regime quer 
instituímos da noite para o dia. Um país 
que viveu tantos anos no Regime 
Presidencialista não poderia, sem preparo 
maior, ingressa no Regime 
Parlamentarista! 

O SR. NOVAES FILHO: – Neste 
ponto, discordo de V. Ex.ª – o Parlamento 
do Brasil está altamente preparado para a 
sua grande missão, o que tem havido é 
negligência e falta de responsabilidade, e 
não falta de preparo para que êle se 
exerça amplamente, quer no sistema 
presidencialista quer no sistema 
parlamentarista. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Ouvirei 
com prazer V. Exa. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Apenas para contestar que o 
Parlamentarismo esteja falido. A meu ver, 
nem está ainda instituído! 

O SR. PAULO FÉNDER: – E já se 
quer apressar a volta ao presidencialismo, 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – 
Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com 
muito prazer, ouvirei o representante de 
Alagoas. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – 
Nobre Senador, o Parlamentarismo é um 
sistema ótimo. Apenas, neste país, 
parece que se quer destruí-lo. A meu ver 
o art. 1º, do Ato Adicional, não está sendo 
cumprido. 

Diz o artigo: 
"O Poder Executivo é exercida pelo 

Presidente da República e pelo Conselho 
de Ministros, cabendo a êste"... Conselho 
de Ministros. 

"... a direção e a responsabilidade da 
política do Govêrno assim como da 
Administração Federal". 

Êste artigo não foi cumprido ainda e 
não sei por que. Parece-me que se quer 
destruir o Parlamentarismo no 
nascedouro. O Brasil vai errado! 

O SR. NOVAES FILHO: – 
Realmente, o eminente Senador Silvestre 
Péricles levanta suspeita digna de  
melhor atenção. Quem sabe se não  
estão solapando o sistema; se não  
há, realmente, por parte dos próprios 
Parlamentares desejo de que o 
parlamentarismo não se firme para assim 
se apressa a volta ao presidencialismo, 
que que é o govêrno irresponsável o 
govêrno em que os donos do poder tudo 
podem e tudo fazem, ao passo que o 
sistema atual se executado dentro de 
suas linhas e com rigor desejado, é o 
sistema da vigilância e do contrôle, é o 
sistema, por excelência, da responsa- 
 

bilidade? Porque, no momento em que o 
Gabinete decair na confiança do povo, 
sobretudo do Parlamento, pela falta de 
aptidões ou por cometimento de atos 
prejudicias aos interêsses da coletividade, 
a vida dêsse Gabinete estará extinta por 
decisão e voto imediato da Câmara dos 
Deputados. 

Sr. Presidente, agora se tem 
impressão exata do que seja a vida 
parlamentar, do que vale o Parlamento, 
no regime democrático. O Parlamento, 
sem dúvida, voz do povo. 

Agora mesmo, quando me levantei 
para fazer modesto comentário em 
derredor das péssimas condições 
financeira e econômica do Brasil, 
sobretudo para mais uma vez alertar a 
Nação e os poderes competentes contra 
a inflação que aí está devorando tudo e a 
todos, e já o debate, sem que o 
pretendêssemos, tomou rumo dutrinário, 
em têrno de sistemas; e esclarecimentos 
oportunos surgiram através das vozes 
autorizadas de meus eminentes Pares, 
que me honraram, neste instante, com 
apartes. Tem a tribuna parlamentar, 
realmente, êste condão, ela se reveste 
dessa autoridade, dêsse primor de trazer 
as idéias, sacudí-las ao debate, onde se 
verificaram as divergências, os 
desencontros de opiniões, para chegar-se 
a resultado que será, sem dúvida, a 
média das aspirações nacionais. 

Sr. Presidente, em seu aparte o 
nobre Senador Paulo Fénder pediu-me 
declinar quais as medidas que reputava 
interessantes para combater a inflação. 
Pouco depois, S. Exa. mesmo referia-se a 
uma faceta do povo brasileiro: a facilidade 
dos seus gastos, o seu desamor ao 
chamado "pé de meia" tão conhecido e 
ambicionado por um dos povos mais 
cultos da terra, o povo francês. 

Recordarei à Casa que entre meus 
projetos de combate à inflação, um 
apresentei que proibia, durante dois anos, 
a importação de artigos que considero 
dispensáveis à vida dos brasileiros. Artigos 
uns, de luxo; outros, de boa vida; outros de 
vício, como a bebida alcoólica e que afinal 
de contas, impõem grande queima de 
divisas. Eram cortes que deviríamos fazer 
dado o grau de inflação a que atingiríamos 
mesmo que nos tivessemos de justificar 
perante os mercados exportadores do 
exterior por essas sustações que a 
situação nos impunha. 

Noutro projeto, tentei impedir o Poder 
Executivo, durante dois anos fizesse 
nomeações, senão aquelas rigorosamente 
indispensáveis ao Serviço Público. O Poder 
Executivo poderia adotar, de modo próprio, 
tal medidas. Mas eu entendia que, 
emanando o Congresso Nacional, ela daria 
ao Presidente da República, que tudo pode 
no regime presidencialista, grande 
autoridade para usar dêsse meio de 
contenção das despesas. E muitas outras 
modestas proposições tive ensejo de 
apresentar, tôdas elas com o propósito de 
impedir chegasse o País às raias a que 
atingiu do desconhecido. Porque, a esta 
altura dos acontecimentos, no momento 
em que o Conselho de Ministros remete 
vários projetos à Câmara dos Deputados, 
no alto e elevado próposito de conter a 
inflação devastadora que aí está, todos nos 
vemos obrigados a medidas paralelas, no 
sentido de aliviar um pouco os que vivem 
de salários, quer funcionários, quer 
operários mas essas medidas fatalmente 
agravarão ainda mais a situação a que 
chegamos. E daí por diante. 

Eu, que não sou vidente, homem que 
no sentido de conhecer o futuro jamais 
consultei uma cartomante, chego à 
conclusão de que atingimos, realmente, 
ao desconhecido. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Com 
muito prazer ouvirei V. Exa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ouço, 
com muita atenção, o optruno descurso 
que V. Ex.ª profere. No decorrer da sua 
oração, ocorreram-me palavras do Sr. 
Presidente da República, ontem, em
 

Volta Redonda. S. Ex.ª, depois de 
declarar que conseguira conjurar uma 
crise político-militar e que assumira o 
Govêrno com o desejo de resolver os 
problemas do povo brasileiro, afirmava 
que, agora, estando o País em par, iria, 
com tôdas suas fôrças, e apelando para o 
povo brasileiro, para aqueles que 
pudessem ajudá-lo nessa tarefa, 
combater, por todos os meios, o alto 
custo de vida, com medidas que seriam 
submetidas ao Congresso Nacional e que 
êle esperava fôssem levadas na devida 
consideração. O Sr. Presidente da 
República chegou mesmo a admitir a 
hipótese de convocação da Constituinte 
para os que participarão, no futuro, dos 
nossos trabalhos, através do pleito de 7 
de outubro próximo. Mas não cabe a 
Parlamentarismo culpa nas ocorrências 
que têm determinado a elevação do custo 
de vida. Há uma seqüência natural de 
fatos vindos de outras épocas e cuja 
responsabilidade, portanto, é de outros 
Governos, mas o Presidente João Goulart 
– V. Ex.ª não nega isto – está animado 
dos melhores propósitos de evidar todos 
os esforços para combater a inflação, e, 
sobretudo, reduzir a ascensão do custo 
de vida. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sou muito 
grato à valiosa intervenção do eminente 
representante da Bahia. 

Sr. Presidente, não era meu desejo 
referir-me ao discurso presidencial de 
Volta Redonda, para não parecer que 
estaria querendo me antecipar àquelas 
vozes que, autorizadas pelas lideranças 
que exercem nesta Casa, têm, realmente, 
que se manifestar sôbre o discurso do 
Presidente João Goulart; mas, 
efetivamente, ouvi ontem à noite, pelo 
rádio, com a atenção devida, o discurso 
do Sr. Presidente da República. Contém 
advertências necessárias e ajustadas à 
hora em que vivemos e nêle S. Ex.ª 
revela os seus cuidados e os seus 
sentimentos patrióticos para com o povo 
do Brasil. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – perfeito. 
O SR. NOVAES FILHO: – No que 

diz respeito ao ponto que V. Ex.ª aludiu – 
a autorização pelo atual Congresso, no 
sentido de que o futuro Congresso se 
transforme, por algum tempo, em 
Assembléia Nacional constituinte – divirjo 
de V. Ex.ª. Sabe V. Ex.ª que sou homem 
que respeita, que conserva as tradições 
brasileiras quanto ao modo de vida, que 
respeita as normas, os hábitos brasileiros. 
Já não digo as tradições jurídicas, porque, 
falando neste plenário frente a mestres 
tão eminentes, eu não deveria e nem 
poderia lá chegar; mas dentro das praxes, 
das tradições, dos costumes do Brasil, 
uma Assembléia Constituinte surge 
quando a ordem legal cai, desaparece. 
Para restituí-la, para restaurá-la, aí sim, 
tem cabimento a convocação de uma 
Assembléia Nacional Constituinte. A mim 
me parece que tudo que o Govêrno possa 
desejar em matéria de reforma 
constitucional, não sòmente o Congresso 
futuro que talvez traga melhores luzes, 
maior inspiração, mentalidade mais 
moderna, mais adequadas às questões 
hodiernas; não sómente êle, mas o atual 
Congresso tem plena faculdade para 
proceder às reformas desejadas, sem que 
haja necessidade de estabelecermos 
normas constituintes para o futuro 
Congresso, o que até, de certo modo, 
vem assustar o povo, aos menos letrados, 
que não compreenderão bem o que 
significa uma Constituinte, dentro da 
legalidade. 

Sr. Presidente, essas as restrições 
que faço, porque, realmente, êsses 
motivos assustam o meu espírito de 
modesto plantador de cana. 

Sr. Presidente, para se proceder à 
reforma bancária bastaria dar anda- 
 

mento ao magnífico anteprojeto de 
reforma bancária enviado ao Congresso 
pelo Govêrno do eminente General Dutra 
do qual fui Ministro, o qual ainda dorme 
sono profundo no berço esplêndido da 
Câmara dos Deputados. Para se proceder 
à reforma agrária não vejo o porquê da 
Assembléia Nacional Constituinte; só se 
fôr para encorajar, ou melhor ainda, para 
obrigar os futuros parlamentares a bem 
desempenhar os seus mandatos e a 
solucionar êsses magnos problemas, ou, 
quem sabe, para coagí-los ao 
cumprimento de seus deveres, não por 
falta de outorga constitucional que aí está, 
na Carta vigente. 

Sr. Presidente, e se a moda pegar? 
Tôda vez que se precisar de um projeto 
de maior profundidade, de maior 
responsabilidade na vida social, financeira 
e econômica do País, talvez seja, até, 
necessário considerar extinto o mandato 
do Congresso vigente para convocar-se a 
Constituinte. Veja até certos perigos, 
porque nenhum país do mundo, ao que 
conheça – é verdade que minhas 
divagações são muito rasteiras (Não 
apoiados), não sou como V. Ex.ª e os 
Senadores Aloísio de Carvalho... 

O SR. ALOÍSIO DE CARVALHO: – 
Muito obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...Milton 
Campos e outros luminares desta Casa... 

O SR. MILTON CAMPOS: – ilegível 
de V. Ex.ª. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...homens 
rigorosamente juristas, que amam as 
letras jurídicas e acompanham o 
desenvolvimento dos diferentes aspectos 
da vida jurídica dos povos; nenhum país 
do mundo, repito que eu saiba, 
transformou seu Congresso em 
Assembléia Nacional Constituinte. A 
medida iria depor contra a cultura e o 
adiantamento que Brasil já atingiu, pela 
sua inteligência e pelos seus estudos. 
Assembléia Nacional Constituinte para 
proceder a uma reforma bancária, a uma 
reforma agrária e examinar um projeto de 
remessa de lucros? 

Pode ser que outros povos tenhas 
adotado, com proveito, tal iniciativa, daí 
por que o Brasil, agora, deseja copiá-la. 
Confesso que nas minha letras muito 
superficiais, não encontrei ainda hipótese 
semelhante. Pode ser que o eminente 
mestre, Senador Milton Campos, conheça 
casos similares... 

O SR. MILTON CAMPOS: – Não 
conheço casos similares, embora isso 
não signifique que não possam ocorrer 
tais casos. Parece-me realmente estranho 
que um Congresso, que tem Poder 
constituinte, pela própria Constituição, 
precise de qualquer outorga para exercê-
lo. V. Ex.ª sabe que o Poder constituinte é 
ínsito, de modo que o Congresso 
ordinário pode exercê-lo a todo tempo. 
O Congresso que resultar das eleições 
de outubro vindouro, de qualquer 
maneira terá o Poder constituir te que 
êste tem. 

A situação é pràticamente esta: o 
Congresso atual tem podêres 
constituintes não originários mas 
secundários, portanto limitados. Mas se 
tiverem que outorgar Poder Constituinte 
ao novo Congresso, esse poder será 
aquêle que o atual Congresso tem. Vê V. 
Exa., portanto, que não há lógica nesse 
plano que segundo ouvi dizer, foi revelado 
pelo Presidente da República, em 
discurso que não tive ainda o prazer de 
lêr. 

O SR. NOVAES FILHO: – Mais um 
motivo para me regozijar com o 
entrechoque das idéias e os elementos se 
fazem importantes para o esclarecimento 
do povo brasileiro: os debates através da 
tribuna parlamenta. O nobre Senador 
Milton Campas, sem favor algum, um dos 
nossos mestres. 
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O SR. MILTON CAMPOS: – Muito 
obrigado a V. Exa., sou apenas um 
estudioso. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...porque 
S. Exa. além de cultura jurídica tem bom-
senso, equilíbrio e aquêle sentimento que 
raramente ocorre em muitos dos nossos 
homens públicos – a humildade. 

V. Exa. só se manifesta quase que 
quando convocado. Muitas vêzes tem 
escutado verdadeiras heresias em 
matéria jurídica, de pessoas que tinham 
condições apenas de ser seus discípulos, 
e com que enlêvo S. Exa. as ouve, com 
que respeito, com que acato de 
fisionomia! Por tôdas essas qualidades, 
S. Exa. é o homem capacitado para dar 
sua opinião neste plenário. 

Vejam V. Exas., eu, modesto 
plantador de cana, assustava-me com 
idéia da Constituinte. Assustava-me – vou 
ser franco – porque embora 
parlamentarista, enchi-me de receio – e o 
proclamo desta tribuna – de que o povo 
brasileiro dissesse: "Êsse 
parlamentarismo é tão complicado que 
agora, para votar projetos de rotina, o da 
remessa de lucros, o da reforma agrária, 
o da reforma bancária, é preciso 
estabelecerem-se condições constituintes 
no Congresso Nacional." Tive mêdo de 
que tal acontecesse, contrariando mesmo 
o sistema que adotamos. 

O eminente Senador Milton Campos, 
porém, em quatro palavras, nos diz que o 
Congresso atual só pode outorgar 
podêres constituintes ao futuro Congresso 
rigorosamente dentro dos podêres que a 
nós são conferidos pela Constituição da 
República. 

O SR. MILTON CAMPOS: – 
Precisamente 

O SR. NOVAES FILHO: – Veja o 
Senado que resposta curta e magistral! 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. 
dá licença para um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Pois não. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Não 

quero, nobre Senador Novaes Filho, 
apartear V. Exa. como um modesto 
plantador de cana. Quero apartear V. 
Exa. na qualidade de um parlamentar dos 
mais conspícuos que a Casa possui... 

O SR. MILTON CAMPOS: – Muito 
bem! 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – ...e 
que está, no momento, versando, com 
verdadeira virtuosidade, assunto dos mais 
empolgantes da atualidade brasileira. 

O SR. PAULO FENDER: – Muito 
bem! 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. 
tem toda razão, e a razão que V. Exa. 
carrega ainda mais resplandece quando 
se apóia nas palavras concisas, sintéticas 
e eruditas dêsse extraordinário 
parlamentar que é o nobre Senador Milton 
Campos. 

O SR. MILTON CAMPOS: – Muito 
obrigado a V. Exa. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Tem 
tôda razão o nobre orador quando indagar 
que podêres constituintes quando o 
Congresso atual, investido de uma 
amplitude tamanha de poder, está apto a 
alterar profundamente a Constituição. O 
poder de emenda, que o nobre Senador 
Milton Campos, com grande propriedade, 
chama poder constituinte implícito, êsse 
poder de alterar a Constituição de alto a 
baixo só se detém diante daquilo que a 
Constituição considera nuclear, isto é a 
forma de Estado e a forma de Govêrno. O 
poder de emendar apenas não nos permite 
alterar a forma republicana de Govêrno. O 
poder de emendar apenas não nos dá 
atribuições para alterar a forma de Estado 
federativo. Tudo mais êsse poder de 
emendar alcança; e se êle é, na realidade, 
tão amplo, por que poder cons- 
 

tituinte? Poder constituinte para a 
Legislatura seguinte atribuído por quem? 
De onde promana? De onde se origina 
êsse poder constituinte? Qual a 
legitimidade de que êsse poder 
constituinte se reveste? Se carecêssemos 
urgentemente de profundas modificações 
na nossa estruturação jurídica, na nossa 
estruturação social, elas poderiam ser 
feitas – como vêm sendo feitas – através 
do poder de que o Congresso se acha 
investido. Para que nos aprofundarmos 
em precedente inédito, talvez de 
conseqüências imprevisíveis? Acho, 
nobre Senador Novaes Filho, que não 
andaram bem avisados os assessôres do 
Sr. presidente da República quando lhe 
puseram na bôca essa sugestão. As 
transformações que se vêm verificando 
no Brasil, algumas delas num ritmo de 
perigosa celeridade, podem ter seu curso 
sem que o Parlamento lance mão de 
expedientes dessa natureza. Minhas 
palavras têm, portanto, o propósito de 
apoiar o ponto de vista que V. Exa., com 
muita propriedade, ora sustenta. 

O SR. NOVAES FILHO: – obrigado 
a V. Exa. Sr. Presidente, se me referi aos 
poderes constituintes que se pretende 
outorgar ao futuro Congresso, foi devido 
ao aparte do meu querido e velho amigo, 
Senador Lima Teixeira. 

Não era meu propósito referir-me ao 
discurso do Sr. presidente da República, 
senão depois que os líderes das grandes 
Bancadas o fizessem, mesmo porque, afora 
essa parte, não tenho restrições à fala 
presidencial. Pelo contrário, do que recolhi 
ontem, ouvindo o discurso através do rádio, 
pareceu-me que S. Exa., realmente, fêz 
advertências muito importantes, muito 
patrióticas e muito serenas ao Brasil. S. Exa. 
até proclamou que transigindo, que 
conversando, que acertando pontos de vista, 
tinha a convicção de ter dado ao Brasil a paz 
política. Só isso, Sr. Presidente, representa 
um grande serviço que os brasileiros estão a 
dever ao Sr. João Goulart. 

Outros aspectos do discurso de S. Exa. 
são, realmente, dignos da meditação, do 
estudo e do exame dos brasileiros, sobretudo 
dos homens de maior responsabilidade como 
nós, membros do Parlamento Nacional. 
Entretanto, quanto aos podêres constituintes 
ao futuro Congresso, confesso que me 
assustei não por razões de ordem jurídica ou 
de formação constitucionalista, pois não as 
possuo. Temo, porém, que o povo fique 
atribuindo essa complexidade ao sistema 
parlamentarista que escolhemos, sistema que, 
se fôr bem executado, principalmente nas 
suas linhas clássicas, pela Câmara dos 
Deputados – e a ela, pelo Ato Adicional, 
incumbem os maiores deveres e obrigações 
no exame e no processamento do Govêrno – 
nos levará aos melhores resultados e só 
teremos que bendizer a Deus pela hora 
em que nos inspirou a darmos ao Brasil 
um Govêrno de responsabilidade, como o são 
os Governos de todos os sistemas 
parlamentaristas do mundo. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – 
permite V. Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com 
muita honra. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – 
Êsse caso de Constituinte é um perigo. O 
que desejam os autores dessa idéia é uma 
ditadura, é o poder pessoal. São os 
politiqueiros vulgares. Lembremo-nos de 
Getúlio Vargas. Em que resultou a 
Constituinte, àquela época? Resultou na 
deposição do Presidente da República. O 
que pensam das Fôrças Armadas? Que 
são constituídas de escravos? As Fôrças 
Armadas têm deveres perante a Nação. De 
qualquer maneira, sou ligado a elas e não 
posso consentir que êste País chegue 
à degradação a que pretendem jogá-lo. 
É preciso muito cuidado. O que pre-
 

tendem com essa Constituinte? O poder 
pessoal – repito – fruto da ambição 
desmedida que levará nossa Pátria à 
degradação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite o 
nobre orador mais um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com 
muito prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Aqui está 
o pensamento expresso do Sr. Presidente 
da República sôbre a convocação da 
Constituinte. Diz S. Exa.: 

"Se o atual Congresso entender que 
não lhe é possível, na parte final de sua 
última sessão legislativa, realizar a 
reforma constitucional, que normalmente 
demanda o tempo de duas sessões, 
estará a seu alcance um gesto de 
sabedoria política e de caráter 
eminentemente popular; tomar a iniciativa 
de outorgar aos mandatários que a Nação 
vai eleger a 7 de outubro poderes que 
lhes permitam promovê-la. 

Tal iniciativa já tem sido promovida por 
vozes autorizadas, dentro e fora do 
Parlamento. Com ela se abririam para a 
próxima legislatura possibilidades concretas 
de rever a nossa organização política num 
clima menos apaixonado que o dos 
primeiros dias de setembro do ano passado, 
e ao mesmo tempo as de criar condições 
constitucionais para as reformas de base de 
que depende a reorganização da sociedade 
e a preservação da paz social". 

O SR. NOVAES FILHO: – Pela 
leitura que V. Exa. acaba de fazer, talvez 
o pensamento do Chefe de Estado seja 
realmente o de evitar a exigência 
Constitucional de dois têrços. A maioria 
absoluta demandaria duas sessões, de 
modo que talvez S. Exa. por aí quisesse 
evitar, no próximo ano, por falta de 
quorum regimental, que as emendas não 
fôssem aprovadas imediatamente. Talvez 
seja o pensamento de S. Exa. De 
qualquer modo, eu, velho parlamentarista, 
não gostaria que êsse fenômeno jurídico-
constitucional se operasse em meu país, 
exatamente quando o sistema vigorante é 
o parlamentarista, porque os menos 
letrados iriam supor que essa 
complexidade teria advindo do novo 
sistema adotado. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Com todo 
o prazer. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Estranho, apenas, que haja necessidade 
de outorga de poder constituinte, privilégio 
inalienável do povo, a um Congresso que 
se irá constituir a 7 de outubro, por eleição, 
através da posse em 31 de aneiro do 
próximo ano, para a adoção de 
providências que não demandam 
absolutamente a necessidade de reformas 
constitucionais, tanto que os projetos estão 
em tramitação no Congresso Nacional. Não 
há condicionamentos que vedem a 
tramitação das reformas a que aludiu o Sr. 
Presidente da. República. A Reforma 
Agrária, a Remessa de Lucros e tantas 
outras referências de S. Exa. constituem 
proposições em tramitação no Congresso 
Nacional, algumas delas já aprovadas na 
Câmara dos Deputados e em apreciação 
no Senado, Câmara revisora, como o 
projeto de Remessa de Lucros, que exigiu 
dos nossos dignos colegas análise 
profunda e exame perfeito, para que sua 
aprovaçãonão resultasse em prejuízo para 
o país. Os órgãos do Govêrno informaram 
da necessidade do exame meticuloso da 
proposição. Sôbre Reforma Agrária há  
vários projetos na Câmara dos Deputados, 
e o Sr. Ministro da Agricultura, nosso 
eminente e prezado colega Deputado 
Armando Monteiro, constituiu uma 
comissão que elaborou projeto, sendo,  
se não me engano, presidente dessa 
 

Comissão o nosso eminente colega Milton 
Campos. 

O SR. MILTON CAMPOS: – É 
verdade; apenas, trata-se de comissão 
designada pelo presidente Jânio Quadras. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Verifica V. Exa. que essa comissão 
elaborou o projeto, remeteu-o ao Sr. 
Ministro e promoveu uma série de 
revisões, para, em seguida remetê-lo ao 
Congresso Nacional. Deve ser acentuado 
que há cinco ou seis projetos de reforma 
agrária na Câmara dos Deputados, e até 
mesmo a Escola Superior de Guerra 
elaborou estudo perfeito a respeito do 
assunto, e essa reforma resultará apenas 
na ocupação dos espaços vazios deste 
nosso país continental. 

O SR. NOVAES FILHO: – Agradeço 
o aparte e a colaboração que V. Exa. 
trouxe... 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Bondade de V. Exa. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...ao meu 
modesto discurso. Realmente, trata-se de 
projetos de tramitação normal. 

Nenhum dêles envolve reforma 
constitucional, mas talvez de futuro 
êsses projetos sejam em tal 
profundidade e em outras condições, 
exigindo para que melhor se ajustem às 
necessidades do País e às reformas 
constitucionais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
retomo o fio do meu discurso para 
concluir, declarando que infelizmente o 
regime inflacionário que aí está nos 
obriga a receber com constrangimento 
proposições como as referentes a 
aumento de funcionalismo público e ao 
décimo-terceiro mês de salário, mas 
verificando que surgiram elas como 
resultantes das condições tremendas e 
asfixiantes, oriundas do alto custo de vida 
ocasionado, em nosso País, pela 
tremenda inflação que ai está devorando 
tudo e a todos. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

Durante o discurso do Senhor 
Novaes Filho, o Sr. Argemiro de 
Figueirêdo deixa a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa requerimentos que vão ser lidos. 

São lidos e deferidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 173, DE 1962 
 
Requeiro na forma do art. 261 do 

Regimento Interno a reconstituição do 
Processo referente ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 170, de 1961, que dá nova 
redação ao art. 1º da Lei nº 3.579, de 10 
de julho de 1959. 

Sala das Comissões, em 2 de maio 
de 1962. – Sérgio Marinho. 

 
REQUERIMENTO Nº 174, DE 1962 

 
Requeiro na forma do art. 261 do 

Regimento Interno a reconstituição do 
Processo referente ao Projeto número 
176 de 1961 (Lei da Câmara), que 
transforma em funcionários do serviço 
civil do Poder Executivo, para fins da Lei 
nº 3.780, de 12 de julho de 1960, o 
pessoal pago por economias 
administrativas e outros recursos das 
organizações dos Ministérios da Guerra, 
da Aeronáutica e da Marinha. (Na 
Câmara nº 2.741-B, de 1961). 

Senado Federal em 2 de maio de 
1962 – Sérgio Marinho. 

 



596 Quinta-Feira 3 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Maio de 1962
 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 

outro requerimento. 
E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 175, DE 1962 
 
Nos têrmos do art. 21, letra "n", do 

Regimento Interno, requeiro dispensa 
de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 190, de 1961, que 
estabelece normas para a validade de 
pedido de demissão ou recibo de 
quitação contratual, firmado por 
empregado a fim de que figure na 
Ordem do do Dia da sessão seguinte: 

Sala das sessões, em 2 de maio de 
1962. – José Feliciano. 

O SR. PRESIDENTE: – O 
requerimento que acaba de ser lido, deixa 
de ser votado por falta de número. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única da Emenda da 

Câmara dos Deputados do Projeto de 
Lei do Senado número 18, de 1957, de 
autoria do Sr. Senador Arlindo 
Rodrigues que dispõe sôbre a não 
aplicação, a partir da vigência da Lei 
número 1.050, de 1950, ao 
extranumerário-mensalista, diarista ou 
tarefeiro julgado incapaz por motivo de 
acidente em serviço ou em virtude de 
moléstia profissional ou doença 
especificada em lei, das normas 
estabelecidas no Decreto-lei nº 3.768, 
de 28 de outubro de 1941 (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra 
"c", do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 142, de 1962 dos Srs. 
Afrânio Lages e Jefferson de Aguiar, 
respectivamente, Líder da Minoria e 
Lider da Maioria em exercício, aprovado 
na sessão de 26 de abril), dependendo 
de pronunciamento das Comissões: de 
Constituição e Justiça; de Serviço 
Público Civil; de Legislação Social; de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 

mesa pareceres das comissões técnicas, 
que vão ser lidos pelo Sr. 1º Secretário. 

São lidos os seguinte: 
 

PARECER Nº 91, DE 1962 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 18, de 1957, e substitutivo da Câmara, 
dispondo sôbre a aplicação de normas 
estabelecidas no Decreto-lei nº 3.768, de 
28 de outubro de 1941. 

 
Relator: Senador Heribaldo Vieira. 
O Decreto-lei nº 3.768, de  

1941, dispunha, em seu artigo 2º, 
lertas "c" e "d", combinado com o artigo 
4º, § 4º, que a aposentadoria dos 
extranumerários quando invalidados 
em consequência de acidente ocorrido 
no serviço, moléstia profissional, ou 
doenças que especifica, será com 
provento nunca inferiores à 70% do 
saládo médio dos últimos três anos de 
serviço, não consideradas as reduções 
por, motivo de licença. 

A Lei nº 1.050, de 3 de janeiro de 
1950, reajustando os proventos da 
inatividade dos servidores públicos, civis e 
militares atacados de moléstia grave 
contagiosa ou incurável, especificada em 
lei e os dos inválidos, em consequência  
de acidente no serviço ou doença 
profissional, estabeleceu, em seu artigo 1º 
que os ditos proventos serão reajustados 
aos vencimentos de atividadeda respectiva 
categoria, padrão ou pôsto. 

O Tribunal de Contas da União, em 
decisões divergentes tem entendido que na 
expressão "servidor público", referida na 
Lei nº 1.050, só estão compreendidos, 
além dos funcionários, os extranumerários 
a êles equiparados pelo artigo 23 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, sòmente, por conseguinte, 
a êstes se aplicando as normas 
estabelecidas na lei nº 1.050. Os demais 
extranumerários, como tal definidos no 
artigo 10 do Decreto-lei nº 3.768, de 1941, 
continuam sob o regime dêste diploma. 
Reforçando seu ponto de vista de exclusão 
dos extranumerários não equiparados aos 
funcionários dos benefícios da Lei nº 1.050 
invoca o decreto nº 28.140, de 19 de março 
de 1950, que regulamentou a citada Lei nº 
1.050, o qual estabelece, em seu artigo 10, 
que. 

"O reajustamento dos proventos 
obedecerá ao mesmo critério legal que 
presidiu a sua fixação e vigora a partir de 
1º de março de 1950". 

Acha o Tribunal que, determinando o 
Regulamento, que o reajustamento dos 
proventos obedecerá ao mesmo critério 
legal da sua fixação, êste critério é o 
estabelecido no artigo 5º § 4º do decreto-
lei nº 3.768, que fixou, para os 
extranumerários, o mínimo de 70% do 
salário médio dos últimos três anos de 
serviço. 

Consciente de que não se pode dar a 
um Regulamento interpretação que ofenda o 
espírito da lei regulamentada, procurou o 
Poder Executivo dirimir a controversia 
remante entre a jurisprudência 
administrativado, do DASP, que acolhia 
todos os extranumerários sob a proteção Lei 
numero 1.050 e a do Tribunal de Contas da 
União, que os excluia, modificando o 
dispositivo do Decreto número 28.140, com o 
Decreto número 3.772, que passou a dispor: 

"O reajustamento de proventos a que 
se refere o artigo 1º da Lei nº 1.050, de 3 
de janeiro de 1.050, vigorará a partir de 1º 
de março de 1950". 

Mas em vão foi o seu esforço. O 
Tribunal de Contas da União prosseguiu 
sem alterar sua jurisprudência, escudado 
na definição que se propôs dar à 
expressão "servidor público, usada na Lei 
nº 1.050, definição que o deixa quase 
isolado e não se compadece com a 
oferecida pela generalidade dos mestres 
de Direito Administrativo, nem com a 
terminologia da nossas leis e está 
gerando uma situação de desigualdade 
entre servidores da mesma categoria. 

O nobre Senador Arlindo Rodrigues 
procurou, através de proposição 
interpretativa, corrigir o desacôrdo sob a 
égide humana da equidade e do respeito 
à lei, apresentando o Projeto de Lei nº 18, 
de 1957, que obteve no Senado, 
pareceres favoráveis de tôda, as 
Comissões, por onde tramitou, sendo 
aprovado, sem emendas. 

Na Câmara dos Deputados, foi 
aprovado substitutivo o qual, sem alterar 
a essência do Projeto, inegàvelmente, 
melhorou-lhe a técnica legislativa e 
acrescentou providências que visam 
suprimir restrições, excluir dúvidas na 
revisão dos proventos e a perfeita 
execução das disposições estabelecidas. 

O DASP, consultado, opinou 
preferencialmente, pelo Substitutivo, 
tendo em vista que a redação do Projeto 
lhe parecera imprópria, eis que daria 
margem a se entender como revogado 
todo o Decreto-lei nº 3.768, de 1941, o 
que seria inconveniente à administração 
e, estamos certos, não representa o 
pensamento do seu autor. 

Entendo, todavia, o Departamento 
de Administração do Serviço Público 
que seria de todo conveniente a
 

exclusão do § 2º do artigo 2º do referido 
Substitutivo, assim redigido: 

"§ 2º. Para aplicação do disposto  
no presente, artigo, serão somados,  
nas suas respectivas datas, os valores 
fixados nas tabelas de vencimentos, 
salários e abonos vigentes à época da 
aposentadoria e dos reajustes." 

Considera o DASP que êsse 
dispositivo dará margem à dúvidas, 
relativamente à incorporação do abono 
concedido pela Lei nº 3.531, de 19 de 
janeiro de 1959, valendo notar ainda, que 
a providência determinada no dispositivo 
censurado será tomada, a despeito da 
sua supressão, uma vez que o referido 
artigo, caput, determina a concessão de 
"salário integral idêntico ao que 
percebiam se estivessem em atividade." 

Afigura-se-nos razoável a 
ponderação do DASP, pelo que 
apresentamos emenda supressiva. 

O Projeto não autoriza o Poder 
Executivo a abrir o credito especial 
necessário, para ocorrer às despesas 
decorrentes da lei. 

O Substitutivo da Câmara não abriu, 
desde logo, o crédito especial necessário. 
Certamente por encontar dificuldades 
para a sua fixação, uma vez que há 
vedação constitucional à concessão 
ilimitada. Mas autorizou o Poder 
Executivo a tomar as providências 
necessaárias à abertura do crédito 
aludido. 

Verificado a oportunidade da 
proposição, nos têrmos do Substitutivo da 
Câmara e que o ponto censurado deve 
desaparecer, através de emenda, 
opinamos pela aprovação do mesmo. 

 
EMENDA Nº 1 (CCJ) 

 
Suprima-se o § 2º do artigo 2º do 

Substitutivo da Câmara. 
Sala das Comissões, em 15 de 

fevereiro de 1962. – Jefferson de Aguiar, 
Presidente. – Heribaldo Vieira, Relator – 
Nogueira da Gama – Lourival Fontes – 
Milton Campos – Afranio Lages – 
Silvestre Péricles – com restrições. 

 
PARECER Nº 92, DE 1962 

 
Da Comissão de Serviço Público 

Civil, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 
18, de 1957, e substitutivo da Câmara, 
que dispõe sôbre a aplicação de normas 
estabelecidas no Decreto-lei nº 3.768, de 
28 outubro de 1941. 

 
Relator:Senador Silvestre Péricles. 
O presente projeto, de autoria do 

ilustre Senador Arlindo Rodrigues, volta 
ao exame do Senado, conforme a 
preceituação regimental, em virtude de ter 
recebido emenda na Câmara dos 
Deputados. 

A alteração aprovada pela outra 
Casa do Congresso, na forma de emenda 
substitutiva, sem modificar os objetivos da 
proposição originária do Senado, ajusta a 
matéria na melhor técnica legislativa, 
dando-lhe redação mais adequada. 

De fato, o próprio Departamento 
Administrativo do Serviço Público (DASP), 
órgão de consulta do Poder Execultivo, 
chamado a pronunciar-se na espécie, 
manifesta-se favorávelmente ao 
substitutivo da Câmara, salientando: 

"Dessa forma êste Departamento é 
de parecer que o substitutivo apresentado 
pelo relator da matéria na Comissão de 
Serviço Público melhor atende ao objetivo 
que se prospera. 

Note-se todavia, que a opinião do 
órgão técnico do Govêrno foi dada em 
período anterior à vigência da Lei 
número 3.780, de 12 de julho de 1960, 
 

diploma êste que classificou os cargos do 
serviço civil do Poder Execultivo 
absorvendo nos quadros do funcionalismo 
as categorias de extranumerários. 

Desta sorte, com o advento da 
chamada lei de classificação de cargos 
deixaram de existir, na área de organização 
jurídico administrativo do Poder Executivo, 
as classes de extranumerários, 
incorporados que foram à estrutura 
uniforme adotada pela citada lei. 

Não verificar-se que tanto o projeto 
do Senado como o substitutivo da 
Câmara se encontram superados, em 
cortejo com o novo sistema vigorante. 

A "oceasio egis" na hipótese do 
presente projeto, seria aquela anterior à 
Lei nº 3.780, de 1960 e não a atual 
quando não mais existem as categorias 
de extranumerários mensalistas 
contratados, diaristas ou tarefeiros. 

Por outro lado, o art. 63 da Lei número 
3.780, de 1960, dispõe que as vantagens 
financeiras daquela Lei são extensivas aos 
servidores inativos, medida esta que, 
necessàriamente, importa em revisão de 
proventos, para fins de atualização. 

Assim, não prevalece mais o 
argumento sôbre o qual o Tribunal de Contas 
tem assentado jurisprudência, no sentido de 
considerar excluidos dos benefícios da Lei nº 
1.050, de 3 de janeiro de 1950, que 
reajustam os proventos da inatividade aos da 
atividade os extranumerários não amparados 
pelo Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

Perde o projeto, por isso, parte de seu 
objetivo, que era o de proteger ao sabor de 
interpretações várias, o direito atribuído às 
categorias de extranumerários. 

Subsiste, pois, uma questão de direito 
intertemporal ou transitório, ou seja: a relativa 
ao período compreendido entre as leis 1.050, 
de 1959, e 3.780 de 1960, durante o qual 
prevaleceu, com eficácia jurídica, o julgado 
do Tribunal de Contas da União, que negava 
aos extranumerários não amparados o 
direito à percepção de proventos integrais, 
sujeitando-os, inclusive, à devolução de parte 
dos mesmos. 

A política jurídica a ser recomendada 
no caso seria a da edição de uma lei que, 
expressamente retroativa, alcançasse o 
lapso de tempo desejado. 

E' verdade que o parágrafo 1º do art. 
2º do Substitutivo da Câmara atende a 
êsse objetivo; mas, na fase de tramitação 
em que o projeto se encontra, não mais 
será possível emendá-lo, para elidir os 
demais dispositivos que o integram. 

Diante de tal impedimento regimental, 
inserto no art. 299 da Resolução nº 2, de 
1959, não seria praticável dar-se 
acolhimento à emenda nº 1-CCJ oferecida 
pela douta Comissão de Constituição e 
Justiça desta Casa que, assim, por objetivar 
a supressão de dispositivo do Substitutivo, 
teria o caráter de subemenda. 

Diga-se, ainda, que a subemenda nº 
1-CCJ perdeu sua razão de ser, eis que 
visa a evitar confusões sôbre a 
incorporação do abono concedido pela 
Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959, 
medida esta já assegurada pela Lei nº 
3.730, de 1960. 

Em face do exposto, e verificando-se 
que, na presente fase de exame, não é 
mais possível rejeitar a proposição e a 
emenda substitutiva, julgo de melhor 
alvitre aprovar esta última, pela melhor 
estrutura técnica que apresenta. 

O parecer é, pois, pela aprovação da 
emenda substitutiva da Câmara, e pela 
rejeição da subemenda da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, em 11 de abril 
de 1962. – Aloysio de Carvalho, 
Presidente. – Silvestre Péricles, Relator. – 
Padre Calazans; – Lourival Fontes. 
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PARECER Nº 93, DE 1962 
 
Da Comissão de Legislação Social 

sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 18, 
de 1957, e substitutivo da Câmara, que 
dispõe sôbre a aplicação de normas 
estabelecidas no Decreto-lei nº 3.768, de 
28 de outubro de 1941. 

 
Relator: Senador Lobão da Silveira. 
1. O presente projeto de lei, 

apresentado pelo ilustre Senador Arlindo 
Rodrigues e aprovado pelo Senado, 
retornou ao exame desta Casa do 
Congresso em face de ter sido 
apresentada emenda substitutiva na 
Câmara dos Deputados. 

2. O substitutivo estabelece que ao 
servidor extranumerário, quando julgado 
incapaz por motivo de acidente em serviço, 
de moléstia profissional ou de doença 
especificada em lei, aplicar-se-ão as 
disposições dos arts. 173 e 182, letra b, da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
ficando derrogada, a partir da vigência da 
Lei nº 1.050 de 3 de janeiro de 1950, as 
normas restritivas estabelecidas no § 4º, do 
art. 5º, do Decreto-lei nº 3.768, de 28 de 
outubro de 1941 (art. 1º). 

3. A douta Comissão de Constituição 
e Justiça, ouvida a respeito, houve por 
bem emendar o substitutivo da Câmara, 
para o fim de suprimir o § 2º do art. 2º, 
opinando pela sua aprovação. 

4. A ilustre Comissão de Serviço 
Público Civil, em abalizado parecer, 
examinou detidamente a matéria, 
opinando pela aprovação do substitutivo e 
rejeição da emenda, uma vez não ser 
mais possível emendá-lo por impedimento 
regimental. Reconheceu que, com o 
advento da Lei nº 3.780, de 1960, tanto o 
projeto como o substitutivo da Câmara se 
encontram superados na quase totalidade 
de seus dispositivos. 

5. Êste órgão técnico já opinou 
quanto ao mérito da proposição quando 
de seu primeiro exame, cabendo agora, 
tão sòmente, estudar o substitutivo da 
Câmara e a emenda. 

6. Pelas mesmas razões da ilustre 
Comissão de Serviço Público Civil, 
entendemos deva ser aprovado o substitutivo 
da Câmara, que melhor atende aos objetivos 
visados, e rejeitada a emenda nº 1-CCJ. 

Sala das Comissões, em 2 de maio de 
1962. – Luiz Teixeira, Presidente. – Lobão da 
Silveira, Relator. – Lopes da Costa: – Silvestre 
Pericles. – Heribaldo Vieira, vencido. 

 
PARECER Nº 94, DE 1962 

 
Da Comissão de Fianças, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1957, 
e substitutivo da Câmara, que dispõe 
sôbre, aplicação de normas estabelecidas 
no Decreto número 3.768, de 28 de 
outubro de 1941. 

 
Relator: Senador Saulo Ramos: 
1. Trata-se de projeto de lei, de 

autoria do Senador Arlindo Rodrigues, 
que retorna ao exame desta Comissão 
em face de ter sido apresentado um 
substitutivo na Câmara dos Deputados. 

2. O projeto dispõe sôbre a não 
aplicação das normas estabelecidas no 
Decreto-lei nº 3.768, de 1941, a partir da 
vigência da Lei nº 1.050, de 1950, aos 
extranumerários-mensalistas diaristas ou 
tarefeiros julgados incapazes por motivo de 
acidente em serviço, de moléstia profissional 
ou por doênça especializada em lei. 

3. O assunto já foi apreciado,  
quando ao mérito, pelas ilustradas 
Comissões de Constituição e Justiça (que 
apresentou a emenda nº 1-CCJ). Ser- 
 

viço Público Civil e Legislação Social, que 
opinaram pela sua aprovação. 

4. No que toca à Comissão de 
Finanças examinar, julgamos deve ser 
aprovado o substitutivo da Câmara e 
rejeitada a emenda nº 1-CCJ. 

Sala das Comissões, em .. de abril 
de 1962. – Fernandes Távora, Presidente. 
– Saulo Ramos. Relator – Lopes da 
Costa. – Lobão da Silveira. – Zacharias 
Assumpção – Silvestre Péricles. – Dix-
Huit Rosado. – Milton Campos. – Lima 
Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão a Emenda. (Pausa). 

Nenhum Sr. Senador desejando usar 
a palavra, declaro encerrada a discussão. 

Fica adiada a votação em virtude da 
falta de "quorum", já anunciada. 

 
REQUERIMENTO Nº 169, DE 1962 

 
Votação, em turno único, do 

Requerimento nº 169, de 1962, em que o 
Sr. Senador Paulo Fender solicita passe à 
Comissão que se seguir no despacho 
inicial de distribuição o Projeto de Lei da 
Câmara nº 94, de 1961, que dispõe sôbre 
o Estatuto de Trabalhador Rural. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 

mesa requerimento de autoria dos nobres 
Senadores Paulo Fender e Lima Teixeira 
que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 176, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 

274, letra b, do Regimento Interno, 
requeremos adiamento da votação do 
Requerimento. nº 169, de 1962, por 72 
horas. 

Sala da Sessões, em 2 de maio de 
1962. – Paulo Fender, Lima Teixeira. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
(para uma questão de ordem – não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, o 
nobre Senador Nelson Maculan, Relator 
da matéria na Comissão Especial, 
solicitou-me informasse ao Senado que o 
Parecer da Comissão está sendo 
dastilografado e revisto pela Assesoria. 

Pediu-me S. Exa. que, no informar 
ao Senado, formulasse um apêlo 
veemente ao nobre Senador Paulo 
Fénder no sentido de retirar o 
Requerimento desde que, mantido, 
prejudicaria a elaboração legislativa que 
estamos obrigados a adotar. 

Em consequência, informando ao 
Senado, à Mesa e aos nobres colegas, 
reitero o apêlo do nobre Senador Nelson 
Maculan, para que S. Exa., o nobre 
Senador Paulo Fénder retire o 
Requerimento que acaba de ser lido, 
(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao 
Plenário que o Requerimento há pouco 
lido é no sentido do adiamento da votação 
do Requerimento nº 169, de 1962. 

Deixa de ser votado, por falta de 
quorum regimental. 

A terceira matéria da Ordem do Dia 
relativa à votação de Requerimento nº 
170, de 1962 também deixa de ser votada 
por falta de quorum. 

Antes de dar a palavra aos oradores 
inscritos, a Presidência, comunica que, 
atendendo à solicitação da Mesa da 
Câmara dos Senhores Deputados, 
resolve cancelar a sessão do Congresso 
Nacional de amanhã, 3 de maio. 

Transmite, ainda, a Mesa o convite 
formulado pelo eminente Deputado, 
Monsenhor Arruda Câmara, no sentido de 
que os Senhores Senadores partici-
 

pem da Missa consagrada à Páscoa 
dos Parlamentares, que será celebrada 
amanhã, às nove horas e trinta 
minutos. 

Está finda a matéria da ordem do 
dia. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER (pela 

ordem) – (não foi revisto, pelo 
orador): – Sr. Presidente, perguntaria a 
V. Exa, se perderia a vez de inscrição se 
V. Exa. concedesse a paIavra em 
primeiro lugar ao nobre Senador 
Silvestre Pericles, desde que S. Exa. se 
acha inscrito, de acôrdo com o art. 163, 
§ 2º. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
comunica a V. Exa. que de acôrdo com o 
art 163 pelo qual está inscrito prevaleceria 
até às quatro horas. V. Exa. poderá fazer 
uso da palavra depois do nobre Senador 
Silvestre Péricles. 

O SR. PAULO FÉNDER: – Obrigado 
a V. Exa. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Silvestre 
Péricles. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES 
(não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, agradeço 
sinceramente esta consideração de V. 
Exa. e do nobre Senador Paulo 
Fénder. 

Minha palavra será breve. Na 
Sessão de 30 de abril findo, declarei que 
nada sabia àquela data – o que é verdade 
– sôbre as providências tomadas pelo 
Conselho de Ministros, no caso dos 
universitários de Brasília. 

Assim me manifestei em trinta de 
abril. 

"Sr. Presidente, pedi que 
houvesse cursos noturnos na 
Universidade de Brasília para essa 
gente estudar ou que se estabelecesse 
um horário especial para os fucionários 
estudantes. Até hoje, ignoro se alguma 
providência foi tomada. Que eu saiba 
nada! ..... " 

Sr. Presidente, acontece que hoje na 
parte da manhã, um amigo trouxe-me o 
Diário Oficial, sessão primeira, parte 
primeira, de 27 de abril em que figura 
uma Circular firmada pelo preclaro 
Professor Hermes Lima. 

Nessa Circular, a providência que 
eu pleiteava ao Magnífico Reitor da 
Universidade de Brasília e ao ilustre 
Ministro da Educação, Dr. Oliveira 
Brito, mereceu uma atenção e uma 
solução. 

Nos dias 13 e 23, ainda de abril, 
pronunciei discurso sôbre a matéria em 
que transcrevi o Memorial dos 
Universitários, um suelto e o editorial do 
Correio Braziliense, e sugestões minhas 
no caso de não se organizar aulas 
noturnas. 

Aqui está Sr. Presidente, a sugestão 
a que aludi. Dizia ela: 

Lê: 
"1º) Que as repartições públicas 

federais e organizações militares 
sediadas em Brasilia, que tenham em sua 
lotação ou efetivos servidores ou militares 
regularmente matriculados na 
Universidade de Brasilia, organizarão 
para êsses horários especiais de modo a 
conciliar a prestação do número de horas 
de trabalhos fixado com a frequência às 
aulas. 

2º) Para efeito no disposto no  
item anterior, o servidor civil ou militar 
estudante deverá completar antes, após ou 
durante os meios expedientes, as horas de 
 

trabalho que passe frequetando as aulas. 
3º) Para o fiel cumprimento desta 

circular, o estudante deverá apresentar 
documento comprobatório da matricula na 
Universidade e do horário das repretivas 
aulas." 

Assim, Sr. Presidente, me 
manifestei exatamente no primeiro 
discurso. E tenho o prazer agora, de 
informar ao Egrégio Senado Federal que 
o Govêrno tomou ótimas providências 
sôbre o assunto. 

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

O SR. SILVESTRE PERICLES: – 
Com muito prazer ouvirei V. Exa. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Há 
dias lia a Circular que atende ao pedido 
V. Exa. Quis falar-lhe a respeito, mas 
julguei que V. Exa. dela conhecera e, com 
isso deixei passar a oportunidade. Mas, 
incontestávelmente, o Govêrno 
providenciou exatamente no sentido da 
sugestão de V. Exa. 

O SR. SILVESTRE PERICLES: – 
Muito grato a V. Exª. Senador Fernandes 
Távora; para mim, é sempre precioso 
ouví-lo. 

Sr. Presidente, tenho o prazer de ler, 
agora, os têrmos da Circular. 

(Lê): 
Circular nº 3, de 21 de abril de 1962. 

Expede normas relativas aos servidores 
civis ou militares lotados no Distrito 
Federal e regularmente matriculados na 
Universidade de Brasilia. 

(Dirigida aos Ministérios e órgãos 
da administração direta e inegãos da 
administração direta ou indireta. Levo ao 
conhecimento de V. Ex.ª, para os 
devidos fins, que por decisão unânime 
do Conselho de Ministros, em reunião 
desta data, foram aprovadas as 
seguintes normas, relativas aos 
servidores civis ou militares, lotados 
nesta Capital e regurlarmente 
matriculados na Universidade de 
Brasília: 

1º) – Que as repartições públicas 
federais e organizações militares, 
sediatas em Brasilia, que tenham em sua 
lotação ou efetivos servidores ou militares 
regularmente matriculados na 
Universidade de Brasilia, organizando 
para êstes escalas especiais, de modo a 
conciliar a prestação do número de horas 
detrabalho fixado com a frequência às 
aulas. 

2º) – Para efeito do disposto no item 
anterior, o servidor civil ou militar 
estudante deverá completar antes, após 
ou durante os meios expedientes, as 
horas do trabalho que passe 
freqüentando as aulas. 

3º – Para o fiel cumprimento desta 
Circular, o estudante deverá apresentar 
documento comprobatório da matrícula na 
Universidade e do horário das respectivas 
aulas. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a V. Exa. os protestos de minha 
alta estima e mais distinta consideração 
– Hermes Lima, Chefe do Gabinete 
Civil". 

Como se vê, Sr. Presidente, cabe 
congratular-me com o Conselho de 
Ministros, com o preclaro Professor 
Hermes Lima, com o ilustre Ministro da 
Educação e Cultura, e com os estudantes 
da Universidade de Brasília, pelo ato de 
Justiça que vem de ser praticado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Paulo Fénder. 
O SR. PAULO FENDER (não 

foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, entre os males que afligem
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a atualidade brasileira está a falta de 
habitação. 

Brasília registra, no momento, uma 
greve de professôres primários, á qual já 
se associaram professôres de outros 
níveis de ensinos e os próprios 
estudantes, porque falta moradia áqueles 
que ministram o ensino às nossas 
crianças. 

Sr. Presidente, é inconcebível que, 
numa cidade como Brasília, em cujo 
planejamento tudo se previu, não se 
voltasse a atenção do Govêrno para o 
importante problema da Casa do 
Professor. 

Não se compreeende que Super-
quadras de Brasília não tivessem no seu 
plano de origem, o da construção da 
Casa do Professor, em casa quadra. O 
resultado, Sr. Presidente, é que duzentos 
professôres se encontram sem habitação, 
em Brasília. 

Houve, então, a solução da chamada 
"violência legal". Os professôres, a 
princípio, no auge do seu desêspero, 
planejaram uma invasão de casas 
desabitadas, em Brasília. Apoderam-se 
quarenta e cinco professôres de quarenta 
e cinco residências pertencentes ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico, desabitadas há dois anos. 

Como admitir, Sr. Presidente, numa 
cidade como Brasília, onde tudo se faz à 
base de compreensão e de cooperação, 
não se tenha sensibilizado o Presidente 
do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico que aqui investiu, em inversão 
imobiliária os seus capitais para futuros 
servidores da instituição que pudessem 
vir a morar em Brasília, no sentido de 
oferecer essas casas ao Govêrno, ao 
Presidente da República, ao Sr. Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da 
República, Professor Hermes Lima que 
está gerindo, como supervisor, o 
problema de habitação em Brasília para 
que as destinasse a quem merece ocupá-
las? 

Sr. Presidente, houve violência 
policial para desalojar os professôres das 
casas assim tão justamente e 
humanamente ocupadas. Felizmente a 
Polícia se deteve após as quinze 
primeiras expulsões de invasores, e o 
restante dos professôres de Brasília 
ocupam as outras habitações. Mas, isto 
não resolve o problema do professor, em 
Brasília. 

Tive ocasião de, em companha do 
Senador Guido Mondin, que se acha 
ausente, presenciar o drama dos 
professôres. Visitamos as habitações 
ocupadas pela chamada violência legal, e 
verificamos quanto os mestres de Brasília 
estão relegados ao abandono na sua 
angústia por bem morar, e angústia 
apenas por habitar. Se o homem é no 
dizer do filósofo, um animal que fala, é, 
sôbretudo, um animal que mora, que 
veste e come. Então, Sr. Presidente, 
ocupo a tribuna do Senado para 
denunciar á Nação essa indiferença do 
Govêrno pelo problema habitacional dos 
professôres de Brasília. 

Acha-se declarada uma greve geral 
de professôres. Compareci, na 
companhia de inúmeros Senhores 
Deputados, está manhã, á assembléia 
dos grevistas. Ali ouvi os seus mais 
sentidos apelos; ali ouvi os protestos dos 
Senhores Deputados, alí mesmo lancei 
meu protesto de representante do Povo, e 
me declarei grevista com os grevistas. 

Faço desta tribuna apêlo que 
acredito seja o apêlo do Senado da 
República ao Govêrno, ao Sr. 
Presidente da República, no sentido de 
que adote, com urgência, a seguinte 
providência: ou o Sr. Presidente da Re- 
 

pública, ou o Sr. Presidente do Conselho 
de Ministros adote a única providência 
que me parece adequada à solução 
momentânea do problema: existe, em 
Brasília, um número de casas 
desocupadas superior ao número de 
casas de que necessitam os professôres 
sem moradia. 

Estou informado de que essas casas 
estão à disposição de serviços públicos 
que, por sua vez, já estão relacionando 
funcionários que devem transferir-se do 
Rio de Janeiro para morar em Brasília. Sr. 
Presidente, diante da situação de fato, de 
um a situação de calamidade pública, 
porque a greve existe, as crianças não 
vão à escola, porque os professôres 
grevistas acham-se naquela aflição de 
não poder lecionar mas de ter de lutar por 
morar, creio que a única solução é o 
Govêrno determinar que nenhuma casa 
desabitada, em Brasília, e á sua 
disposição, possa ser ocupada por quem 
quer que seja, antes de o último professor 
sem habitação em Brasília venha a 
ocupá-la. 

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

O SR. PAULO FENDER: – Com 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou 
ouvindo com muita atenção o discurso de 
V. Exa. Gostaria que me informasse se 
para obter a moradia de que realmente 
necessitam seria justo recorrer à greve, 
mórmente em se tratando de professôres. 
Seria necessário o recurso extremo da 
greve para a obtenção de um direito que 
realmente assiste aos que ministram 
ensinamentos, sobretudo à mocidade? 
Aconselharia aos professôres que não 
recorressem à greve para o atendimento 
de uma justa reivindicação. 

O SR. PAULO FENDER: – Recolho 
o aparte de V. Ex.ª como a contribuição 
muito sensata de um trabalhista, 
conhecedor do problema da greve. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exato. 
O SR: PAULO PENDER: – Aliás, V. 

Exª, há pouco tempo, declarou que um de 
seus primeiros cuidados ao entrar desta 
semana seria o de colocar, na pauta da 
Comissão de Legislação Social que 
preside, o Projeto de Lei de Greve, para o 
qual já pediu urgência o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade.
O SR. PAULO FENDER: – Mas se 

V. Ex.ª ler o meu substitutivo e a 
justificativa que faço do Direito de Greve 
encontrará a opinião que ali expendo e 
que, de resto, é de minha autoria, 
segundo a qual a greve não é um ato 
deliberadamente consciente. A greve, e 
eu acredito firmemente nisto, é um 
movimento surdo da alma; a greve é uma 
explosão de angústia, de angústia 
humana, que já não pode mais conter-se 
nas limitações da consciência ou do 
dever. A greve aparece como um 
fenômeno cataclísmico na sociedade: ela 
é declarada pela solidariedade comum 
dos que sofrem a mesma causa e 
daqueles que já estão desiludidos de 
promessas feitas para corrigir os males 
de que se queixam. 

Posso afirmar a V. Ex.ª que muito 
se prometeu aos professôres de Brasília 
e nada, até hoje, se fez. Os professôres 
de Brasília não tinham outro recurso, 
outra solução senão a de declarar-se em 
greve. 

Aliás, quero afirmar ao Senado que 
se trata de uma greve pacifica, uma 
greve ordeira, organizada com 
espírito de patriotismo, mas, está 
reconhecido, era o único recurso de 
que poderiam lançar mão os professôres 
de Brasília para solucionar a crise
 

Acredito que depois de o Presidente 
do Conselho de Ministro ou de o Senhor 
Presidente da República adotar as 
providências que urge adote a de 
entregar as casas vazias existentes em 
Brasília aos professôres que precisam 
nelas morar, então se poderão encontrar 
outras soluções para o problema da greve 
existente que já se estende, através da 
apresentação de reivindicações outras 
dos professôres de Brasília. 

Por conseguinte, êste o apêlo que 
lavro desta tribuna, certo de que Govêrno 
do Presidente João Goulart, sendo S. 
Exa. trabalhista e tendo uma história tão 
conhecida e tão sofrida nas questões de 
greve neste País, certamente dará à 
Nação uma demonstração de que novos 
rumos se traçam hoje no espírito dos 
governante da nossa pátria com relação 
aos movimentos grevistas que até aqui 
vinham sendo dissolvidos, 
sistemàticamente, pela violência policial. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O nobre 
orador permite outro aparte? 

O SR. PAULO FENDER: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª 

não deixa de ter razão, mas o exemplo 
não é bom para a mocidade. Os 
professôres, aquêles que ministram 
ensinamentos recorrendo a paralisação 
completa das suas atividades prejudicam 
seus alunos, não há como negar. Acresce 
que os alunos não são responsáveis pela 
situação. O apêlo que faço aos 
professôres é no sentido de que cessem 
a greve, pois estou certo de que o 
Govêrno irá ao encontro de suas 
reivindicações. 

O SR. PAULO FENDER: – Êsse 
apêlo que V. Ex.ª formula foi apresentado 
aos grevistas pelo Sr. Secretário da 
Educação da Prefeitura. S. Ex.ª pediu aos 
grevistas que cessassem "parede", pois 
logo em seguida o Govêrno solucionaria o 
problema. 

Sabe V. Ex.ª que se a greve fôsse um 
movimento de consciência, um movimento 
de deliberação tranquila da coletividade ou 
das coletividades que a exercitam, muito 
fácil seria aceitar a medida proposta pelo 
Govêrno. V. Ex.ª como trabalhista, deve ter 
comparecido a várias assembléia de greve 
e deve ter sentido a atmosfera de revolta 
que de repente delas toma conta, e deve 
saber que solução dessa ordem, que 
equivale a tirar as armas do guerreiro que 
quer lutar, para depois de as armas 
recolhidas dar-lhes a vitória na guerra, 
nunca são aceitas por grevista algum. Os 
grevistas querem voltar ao trabalho depois 
de ver suas reivindicações atendidas; e o 
Govêrno não atenderá totalidade das 
reivindicações dos grevistas de Brasília 
apenas dando casa aos professôres que 
não as têm. Atenderá parte dessas 
reivindicações. 

Cumpre ao Govêrno do Sr. João 
Goulart mostrar que é sensível à greve, 
mesmo antes de ser regulamentada, 
porque, o que é fato, é que mesmo sem 
regulamentação existe a greve 
independentemente da vontade do 
Govêrno, independentemente da vontade 
dos patrões, independentemente da 
vontade dos legisladores porque é, como 
disse, um movimento da alma humana, 
numa revolta irrepremível, inelutável, por 
suas justas reivindicações. 

Então, Sr. Presidente, o exemplo 
que os professôres dariam aos alunos 
– e eu o disse na minha oração perante 
os professôres – estaria perfeitamente 
justificado, desde que êsses 
professôres explicassem, após a volta 
às suas escolas que tomaram aquela 
atitude como último recurso para não 
saírem de Brasília, de malas nas mãos, 
de volta aos lugares de onde vieram. 
 

A paralisação do ensino tinha que se dar 
porque os professôres desassistido não 
podiam mais lecionar, por lhes faltarem as 
condições elementares da habitação, em 
Brasília. 

É uma situação de fato, para a qual 
chamo a atenção do Govêrno. De meu 
integral apoio aos grevistas, na companhia 
dos Deputados Ruy Ramos, Milton 
Brandão, Breno da Silveira, Paulo 
Mincaroni e outros parlamentares que 
também compareceram à assembléia dos 
professôres. Todos asseguraram seu 
propósito de lutar em sua Câmara, como 
eu lutarei na minha, para que o Govêrno 
atenda o mais depressa possível, aos 
mestres de Brasília. Eles precisam voltar a 
lecionar às crianças que não podem ficar 
sem estudos, mas que também não podem 
compreender que seus professôres tenham 
sido esquecidos pelos cerebrais ou 
cerebrinos planejadores da nova Capital. 
(Muito bem! muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador GiIberto 
Marinho, nos têrmos do Art. 163, § 2º, do 
Regimento Interno. 

O SR. GILBERTO MARINHO 
PRONUNCIA DISCURSO QUE 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR 
SERÁ PUBLICADO DEPOIS. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais 
oradores inscritos. Passa-se à discussão 
do Requerimento do nobre Senador 
Jefferson de Aguiar, lido na hora do 
Expediente, no sentido de que seja 
convocado o Senhor Ministro da Fazenda 
a comparecer ao Senado para esclarecer 
assunto de ordem econômico-financeira, 
através do itens enumerados. 

Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem queira fazer uso 

da palavra, encerro a discussão. 
Fica adiada a votação para a 

próxima sessão por falta de quorum 
regimental. 

Lembro aos Srs. Senadores que o 
Congresso Nacional está convocado para 
às 21,30 horas de hoje, a fim de apreciar 
Veto presidencial. 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
Sessão de 3 de maio de 1962 

 
(Quinta-feira) 

 
Matéria em regime de urgência 

 
1 

 
Votação, em turno único, da Emenda 

da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado nº 18, de 1957, de autoria 
do Sr. Senador Arlindo Rodrigues, que 
dispõe sôbre a não aplicação, a partir da 
vigência da Lei nº 1.050, de 1950, ao 
extranumerário mensalista, diarista ou 
tarefeiro julgado incapaz por motivo de 
acidente em serviço ou em virtude de 
moléstia profissional ou doença 
especificada em Lei, das normas 
estabelecidas no Decreto-Lei nº 3.768, de 
28 de outubro de 1941 (em regime de 
urgência nos têrmos do art. 330, letra c, 
do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 142, de 1962, dos Srs. 
Afrânio Lages e Jefferson de Aguiar, 
respectivamente Líder da Minoria e Líder 
da Maioria em exercício, aprovado na 
sessão de 26 de abril), tendo Pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
favorável: salvo quanto ao § 2º do art. 2º; 
de Serviço Público Civil, favorável; da 
Legislação Social, favorável: de Finanças 
favorável. 
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2 
 
Discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara nº 
138, de 1961, (nº 493, de 
1959, na Casa de origem), 
que concede aos radialistas 
aposentadoria integral aos 
trinta anos de serviço (em 
regime de urgência, nos 
têrmos do artigo 330, letra c, 
do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 
157, de 1962, dos Srs. 
Senadores José Feliciano e 
Jefferson de Aguiar, Líder 
da Maioria em exercício. 
aprovado na sessão de 27 
de abril), dependendo de 
prounciamento das 
Comissões de Legislação 
Social; de Serviço Público 
Civil; de Finanças. 

 
3 

 
Discussão unica do 

Projeto de Decreto 
Legislativo, originário da 
Câmara dos Deputados (nº 
65, de 1961, na Casa de 
origem), que concede 
anistia a eleitores faltosos 
e exime de multa aquêles 
que tenham deixado de se 
alistar no prazo legal (em 
regime de urgência, nos 
têrmos do art. 330, letra c, 
do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 
158, de 1962, dos Srs. 
Afrânio Lages e Jefferson 
de Aguiar, respectivamente 
Líder da Minoria e Líder da 
Maioria em exercício, 
aprovado na sessão de 27 
de abril) dependendo de 
pronunciamento das 
Comissões de Constituição 
e Justiça; de Finanças. 

4 
 

Votação, em turno, 
único, do Requerimento nº 
169, de 1962, em que o Sr. 
Senador Paulo Fender 
solicita passe à Comissão 
que se seguir no despacho 
inicial de distribuição o 
Projeto de Lei da Câmara 
nº 94, de 1961, que dispõe 
sôbre o Estatuto do 
Trabalhador Rural. 

 
5 

 
Votação, em turno 

único, do Requerimento nº 
170, de 1962, em que o 
Senhor Senador Victorino 
Freire solicita 120 dias de 
licença. 

 
6 

 
Votação, em turno 

único, do Requerimento nº 
172, de 1962, em que o Sr. 
Senador Jefferson de 
Aguiar solicita a 
convocação do Sr. Ministro 
da Fazenda para expor, 
circunstanciada e 
detalhadamente, todos os 
assuntos relacionados com 
a situação econômica 
financeira do país perante 
o Senado Federal. 

 
7 

 
Eleição da Comissão 

Especial destinada a emitir 
Parecer sôbre o Projeto de 
Emenda à Constituição nº 
12, de 1962, que altera a 
redação do artigo 186 da 
Constituição 
(obrigatoriedade de 
concurso para a investidura
 

em cargo inicial de carreira 
e proibição de nomeações 
interinas). 

 
8 

 
Discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara nº 
51, de 1961 (nº 2.490 de 
1960, na Casa de origem) 
que cria o Instituto de 
Previdência dos 
Congressistas (I.P.C.), tendo 
Pareceres (ns. 552, 553, 
554, 716, de 1961 e, de 
1962) das Comissões – 
Diretora, favorável (com voto 
em separado do Sr. Senador 
Cunha Mello); de Legislação 
Social, 1º Parecer – 
oferecendo substitutivo; 2º 
Parecer (após o 
pronunciamento do 
Ministério do Trabalho e 
Previdência Social) – fatrário 
às de ns. 1 a 3-CFé de 
Finanças, favorável ao 
substitutivo, com as 
subemendas ns. 1 a 4 (C.F.), 
que oferece; de Constituição 
e Justiça, favorável ao 
substitutivo e as 
subemendas ns. 1 a 4-CF. 

 
9 

 
Segunda discussão do 

Projeto de Lei do Senado 
nº 8, de 1962, que 
considera de utilidade 
pública o Círculo Operário 
de Caetité, com sede na 
cidade de Caetité, Estado 
da Bahia, tendo Parecer 
sob nº 74, de 1962, da 
Comissão de Constituição 
é Justiça, pela aprovação. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão 

às 16 horas e 50 minutos). 

SECRETARIA DO 
SENADO FEDERAL 
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 
1-62 

 
Determino aos 

Senhores Diretores que 
encaminhe ao Serviço 
Médico os funcionários, 
ainda não vacinados, fim 
de que o sejam contra 
varíola, em cumprimento 
ao disposto no Decreto nº 
49.974-A de 21 de janeiro 
de 1961: 

"Art. 2º É dever do 
Estado, bem como da 
família, defender e 
proteger a saúde do 
indivíduo. 

§ 1º Ao Estado, 
precipalmente, cabe a 
adoção das medidas 
preventivas, de caráter 
geral, para defesa e 
proteção da saúde da 
coletividade. 

 
Art. 18. A Vacinação 

contra varíola será 
praticada de medo 
sistemático, obrigatório se 
as circunstâncias o 
exigirem, e a vacinação 
feita periodicamente. 

Art. 19. É vedado às 
pessoas que não 
apresentarem atestada 
de vacinação 
antivaríolica: 

a) o exercício de 
qualquer cargo eu função 
federal, estadual, 
municipal, autárquico ou 
paraestatal. 

Secretaria do Senado 
Federal, em 24 de abril de 
1962. – Evandro Mendes 
Vianna, Diretor-Geral. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,40 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 

ANO XVII – Nº 50 CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 1962 
 

CONGRESSO NACIONAL 
 

Presidência 
 

Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais 
 

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

 
Dias 29 e 30 de maio de junho 

 
– veto parcial, ao Projeto de Lei. (n° 2.222-57, na Câmara e nº 13-60, 

no Senado) que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 
Senado Federal. 27 de abril de 1962. 

 
AURO MOURA ANDRADE 

Presidente 
 

Cancelamento de sessão conjunta 

 

O Presidente do Senado Federal, atendendo á solicitação da 

Mesa da Câmara, resolve cancelar a convocação da sessão conjunta 

do Congresso Nacional que deveria realizar-se amanhã, dia 3 de 

maio, às 21 horas e 30 minutos, para apreciação de veto 

presidencial. 

Senado Federal, 2 de maio de 1962. – Argemiro de Figueiredo, 
no exercício da Presidência. 

 

 
MESA 

 

Presidente – Moura Andrade 

PSD. 

Vice-Presidente – Rui Palmeira 

– UDN. 

Primeiro-Secretário – Argemiro 

de Figueiredo – PTB. 

Segundo-Secretário – Gilberto 

Marinho – PSD. 

Terceiro-Secretário – Mourão 

Vieira – UDN. 

Quarto-Secretário – Novaes 

Filho (PL). 

Primeiro-Suplente – Mathias 

Olympio – PTB. 

Segundo-Suplente – Guido 

Mondin – PSD. 

Terceiro-Suplente – Joaquim 

Parente – UDN. 

 

LÍDERES E VICE-LÍDERES 

 

DA MAIORIA 

 

LÍDER 

 

Filinto Müller (PSD). 

 

VICE-LÍDER 

 

Lima Teixeira (PTB). 

Nogueira da Gama (PTB) 

Lobão da Silveira (PSD). 

Victorino Freire (PSD). 
Jefferson de Aguiar (PSD) 
 

SENADO FEDERAL 
 

11. Jefferson Aguiar – 
Espírito Santo. 

12. Gilberto Marinho – 
Guanabara. 

13. Paulo Fernandes – Rio de 
Janeiro. 

14. Moura Andrade – São 
Paulo. 

15. Gaspar Veloso – Paraná. 
16. Alô Guimarães – Paraná. 
17. Guido Mondin – Rio 

Grande do Sul. 
18. Benedito Valladares – 

Minas Gerais. 
19. Filinto Müller – Mato 

Grosso. 
20. Juscelino Kubitschek 

(Licenciado em exercício o Sr 
José Feliciano) – Goiás. 

21. Pedro Ludovico – Goiás. 
 

UNIÃO DEMOCRÁTICA 
NACIONAL 

 
1. Mourão Vieira – 

Amazonas. 
2. Zacarias de Assunção – 

Pará. 
3. Joaquim Parente – Piauí. 
4. Fernandes Távora – 

Ceará. 
5. Reginaldo Fernandes – 

Rio. 
6. Sérgio Marinho – Rio 

Grande do Norte. 
7. João Arruda – Paraíba. 
8. Afrânio Lages – Alagoas. 
9. Rui Palmeira – Alagoas. 
10. Heribaldo Vieira – 

Sergipe. 
11. Ovídio Teixeira – Bahia. 
12. Del Caro – Espírito Santo 
 
 

Guido Mondin (PSD). 

Jorge Mynard (PSP). 

Saulo ramos (PTB). 

 

DA MINORIA 

 

João Villasbôas (UDN) 

 

Dos Partidos 

 

DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRÁTICO 

 

LÍDER 

 

Benedito Valladares. 

 

VICE-LÍDERES 

 

Gaspar Veloso. 

Victorino Freire. 

Alô Guimarães. 

 

DA UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 

 

LÍDER 

 

Daniel Krieger. 

 

VICE-LÍDERES 

 

Afonso Arinos. 
Afrânio Lages. 
Padre Calazans. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

 
LÍDER 

 
Barros Carvalho. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Fausto Cabral. 
Arlindo Rodrigues 
Nelson Maculan 
 
DO PARTIDO LIBERTADOR 

 
LÍDER 

 
Mem de Sá. 
 

VICE-LÍDER 
 
Aloysio de Carvalho. 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
PROGRESSISTA 

 
LÍDER 

 
Jorge Maynard. 

 
VICE-LÍDER 

 
Miguel Couto. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL 

 
LÍDER 

 
Lino de Mattos. 
6. Menezes Pimentel – Ceará 
7. Ruy Carneiro – Paraíba. 
8. Jarbas Maranhão – 

Pernambuco. 
9. Silvestre Péricles – Alagoas. 
10. Ary Vianna – Espírito Santo. 
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13. Afonso Arinos – (licenciado. Em exercício 
o suplente Venâncio Igrejas) – Guanabara. 

14. Padre Calazans – São Paulo. 
15. Irineu Bornhausen – Santa Catarina. 
16. Daniel Krieger – Rio Grande do Sul. 
17. Milton Campos – Minas Gerais. 
18. João Vilasboas – Mato Grosso. 
19. Lopes da Costa – Mato Grosso. 
20. Coimbra Bueno – Goiás. 

 
DO MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR 

 
LÍDER 

 
Paulo Fender. 
 

O PARTIDO REPUBLICANO 
 

LÍDER 
 
Mendonça Clark. 
 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 

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

 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

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

Em exercício o Suplente, Sr. Mendonça Clark (do 
PR). 

 
PARTIDO LIBERTADOR 

 
1. Novaes Filho – Pernambuco. 
2. Aloísio de Carvalho – Bahia. 
3. Mem de Sá – Rio Grande do Sul. 
 
PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
 
1. José Maynard – Sergipe. 
 
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 
 
1. Lino de Matos – São Paulo. 

 
MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR 

 
1. Paulo Fender – Pará. 
 

PARTIDO REPUBLICANO (PR) 
 
1. Mendonça Clark – Piauí. 
 

SEM LEGENDA 
 
Dix-Huit Rosado – Rio Grande do Norte. 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

Comissão Diretora 
 
Moura Andrade – Presidente 
Rui palmeira 
Argemiro de Figueiredo 
Gilberto Marinho 
Mourão Vieira 
Novaes Filho 
Mathias Olympio 
Guido Mondin 
Joaquim parente (9). 
 

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

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES MAURO MONTEIRO 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
BRASÍLIA 

Comissão de Finanças 
 
UDN – Daniel Krieger – Presidente 
PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente 
PSD – Eugênio Barros 
PSD – Paulo Coelho 
PSD – Gaspar Velloso 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Victorino Freire 
UDN – Irineu Bornhausen 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Lopes da Costa 
PTN – Lino de Mattos 
PTB – Nogueira da Gama 
PTB – Barros Carvalho 
PTB – Saulo Ramos 
– Dix-Huit Rosado 
PL – Mem de Sá (17). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Silvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Jarbas Maranhão 
PSD – Menezes Pimentel 
PSD – Pedro Ludovico 
PSD – Filinto Müller 
UDN – Coimbra Bueno 
UDN – Zacharias de Assumpção 
UDN – João Arruda 
UDN – Milton Campos 
UDN – João Villasboas 
UDN – Del Caro 
PTB – Fausto Cabral 
PTB – Vivaldo Lima 
PTB – Arlindo Rodrigues 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
PL – Aloysio de Carvalho 
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 horas. 
Secretário – Renato de Almeida 

Chermont. 
 

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

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Sebastião Archer 
PSD – 2. Silvestre Péricles 
PSD – 3. Eugênio Barros. 
UDN – 1. Dix-Huit Rosado 
UDN – 2. Padre Calazans 
UDN – 3. Heribaldo Vieira 
PTB – 1. Barros Carvalho 
PTB – 2. Lourival Fontes 
PTB – 3. Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16 horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Relações Exteriores 
 
PTB – Vivaldo Lima – Presidente. 
UDN – João Villasboas – Vice-

Presidente. 
UDN – Afrânio Lages. 
UDN – Heribaldo Vieira. 
PSD – Benedicto Valladares. 
PSD – Gaspar Veloso. 
PSD – Filinto Muller. 
PTB – Lourival Fontes. 
PL – Aloysio de Carvalho (9). 
 

SUPLENTES 
 
UDN – Milton Campos. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Sergio Marinho. 
PSD – Menezes Pimentel. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Alô Guimarães. 
QTB – Nogueira da Gama 
PTB – Barros Carvalho 
PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quintas-feiras às 16,00 

horas. 
Secretário: Eurico Gory Auler. 
 

 
 

ASSINATURA 
 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 

Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre................................... Cr$ 50,00 Semestre..................................... Cr$ 39,00 
Ano............................................ Cr$ 96,00 Ano.............................................. Cr$ 76,00 

Exterior Exterior 

Ano............................................ Cr$ 136,00 Ano.............................................. Cr$ 108,00 
 

 
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão 

tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. 
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à 

sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque ou vale postal, 
emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 
sòmente mediaste solicitação. 

– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido, 
cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 

 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Pedro Ludovico 
PSD – Jefferson de Aguiar 
PSD – Sebastião Archer 
UDN –Del Caro 
UDN – Irineu Bornhausen 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: José Aristides de Moraes 

Filho. 
 

Comissão de Constituição e Justiça 
 
PSD – Jefferson de Aguiar – 

Presidente. 
UDN – Milton Campos – Vice-

Presidente. 
PSD – Sylvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Lobão da Silveira 
UDN – Heribaldo Vieira 
UDN – Afonso Arinos 
UDN – Afrânio Lages 
PTB – Lourival Fontes 
PTB – Nogueira da Gama 
PL – Aloysio de Carvalho (11). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Ary Vianna 
PSD – 2. Benedicto Valladares 
PSD – 3. Gaspar Velloso 
PSD – 4. Menezes Pimentel 
UDN – 1. João Villas Boas 
UDN – 2. Daniel Krieger 
UDN – 3. Sérgio Marinho 
UDN – 4. Lopes da Costa 
PTB – 1. Barros Carvalho 
PTB – 2. Lima Teixeira 
PL – 1. Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras às 16 

horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

 
Comissão de Economia 

 
PSD – Gaspar Velloso – Presidente. 
PTB – Fausto Cabral – Vice-

Presidente. 
UDN – Sérgio marinho 
UDN. – Fernandes Távora 
UDN – Del Caro 
UDN – João Arruda 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Fender 
PTB – Nogueira da Gama (9) 
 

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

Filho. 
 
Comissão de Educação e Cultura 

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

SUPLENTES 
 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Alô Guimarães 
UDN – Lino de Mattos (Do PTN) 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
PL – Aloísio de Carvalho 
Reuniões: ás quartas-feiras, às 16 horas 
Secretário: Evandro Fonseca 

Paranaguá. 
 

 



Sexta-feira 4 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Maio de 1962 603
 

Comissão de Redação 
 

TITULARES 
 
Sérgio Marinho – Presidente (UDN) 
Ary Vianna – Vice-Presidente (PSD) 
Alô Guimarães (PSD) 
Affonso Arinos(UDN) 
Lourival Fontes (PTB) 
1. Padre Calazans (UDN) 
2. Heribaldo Vieira (UDN) 
2. Lobão da Silveira (PSD) 
1. Caiado de Castro (PTB) 
Secretário – Sara Abraão – Oficial 

Legislativo. 
Reunião – Terças-feiras, às 16 

horas. 
 

Comissão de Saúde Pública 
 
UDN – Reginaldo Fernandes – 

Presidente. 
PSD – Alô Guimarães – Vice-

Presidente. 
UDN – Fernandes Távora. 
PSD – Pedro Ludovico. 
PTB – Saulo Ramos – (5). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Eugênio Barros. 
PSD – Jarbas Maranhão. 
UDN – Lopes da Costa. 
UDN – Sérgio Marinho. 
PTB – Arlindo Rodrigues 
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 

horas. 
Secretário: Eduardo Rui Barbosa. 
 

Comissão de Segurança Nacional 
 
UDN – Zacarias Assumpção – 

Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice-

Presidente. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Sergio Marinho. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Arlindo Rodrigues (7). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Jorge Maynard. 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Afrânio Lages. 
PTB – Saulo Ramos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras às 16 

horas. 
Secretário: Julieta Ribeiro dos 

Santos. 
 

Comissão de Serviço Público Civil 
 
PL – Aloysio de Carvalho – 

Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice- 

Presidente. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Padre Calazans. 
UDN – Coimbra Bueno. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Fausto Cabral. 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Benedito Valladares. 
UDN – Sergio Marinho. 
UDN – Reginaldo Fernandes 
PTB – Nelson Cabral. 
PRB – Fausto Cabral. 
 

PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretária: Italina Cruz Alves. 
 

Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas 

 
PSD – Jorge Maynard – Presidente. 
UDN – Coimbra Bueno – Vice-

Presidente. 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
PTB – Fausto Cabral (5). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Paulo Coelho. 
UDN – Sergio Marinho. 
UDN – Lino de Matos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quartas-feiras as 16 

horas. 
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias. 
 

ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão de Redação 
 
5ª REUNIÃO, REALIZADA AOS 

VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE 
ABRIL DE 1962. 

 
EXTRAORDINÁRIA 

 
Às quinze horas e vinte minutos do 

dia vinte e cinco do mês de abril, do ano 
de mil novecentos e sessenta e dois, 
reúne-se, extraordinariamente, a 
Comissão de Redação, sob a presidência 
do Senhor Senador Sérgio Marinho, 
presentes os Senhores Senadores Ruy 
Carneiro e Padre Calazans. 

Deixam de comparecer, por motivo 
justificado os Senhores Senadores Ary 
Vianna e Lourival Fontes. 

A Comissão aprova o parecer em 
que o Senhor Senador Ruy Carneiro 
apresenta a redação final do substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 93-57 (nº 399-D-55, na Casa de 
origem), que regula o exercício do 
magistério da Marinha. 

Nada mais havendo que tratar, dá-se 
por encerrada a presente reunião, 
lavrando eu, Sarah Abrahão, a presente 
ata, que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

 
6ª REUNIÃO REALIZADA AOS 

VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL 
DE 1962. 

 
EXTRAORDINÁRIA 

 
Às quatorze horas e trinta minutos, 

do dia vinte e sete de abril do ano de mil 
novecentos e sessenta e dois, reúne-se, 
extraordinàriamente, a Comissão de 
Redação, sob a presidência do Senhor 
Senador Sérgio Marinho, presentes os 
Senhores Senadores Lourival Fontes e 
Ruy Carneiro. 

Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Ary 
Vianna, e Padre Calazans. 

A Comissão aprova o parecer em 
que o Senhor Senador Lourival Fontes 
apresenta a redação final das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 115-61 (nº 95-C-59, na Casa de 
origem) que cria Junta de Conciliação e 
Julgamento, na 6ª Região da Justiça do 
Trabalho e dá outras providências. 

Nada mais havendo que tratar, dá-se 
por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Sarah Abrahão Secretária, a presente ata, 
que, uma vez aprovada será assinada 
pelo Senhor Presidente. 

 

ATA DA 31ª SESSÃO DA 4ª 
SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª 
LEGISLATURA, EM 3 DE MAIO DE 1962 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. 

ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, 
GILBERTO MARINHO, MOURÃO VIEIRA 
E MATHIAS OLYMPIO. 

 
Às 14 horas e 30 minutos acham-

se presente, os Sr. Senadores: 
Mourão Vieira – Vivaldo Lima – 

Paulo Fender – Lobão da Silveira – 
Mendonça Clark – Mathias Olympio – 
Joaquim Parente – Fernandes Távora – 
Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – 
Reginaldo Fernandes – Dix-Huit 
Rosado – Argemiro de Figueiredo – 
Novaes Filho – Jarbas Maranhão – 
Silvestre Péricles – Jorge Maynard – 
Heribaldo Vieira – Ovídio Teixeira – 
Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – 
Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas – 
Milton Campos – José Feliciano – João 
Villasbôas – Lopes da Costa – Alô 
Guimarães – Silvio Ramos. (28). 

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

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2º Secretário procede à 

leitura da ata da sessão anterior, que, 
posta em discussão é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 1º Secretário, lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Aviso nº Br. 7 de 30 de abril do Sr. 
Ministro da Fazenda – Comunica haver 
encaminhado ao Ministério da Indústria 
e do Comércio o Requerimento nº 90, 
de 1962, do Sr. Senador Jefferson de 
Aguiar, em vista de se achar sob a 
jurisdição dêsse Ministério o órgão que 
deverá prestar as informações 
solicitadas (Instituto Brasileiro do 
Café). 

Dê-se conhecimento ao 
requerente: 

Ofício do Presidente, em exercício 
da Fundação das Pioneiras Sociais, de 
26 de abril – Acrescenta, de acôrdo 
com o disposto no art. 5º § 5º, da Lei nº 
2.736, de 22 de março de 1960, o 
relatório das atividades da instituição 
no ano de 1961 e cópia do balanço 
respectivo. 

A Comissão de Finanças. 
 

PARECER Nº 95, DE 1962 
 
Da Comissão de Legislação Social 

sôbre o Oficio n° S-16, de 1947, do 
Presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria, 
remetendo memorial ao Senado. 

 
Relator: Senador Lopes da Casta. 
I – Trata-se do Ofício nº S-16,  

de 1947, do Presidente da 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Industria, 
encaminhando ao Senado Federal  
dos Trabalhadores nas indústrias 
metalúrgicas, mecânicas e de Material 
Elétrico do Estado de São  
Paulo apresenta sugestões e solicita 
andamento rápido para um projeto,  
de número 124, de 1947, visando  
à incorporação dos abonos concedidos 
pelos Decretos-leis nº 3.813, de 10-11-
41, e 4.346, de 4-6-42, aos salários 
dos trabalhadores. 

II – O assunto, tendo em vista o 
tempo decorrido e a vasta legislação 
trabalhista e previdenciária promulgada 
posteriormente, encontra-se superado. 

 

III – As alegações da referida 
Federação, no que diz respeita aos 
benefícios concedidos pelo diversos 
Institutos, não tem razão de ser em face 
da Lei Orgânica da Previdência Social (nº 
3.807 de 25-8-1960) que, além de dar o 
mesmo tratamento a todos os segurados 
da previdência social, veio beneficiá-los 
imensamente. 

IV – Em face do exposto, somos pelo 
arquivamento do expediente em questão. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 
1962. – Lima Teixeira, Presidente; Lopes 
da Costa, Relator, Menezes Pimentel, 
Afrânio Lages, Arlindo Rodrigues. 

 
PARECER Nº 96 DE 1962 

 
Da Comissão de Legislação Social 

sôbre a representação de Lino Garcia 
Júnior e outros, ferroviários e 
representantes de entidades de classe, 
solicitando amparo para a restauração da 
aposentadoria aos trinta e cinco anos de 
serviço, bem como pensão para as 
famílias. 

 
Relator: Senador Menezes Pimentel. 
1. Trata-se de uma representação 

em que, Lino Garcia Júnior e outros, 
ferroviários e representantes de várias 
entidades de classe, solicitam que os 
membros do Senado Federal amparem 
diversas reivindicações, tais como: 

a) aposentadoria aos trinta e cinco 
anos de serviço; 

b) aposentadoria por invalidez, com 
o salário integral, até o limite previsto, 
seja qual fôr o tempo de serviço; 

c) pensão para a família do 
segurado. 

2. O assunto encontra-se totalmente 
superado cem a promulgação de leis 
previdenciárias, posteriores à data em 
que, foi suscitado especialmente pela Lei 
Orgânica da Previdência Social (nº 3.807, 
de 1960), que unificou o regime jurídico 
de tôdas as Instituições da Previdência 
Social, com reais benefícios para os 
segurados. 

3. Em face do exposto, opinamos 
pelo arquivamento do presente 
expediente. 

Sala das Comissões, em 25 de abril 
de 1962. – Lima Teixeira, Presidente; 
Menezes Pimentel, Relator; Afrânio 
Lages, Lopes da Costa, Arlindo 
Rodrigues, Ruy Carneiro. 

 
PARECER Nº 97, DE 1962 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 39, de 1961, que dispõe sôbre a 
realização da consulta plebiscitária a que 
se refere o artigo 25 da Emenda. 
Constitucional nº 4, de 1961, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Senador Milton campos. 
O projeto de Lei do Senado nº 39, de 

1961, de autoria do nobre Senador 
Gaspar Velloso, dispõe sôbre a realização 
do plebiscito a que se refere o art. 21 do 
Ato Adicional. 

Estabelece que a consulta plebiscitária, 
para decidir sôbre a manutenção do sistema 
parlamentar de govêrno ou a volta ao 
sistema presidencial, realizar-se-á por meio 
de cédulas impressas, uma com a palavra 
SIM, outra com a palavra NÃO, para exprimir 
o voto do eleitor em sentido favorável ou 
contrário à manutenção do atual sistema 
parlamentar. Só depois do plebiscito as 
Constituições dos Estados poderão adaptar-
se ao sistema parlamentar de govêrno, e, no 
caso de ser assim aprovado o 
parlamentarismo, as Assembléias 
Legislativas estaduais terão o prazo de seis 
meses, a contar da proclamação
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do resultado pelo T.S.E., para o processo 
de reforma de suas Constituições. 
Finalmente caberá ao tribunal ixpedir, do 
acôrdo com a leigislaçãoem vigor, as 
nornmas, regulamentos e instruções 
necessárias à realização e apuração da 
consulta, até 30 dias antes da data fixada 
no art. 1º.  

O projeto está sem duvida, muito 
bem construido e tem expresso 
fundamentos no Ato adicional. Éste, no 
art 22, permite as duas casas do 
Congresso Nacional, pela maioria 
absoluta de seus membros, a elaboração 
de leis complementares sôbre a 
organização do sistema parlamentar de 
govêrno; e, no art 25, dispõe: 

"A lei votada nos têmos do art. 22 
poderá dispor sõbre a realização de 
plebiscito que decida da manutenção do 
sistema parlamentar ou volta ao sistema 
presidencial, devendo, em tal hipotese, 
fazer-se a consulta plebiscitária nove 
meses ante do termino do atual período 
presidencial". 

O que parece claro é que o texto 
constitucional deixa ao congresso, 
através de lei com o carátr complementar, 
uma opção, ao mesmo tempo que lhe 
impõe uma obrigação. A opção é a de 
promover ou não o plebiscito. A obrigação 
é a de, no caso de optar pela realização 
do plebiscito, marcá-lo para data certa – 
nove meses antes do término do atual 
período presidencial. O plebiscito não  
obrigatório. A lei complementar poderá 
determiná-lo, o que significa que também 
poderá dispensá-lo Mas, uma vez 
determinado, já a lei não tem o arbítrio de 
lhe fixar a época, a qual será 
obrigatoriamente o fim do período 
presidencial em ourso. 

As razões e as finalidades da lei são 
transparentes. O plebiscito é uma opção, 
porque, em verdade, êsse processo de 
consulta popular não está previsto, 
normalmente em nosso sistema 
constitucional. O sistema representativo 
entre nós, é rígido. A Constituição só uma 
vez se refere a plebiscito – o das 
"populações diretamente interessadas" 
para as anexações e subdivisões de 
Estados-membros (art. 2º). Fora daí, não 
se reconhece nenhum dos processos dá 
chamada democracia direta, em uso em 
outros países, como, especialmente, a 
Suíça através do freqüente recurso ao 
referendum, á iniciativa e a revogação. 

Com isso não se contesta a 
legitimidade do requisito do referendum 
popular para as modificações 
constitucionais. A magnitude da decisão, 
que pode afetar os fundamentos da 
ordem estatal, possivelmente aconselhará 
o constituinte originário a incluir no 
processo da emenda a reminiscência de 
qualquer das instituições de democracia 
direta, para assim se assegurar a 
presença do povo na operação 
constitucional (Bardeau, "Traité de 
Science Politique", III, n° 119, página 
268). E mesmo quando, no texto primitivo, 
o poder de emenda não esteja 
subordinado, em seu processo, ao 
requisito da consulta popular, 
concedendo-se ao poder reformador a 
introdução desse requisito (Nélson de 
Sousa Sampaio, "O Poder de Reforma 
Constitucional", 2ª ed., pág. 107). 

No caso, porém, se a reforma 
poderia ser feita (e normalmente deveria) 
sem a consulta popular, em virtude do 
poder de emenda ínsito no legislativo 
ordinário, nada impedia que êste, ao 
elaborar a reforma, determinasse, em 
caráter obrigatório ou, com maioria de 
razão, em caráter facultativo o requisito 
do referendum. Preferiu dar à providência 
da consulta o caráter facultativo, 

em homenagem, certamente, à 
competência constitucional normal do 
Congresso ordinário e para que sete, já 
fora da crise que precipitou a retoma, 
pudesse refletir devidamente sôbre as 
vantagem e desvantagens da consulta. 

De outro lado, determinou 
obrigatóríamente a poca do plebiscito (fim 
do período presidencial em curso) para que 
êsse período decorresse todo sob o 
sistema parlamentar e assim se atendesse 
às pressões militares e políticas que 
desfecharam a crise. De resto, o recuo da 
data do plebiscito permitiria que se 
desenvolvesse por cêrca de quatro anos o 
sistema parlamentar, que seria julgado pelo 
povo após a experiência, ainda que, breve, 
de sua, execução. 

Fica, pois, bem assentado o caráter 
facultativo do plebiscito ao lado da data 
certa para sua eventual realização. A 
instituição do sistema parlamentar de 
govêrno, conquanto amadurecida no 
espírito da maioria dos representantes, foi 
feita precipitadamente, como solução da 
crise que se abrira e que desafiava a 
capacidada política do Congresso 
Nacional. Dai as imperfeições muito 
compreensíveis do Ato Adicional, 
resultantes da urgência na elaboração, e 
que, aliás, são menores do que as impera 
feições, que a pressa explica, está o 
chamar-se plebiscito aquilo que melhore 
denominaria referendum. Sem dúvida, 
plebiscito é a denominação genérica da 
consulta popular. Mas, enquanto o 
referendum é a convocação direta do 
pronunciamento popular sôbre uma lei cuja 
importância aconselha essa manifestação, 
o plebiscito se reserva para as decisões na 
ordem internacional e, na ordem interna, 
assume freqüentes vêzes, o caráter 
cesarista, pela exploração da emoção 
popular num sentido de plenas poderes e 
de confiança total, que suscitam a aparição 
de César e o tropel de suas legiões. 

No caso, é mais propriamente de 
referendum que se trata. Um referendum 
constitucional facultativo, tão em uso 
numa democracia modelo, como é a 
Suíça, e em outros países, como a 
Austrália e a Itália, e em alguns Estados 
da União Norte-americana. 

E o projeto trata convenientemente o 
assunto, determinando as providências 
mínimas necessárias á execução dà 
consulta popular. 

Mas, por se tratar de consulta 
facultativa cabe examinar, do ponto de 
vista político, sua oportunidade. Deve a 
matéria ser decidida agora, a tão grande 
distância da época obrigatòriamente 
determinada, por uma legislatura que se 
finda e às vésperas da renovação total da 
Câmara e de dois terços do Senado? 

Sob êsse aspecto, seria mais 
razoável e mais lógico deixar-se a opção 
à nova legislatura. Ela virá renovada nas 
fontes populares, trazendo mais 
marcadamente impressas nas suas 
diretrizes as inspirações de mais um 
significativo momento da vida nacional. 
Pode mesmo acontecer que a opção 
entre os dois sistemas de govêrno seja 
posta, implícita ou explicitamente, perante 
o eleitorado. De qualquer forma, as 
vertiginosas mutações da vida social 
moderna, acentuando o fenômeno já 
assinalado da "aceleração da história", 
podem trazer novos elementos para a 
decisão do povo ou de seus 
representantes, e o plebiscito ou 
referendum questão palpitante hoje, seria 
amanhã problema frio e ultrapassada. 

Em resumo, o projeto, embora 
apresentado em têrmos adequados e por 
isso capaz de ser modêlo para outra que 
se venha a apresentar em ocasiões
mais propícia, não deve ser apro-

vado, por simples questão de 
oportunidade. 

Convém assinalar, por último, que a 
proposição, ao lado das normas para a 
realização do plebiscito, trata, no art. 3º, 
da adaptação das Constituições estaduais 
ao sistema parlamentar e dispõe que as 
Assembléias Legislativas só poderão 
promover essa adaptação após a 
consulta popular, e para isso terão o 
prazo de seis mêses a contar da 
proclamação do resultado. A providência 
é salutar, no sentido de prevenir 
agitações que a paixão política poderia 
suscitar nos Estados. 

Mas pode também ser deixado à nova 
Legislatura, uma vez que o Ato Adicional, no 
art 24, já teve a cautela de ressalvar os 
mandatos atuais de Governadores, antes de 
cujo término não se alterarão as 
organizações estaduais: "As Constituições 
dos Estados adaptar-se-ão ao sistema 
parlamentar de govêrno no prazo que a lei 
fixar e que não poderá ser anterior ao 
término do mandato dos atuais 
governadores". Resguardados, assim, os 
mandatos em curso e estando na 
dependência da lei o prazo para a 
adaptação, não haverá maior inconveniente 
em se deixar também essa matéria ao 
critério da nova legislatura ou do ambiente 
de idéias políticas que irá resultar das 
eleições gerais de outubro do corrente ano. 

Tôdas essas razões conduzem à 
conclusão pela inoportunidade do projeto. 

Sala das Comissões, em 26 de abril 
de 1962. – Jefferson de Aguiar, 
Presidente; Milton Campos, Relator; 
Lourival Fontes, Sérgio Marinho, Ruy 
Carneiro, Aloysio de Carvalho. 

 
PARECERES NS. 98 E 99 DE 1962 

 
Nº 98, DE 1962 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 4, de 1962, que declara de utilidade 
pública a Santa Casa de Misericórdia de 
Araraquara, no Estado de São Paulo. 
(Apresentado pelo Sr, Senador Auro 
Moura Andrade). 

 
Relator: Senhor Senador Milton 

Campos. 
O Projeto nº 4 de 1962, apresentado 

pelo nobre Senador Auro Moura Andrade, 
destina-se a declaração de utilidade 
pública a Santa Casa de Caridade de 
Araraquara. 

Como se sabe e muitas vêzes tem 
sido repetido nesta Comissão, a 
declaração de utilidade pode ser ato do 
Poder Executivo, atendidos determinados 
requisitos previstos em lei. Não há 
embaraço, porém, para que a declaração 
seja feita em lei destacada, como 
freqüentemente se vem fazendo. 

Assim, o parecer é pela aprovação 
do projeto, sob o ponto de vista jurídico-
constitucional , 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 
1962. – Jefferson de Aguiar, Presidente. – 
Milton Campos, Relator. – Silvestre Péricles. 
– Nogueira da Gama. – Barros Carvalho. – 
Ruy Carneiro. – Heribaldo Vieira. 

 
Nº 99, DE 1962 

 
Da Comissão de Saúde, ao Projeto 

de Lei do Senado nº 4 de 1962, que 
declara de utilidade pública, a Santa Casa 
de Misericórdia de Araraquara, no Estado 
de São Paulo. 

 
Relator: Senador Alô Guimarães. 
O Projeto de Lei do Senado número 

4-62, de autoria do Sr. Senador  
Moura Andrade, declara de utilida- 

de pública, a Santa Casa de Araraquara, 
no Estado de São Paulo. 

Segundo o autor do Projeto, trata-se 
de entidade de benemerência, tradicional, 
conceituada, registrada no Conselho 
Nacional do Serviço Social há mais de 
vinte anos, credenciada, portanto, ao 
título que se pretende conceder atravésdo 
Projeto em estudo. 

Acresce o fato de já ser a Santa 
Casa de Misericórdia de Araraquara, 
considerada de utilidade pública pelos 
Govêrnos estadual e municipal. 

A matéria é regulada pela Lei 
número 91 de 28 de agõsto de 1935, que 
estabelece, no seu art. 1º as condições 
que deverão ser provadas pela entidade, 
para que seja declarada de utilidade 
pública, como se segue: 

"Art. 1º As sociedades civis, as 
associações e as fundações constituídas 
no País, com fim exclusivo de serviços 
desinteressadamente à coletividade, 
podem ser declaradas de utilidade 
pública, provados os seguintes requisitos: 

a) que adquiram personalidades 
jurídica; 

b) que estejão em efetivo 
funcionamento e servem 
desinteressadamente à coletividade; 

c) que os cargos de sua diretoria não 
são remunerados." 

Tratando-se, todavia, .de instituição 
tradicional, com grande lastro de 
serviços prestados à coletividade em 
cidade com a importância de 
Araraquara, pode-se bem supor que 
essa prova, indispensável à concessão 
da medida, nos têrmos da Lei n° 91 
acima citada, já tenha sido feita. 

O parecer desta Comissão de 
Saúde, tendo em vista a finalidade do 
Projeto bem como a sua oportunidade, é 
favorável à sua aprovação. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 
1962. – Reginaldo Fernandes, Presidente. 
Alô Guimarães, Relatos.. – Pedro 
Ludovico. – Fernandes Távora. – Saulo 
Ramos. 

 
PARECER Nº 100, DE 1962 
 
Redação final das Emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n° 115, de 1961 (nº 93-C-59 na 
Casa de origem), que cria Junta de 
Conciliação e Julgamento, na 6ª 
Região da Justiça do Trabalho, e dá 
outras providências. 

 
Relator: Senador Lourival Fontes. 
A Comissão apresenta a redação 

final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 115, de 1961 (n° 93-
C-59, na Casa de origem). 

Sala das Comissões, 27 de abril de 
1962. – Sérgio Marinho, presidente. – 
Lourival Fontes, Relator. – Ruy Carneiro. 

 
EMENDA Nº 1 
(de redação) 

 
A ementa. 
Dê-se à ementa do projeto a 

seguinte redação: 
"Cria Juntas de Conciliação e 

Julgamento nas 2ª, 4ª, 6ª e 8 Regiões, da 
Justiça do Trabalho; eleva à 1ª; categoria 
os Tribunais Regionais do Trabalho das 
7ª e 8ª Regiões; extingue as atuais 
funções de Suplente do Juiz do Trabalho, 
Presidente das Juntas de Conciliação e 
Julgamento, com sede em Recife, e dá 
outras providências". 
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EMENDA Nº 2 
 

(Correspondente à emenda nº 2 – CSPC) 
 
Ao art. 7º § 2º. 
Dê-se ao § 2º, do art. 7º, a seguinte 

redação: 
§ 2º Os vencimentos e  

as gratificações dos cargos e funções  
de que traz êste artigo são reguladas  
pela Lei nº 3.414, de 20 de junho de 
1958". 

 

EMENDA Nº 3 
 

(Correspondente à emenda nº 3 – CSPC) 
 
Ao art. 11. 
Dê-se ao art. 11 do projeto a seguinte 

redação: 
"Art. 11. São criados, nos Quadros do 

Pessoal da Justiça do Trabalho das 2ª, 4ª, 6ª e 
8 Regiões, para lotação das Juntas de 
Conciliação e Julgamento criadas por esta lei, 
os cargos constantes das Tabelas anexas". 

 

Cargos de Carrei ra 

 
Número 

de 
Cargos 

 

CARGOS Padrões 

   

4 
Oficial  Judiciár io, sendo 2 para a 3ª JCJ de 
Belém e 2 para às JCJ de Capanema e 
Santarém... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PJ-  7 

4 
Auxi l iar  Judiciár io, sendo 2 para a 3ª JCJ de 
Belém e 2 para às JCJ de Capanema e 
Santarém... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PJ-  9 

4 
Servente, sendo 2 para a 3ª JCJ de Belém e 2 
para às JCJ de Capanema e Santarém... . . . . . . . . . .  PJ-13 

   
 

EMENDA Nº 5 
 

(Correspondente à emenda nº1 – CSPC) 

 

Acrescente-se no projeto, depois da tabela B, as seguintes: 

 

TABELA C 

 

2ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

Cargos isolados de provimento efet ivo 

 

 
Número 

de 
Cargos 

 

CARGOS Padrões 

   
1 Chefe da Secretária da JCJ de Limeira.. . . . . . . . . . . .  PJ-2 
1 Oficial  de Just iça da JCJ de Limeira.. . . . . . . . . . . . . . . .  PJ-9 

Cargos de Carrei ra 

 
Número 

de 
Cargos 

 

CARGOS Padrões 

   
1 Oficial  Judiciár io para a JCJ de Limeira.. . . . . . . . . . .  PJ-  7 
1 Auxi l iar Judiciár io para a JCJ de Limeira.. . . . . . . . .  PJ-  9 
1 Servente para a JCJ de Limeira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PJ-13 

 
TABELA D 

 
4ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 
Cargos isolados de provimento efetivo 

 
 

Número 
de 

Cargos 
 

CARGOS Padrões 

   
1 Chefe da Secretária da JCJ de I tajaí. . . . . . . . . . . . . . . .  PJ-2 
1 Oficial  de Just iça da JCJ de Itajaí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PJ-9 

Cargos de Carrei ra 

 
Número 

de 
Cargos 

 

CARGOS Padrões 

   
1 Oficial  Judiciár io para a JCJ de Ita jaí. . . . . . . . . . . . . . .  PJ-  7 
1 Auxi l iar Judiciár io para a JCJ de I tajaí. . . . . . . . . . . . . . PJ-  9 
1 Servente para a JCJ de Itajaí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PJ-13 
   

 

 
EMENDA Nº 4 

 
(Correspondente à emenda nº1 – CSPC) 

 
Substitui-se as tabelas A e B a que se refere o artigo 11 do Projeto pelas 

seguintes: 
 

TABELA A 
 

6ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

Cargos isolados de provimento efet ivo 
 

 
Número 

de 
Cargos 

 

CARGOS Padrões 

   
2 Chefe da Secretária das 4ª e 5ª JCJ de Recife..  PJ-1 
6 Chefe de Secretaria das JCJ de Goiânia,  

Nazaré da Mata,  Escada, Palmares, Jabotão e 
Caruaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PJ-2 

2 Oficial  de Just iça das 4ª e 5ª JCJ do Recife.. . . . .  PJ-8 
6 Oficial  de Just iça das JCJ de Goiânia, Nazaré 

da Mata, Escada, Palmares,  Jaboatão e 
Caruarú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PJ-9 

   

Cargos de Carrei ra 

 
Número 

de 
Cargos 

 

CARGOS Padrões 

   
10 Oficial  Judiciár io,  sendo 4 (quatro)  para às 4ª e  

5ª JCJ do Recife e 6 (seis) para as demais JCJ 
ora cr iadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PJ-  7 

12 Auxi l iar Judiciár io, sendo 6 (seis)  para às 4ª e 
5ª JCJ do Recife e 6 (seis) para às demais JCJ 
ora cr iadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PJ-  9 

10 Servente, sendo 4 (quatro) para às 4ª e 5ª JCJ 
do Recife e 6 (seis) para às demais JCJ ora 
cr iadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PJ-13 

   
 

TABELA B 
 

8ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

Cargos isolados de provimento efet ivo 
 
 

 
Número 

de 
Cargos 

 

CARGOS Padrões 

   
2 Chefe da Secretária das 2ª e 3ª JCJ de Manáus 

e Belém... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

PJ-1 
3 Chefe de Secretaria das JCJ de Parint ins,  

Capanema e Santarém... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

PJ-2 
2 Oficial  de Just iça das 2ª e 3ª JCJ de Manáus e 

Belém... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

PJ-8 
3 Oficial  de Just iça das JCJ de Parint ins,  

Capanema e Santarém... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

PJ-9 
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O SR. PRESIDENTE: – Sôbre 
a mesa requerimento que vai ser 
lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 177, DE 1962 
 
Nos têrmos do art. 212,  

letra J, do Regimento Interno, 
requeiro transcrição nos Anais do 
Senado do discurso proferido  
pelo Sr. Presidente da República 
no dia 1º de maio, em Volta 
Redonda. 

Sala das Sessões, em 3 de maio 
de da 1962. – Lima Teixeira – Lider da 
Maioria 

O SR. PRESIDENTE: – O 
requerimento que acaba de ser lido, 
será discutido e votado no final da 
Ordem do Dia. 

Vai ser lida uma comunicação. 
E' lida a seguinte: 

 
COMUNICAÇÃO 

 
Brasília, 2 de maio de 1962. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a 

Vossa Excelência, em obediência 
ao art. 38 do Regimento  
Interno, que me ausentarei do país 
no dia 5 do corrente, a fim de 
participar da visita que 
Congressistas brasileiros vão fazer 
à Inglaterra, a convite do 
Parlamento britânico. 

Atenciosas Saudações. – 
Jefferson de Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser 
lido outro requerimento. 

E' lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 178, DE 1962 
 
Sr. Presidente do Senado 

Federal. 
Com fundamento no art. 54 da 

Constituição Federal e dos têrmos do 
art. 380, inciso 2, da Resolução nº 76, 
de 1961, requeiro a V. Exa. a 
convocação do Sr. Ministro da 
Indústria e do Comércio, para que S. 
Exa. exponha circunstanciada e 
detelhadamente os planos do Govêrno 
e medidas porventura já adotadas 
para a contenção possível redução do 
custo de vida, especialmente para 
proporcionar melhor produção, maior 
produtividade e extinção da 
especulação. 

O requerente pede que o Sr. 
Ministro inclua na sua exposição tudo 
que concerne aos órgãos sob a sua 
orientação ou submetidos à sua 
autoridade, especialmente – COFAP e 
COAPs. Serviço Coordenador do 
Abastecimento e Comissão de Silos e 
Armazens, no que tange às suas 
atividades e cometimentos no último 
triênio. 

Solicita igualmente que S. Exa. 
indique medidas legislativas que 
poderiam ser dotadas e informe das 
medidas administrativas que, em 
outros setores, poderiam ser 
executadas para conter a elevação e 
reduzir o custo de vida. 

Pede ainda que se inclua na 
exposição a ser feita perante o 
Senado tudo o que possa se 
relacionar com o comércio exterior, 
na extinção dos produtos gravósos 
e na adoção de política comercial 
agressiva, assim como matéria 
pertinente à modernisação do 
equipamento industrial 
(produtividade e redução de 
preços) e estímulos do mercado 
consumidor interno. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 
1962. – Jefferson de Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: – O 
requerimento que acaba de ser lido 
será discutido e votado no final da 
Ordem do Dia (Pausa). 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. 
Senador Paulo Coelho enviou à Mesa 
discurso a fim de ser publicado, na forma 
do disposto, no art. 201, § 2º, do 
Regimento Interno. 

S. Excia. será atendido. 
E' o seguinte discurso do Senhor Paulo 

Coelho: 
Senhor Ministro, 
Há nos campos naturais de 

Mangaba, nos arredores de Humaitá – 
Município do mesmo nome – no Rio 
Madeira – Estado do Amazonas, além da 
Estação de Monta organizada pelo 
Govêrno do Estado com cerca de 600 
rezes, outros nucleos de criação de gado 
vacum-cavalar bastante desenvolvidos, 
mas sem qualquer assistência do 
Serviço de Defesa Sanitária Animal, a 
cargo do Ministro da Agricultura. 

A Lei nº 49 de 30 de março de 1962 
da Câmara Municipal do mencionado 
Município autoriza o Prefeito local a 
ceder a área de terras que venha a ser 
julgada necessária à contratação de um 
Posto de Defesa Animal, certamente sob 
a supervisão ilegível Ministério, 
mediante convênio. 

Desta maneira solicitaria de Vossa 
Excelência as providências necessárias ao 
acudimento daqueles rebanhos que pela 
absoluta falta de assistência, são 
continuamente dizimados pelas moléstias 
que comumente atacam as espécies ali 
existentes. 

Tal abandono vem levando os 
fazendeiros locais a perder o estimulo na 
instalação de criatórios de gado naquela 
região propícia a êsse gênero de produção 
alimentar. 

Daí a necessidade do Poder Público 
dotar aquêle Município de Posto de Defesa 
Sanitária Animal, como já existem alguns em 
outras localidades. 

Estas, senhor Ministro, as sugestões 
que faço certo de que Vossa Excelência as 
acolherá com reais propósitos para a região 
citada. 

Atenciosamente, 
 

Senador Paulo Coêlho
 
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. 

Senador Lopes da Costa enviou à Mesa 
discurso a fim de ser publicado na forma 
do disposto no art. 201, §  2º, do 
Regimento Interno. 

S. Exa. será atendido. 
E' o seguinte o discurso do Senhor 

Lopes da Costa: 
Senhor Presidente. 
E' com satisfação que assumo a 

tribuna desta Casa, para fazer rápido 
comentário a respeito da riqueza e do 
progresso do Município Matogrossense 
de Dourados, situado no Sul do meu 
Estado, fronteiriço com o progressista ao 
Estado do Paraná. 

Dourados, Sr. Presidente, festejou há 
pouco o seu jubileu de prata. Trata-se, 
portanto, de município com tão poucos anos 
de existência, e no entanto, dado ao seu 
vertiginoso desenvolvimento, com maior 
intensidade no setor da agricultura, está 
sendo considerado a Londrina de 
Matogrosso. 

Apesar dos desmembramentos 
sofridos, Dourados possue uma área 
estimada em mais de 12.000 kms, 
quadrados. Contando com terras férteis, a 
exuberância do seu solo foi se tornando 
conhecida, e para lá tem se deslocado 
milhares e brasileiros do Sul e Norte, os 
quais, aliados aos filhos da terra nessa 
faina diária, de construir para progredir, 
transformaram as suas matas virgens e 
indevassaveis até há poucos anos, em 
ricas plantações de lavouras as mais 
diversas, sendo que ùltimamente aquela 
brava gente, cultiva em maiores escalas: 
arroz, café, trigo e algodão. 

Senhor Presidente. 
Para melhor juizo de meus nobres 

Pares, vou ler trechos de um 
interessante artigo publicado no "Diário 
da Noite" de São Paulo edição de 18 de
 

abril p. findo, e que bem traduz o que 
Dourados representa no momento e o que 
poderá vir a representar no futuro, na 
economia do meu Estado e no da Nação 
se, para essa importante região, forem 
canalisados os recursos técnicos e 
financeiros, a que ela faz jus, pela sua 
influência, pois, as possibilidades de seu 
solo são imensas, como o são também 
das demais comunas situadas no Sul do 
Estado, e que abrange todo o planalto da 
Serra de Maracajú e se estende desde o 
Município altamente progressista de 
Campo Grande, até barrancas do rio 
Paraná. 

Eis o artigo. 
 
LAVOURAS DE DOURADOS 

PRODUZEM TRIGO SUFICIENTE PARA 
ABASTECER A CIDADE. 

 
Surgindo como uma nova Londrina 

êsse município produtor de trigo e algodão 
cresce assustadoramente – Onde a 
reforma agrária se fêz naturalmente – 
150.000 habitantes ligados ao fruto da 
terra obrigam a administração municipal a 
transferir-se para a lavoura – Novas 
perspectivas para um futuro de fato 
grandioso – (Reportagem de Wilson 
Gomes). 

 
Em pleno Estado de Mato Grosso, no 

Município de Dourados, surge uma nova 
esperança para o cultivo do trigo em nosso 
país. Essa cultura que teve seus dias de 
auge e declínio no grande Estado gaúcho, 
desponta agora em Dourados de forma a 
mais promissora. Incipiente ainda, já é 
capaz de atender às necessidades de uma 
população de cêrca de 150.000 
habitantes. Naquele município o pão é 
fabricado exclusivamente com o trigo 
produzido em suas lavouras. 

Enfrentando os erros e deficiências 
do órgão especializado, o Serviço de 
Expansão do Trigo, Dourados e Itaporã 
investem no plantio, prevalecendo-se da 
capacidade de suas terras. Na região 
desta última cidade, um só proprietário 
tem plantado 1.600 hectares de trigo. Em 
Dourados, onde a cultura predominante é 
a do algodão, com uma colheita para êste 
ano orçada em 5 milhões de arrobas, o 
trigo pretende acompanhá-lo numa 
demonstração das possibilidades da 
região, assim que estradas e pontes e 
meios de transportes fácil e a baixo preço 
oferecerem as condições essenciais para 
estimular sua lavoura, 60% da produção 
de todo o Estado escoam-se por ali, 
através da BR-16, pelo seu trecho de 
entroncamento que se situa em Dourados 
onde até agora apesar disso, não foi 
previsto o asfaltamento nem se encontra 
incluído no plano Qüinqüenal. 

 
A LONDRINA DE MATO GROSSO 
 
A média de produção do trigo atinge 

em Dourados o espantoso índice de 30 
sacas por uma de plantio. Município onde 
não cabe a reforma agrária, porque ela se 
fêz naturalmente, tinha de ser mesmo 
essencialmente agrícola na inteira 
acepção do vocábulo: possui 17.000 
propriedades rurais e, destas, 11.000 são 
de área inferior a 30 hectares. Sua 
produção geral dêste ano está prevista 
para 3 vêzes o orçamento do Estado de 
Mato Grosso. 

Ao chegarmos em Dourados tivemos 
uma visão de Londrina, no Paraná, há dez 
anos atrás. Aquela mesma terra vermelha, 
aquelas mesmas largas avenidas, aquêle 
mesmo borborinho humano transacionando 
pelas esquinas e fazendo da corretagem na 
venda de propriedades o melhor dos 
negócios. Cresce e civiliza-se 
assustadoramente. Dada aquela condição de 
terras retalhadas, 80 por cento de sua 
população têm interêsse direto ligado à 
lavoura e em sua quase totalidade ali reside e 
trabalha a terra. Daí porque a administração 
municipal teve de encontrar uma fórmula 
original para gerir os interêsses da 
 

coletividade, deslocando-se para aquêle 
município, locomoção, cada dia 
despachando em um dos centros rurais 
da vasta área. Apenas dois dias por 
semana o prefeito é encontrado na sede 
do Município, os demais êle os passa 
percorrendo a extensão territorial de sua 
jurisdição e despachando e resolvendo 
problemas diretamente nos locais onde 
surgem. 

Com uma arrecadação de 70 
milhões de cruzeiros, relativamente 
pouca para a sua importância, mas 
enorme levando-se em conta as 
arrecadações de Municípios muito mais 
conhecidos e bem localizados dentro do 
nosso próprio Estado, já possui máquinas 
de beneficiar algodão, de refinar o óleo, e 
moinhos de trigo, um dêles com 
capacidade para 300 sacas diárias, 1.200 
quilômetros de estrada são mantidos pela 
Prefeitura 750 quilômetros foram abertos 
no último ano com suas próprias verbas, 
mas ainda assim 20.000 crianças em 
idade escolar encontram-se sem escolas 
primárias. 

 
EM DOURADOS NASCE O FUTURO 

 
Com o auxílio da Organização 

Mundial da Saúde estão sendo resolvidos 
os problemas de esgôto, água e saúde, 
11.000 lotes do INIC formam a Colônia 
Federal ali existente, sem qualquer 
incentivo ao produtor, sem máquinas, 
sem assistência nem nada. O 
Departamento de Terras e Colonização 
que durante um tempo funcionou dando 
lotes com casas e estradas, sustou suas 
atividades. Suas atividades e seu 
comércio encontram-se intimamente 
ligados com o Estado de São Paulo. 
Quando fôr concluída a ponte sôbre o Rio 
Paraná, em Pôrto VX e Pôrto Epitácio, a 
situação tenderá a mudar 
espetacularmente dadas as novas 
facilidades de comunicação, que virão 
possibilitar o escoamento da suas safras. 
A Estrada de Ferro Sorocabana, 
compreendendo isso, já está fazendo um 
nôvo traçado. 

Aí está Sr. Presidente, uma ligeira 
reportagem de Dourados, município 
situado na rica e imensa Região Centro-
Sul do Brasil região essa, que vem se 
fortalecendo cada vez mais, nos setores 
de suas importantes atividades industriais 
e agro-pastoris, e a qual, representa a 
viga mestra da economia e brasileira. 

Como é sabido, para um melhor 
equacionamento dos importantes 
problemas da vasta região, foi criada a 
Comissão interestadual da Bacia do 
Paraná-Uruguay, em 1953 e cuja 
Comissão esteve reunida ultimamente na 
Capital paulista. 

E a propósito do desenvolvimento 
Centro-Sul, vários Governadores de Estados, 
têm realizado conferências, e a 27 do mês p. 
findo, o Governador do meu Estado Sr. 
Fernando Corrêa da Costa, proferiu brilhante 
palestra na Associação Comercial de S. 
Paulo, abordando com muita propriedade, o 
progresso daquela região, onde afirmara que 
a contribuição de mato-grosso é bastante 
significativa, pois nada menos de 170.000 
kms. quadrados dos de suas terras, 
consideradas fértelissimas, compreendendo 
vários municípios já em franco progresso, 
situam nessa zona. 

E Dourados, Sr. Presidente, coloca-
se ali em destaque, como um dos mais 
futurosos do Estado. 

Continuam os douridenses 
trabalhando no amanho da terra, para 
fazê-lo produzir, com aquele mesmo ardor 
e patriotismo, aguardando o futuro com a 
paciência já caracterizada nos brasileiros 
que labutam nos campos, a espera de 
uma assistência mais direta por parte dos 
Poderes Públicos, através de seus órgãos 
competentes. 

A Secretaria da Agricultura do meu 
Estado, não tem descurado dos 
problemas do homem do campo, e 
procura auxiliar o setor agrícola na me-
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dida de suas escassas possibilidades 
técnicas e financeiras, pois trata-se de um 
Estado pobre, cuja receita é diminuta, não 
podendo atender um programa 
administrativo e de certa envergadura, 
que o Estado reclama pela sua densidade 
territorial. 

Nestas condições, nada mais lógico 
de competir ao Poder Central, a 
incumbência de ir ao encontro das 
necessidades de cada região do país, 
consideradas as mais produtivas, 
amparando-as, com o objetivo exclusivo 
de procurar um aumento substancioso de 
produtividade, para que, em futuro 
próximo, possamos estar aliviado, dessa 
tremenda tensão, desse desespero que 
aflige a população brasileira, devido a 
escassez cada vez maior de gêneros 
alimentícios, justamente no momento em 
que mais se agravam os problemas de 
ordem econômica e social. 

Sr. Presidente. 
Independente da Reforma Agrária, já 

existem no país, mais de dois milhões de 
pequenos e médios agricultores, a espera 
de recursos de tôda a sorte. 

Ali mesmo no Sul de Matogrosso, 
conforme ficou demonstrado, encontram-
se terras providenciais e que poderiam se 
tornar o futuro celeiro do Brasil, se fôssem 
levados aos milhares de seus 
agricultores, os recurso mais essenciais 
para o desenvolvimento de suas culturas, 
como sejam: 

Melhoramento dos diversos sistemas 
de transportes; sistematização e 
ampliação do crédito bancário, a longo 
prazo e a juros módicos; campanha de 
construção de silos para armazenagem 
de cereais nas fontes produtoras; revenda 
de tratores e outras máquinas de 
beneficiamento; patrulhas mecanizadas 
para os que não dispõem de máquinas, 
enfim, melhor aparelhamento da 
Inspetoria Regional do Serviço de 
Expansão de Trigo, a fim de atender ao 
crescente aumento da produção tritícola 
naquela região, já que essas terras são 
ideais para o trigo. 

Infelizmente, Sr. Presidente, que 
poderemos esperar de um Govêrno, cujo 
Ministério da Agricultura, conta sòmente 
com 5% da Renda Orçamentária da 
União, e que se pensa, dada a situação 
inflacionária de verdadeira calamidade 
que se debate a Nação, efetuar ainda um 
corte de 30%? 

Que esperar dos nossos 
governantes, com raríssimas exceções, 
diante dessa demagogia política que 
campeia desenfreada, e que corróe e 
solapa a moral do organismo, 
administrativo da Nação? 

Que esperar desse continuado 
desbarato dos dinheiros públicos, através 
da corrupção e do suborno, praticados 
nas altas esferas administrativas e de 
consequências funestas para as finanças 
combalidas do país? 

Enquanto isso ocorre Sr. Presidente, 
continua a tragi-comédia que já se tornou 
lenda, de auxílio imediato ao homem do 
campo, a êsses brasileiros que vivem 
isolados e até excluídos mesmo da 
sociedade, sem nenhum desfrute, sempre 
aguardando providências que nunca 
chegam. Palavras., sòmente palavras é o 
que temos visto, e pouca ação. 

Sr. Presidente. 
E' um verdadeiro paradoxo, pois 

estando concentrada no campo á maior 
riqueza do país, e que uma vez integrado no 
processo de uma melhor e maior 
produtividade, iria a Nação, encontrar 
solução para o mais grave de seus 
problemas, que é sem dúvida a inflação, não 
se compreende que êsse magno assunto, 
não tenha prioridade e não seja encarado 
com mais objetividade por parte do  
Govêrno, pois, a nosso ver, só poderemos, e 
aqui já nos manifestamos várias vezes, dar 
combate ao alto custo de vida que 
 

asfixia o povo brasileiro, pelo menos 
sofreá-lo, com o aumento sistemático 
da produção, mòrmente de bens de 
consumo de primeira necessidade, 
a fim de podermos enfrentar êsse 
desequilíbrio entre a produção e o 
assustador crescimento demográfico da 
Nação. 

E' o que tínhamos a dizer. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a 

leitura do expediente. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER (não foi 

revisto pelo orador): – Sr Presidente, 
Srs. Senadores, é difícil a um membro do 
Congresso Nacional articular, da tribuna 
de qualquer das duas Casas do 
Parlamento brasileiro a defesa dos 
representantes do povo, porque é 
implícito a inquinação de fazê-lo em 
causa própria. 

Há um movimento no País, que 
sentimos, que auscultamos, que 
presenciamos em tôda parte onde se 
chega, contra a conduta dos 
atuais Congressistas. Diz-se que 
permanecemos em recesso remunerado, 
que não votamos as leis de que o povo 
necessita, que nos atemos a discussões 
teóricas de pequena monta para as 
instituições e seu aperfeiçoamento, que 
defendemos salários em causa 
própria e que as Ieis de reforma de base 
não as pudemos nem poderemos 
votar. 

Sr. Presidente, é preciso pertencer 
ao Congresso para sentir que o meio 
ambiente oferece condições favoráveis e 
desfavoráveis, entre as quais a de 
encaminhar a ação legislativa na 
obtenção de medidas consubstanciadas 
em lei, mas tudo conforme as 
possibilidades da época, isto é, da 
conjuntura que se vive. Lemos o editorial 
de o "Correio da Manhã" de hoje, e ali o 
articulista se refere-se ao Congresso e ao 
Presidente João Goulart, mais ou menos 
na tônica dessas críticas. 

O discursos do Presidente 
João Goulart merece ser transcrito em 
nossos Anais, menos porque contenha 
o pensamento de S. Ex.ª em si, do 
que por constituir peça de 
pronunciamento do Govêrno no momento 
em que se critica acerbamente o sistema 
em vigor, isto é, o Parlamentarismo e em 
que, por outro lado, se diz que o Sr. 
Presidente da Republica desfigurou 
Parlamentarismo, enfeixando nas suas 
mãos uma soma de poderes que não 
devia enfeixar. 

Por êsse motivo, Sr. Presidente, lerei 
alguns tópicos do discurso, por isso que 
me aterei mais a comentários do que, 
pròpriamente, ocuparei a atenção do 
Senado para dizer-lhe o que já foi dito no 
rádio para a Nação. 

Diz o Sr. Presidente da República ab 
initio: 

Dirijo um apêlo à inteligência e ao 
patriotismo de todos os brasileiros que 
tenham qualquer parcela de 
responsabilidade no Govêrno ou fora 
dêle, especialmente os que atuam nos 
setores da produção e do comércio, 
para a luta corajosa no combate à 
caristia". 

O trecho de mais palpitação e 
que é oportuno relembrar por havermos 
aqui no Senado presenciado, ontem, 
um debate importantíssimo que se travou 
em tôrno do brilhante discurso 
pronunciado pelo nobre Senador Novaes 
Filho... 

O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado 
a generosidade de V. Ex.ª. 

O SR. PAULO FENDER: – ...o que 
mais ressalta do discurso, Sr.
 

Presidente, é êste pequenino trecho que 
passarei a ler: 

"O que queremos para o Brasil é um 
regime que assegure eficiência 
administrativa, responsabilidade, 
tranquilidade nas horas de transmissão 
do mando, e segurança de que a vontade 
do povo será sempre respeitada. 

Uma reforma da Constituição 
permitiria a criação de condições 
indispensáveis à adoção das reformas de 
estrutura, e resolveria de maneira 
adequada, sem perturbação da vida 
nacional, questões que estão gerando 
uma intranquilidade desnecessária, como, 
por exemplo, a da extensão do 
parlamentarismo aos Estados e a da 
possibilidade de fazerem parte do 
Ministério congressistas que são 
novamente candidatos ao Congresso 
Nacional. 

Quanto à primeira parte, isto é, a da 
reforma da Constituição que, 
precedentemente, o Sr. Presidente da 
República diz ser possível obtê-la através 
de uma outorga do Congresso atual ao 
vindouro, quero, desta tribuna, manifestar 
que o meu Partido – O Movimento 
Trabalhista Renovador já se declarou 
positiva e irretorquìvelmente a favor das 
reformas de base por que tem lutado na 
Câmara dos Deputados. Com relação a 
Constituição Federal ser substituída por 
outra, isto é, com respeito as 
possibilidades do futuro Congresso se 
transformar numa Constituinte, há muito 
que debater e analisar. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. PAULO FÉNDER: – Terei 
muita honra em ouvir V. Ex.ª. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – 
Associo-me a V. Ex.ª nos argumentos que 
expende, neste instante, a propósito do 
discurso proferido pelo Sr. Presidente da 
República, em Volta Redonda, no dia 1º 
de maio. S. Ex.ª tem pautado sua atuação 
pública, através de seus 
pronunciamentos, por uma linha de 
irrepreensível austeridade e tranquila 
manifestação de seus pensamentos, no 
sentido de atender aos reclamos da vida 
Nacional. No que diz respeito a sua 
atuação política nos problemas de ordem 
econômica, financeira e social, S. Ex.ª 
tem tido sempre meu aplauso, como tem 
agora a manifestação da minha 
solidariedade, quando estuda e proclama 
no referido documento, a solução 
adequada para os problemas da Nação. 
Não obstante, eu desejaria, nesta 
oportunidade, deixar manifesto meu 
pensamento de que uma mudança de 
nossa Constituição, através de poderes 
que se venham a dar ao novo 
Parlamento, me parece esdrúxula, porque 
a atual composição do Congresso 
permite, ela mesma, a formulação de 
emendas que modifiquem o texto, 
constitucional. 

O nosso dever, o dever dos 
patriotas, o dever parlamentar, o dever 
dos reponsáveis pela vida das instituições 
é, acima de tudo, preservar a Constituição 
do Brasil. Não vejo por que se procura, 
nessa fórmula de atribuir poderes 
constituintes ao novo Parlamento a 
possibilidade de solucionar nosso 
problemas de base. Êstes terão solução 
dentro mesmo da vigência da atual 
Constituição, não obstante ou admita que 
S. Ex.ª sinceramente, no seu 
pronunciamento, pretendesse com esta 
sugestão criar um clima que favorecesse 
– quem sabe? o desejo, que é  
de todos, de que o Parlamento e o 
Govêrno encontrem fórmula satisfatória 
para a solução de nossos problemas 
cruciantes. 

O SR. PAULO FÉNDER: – Agradeço 
ao nobre Senador Alô Guimarães a 
preciosa colaboração que traz ao meu 
discurso. 

Falava eu, Sr. Presidente, da 
reforma Constitucional e da possibilidade 
de, nas eleições de outubro, elegermos 
uma Constituinte. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. PAULO FÉNDER: – Com 
muita honra. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Estou 
ouvindo com a máxima atenção o 
importante discurso de V. Ex.ª que focaliza, 
a meu ver, um dos pontos mais delicados 
do discurso pronunciado pelo eminente Sr. 
João Goulart, presidente da República. Não 
há dúvida de que a oração merece 
louvores, especialmente no ponto em que o 
Chefe do Estado, propugna pelas 
chamadas reformas de base. Quanto, 
porém, à convocação de uma Constituinte 
permita-me V. Ex.ª dizer que o Presidente 
da República foi levado a cometer uma 
verdadeira heresia jurídica. E' mesmo de 
admirar que seus ilustres e cultos 
assessôres o tenham levado a tanto. 
Realmente, só a se admite a convocação 
de uma Constituinte quando não há Poder 
Jurídico, ou seja, há Poder de fato que 
precisa ser constitucionalizado. Ora, temos 
o Estado brasileiro organizado 
juridicamente. Então, por que convocar a 
Constituinte? Não há razão. Dir-se-á que a 
razão reside no fato de a atual Constituição 
já não atender a essas reformas de base, 
ou não  permitir sejam elas realizadas. 
Acontece que o atual Congresso, como o 
futuro, tem também podêres constituintes, 
dentro da legislação ordinária. De maneira 
que tanto o atual, como o futuro, poderá, 
evidentemente, fazer reformas 
constitucionais, e reformas fundamentais. 
Se êste Congresso pôde modificar o 
sistema de Govêrno, transformar uma 
Constituição Presidencialista em 
Parlamentarista; se êle agora poderá 
aprovar as leis complementares, a fim de 
completar o sistema parlamentar de 
Govêrno, por que, então, o atual, ou o 
futuro Congresso, não poderá modificar, 
fundamentalmente, a Constituição? E' 
óbvio que poderá. E para quê? Apenas 
para fazer as reformas suscitadas? Não há 
necessidade. Acredito que só para a 
reforma agrária haja realmente 
necessidade de emenda constitucional. 
Para as demais, não. O processo 
legislativo é o ordinário, absolutamente 
normal. Para a reforma agrária sim. Para 
desapropriar terras haveria talvez 
necessidade de emendar-se a 
Constituição, a fim de criar nôvo tipo de 
indenização que não aquela, exigida pela 
Constituição, isto é, em dinheiro. Mas 
apenas para a reforma agrária. O mais, 
podemos perfeitamente institucionalizar e 
organizar, no parlamentarismo. Era o que 
desejava ressaltar neste aparte a V. Ex.ª. 
De fato, compreendemos que houve a 
melhor das intenções no discurso 
presidencial. Mas o que se propõe, o que 
se formula é uma verdadeira heresia 
jurídica. 

O SR. PAULO FENDER: – Muito 
obrigado a V. Ex.ª. Muito me honraria 
continuar o diálogo com representante tão 
ilustre do povo carioca. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Obrigado V. Ex.ª. 

própria e autonomia financeira. 
Não 

O SR. PAULO FENDER: – Mas 
peço a S. Ex.ª ouça pelo menos um 
pouco da sequência de meu discurso... 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
grande prazer! 

O SR. PAULO FENDER: – P. por 
que ainda não consegui delineá-lo como 
pretendia, ao vir à tribuna. 

Se ficarmos a debater o assunto 
desta maneira, apenas reproduziremos o 
que aqui se disse, na sessão de ontem, 
naturalmente sem o brilho do orador que 
ocupava a tribuna, o nobre Senador 
Novaes Filho. 
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O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado 
a V. Ex.ª. 

O SR. PAULO FENDER: – Quero 
justamente tirar implicações do que ontem 
aqui se disse. 

A tese a que alude o nobre Senador 
Venâncio Igrejas, no seu aparte ao 
oportuno, foi ontem aqui muito bem 
exposta. Tivemos até o depoimento do 
grande jurista, Senador Milton Campos, 
segundo o qual a Congresso atual não 
poderia outorgar a outrem podêres que 
êle próprio não tivesse. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Permite V. Ex.ª uma breve interrupção? 
(Assentimento do orador). No meu aparte, 
repeti considerações ontem aqui 
expendidas, mas focalizei outros 
aspectos, muito importante. Acho que, 
com a atual Constituição, poderemos fizer 
todas as reformes, com execção da 
agrária. 

O SR. PAULO FEDER: – Eu penso 
de modo contrário a V. Ex.ª. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Só a 
reforma agrária necessitará de emenda 
constitucional. 

O SR. PAULO FENDER: – Acho que 
não podemos. E vou dizer a V. Ex.ª e ao 
Senado porquê. 

De acôrdo com a atual Constituição, 
para nós apresentarmos emendas, devem 
ocorrer duas condições essenciais: uma, 
a de que estejamos comovidos, isto é, a 
de que estejamos sob influência de uma 
comoção nacional, como aconteceu, por 
exemplo, com o Ato Adicional que instituiu 
o parlamentarismo; outra a de que deixem 
de existir aquelas dificuldades tão 
conhecidas na tramitação das emendas, 
isto é, a exigência do quorum de dois 
terços e embaraços outros regimentais 
que nos dão um poder constituinte muito 
limitado. Esta é a realidade. 

Ainda há na Constituição Federal 
dispositivos que se opõem frontalmente a 
certos projetos de lei que poderiam aliviar 
a miséria do povo, através do 
cerceamento da usura dos maus 
brasileiros que negociam com utilidades 
públicas. 

Referi-me ontem, desta tribuna, a 
projeto apresentado pelo Senador Alô 
Guimarães e que não teve tramitação 
por ser, inicialmente, inquinado de 
inconstitucional. Que objetivava o 
projeto do Senador Alô Guimarães? 
Uma disciplinação nos preços das 
utilidades através de uma lei. Por mais 
que se procurassem elementos de 
elaboração legislativa para dar uma 
certa elasticidade ou oscilação a êsses 
preços, não deixava a proposição de 
influir frontalmente, de acôrdo com a 
Constituição Federal, no direito de livre 
iniciativa, livre iniciativa até contra a 
bôlsa do povo, até pela fome do povo. 
Então há necessidade de reforma na 
Constituição Federal. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Permite V. Ex.ª outro aparte? 

O SR. PAULO FENDER: – Peço 
a V. Ex.ª que me deixe concluir o 
pensamento. Tenho outro argumento 
muito importante: neste Congresso, 
que eu reputo um Congresso operoso, 
um Congresso compreensivo, 
sensível a realidade nacional, não 
temos podido transpor certas 
barreiras regimentais de tramitação 
de emendas à Constituição para, em 
tempo útil, conseguir os objetivos por 
que clama o povo. Imaginemos nós o 
que se dará no Congresso futuro, 
quando já temos a certeza de que as 
classes privilegiadas, aquelas que 
possuem dinheiro, vão concorrer, no 
próximo pleito, com êsse dinheiro, 
para aumentar o número de 
representantes das classes chamadas 
conservadoras contra as classes 
chamadas de reação, que constituem 
o grupo dos parlamentares 
trabalhistas, socialistas ou de  
tôdas as legendas que se aperce- 
 

bem da natureza socialista que deve 
enfermar qualquer proposição de lei, no 
interêsse do povo. Imaginemos o que 
haverá futuramente, que barreias não se 
oporão a emendas constitucionais que 
procurem fazer tramitar os chamados 
projetos de reforma de base! 

Então, Sr. Presidente, no meu 
entender, deve êste Congresso trabalhar 
dia e noite, aproveitando a própria 
sensibilidade que se nota no seio do 
Parlamento atual, para que essas 
reformas sejam votadas nesta mesma 
sessão legislativa. Do contrário, nos 
estaremos demitindo de nosso dever para 
com o povo. 

Concedo o aparte que há pouco me 
solicitou o nobre Senador Venâncio 
Igrejas. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – V. 
Exa. me permita, mas há certa 
contradição no seu magnífico discurso. 
Há pouco defendia V. Exa. a necessidade 
da convocação de uma Constituinte, a fim 
de que fôssem feitas as reformas de 
base. Eu dizia que não, que apenas a 
reforma agrária exigiria uma emenda à 
Constituição, e isso poderemos fazer. 

O SR. PAULO FENDER: – V. Exa. 
não me encontrará em contradição. Eu 
me referi ás reformas de base nos moldes 
em que já estão formuladas na Casa, mas 
não às outras de que precisamos e que 
nem ousaremos apresentar ao 
Congresso, sob forma de proposição 
legislativa, porque elas ferem 
frontalmente a Constituição. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – V. 
Exa. está afirmando o que é nosso ponto 
de vista. Essas reformas de base poderão 
ser feitas pelo atual Congresso e tempo 
há. 

Afinal de contas, estamos num 
Govêrno quase parlamentarista com 
um Gabinete que tem a confiança da 
Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Logo, ser-lhe-á fácil obter a 
tramitação rápida das reformas de 
base que êle próprio deseja. Se o 
Govêrno, realmente, nelas empenhar-
se, mesmo através de emendas 
constitucionais, poderá obtê-las do 
Senado e da Câmara, ainda neste 
período, apesar da proximidade das 
eleições. Cito um exemplo: se o 
Govêrno estiver interessado na 
aprovação de emenda constitucional, a 
fim de que os Srs. Ministros sejam 
elegíveis, provàvelmente ela terá 
tramitação rápida nas duas Casas do 
Congresso Nacional. Sendo assim, por 
que não está também em condições de 
conseguir, deste Congresso, as 
emendas necessárias às reformas de 
base pelas quais luta? E' preciso que o 
Govêrno, em vez de simplesmente falar 
em reformas de base passe a agir 
realmente, junto às lideranças das 
duas Casas do Parlamento Nacional, a 
fim de obtê-las. Ou seja, mais ação do 
Gabinete do que pròpriamente 
palavras; não apenas declarar que 
deseja as reformas de base mas 
realizá-las. 

O SR. PAULO FENDER: – Muito 
obrigado pelo aparte do nobre Senador 
Venâncio Igrejas. A contragosto, ouso 
ponderar a S. Exa. que não desejo 
provar-me da constituição das suas 
idéias... 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Muito obrigado. 

O SR. PAULO FENDER: – ...ao 
discurso que estou proferindo. Mas, 
desde que dislumbre no meu nobre 
colega o propósito de perturbar os 
objetivos de minha oração. (Não 
apoiado), através de argumentação sôbre 
o que não disse, serei forçado, mesmo 
deselegantemente, a negar-lhe apartes. 

Não disse qualquer contradição. 
Declarei apenas que os projetos em 
tramitação neste Casa, com exceção do 
apresentado pelo nobre Senador Alô 
Guimarães podem encontrar, na Cons-
 

tituição atual, o meio adequado de se 
formarem lei. Mas não pude dizer o 
restante, porque S. Exa. me aparteou. O 
que eu pretendia dizer ainda, é que êles 
serão levados a efeito através de 
emendas tais que lhes prejudicam a 
essenciabilidade com que foram 
apresentados à Casa. E' outro assunto! 

A reforma constitucional de muitos 
dos dispositivos da Carta Magna, para 
que projetos real interêsse do povo 
tinham tramitação válida e efetiva, é uma 
necessidade que está no consenso geral. 

Discutia eu, Sr. Presidente, quando o 
nobre Senador Venâncio Igrejas me 
aparteou, aquêle ponto de outorga do 
atual Congresso ao vindoiro, de poderes 
constitucionais. 

Foi o que o Presidente da República 
propôs no seu discurso; mas não disse de 
que meio lançaríamos mão para tal 
outorga. 

Sr. Presidente, discordo, a 
contragosto da opinião dos juristas. 
Embora não seja jurista, entendo que a 
Constituição Federal é um estatuto de 
direito comum ao alcance da medida da 
inteligência humana. A Constituição 
Federal, aquêle dispositivo que o nobre 
Senador Sérgio Marinho, comentando 
comigo, ontem, declarou ser um conceito 
teórico dentro do corpo da Constituição 
que vem logo após o Art. 1º da Lei Maior 
– e diz. "Todo poder emana do povo e em 
seu nome será exercido", no meu 
entender de professor de medicina, de 
médico de província, mas de homem que 
tem suas letrinhas de ginásio; êsse 
simples dispositivo, se raciocinarmos que 
na Democracia de Bobespierre, o povo 
fazia pelas próprias mãos o que podia 
fazer e, pelas mãos dos seus 
representantes, aquilo que não podia 
fazer, é óbvio que êle dá ao atual 
Congresso o direito de apresentar à 
Nação uma Lei, pela qual se institua um 
plebiscito que poderá e deverá, no caso, 
coincidir com a data das eleições 
vindoiras em outubro próximo, e mediante 
a qual o povo, ao eleger os seus 
representantes, simultâneamente dirá sim 
ou não, isto é, se concorda ou não em 
que êsses representantes se constituam 
em Assembléia Constituinte. 

Esta me parece uma tese límpida, 
constitucional. Não vou acter-me a nugas 
e controvérsias porque não entendo 
disso. Acho que o bom senso nos leva a 
admitir que a Constituição Federal já nos 
outorgou o direito de consultar o povo 
sôbre o que pretendemos fazer, quando 
acharmos conveniente. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. PAULO FENDER: – Aceito 
com satisfação o aparte de V. Exa. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Sr. 
Senador Paulo Fender, honrado com a 
citação nominal feita por V. Exa., sou 
forçado a entrar no debate. 

O SR. PAULO FENDER: – V. Exa. 
sempre esclarece os debates nesta Casa, 
quando nêles intervém. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Como 
disse a V. Exa., à margem do debate que 
se travava, a iniciação contida no texto 
Constitucional enuncia um princípio de 
ordem geral que dá a tonalidade 
ideológica do pacto. Todo pacto 
Constitucional filia-se, por fôrça a uma 
doutrina, ou a um conjunto ou simbiose 
de doutrinas. As Constituições que 
estamos habituadas a manusear tôdas 
elas mergulham as suas raízes e se 
inspiram na ideologia democracia. 
Portanto, quando ela diz que todo o poder 
emana do povo, está apenas fazendo 
uma definição de ordem ideológica, 
definição esta que lhe dá a tonalidade. 
teórica, doutrinária. 

O SR. PAULO FENDER: – V. Exa. 
há de reconhecer que é uma 
interpretação de V. Exa. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Não é 
interpretação. Estou tirando de um fato 
 

a dedução espontânea que êsse fato 
comporta. 

O SR. PAULO FENDER: – 
Deducação essa na opinião e na 
consciência de V. Exa. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Se V. 
Exa. procurar se ater à significação das 
palavras, verificará o que significa Poder 
Constituído. E' uma poder que já foi 
construído, constituído, já está erguido... 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Muito bem. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – ...e 
portanto. O que é Poder Constituinte? E' 
um Poder que se vai construir, que se vai 
constituir, que se vai erguer. Isto é 
elementar, Sr. Senador Paulo Fender: 
não se pode falar na elaboração de um 
Poder Constituinte, quando pré-existe um 
Poder Constituído. Estou-me referindo ao 
Poder Constituído juridicamente. Então, 
para que se tenha um Poder Constituinte, 
é indispensável que não haja Poder 
Constituinte, mas tão-sòmente um Poder 
de fato. Desafio V. Exa. ou quem quer 
que seja a que refute a tese que estou 
expondo. 

O SR. PAULO FENDER: – Permita-
me V. Exa. dizer, não obstante a 
veemência com que fala... 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – 
Releve-me V. Exa. a veemência. 

O SR. PAULO FENDER: – ... – não 
a estou assinalando com sentido crítico 
desfavorável, absolutamente, porque 
compreende o entusiasmo cívico que 
sempre acompanha a manifestação das 
idéias de V. Exa. – que permita-me dizer 
que a ênfase da sua argumentação me 
leva a outra ilação, que parece destruir o 
que V. Exa. acaba de afirmar. 

Se o Poder estava constituído e se 
não pode haver Poder Constituinte, como 
temos nós o Poder constituinte, embora 
limitado, e como podemos reformar a 
Constituição no regime vigente de 
Govêrno, isto é, o regime 
parlamentarista? 

Não foi instituído com o uso, nosso, 
do Poder constituinte sôbre o Poder 
constituído pré-existente? Parece-me 
uma pergunta irrespondível diante da tese 
de V. Exa. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – E 
perfeitamente respondível. O Poder 
constituinte, a que V. Exa. faz referência, 
é um poder constituinte implícito. Além de 
implícito é um poder constituinte limitado, 
restrito, constituído para ser exercido tão-
sòmente dentro das coordenadas gerais 
pré-estabelecidas pelo Pacto 
constitucional. 

O SR. PAULO FENDER: – Também 
aí estou em desacôrdo com o nobre 
colega neste passo. Quando o art. 1º da 
Constituição diz que temos a forma 
republicana de govêrno: quando êsse art. 
1º diz, mais do que isso, que a 
representação é de Estado, isto é, 
federativa, não diz que deveriamos adotar 
o presidencialismo como forma de 
govêrno. Não diz, mas era o que vinha 
sendo adotado. Logo, era implícito que 
êsse art. 1º reconhecia o presidencialismo 
como forma de govêrno. Era um Poder 
constituído. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – 
Evidente. 

O SR. PAULO FENDER: – E por 
que mudamos o que estava 
constituído em quarenta anos de 
República para trazer pelo poder 
constituinte que V. Exa. mutila na 
interpretação que lhe dá no texto da 
Constituição? Como pudemos 
modificar o que estava constituído e 
instituir o regime parlamentarista? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa 
quer-me escutar um breve momento? 
Creio que tornarei claro o meu 
pensamento. A Constituição é mutável, 
Como tôda constituição. As constituições 
não são feitas para a eternidade. 
As constituições respondem a um 
conjunto de necessidades existentes no
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tempo social em que são elaboradas. 

O SR. PAULO FENDER: – V. Exa. 
caminha para o meu raciocínio. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Na 
Constituição atual há um núcleo que 
nenhuma emenda, nenhuma reforma 
pode atingir. Só a revolução. Só a 
subversão o pode alterar. Êste núcleo na 
Constituição atual, conforme disse ontem, 
é constituída por dois pressupostos 
essenciais: a forma republicana de 
govêrno que jamais pode ser atingida por 
emenda ou reforma só uma revolução 
pode alterá-la; e a forma federativa de 
Estado, que também jamais reforma ou 
emenda pode atingir. Tudo mais que 
existe no pacto constitucional pode ser 
atingido pela reforma, pela emenda. 
Julgo, como disse, que meu pensamento 
se tornou transparente. 

O SR. PAULO FENDER: – O 
pensamento de V. Exa. agora se 
corporificou no que V. Exa acha justo, 
conceitual no texto da Constituição 
Federal. Embora lhe agradeça a 
contribuição que traz ao meu discurso 
com palavras sempre lúcidas e eruditas, 
muito bem fundamentadas, permita V. 
Exa. dizer-lhe que continuo com a tese, 
segundo a qual o povo que elege 
constituintes, não limita, o poder dêle; 
para de ser consultado, se êsses 
constituintes não procederem da maneira 
e da conformidade que êle pressupõe no 
exercício do mandato. Porque então, a 
limitação ao poder do povo seria existente 
na Constituição Federal. 

No dizer de V. Exa. só se o povo 
morresse numa luta, exposto às 
metralhas e aos canhões dos regimes 
pre-ditatoriais, se poderia, vencida a 
revolução, instituir o poder constituinte... 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Os 
dois pressupostos iniciais só poderão ser 
modificados mediante revolução, repito. 

O SR. PAULO FENDER: – Na minha 
opinião, quem pode o mais pode o 
menos. Se o povo elegeu seus 
representantes para talharem uma 
constituição e, amanhã, esse mesmo 
povo acha que essa Constituição não se 
compadece com as suas necessidades 
ou com as realidades da Pátria, êsse 
mesmo povo anseia pelo direito de ser 
consultado pelos seus próprios 
representantes Daí a justificativa que faço 
das solicitações plebiscitórias junto ao 
povo. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. 
sabe, perfeitamente, que o plebiscito não 
é um instrumento da democracia. E um 
direito representativo. 

O SR. PAULO FENDER: – Sr. 
Presidente, o plebiscito já é um instituto 
universal. Na França vemos, 
constantemente, exercitar-se o plebiscito. 
Será que o Direito francês, na sua 
luminosa evolução, se degradou e decaiu 
tanto que o povo não pudesse ser 
consultado em face da letra rígido da 
constituição francesa? E a resposta que 
daria ao nobre Senador Sérgio Marinho. 

Sr. Presidente, penso que o 
plebiscito tôda vez que se fizer 
necessário, encontra fundamento na 
Constituição Federal, no conceito teórico 
estabelecido no artigo 1º, vasado nos 
seguintes têrmos. 

"Todo Poder emana do povo e em 
nome do povo será exercido". 

Era o que tinha a dizer, reafirmando, 
desta tribuna, o ponto de vista dos 
Movimento Trabalhista Renovador, 
segundo o qual somos conta a 
inelegibilidade dos atuais Ministros, e a 
favor das reformas de base, da maneira, 
pela qual possam vir a ser feita, mas 
considerando que a matéria ainda se 
encontra em debate, em análise, em 
esclarecimento, para podermos, ou não 
nos aventurarmos numa proposição para 
uma nova Constituição a ser outorgada 
ao País. 

Aproveito a oportunidade de estar 
nesta tribuna, Sr. Presidente, para pedir 
se consigne nos Anais desta Ca- 
 

sa, uma comovente e tradicional 
solenidade que se realiza periódicamente 
no Rio de Janeiro, promovida pela 
Associação dos Ex-Alunos dos Colégio 
Militares do Brasil. 

Assinale-se que, domingo último, 
se revestiu do maior brilho e de uma 
auréola inusitada de civismo, a reunião 
que ali se realizou, sob a presidência 
do General Alexandre Magno de 
Moraes na qual foi orador oficial um ex-
aluno do Colégio Militar, cujo nome 
gratamente pronuncio, embora saiba 
que lhe firo a modéstia, o nobre 
Senador Gilberto Marinho, que no 
momento preside esta sessão. 

S. Exa. foi o orador oficial da 
solenidade e ali teve ensejo de 
demonstrar, perante os alunos e ex-
alunos suas famílias e assistentes em 
geral, não só a sua bela formação de 
democrata e patriota, como a 
representação de que não se podia 
apartar, aquela que deixa atrás de si 
aonde vá como sua retaguarda 
representativa, o Senado da República, 
no qual S. Exa. é atuante e eficiente 
representante do povo carioca. (Muito 
bem. Muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Paulo 
Fender, o Sr. Argemiro de Figueiredo 
deixa a Presidência, assumindo-a o Sr. 
Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senados Mourão Vieira, 
por cessão do nobre Senador Lobão da 
Silveira. 

O SR. MOURÃO VIEIRA (não foi 
revisto pelo orador): – Associação 
Comercial do Amazonas, 
indiscutivelmente uma das entidades mais 
atuantes na defesa dos intêresses do 
Estado que nesta Casa represento, sendo 
mesmo órgão consultivo do Govêrno, vem 
de dirigir-me apêlo, e certamente aos 
demais membros da Bancada do 
Amazonas, a respeito do café, da 
distribuição de café naquela região 
problema que ventilei, deste tribuna, em 
dias passados. 

O Sr. Jacob Paulo Levi Benoliel 
declara que foram inúteis, quase 
sempre, os esforços daquela 
Associação no sentido de conseguir a 
necessária eqüidade na distribuição e 
sua maior freqüência, a fim de atender 
às justas reclamações das torrefações 
locais e das firmas tradicionais, que 
respondem pelo abastecimento do 
interior bem como para evitar períodos 
de escassez ou de falta absoluta de 
café na praça de Manaus. 

Em várias oportunidades, não só 
a respeito de café como de farinha de 
trigo e outras gêneros alimentícios, 
tenho ocupado a atenção de meus 
pares trazendo-lhes reclamações 
justas das entidades de classe e do 
povo em geral, para a deficiência de 
transportes, e já agora, como ontem, 
evidenciado o que parece 
preconcebido desejo do Instituto 
Brasileiro de Café de levar àquela 
região a intranqüilidades. 

Para agravar ainda mais o problema, 
Sr. Presidente, vem o referida Instituto de 
adotar resolução que nos parece de todo 
ponto absurda, porque implica 
perturbações e prejuízos no 
abastecimento, além de estabelecer 
exceção odiosa para o meu Estado e 
suas populações: o café para os 
revendedores do Amazonas será 
fornecido pelo referido Instituto, já torrado 
ou semi-torrado como medida primária e 
drástica, para evitar seu possível 
contrabando. 

Semelhante medida, que traduz 
incapacidade de coibir, pelos meios 
normais de fiscalização, o 
encaminhamento clandestino dêsse 
produto aos mercadas exteriores, 
impõe insanáveis transtornas àquele 
abastecimento, castigando, 
injustamente, quem nada tem a 
ver com a prática do contrabando,
 

ou sejam, as populações do interior do 
Estado, para as quais o uso do café é 
condição indispensável à natureza de seu 
trabalho. 

Não deve ignorar a presidência do 
instituto Brasileiro do Café que uma das 
virtudes do café em grão é sua enorme 
durabilidade, suportando anos 
consecutivos de armazenamento sem 
qualquer deterioração. O mesmo, 
entretanto, não acontece, com o café 
depois de torrado ou semi-torrado. 
Armazenado ou estocado por algum 
tempo se corrompe fàcilmente e se altera 
no seu sabor como bebida. 

Ora, somando, freqüentemente, mais 
de 3 meses, o período de tempo entre o 
embarque do café torrado no pôrto de 
Manaus e o momento de sua chegada ao 
seringais, castanhais e núcleos de 
população hinterlandinos, faz-se evidente 
que suas condições não serão idênticas 
as do grão cru, tornando-se desagradável 
e, portanto, prejudicial o seu uso pelos 
nossos trabalhadores florestais. 

A demora a que aludimos resulta de 
condições e fatôres irremovíveis, que 
podem ser assim identificados e 
alinhados. 

Socorrer-me-ei, Sr. Presidente de 
informações diretas da própria 
Associação Comercial do Amazonas, que 
certamente as extraiu diretamente de 
suas fontes de informações, que são 
pontos distantes do interior do Estado. 

O espaço de tempo presumível entre 
a torração e o embarque é de 30 dias; 
permanências nos porões das 
embarcações transportadoras, 
aproximadamente, 30 dias da chegada 
aos portos do interior até sua distribuição 
pelos locais onde se encontram seus 
consumidores habituais, decorrem cêrca 
de 30 dias, num total, portanto de 90 dias. 

O que afirmamos ocorre quando 
seringais castanhais e núcleos de 
população se encontram em lugares 
acessíveis, durante todo o ano, por 
meio de embarcações de pequeno 
calado. Existem, porém, localidades e 
inúmeros centros de exploração 
florestal situados em zonas além de 
cachoeiras e corredeiras ou em sítios 
outros, que só podem ser atingidos no 
período das cheias, por espaço de dois 
a três meses cada ano. Nesses locais, 
os suprimentos de mercadorias se 
fazem em um ou dois embarques 
anuais, implicando armazenamento 
superior a seis meses. E o café torrado 
evidentemente, não suportaria tão 
longo período de guarda. 

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

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com 
todo o prazer. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – 
Inegàvelmente, V. Exa. aborda 
problema de grande importância para 
nós da Região Amazônica – o 
abastecimento de café às populações 
dos seringais, dos castanhais e da 
lavoura, onde há dificuldade de 
transporte e de tudo, finalmente, pela 
ausência de invasão capaz de 
corresponder às necessidades de 
região. O fornecimento do café 
torrado como se quer fazer na região 
importaria em tremendo sacrifício 
para as nossas populações, que já 
não teriam café, pelo menos em 
condições, saudáveis, para beber, 
porque o café se deteriora com o 
tempo, e chegaria estragado aos 
seringais distantes. As providências 
que o Govêrno deseja tomar, devem 
ser realizadas nos grandes Centros, 
nas Capitais, que é onde se verifica a 
invasão do café, não, porém nos 
castanhais e balatas daquela região. 
Essas providências devem ser 
tomadas através dos Consulados, nas 
Guianas, onde se processa a venda 
do café clandestino de quase todo o 
Brasil, mas, não na Região 
Amazônica. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Folgo 
em ouvir o aparte do nobre representante 
do Pará, Senador Lobão da Silveira, que 
mais uma vez traz o valor do seu 
depoimento às considerações que faço 
em defesa dos nossos interêsses 
comuns. 

O SR. PAULO FÉNDER: – Estou de 
pleno acôrdo com o nobre Senador Lobão 
da Silveira. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Nem 
poderia deixar de ser êste o procedimento 
de V. Exa., patriota e conhecedor dos 
assuntos da Região Amazônica. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite 
V. um aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Ouvirei 
com prazer, o aparte do nobre Senador 
Alô Guimarães. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Nobre 
Senador Mourão Vieira, solidarizar-me 
com V. Exa. nas considerações que 
expende em seu primoroso discurso. Em 
certa oportunidade estive na Amazônia, e 
guardo imperecível na retina o que vi, – a 
beleza da natureza, a brutalidade dos 
panoramas agrestes, a magestade dos 
rios, a imponência da floresta. A 
Amazônia é, algo que temos que ver, 
para sentir emoções novas de glória e 
amor ao Brasil. Desejo, também dizer a V. 
Exa., que naquela oportunidade vi 
autoridades – Governador e Prefeitos – 
apreensivos com o problema do 
fornecimento de café às populações 
necessitadas. Havia, assim como que 
uma fuga do café, que demorava a 
chegar a Manáus, pela dificuldade de 
transporte. E quando lá chegava, 
desaparecia: era misteriosamente 
subtraído para diferentes fórmulas de 
Comércio que não se ajustavam bem à 
honorabilidade do organismo estatal 
encarregado da distribuição. Posso dar 
testemunho do que observei em Manáus, 
quando lá estive: não existia café siquer 
para oferecer aos Senadores da 
República que visitavam a Cidade quanto 
mais para o povo! As providências que a 
Associação Comercial do Amazônas 
pleiteia são justas e as autoridades 
nacionais responsáveis pela matéria 
deverão atendê-las com urgência. O 
Amazonas e o Pará devem ser protegidos 
e, de maneira especial, o Instituto 
Brasileiro do Café não só deve propiciar 
os elementos para que o café chegue 
prontamente para servir às populações, 
como deve estabelecer uma polícia no 
sentido combater o contrabando do café, 
que lá campeia em detrimento das 
populações necessitadas. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – 
Agradeço o aparte do nobre Senador Alô 
Guimarães, que alia à sua qualidade de 
representante da um Estado caféeiro a de 
amigo incondicional da Amazônia. 

Com a solidariedade, portanto, do 
ilustre Senador pelo Paraná, apelo ao 
Instituto Brasileiro do Café para que faça 
uma ordenação nos embarques e na 
distribuição do Café, sem retirar do 
produto suas propriedades intrínsecas, a 
fim de que o mesmo seja entregue em 
condições de beneficiar a saúde da 
população. 

O SR. LOBOÃO DA SILVEIRA: – 
Permite V. Exa. outro aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com 
muito prazer. 

O SR LOBOÃO DA SILVEIRA: – 
As dificuldades no abastecimento de 
café para a Amazônia chegaram a tal 
ponto que alguns Prefeitos já 
devolveram o café à Delegacia do 
I.B.C. nos Estados, por não convir o 
produto ao consumo da região. Não é 
só; o seu preço atingiu a tão alto nível 
que um quilo de café custou cento e 
quarenta cruzeiros! Há medidas que o 
Govêrno precisa tomar, medidas de 
natureza policialescas, ilegível por 
assim dizer em benefício do povo. A 
população da minha região sofre 
dificuldades numerosos com a alta 
vertiginosa do preço dos gêneros de
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primeira necessidade: o quilo do açúcar, 
de sessenta passou a cem cruzeiros, o 
que bem demonstra da falta de 
providências, por parte das autoridades. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – 
Agradeço o aparte de V. Exa. e vou 
concluir Sr. Presidente: 

Pelo exposto se conclui que não 
pode essa forma de contrôle fiscal ser 
adotada no Amazonas. 

Há também, a considerar o fato de o 
café torrado ser entregue as firmas locais 
em embalagem singela e com pêso 
irregular por volume, enquanto o produto 
original traz embalagem dupla (dos sacos 
ou capas) o que contribui, ainda mais, 
para a sua inferiorização. 

Além dos mais, Srs. Senadores 
nesta passagem do café em grão para a 
do café torrado, êle é fraudado no pêso e 
na própria qualidade. 

Termina a Associação Comercial do 
Amazonas e seu ofício com estas 
palavras: 

..."Aliás, não decorrem, apenas, 
desses aspectos, de tato as razões dos 
protestos levantados pelo comércio local. 
Outro motivo, evidentemente mais 
respeitável, justifica a sua atitude: o 
caráter de exceção para o Amazonas, 
criado por essa infeliz medida. 

A lei segundo a constituição do país, 
deve sei igual para todos os brasileiros. 
Aqui, porém, o assunto transcende de 
nossas atribuições institucionais, ao levar 
a V. Sa., a apresente declamação: 
proferimos confiá-lo ao exame da 
representação do Amazônas, no Senado 
e na Câmara das Deputados, o que 
faremos através do envio desta, 
exposição aos seus integrantes." 

Era o que tinha a dizer (Muito bem! 
Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Mourão 
Vieira, o Sr Gilberto Marinho deixa a 
Presidência, assumindo-a o Sr. Mathias 
Olympio e, Posteriormente, o Sr. Mourão 
Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

 
O SENHOR SENADOR GILBERTO 

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

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador José Feliciano, 
na forma do Art. 163. § 2º, do Regimento 
Interno. 

O SR. JOSÉ FELICIANO (não foi 
revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, Srs. Senadores, no Estado de 
Goiás, colocada também com de primeira 
urgência no Plano Quinquenal do atual 
Govêrno. 

Acontece, porém, que essa rodovia, 
de grande interêsse nacional, facilitará a 
circulação de riquezas em todo o território 
pátrio, principalmente no centroeste 
brasileiro. Além dêsse interêsse nacional, 
existe ainda um outro, regional, de 
imensa expressão pois se trata de 
estrada que percorrerá uma região do 
Estado da Goiás produtora de cêrca, de 
cinco milhões de sacas de arroz e de 
outros cereais. 

No entanto, a especificação da 
dotação orçamentária constante do atual 
orçamento deu ao traçado da estrada 
pontos fixos de passagem. O traçado foi 
entregue ao Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, seção de estudos, 
para que fôsse efetivado o trabalho de 
reconhecimento, levantamento e locação. 

O DNER, ao procedera a êsse  
estudo, encontrou duas soluções: a 
primeira seguindo, rigorosamente, os 
pontos obrigatórios fixados pela lei 
orçamentária que ficou a dotação para a 
construção do estrada; a segunda hipótese 
do estudo é aquela que mais de perto 
 

diz ao interêsse da construção, isto e, 
apresenta conveniências maiores, tais 
como: encurtará a estrada de 
aproximadamente cinquenta quilômetros, 
evitará a transposição de uma serra; 
passará no centro da área de produção 
agrícola do sul e do sudoeste goiano 
sendo que grandes regiões produtoras 
vizinhas poderão ser ligadas a essa 
estrada por vias de acesso. 

Além disso, a ser seguido o traçado 
que determina a dotação orçamentária, 
teremos delongas tremendas, pois a 
rodovia deverá sobrepor-se à estrada 
estadual existente, cuja largura de faixa é 
de perto de dez metros, quando o DNER 
exige cêrca de oitenta metros de largura 
se faixa. Há mais da estadual estão 
localizadas milha- Sr. Presidente: ao 
longo dessa estrada de residências de 
pessoas que habitam aquela região e é, 
na hipótese dêsse traçado, teríamos as 
desapropriações inconvenientes que, 
além de demoradas, obrigariam o 
deslocamento dessa população para 
outros pontos, onde tavez não 
encontrasse habitação ao seu dispôr. 

Assim, diante do presente impasse 
criado, requeremos a V. Exa., Sr. 
Presidente, se faça apêlo ao Sr. Primeiro 
Ministro no sentido de que recomente ao 
Ministro da Viação e Obras Públicas e ao 
Diretor do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, que decidam, com 
urgência, qual os dois estudos será o 
mais conveniente ao interêsse nacional, 
melhor atenda ao interêsse público e à 
economia de todo o interior do Brasil. 

Não mais podemos admitir que uma 
estrada considerada de primeira urgência, 
que corta tôda uma região produtora e 
abastece não só os grandes centros mas 
todo o interior do Brasil, sofra delongas na 
sua construção, pelo fato de existir estudo 
aguardando solução dos técnicos. 

Assim, o atrasa da construção de tão 
importante rodovia é extremamente 
danoso ao interêsse nacional (Muito bem! 
Muito bem!). 

Durante o discurso do Sr. José 
Feliciano, o Sr. Mathias Olympio deixa a 
Presidência, reassumindo-a o Sr. Mourão 
Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Os itens 1, 4, 5. 6 e 7 estão em fase 

de votação. 
Não há quorum. 
Passa-se às matérias em discussão. 
 
Discussão única do Projeto de Lei nº 

138, de 1961 (nº 493, de 1959, na Casa 
de origem), que concede aos radialistas 
aposentadoria integral aos trinta anos de 
serviço (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 330, letra c, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 
157, de 1962, dos Srs. Senadores José 
Feliciano e Jefferson de Aguiar, Líder da 
Maioria em exercício, aprovado na sessão 
de 27 de abril), dependendo de 
pronunciamento das Comissões de 
Legislação Social, de Serviço Público 
Civil; de Finanças. 

 
Sôbre a mesa o Parecer da 

Comissão de Legislação Social, que vai 
ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido o seguinte: 
 

PARECER Nº 101, DE 1962 
 
Da Comissão de Legislação Social 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 138, 
de 1961 (nº 493-B-59 na Câmara), que 
concede aos radialistas aposentadoria 
integral aos 30 anos de serviço e dá 
outras providências. 

 
Relator: Senador Lopes de Castro 
1. Trata-se de projeto de lei, de 

autoria do nobre deputado Armando Fal-
 

cão, visando a conceder aos radialistas 
profissionais aposentadoria com trinta 
anos de serviço. 

2. Em sua justificação ao projeto, 
o autor afirmou ser imenso o desgaste 
físico-mental dos radialistas no 
exercício de suas funções, o que 
ocasiona, quase sempre, uma velhice 
precoce e, também, um nível de  
vida média bem menor do que o 
normal. 

Um trêcho da justificação merece ser 
aqui transcrito: 

"Foi levando em conta êsses 
aspectos que o Legislativo aprovou e o 
Executivo sancionou leis que regulam de 
maneira especial, a aposentadoria de 
diversas categorias profissionais, 
podendo ser citadas, entre outras, a dos 
jornalistas que, pelas condições 
peculiares de suas atividades, merecem 
tratamento especial, no concernente a 
matéria em foco, ao verem reduzido o 
tempo relativo a aposentadoria dos 
mesmos. 

Ora, não se pode negar que o 
radialista, tal qual o jornalista 
desempenha, a par de relevante 
função no cenário público, atribuições 
que exigem maior desgaste físico e 
mental do que o comum, quer 
executando tarefas pertinentes à 
locução, redação, radio-tearto, 
discoteca, sonoplastia, quer se 
havendo nos encargos pertinentes à 
técnica, transmissão, audio, 
irradiação externa, manutenção e até 
mesmo nos relativos a 
administração". 

3. O projeto visa, assim, a conceder 
aos radialistas profissionais as mesmas 
vantagens já conferidas aos jornalistas 
profissionais pela Lei número 3.529, de 
13 de janeiro de 1959, ou seja, 
aposentadoria, com remuneração integral, 
aos trinta anos de serviço. 

A novidade apresentada nos dois 
casos não se refere à aposentadoria 
aos trinta anos de serviço, mas, sim, 
à inexistência de limite de idade, uma 
vez que pela Lei n 3.807, de 26 de 
agôsto de 1960 – Orgânica da 
Previdência Social –, todos os 
segurados em geral das instituições 
previdenciárias podem se aposentar 
com trinta anos de serviço e 
cinqüenta e cinco anos de idade. 

4. O projeto, no seu cômputo 
geral, é merecedor de encômios, tendo 
em vista nada ser mais justa e humano 
do que conceder-se aos radialistas o 
mesmo tratamento dado aos 
jornalistas, em face da grande 
similitude de atividades entre as duas 
profissões. Deve ser notado que, pelas 
mesmas razões, o Decreto-lei nº 7.984, 
de 21 de setembro de 1945, 
regulamentou de maneira especial a 
jornada normal de trabalho desta 
classe de profissionais, reduzindo-a 
consideràvelmente. 

5. O projeto, entretanto, precisa 
sofrer certos reparos e correções, 
por conter algumas disposições 
inócuas e supérfluas e outras 
absurdas mesmo. 

Evidentemente, para dar-se a uma 
determinada classe os mesmos direitos e 
vantagens concedidas a outra, não há 
necessidade de uma lei que entre em 
pormenores e minúcias. Bastaria, tão 
sòmente, que a lei estendesse a 
aplicação das leis anteriores aos novos 
beneficiadas. 

6. Inócuas, por exemplo, são as 
disposições contidas no art. 3º, em face 
das do art. 1º. Supérfluas e 
desnecessárias são as existentes nos §§ 
2º e 3º do art. 6º e as do art. 7º, por se 
tratarem de preceitos já adotados mais 
que mansa e pacificamente na legislação 
previdenciária. 

Absurda, a nosso ver, determinação 
do art. 9, pela qual "os radialis- 
 

tas profissionais que exercerem suas 
atividades na Agência Nacional e 
emissoras oficiais ou autárquicas, onde 
são equiparados e percebem as 
vantagens dos servidores públicos da 
União e segurados obrigatórios do 
Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado, serão aposentados 
por êsse instituto, na forma da presente 
Lei". 

7. Ora, esta determinação foge, 
completamente, à realidade, o IPASE 
não se destina a conceder 
aposentadorias. Não se trata de um 
instituto de aposentadoria, mas, sim, 
de previdência, assistência aos 
servidores do Estado. O IPASE tem 
por finalidade "realizar as funções de 
órgão de assistência aos servidores 
do Estado e praticar operações de 
previdência a assistência a favor de 
seus contribuintes" (art. 2º do 
Decreto-lei nº 238, de 23 de fevereiro 
de 1953). 

O único caso ocorrido até agora 
em que as aposentadorias eram 
pagas através do IPASE – que agiu, 
simplesmente, como órgão pagador, 
era o dos funcionários 
extranumerários da União, depois de 
feita a transferência, de uma só vez, 
do valor correspondente, de conta 
especial existente no Banco do Brasil, 
para êste fim (Decreto-lei nº 5.768, de 
28 de outubro de 1941. art. 6º e 7º). 
Isto, entretanto, não acontece mais, 
por ter sido extinto o cargo de 
extranumerário da União. 

8. No mesmo sentido, o art 11 do 
projeto determina: 

"O Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Estado 
pagará as aposentadorias concedidas 
com a presente Lei, cabendo à União 
reembolsá-lo pelas importâncias 
dispendidas." 

Isto viria, sem dúvida alguma, 
onerar demasiadamente o IPASE, 
além de fugir às suas finalidade 
específicas. No caso dos 
extranumerários, as importâncias 
eram entregues antes ao IPASE e êle 
as pagava. Agora, pretende-se o 
inverso, e é notória a dificuldade 
existente para que os Institutos 
previdenciários recebem qualquer 
dívida da União. 

Acresce notar que os radialistas a 
que se referem os artigos 9 e 11 são 
segurados obrigatórios do IPASE. A 
sua aposentadoria é concedida da 
mesma forma que a dos servidores 
públicos cívis, isto é, pela União, que 
mantém, para tal fim, serviços 
completos e especializados. Para 
que, então, aumentar-se desta forma 
os encargos do IPASE. 

9. A Lei nº 3.807, de 26 de 
agôsto de 1960 (Orgânica da 
Previdência Social), em seu art, 31 § 
2º, estabeleceu: 

"Reger-sá pela respectiva 
legislação especial a aposentadoria 
dos aeronautas e a dos jornalistas 
profissionais". 

O Decreto nº 48.959-A, de 19 de 
setembro de 1960, ao regulamentar a 
Lei Orgânica da Previdência 
Social, que diziam respeito à 
aposentadoria consolidou tôdas as 
disposições legais dos jornalistas em 
seus art. 67 a 71. Subseção V, 
Capítulo III. 

10. Em face do exposto, 
visando a adaptar o texto do projeto 
às reias necessidades da classe, 
dentro dos justos preceitos 
previdenciários já existentes e da 
legislação especial pertinente à 
matéria, opinamos pela sua 
aprovação, na forma da emenda 
substitutiva que apresentamos. 
 
EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 1 – (C.L.S.) 
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Aplica aos radialistas profissionais as 
disposições da Lei nº 3.529, de 13 de 
janeiro de 1959, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Aplicam-se aos "radialistas 

profissionais, no que couber, as 
disposições da Lei nº 3.529, de 13 de 
janeiro de 1959, que concede aos 
jornalistas profissionais aposentadoria 
com trinta (30) anos de serviço, e as 
constantes da Subseção V. Capitulo III, 
arts. 67 a 71, do Decreto nº 48.959 – A de 
19 de setembro de 1960. 

Art. 2º Considera-se "radialista 
profissional" aquêle que, trabalhando em 
emprêsa de rádio ou televisão, 
percebendo remuneração habitual, esteja 
compreendido no âmbito da categoria 
profissional dos radialistas, representada 
pelo Sindicato dos Trabalhadores em 
Emprêsas de Radiofusão, e registrados 
no Serviço de Identificação Profissional 
do apartamento Nacional de Trabalho, do 
Ministério do Trabalho e Previdência 
Social, na forma da legislação em vigor. 

Art. 3º. As dúvidas oriundas da 
aplicação desta lei serão resolvidas, pelos 
órgãos competentes do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. 

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

Sala das Comissões, em 2 de maio, 
de 1961. – Lima Teixeira, Presidente. – 
Lopes da Costa, Relator. – Lobão da Silveira. 
– Heribaldo Vieira. – Dix-Huit Rosado. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
solicita ao nobre senador Silvestre 
Péricles que emita parecer em nome da 
Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr. 
Presidente, nobres Senadores, consultei os 
ilustres membros da Comissão a respeito 
da matéria. Chegamos à seguinte 
conclusão, dada a urgência do caso: 

O presente projeto de lei, 
apresentado pelo ilustre Deputado 
Armando Falcão, determina a 
aposentadoria integral aos trinta anos de 
serviço, pelos respectivos Institutos 
Previdenciários, dos radialistas 
profissionais, visando, assim, a conceder 
a êstes as mesmas vantagens conferidas 
aos jornalistas pela Lei nº 3.529, de 13 de 
janeiro de 1959. 

2. A ilustrada Comissão de 
Legislação Social, ao examinar o mérito 
do projeto, julgou-o merecedor de 
encômios, no seu cômputo geral, dada a 
grande similitude de atividades existente 
entre as duas profissões. Entretanto, por 
existirem algumas disposições inócuas ou 
supérfluas, houve por bem apresentar a 
Emenda substitutiva nº 1-CLS, corrigindo 
tais imperfeições. 

3. Após o exame da matéria, estou 
de inteiro acôrdo com a ilustrada 
Comissão de Legislação Social. 

4. Cumpre ressaltar, no que diz 
respeito a esta Comissão, a disposição 
do art. 9º, que determina que os 
radialistas profissionais que exercerem 
suas atividades na Agência Nacional e 
emissoras oficiais ou autárquicas, serão 
aposentados pelo IPASE. 

Os profissionais em questão já são 
equiparados aos funcionários civis da 
União e segurados obrigatórios do IPASE, 
sendo as suas aposentadorias reguladas 
como a daquêles servidores e pagas pelo 
Tesouro Nacional. 

5. O Substitutivo apresentado, além 
de tratar a matéria de maneira muito 
mais simples e direta, parece atender 
melhor aos objetivos visados pelo 
projeto, concedendo idênticas vantagens 
duas categorias de profissionais. 

6. Ante o exposto, sou pela 
aprovação do projeto, na forma adotada 
pela Emenda substitutiva nº 1-CLS. 

Este o parecer, Sr. Presidente, da 
Comissão de Serviço Público Civil que 
tenho a honra de apresentar. Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Na ausência 
do Presidente e do Vice-Presidente de 
Comissão de Constituição e Justiça, 
solicito ao Senador ele mais idoso do 
referido órgão que assuma a sua 
Presidência e designe o relator da 
matéria. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra, pela ordem, o nobre Senador 
Aloysio de Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(Pela ordem): – Sr. Presidente, na 
Ordem do Dia consta que a matéria 
depende do pronunciamento das 
Comissões de Legislação Social, de 
Serviço Público Civil e de Finanças. O 
parecer da Comissão de Legislação 
Social foi lido em mesa e sua conclusão é 
por um substitutivo. 

O parecer da Comissão de Serviço 
Público Civil foi prolatado pelo Senador 
Silvestre Péricles. A minha questão de 
ordem é relativa ao pronunciamento da 
Comissão de Finanças. Pergunto, em que 
sentido foi este pronunciamento? 

O SR. PRESIDENTE – O parecer da 
Comissão de Finanças ainda não foi 
prolatado pelo seu relator, Senador Lopes 
da Costa. Mas, como há um substitutivo, 
solicitei o pronunciamento da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO – 
Sr. Presidente não se encontrando na 
Casa, o Senador Silvestre Péricles. 
Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça nos impedimentos do Presidente 
e do Vice-Presidente daquela Comissão, 
tomo a mim indicar o nobre Senador 
Heribaldo Vieira para proferir o parecer 
sôbre a emenda substitutiva da Comissão 
de Legislação Social, atendendo, dentro 
do Regimento Interno, a condição de 
urgência em que a matéria está no 
plenário. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira, 
para dar parecer, em nome da Comissão 
de Constituição e Justiça, á Emenda 
Substitutiva da Comissão de Serviço 
Público Civil. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
(Não foi revisto pelo orador) – Senhor 
Presidente, oriundo da Câmara dos 
Deputados, o projeto de Lei número 138, 
de 1961, concede aos Radialistas 
aposentadoria integral aos trinta anos de 
serviço. A Comissão de Serviço Público 
Civil nele encontrou vários erros, não só 
de técnica jurídica como também 
demonstrativos de desconhecimento da 
legislação previdenciária adotada no 
país. 

O projeto visa a dar aos radialistas 
os mesmos direitos já concedidos em lei 
aos jornalistas, concernentes à 
aposentadoria aos trinta anos de seviço. 

A Comissão de Serviço público Olvil, 
no seu parecer, entende, com razão, que 
para estender aos radialistas os direitos já 
concedidos aos jornalistas, seria 
suficiente declarar o projeto: "Aos 
radialistas se estendem os direitos 
concedidos aos jornalistas pela Lei nº 
3.529, de 13.1.1959". 

De maneira, Sr. Presidente, que o 
Substitutivo oferecido pela Comissão 
de Serviço público Civil tem o escopo 
de simplificar. 

O projeto continha, entre outros, 
erros, o absurdo de tornar o IPASE 
responsável pelo pagamento das 
aposentadorias aos radialistas, quando 
instituto de previdência dos Servidores do 
Estado não a instituto de aposentadoria; 
no parágrafo único mandava que o 
Tesouro da União reembolsasse o IPASE 
das aposentadorias por êle custeadas. 

Era um processo complicado, em 
que o Instituto pagava sem ser instituto de 
aposentadoria, para depois receber do 
Tesouro da União. 

O substitutivo sanou todos êsses 
erros do Projeto, de maneira singela que 
obedece à melhor técnica jurídica. O 
Substitutivo merece pleno apoio da 
Comissão de Constituição e Justiça, que 
desta maneira opina pela aprovação do 
Substitutivo. 

E' o nosso parecer. 
O SR. PRESIDENTE: – Solicito o 

parecer da Comissão de Finanças. 
O SR. LOPES DA COSTA (para 

emitir parecer) (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente na ausência do 
ilustre Senador Saulo Ramos, incumbido 
de relatar a matéria, lerei o Parecer 
elaborado por S. Exª, na Comissão de 
Finanças. 

Lê o seguinte Parecer: 
O SR. LOPES DA COSTA: – (lê o 

seguinte parecer). 
1.Trata-se de projeto de lei visando a 

conceder aposentadoria aos radialistas 
profissionais da mesma forma da 
conferida aos jornalistas pela Lei nº 
3.529, de 13 de janeiro de 1959, ou seja, 
aposentadoria, com remuneração integral, 
aos trinta anos de serviço, sem limite de 
idade. 

2. O ilustre autor do projeto. 
Deputado Armando Falcão, em sua 
justificação esclarece: 

"Se há uma categoria que, pela sua 
peculiaridade, esteja a necessitar uma 
aposentadoria abreviada é, 
inegàvelmente, a dos radialistas. A 
exemplo do que ocorre com 
determinadas categorias profissionas o 
seu desgaste no exercício da função 
acarreta uma velhice precoce e 
conseqüentemente, uma sobreviria 
menor que a prevista para a 
generalidade das profissões." 

3. A matéria foi examinada quanto ao 
mérito, pela ilustre Comissão de 
Legislação Social que após detido estudo, 
concluiu pela sua aprovação na forma do 
Substitutivo que apresentou (Nº 1-CLS.) 

4. A douta Comissão de Serviço 
Público Civil, ouvida a respeito, opinou 
pela aprovação da Emenda Substitutiva 
nº 1-CLS. 

5. No que compete a esta Comissão 
examinar, nada há que possa ser oposto 
ao projeto, razão pela qual opinamos pela 
sua aprovação, na forma do Substitutivo 
da Comissão de Legislação Social que 
além de estar dentro da técnica legislativa 
mais perfeita, atende melhor aos objetivos 
visados. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o Projeto. (Pausa). Não 
havendo quem peça a palavra, declaro-a 
encerrada. 

Fica adiada a votação por falta de 
"quorum". 

 
Discussão única do Projeto de 

Decreto Legislativo, originário da Câmara 
dos Deputados (nº 65, de 1961, na Casa 
de origem que concede anistia a eleitores 
faltosos e exime de multa aquêles  
que tenham deixado de se alistar  
no prazo legal cem regime de urgência 
nos nos têrmos do art. 330. letra c, do 
 

Regimento Interno, dos Srs. Afrânio 
Lages e Jefferson de Aguiar, 
respectivamente Líder da Minoria e Líder 
da Maioria em exercício, aprovado na 
sessão de 27 de abril, dependendo de 
pronunciamento das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Finanças. 
 

Sôbre a mesa pareceres que serão 
lidos pelo Sr. 1º Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES NS. 102 E 103, DE 1962 
 

Nº 102, DE 1962 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 4 de 1962 número 65-A, de 
1961, na Câmara dos Deputados, que 
concede anistia a eleitores faltosos e 
exime de multa aquêles que se alistarem 
até 31 de dezembro. 

 
Relator: Senador Lobão da Silveira. 
Pelo presente projeto, concede-se 

anistia a eleitores faltosos e se exime de 
culpa aquêles que se alistarem ate 31 de 
dezembro. 

2. A proposição está devidamente 
justificada. Acontece, porém, que a 
medida nela contida já foi objeto do 
Decreto Legislativo nº 18, de 1961, que, 
na letra "F" do seu artigo 1º,e anistiou os 
responsáveis por infrações previstas no 
Código Eleitoral. Ora, a hipótese do 
projeto inclui-se, como se vê, na referida 
alínea daquele decreto. 

3. Isso posto, estando a matéria 
superada, opinamos pelo arquivamento 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 2 de maio 
de 1962. – Jefferson de Aguiar, 
Presidente – Lobão da Silveira, Relator – 
Heribaldo Vieira – Aloísio de Carvalho – 
Milton Campos – Lima Teixeira. 

 
Nº 103, de 1962. 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo (nº 65-A-
61, na (Câmara) que concede anistia a 
eleitores faltosos e exime de multa 
aquéles que se alistarem até 31 de 
dezembro de 1961. 

 
Relator: Senador Saulo Ramo. 
O presente projeto de decreto 

legislativo apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados, visa a conceder anistia aos 
eleitores que deixaram de votar nas 
eleições realizadas no País nos últimos 
dez anos, não se lhes aplicando as 
sanções previstas nas Leis números 
1.164, de 24 de julho de 1950 ,e 2.550, de 
25 de julho de 1955. 

Determina, ainda a proposição que, 
aquêles que tenham deixado de se alistar 
no prazo legal ficam também isentos da 
multa e sanções previstas nos artigos 38 e 
39 da Lei número 2.550, de 25 de julho de 
1955, devendo os processos em curso ser 
arquivados mediante despacho da 
autoridade competente, de ofício, com 
isenção de sêlos, custos ou emolumentos. 

A proposição ora em exame resultou 
da anexação e posterior fusão, 
consubstanciada em substitutivo daquêle 
órgão técnico da Câmara, dos projetos de 
decretos legislativos números 808-55 e 
65-61, oferecidos, respectivamente, pelo 
senador Jefferson Aguiar e pelo deputado 
Edvaldo Flóres. 

Tanto um como outro projeto concedem 
anistia aos eleitores que deixaram de votar nas 
eleições realizadas nos últimos anos. 
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O de autoria do deputado Edvaldo 
Flôres, conquanto de alcance mais amplo, 
visto que suas medidas se expendiam 
aos que, obrigados a se alistarem, 
deixaram de fazê-lo no prazo Legal, não 
continha a perfeição técnica e de redação 
do projeto de autoria do Senador 
Jefferson de Aguiar. 

A anistia que o projeto em  
exame objetiva conceder, quer aos que 
não se alistaram no prazo legal, quer 
aos que deixaram de votar parece-nos 
inteiramente justa. De fato, a abstenção 
ou ausência de inúmeros eleitores que 
se tem verificado nos últimos pleitos 
decorre de motivos vários que muitas 
vêzes independem da vontade dos 
faltosos 

Á morosidade do processo de 
alistamento máximo nas localidades do 
interior, se vem juntar muitas vêzes 
razões ponderáveis de ordem doméstica 
e particular. 

É de todos conhecido o acúmulo de 
processos pendentes de solução nas 
Seções eleitorais, acúmulo que tem 
levado muitas pessoas a não se 
habitarem dentro do prazo legal. 

Outras vêzes é a lentidão com que 
se processam as substituições ou as 
transferências dos títulos nos grandes 
centros. 

A isto se acrescente a inexistência 
dos processos de cancelamento por 
morte ou transferência, a que se deve 
atingir em grande parte a abstenção 
ocorrida nos últimos pleitos. 

Não há quem não reconheça que as 
a sanções cominadas em lei ultrapassam 
a falta, não sendo justo que particulares e 
funcionários públicos fiquem tolhidos de 
praticar certos atos ou de exercer 
determinados direitos porque deixaram de 
votar. 

Como bem pondera em sua 
justificativa o nobre Senador Jefferson de 
Aguiar, "simples ameaça da aplicação das 
sanções previstas nas leis eleitorais 
vigentes tem intronquilizado números 
brasileiros em todos os Estados da 
Federação. 

A isenção de multa e das sanções 
que o projeto concede aos eleitores 
faltosos, do ponto de vista financeiro não, 
apresenta repercussões desfavoráveis 
que contraindiquem sua aprovação. 

Esta Comissão, pelas razões 
expostas, é favorável ao presente projeto 
de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, em 3 de maio 
de 1962. – Fernandes Távora, Presidente 
– Saulo Ramos. – Relator – Lobão da 
Silveira – Silvestre Péricles – Dix-Huit 
Rosado – Milton Campos – Lima Teixeira 
– Lopes de Costa – uacharias de 
Assumpção. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o projeto. 

Não havendo quem queira fazer uso 
da palavra, declaro encerrada a 
discussão. 

Adiada a votação, por falta de 
número. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Senhor Presidente, peço a palavra pela 
ardem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra, pela ordem, o nobre Senador 
João Villasboas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela 
ordem): – Senhor Presidente, falta de 
número no recinto é visível, não estão 
presentes nem mesmo os dezesseis 
Senhores Senadores exigidos pelo 
Regimento. Assim, peço a V. Exa. que, na 
forma da Lei Interna encerre e sessão. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Exa. tem 
plena razão. 

O SR. PRESIDENTE: – Acolhendo a 
solicitação do nobre Senador João 
Villasboas, a Mesa vai encerrar a sessão, 
designando para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Sessão de 4 de maio de 1962 

Matéria em regime de urgência 
 

1 
 
Votação, em turno único, da Emenda 

da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado nº 18, de 1957, de autoria 
do Sr. Senador Arlindo Rodrigues, que 
dispõe sôbre a não aplicação, a partir da 
vigência da Lei nº 1.050, de 1950, ao 
extranumerário-mensalista, diarista ou 
tarefeiro julgado incapaz por motivo de 
acidente em serviço ou em virtude de 
moléstia profissional ou doença 
especificada em Lei, das normas 
estabelecidas no Decreto-Lei nº 3.768, de 
28 de outubro de 1941 (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, 
do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 142, de 1962, dos o Srs. 
Afrânio Lages e Jefferson de Aguiar, 
respectivamente Líder da Minoria e Líder 
da Maioria em exercício, aprovado na 
sessão de 26 de abril), tendo Pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
favorável; salvo quanta, ao § 2º do art. 2º; 
de Serviço Público Civil, favorável; de 
Legislação Social, favorável; de Finanças 
favorável. 

 
2 

 
Votação, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara 138, de 1961, (493, 
de 1959. na Casa de origem), que 
concede aos radialistas aposentadoria 
integral aos trinta anos de serviço (em 
regime de urgência, nos têrmos do 
artigo 330, letra c, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 
157, de 1962. dos Srs. Senadores José 
Feliciano e Jefferson de Aguiar, Líder da 
Maioria em exercício, aprovado na 
sessão de 27 de abril), tendo Pareceres 
da Comissão de Legislação Social, sob 
nº 101, de 1962, oferecendo substitutivo; 
da Comissão de Constituição e Justiça 
favorável ao substitutivo; da Comissão 
de Serviço Público Civil. favorável ao 
substitutivo; da Comissão de Finanças, 
favorável ao substitutivo. 

 
3 

 
Votação em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo, originário da 
Câmara dos Deputados (65, de 1961, na 
Casa de origem), que concede anistia a 
eleitores faltosos e exime de multa 
aquêles que tenham deixado de se 
alistar no prazo legal (em regime de 
urgência nos têrmos do art. 3.30, letra c, 
do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 158, de 1962, dos Srs. 
Afrânio Lages e Jefferson de Aguiar, 
respectivamente Líder da Minoria e 
Líder da Maioria em exercício, aprovado 
na sessão de 27 de abril); tendo 
pareceres (ns. 102 e 103, de 1962) da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
pelo arquivamento da Comissão de 
Finanças, favorável. 

 
4 

 
Matéria em Tramitação Normal 

Votação, em turno único, do 
Requerimento nº 169, de 1962; em que o 
Sr. Senador Paulo Fender solicita passe à 
Comissão que se seguir no despacho 
inicial de distribuição o Projeto de Lei da 
Câmara nº 94, de 1961, que dispõe, 
sôbre o Estatuto do Trabalhador Rural 

5 
 
Votação, em turno único do 

Requerimento nº 170, de 1962, em que o 
Senhor Senador Victorino freire solicita 
120 dias de licença. 

 
6 
 

Votação em turno único do 
Requerimento nº 172 de 1962, em que o Sr. 
Senador Jefferson de Aguiar solicita a 
convocação do Sr. Ministro da Fazenda para 
expor, circunstanciada e detalhadamente, 
todos os assuntos relacionados com a 
situação econômica financeira do país 
perante o senado Federal. 

 
7 

 
Eleição da Comissão Especial 

destinada a emitir Parecer sôbre o projeto de 
emenda á Constituição nº 12 de 1962, que 
altera a redação do artigo 186 da 
Constituição obrigatoriedade de concurso 
para a investidura em cargo inicial de carreira 
e proibição de nomeações interinas. 

 
8 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 51, de 1961 (nº 2.490, de 1960, 
na Casa de origem) que cria o Instituto de 
Previdência dos Congressistas (I.P.C.), 
tendo Pareceres (ns. 552, 553, 554, 716, 
de 1961, e, de 1962) das Comissões – 
Diretora, favorável (com voto em separado 
do Sr. Senador Cunha Mello); de 
Legislação Social, 1º Parecer – oferecendo 
substitutivo; 2º Parecer (após o 
pronunciamento do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social) – favorável á 
subemenda nº 4-CF e contrário ás de ns 1 
a 3-CFé de Finanças, favorável ao 
substitutivo, com as subemendas ns. 1 a 4 
(C.F.), que oferece; de Constituição e 
Justiça favorável ao substitutivo e ás 
subemendas ns. 1 a 4-CF. 

 
9 

 
Segunda discussão do Projeto de Lei 

do Senado nº 8, de 1962, que considera 
de utilidade pública o Circulo Operário de 
Caetité, com sede na cidade de Caetité, 
Estado da Bahia, tendo Parecer sob nº 
74, de 1962, de Comissão de 
Constituição e Justiça pela aprovação. 

 
10 

 
Discussão única do projeto de Lei da 

Câmara nº 82, de 1958 (nº 2.425, de 1952, na 
Casa de origem), que restabelece a Polícia 
Militar do Território do Acre e dá outras 
providências, tendo Pareceres: 1º 
pronunciamento (nº 340, de 1958) – da 
Comissão de Segurança Nacional, pela 
rejeição: (nº 341, de 1958) – da Comissão de 
Finanças, pela rejeição; (nº 165, de 1959) – da 
Comissão de Constituição e Justiça, favorável 
ao projeto com a emenda que oferece sob nº 
1-C, 2º pronunciamento (Após a emenda 
número 1-C e o pronunciamento dos 
Ministérios da Justiças e da Guerra em virtude 
do Requerimento de 21 de maio de 1959). (nº 
40 de 1962) – da Comissão de Segurança 
Nacional, pela rejeição; (nº 41, de 1962) – da 
Comissão de finanças, pela rejeição. 

 
11 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 66, de 1954 (nº 3.727, de 
1953, na Casa de origem), que 
acrescenta um parágrafo ao art. 4º do 
Decreto-lei nº 5.453, de 1-5-1943 
(Consolidação das Leis do trabalho, tendo 
Pareceres I – Sôbre o projeto (nº 1.245, 
de 1957) – da Comissão de Constituição 
e Justiça, pela constitucionalidade; – da 
Comissão de Legislação Social; 1º – nº 
1.246, de 1957, favorável; 2º 70, de 1962 
 

(em virtude do Requerimento nº 333, de 
1961, e após a audiência do Senhor 
Ministro do Trabalho) pela rejeição; II – 
Sôbre as emendas de Plenário (ns. 1 a 3) 
(nº 70, de 1961) – da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade – da Comissão de 
Legislação Social: 1º – nº 71, de 1961, 
pela rejeição; 2º – nº 70, de 1962, pela 
rejeição. 

 
12 

 
Discussão única do Requerimento nº 

173, de 1962, pelo qual o Senhor 
Senador Jefferson de Aguiar solicita a 
convocação do Sr. Ministro da Indústria e 
Comércio a fim de expor, circunstanciada 
detalhadamente, os planos de governo e 
medidas porventura já adotadas para a 
contenção possível redução do custo de 
vida, especialmente para propiciar maior 
produção, maior produtividade e extinção 
da especulação. 

 
13 

 
Discussão única do Requerimento nº 

179, de 1962, pelo qual o Sr. Senador 
Lima Teixeira, solicita a transcrição nos 
Anais do discurso preferido pelo Sr. 
Presidente da República no dia 1º de 
maio em Volta Redonda. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Está 

encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 

35 minutos)  
 

COMISSÃO DIRETORA 
 

3º Suplente, reune-se a Comissão Di- 
DE ABRIL DE 162 

 
 
Sob a presidência do Sr. Moura 

Andrade, Presidente, presentes os 
Senhores Ruy Palmeira, Vice-Presidente 
Gilberto Marinho, 2º Secretário, Mourão 
Vieira, 3º Secretário Guido Mondin, 2º 
Suplente, e Joaquim Parente 3º Suplente, 
reune-se a Comissão Diretora. 

Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Srs. Argemiro Figueiredo, 
1º Secretário, Novaes Filho, 4º Secretário, 
e Mathias Olympio, 1º Suplente. 

A ata da reunião anterior é lida e, 
sem observações, aprovada. 

A Comissão defere o pedido 
constante do ofício datado de 5 do 
corrente mês, do Sr. Presidente da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Florestas Caça e Pesca, devendo, no 
entanto aquele órgão técnica indicar, em 
caso as providências de que necessite 
para os fins pedidos. 

De acôrdo com o parecer do Sr. 3º 
Suplente, é indeferido, por falta de 
amparo legal, o Reqtº nº 62-62, em que 
Beatriz Brandão Brigido e Irene Stella 
Homem da Costa, taquígrafas PL-3, 
pedem pagamento de substituição na 
classe imediata. 

A fim de firmar orientação para caso 
semelhantes, a Comissão Diretora 
resolve solicitar audiência da de 
Constituição e Justiça sôbre os 
Requerimentos ns. 120, 134, 136, de 
1962, respectivamente, de Dinah Martins 
Peracio, Walter Orlando Barbosa Leite e 
João Baptista Costa, todos solicitado 
pagamento dos "diárias de Brasília nos 
períodos em que estiveram de licença 
para tratamento de saúde. 

Como medida excepcional, delibera 
a Comissão conceder a Waldemar 
Pinna o pagamento das diárias de 
Brasília", durante o período de 
licença, da qual devem ser descontados 
dias de recesso do Senado, medida
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esta também, em caráter 
absolutamente  
excepcional 

E' aprovado o parecer do 
Sr. 2º Suplente concordando 
com o arquivamento do 
Projeto de Resolução nº 63, 
de 1961, já proposta pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Tomando conhecimento 
do processo referente às 
listas organizadas pela 
Comissão de remoções 
para o preenchimento de 
vagas existentes na carreira 
de taquígrafo, do qual 
pedira vista o falecido 
Senador Cunha Mello, 
delibera a Comissão nos 
têrmos do parecer do Sr. 2º 
Secretario realizar as 
promoções, de acôrdo com 
a proposta feita, aplicando, 
inclusive o disposto no 
disposto no § 1º do art. 101, 
11 do Regulamento da 
Secretaria: São promovidos 
a Taquígrafo-Revisor, PL-2 
Maria Thereza Fernandes 
de Andrade e Irene  
Stella Homem da Costa  
por merecimento, Beatriz 
Brandão Brígida, por 
antiguidade; e Dalva Ri- 
 

beiro Vianna, por 
Merecimento. A Taquígrafo, 
PL-3, Maria Reis 
Josetti, por merecimento; 
Celina Ferreira Franco, por 
antiguidade; Edmar Lelio 
Vieira Faria Soares, 
por merecimento; e José 
Euvaldo Peixoto, por 
antiguidade. A taquígrafo, 
PL-6, Jorge Manoel 
Azevede, por merecimento; 
Maria D'Aparecida Jordão, 
por antiguidade; Carlos 
Torres Pereira, por 
merecimento; Walkir 
Silveira de Almeida, por 
antiguidade; Edila Macedo 
Ribeiro, por merecimento; e 
Beatriz Correia de Mello, 
por antiguidade. 

Em seguida, a fim de 
completar a classe PL-3, 
onde restava uma vaga, a 
Comissão promove, ainda 
com base no § 1º do art. 101, 
do já citado Regulamento, 
Jorge Manoel Azevedo, por 
merecimento. 

Em obediência ao que 
determina o § 1º do art. 99, 
da Resolução nº 9, de 1960, 
as promoções produzirão 
seus efeitos a partir 
de 23 de julho de 1961.
 

Tendo-se verificado um 
caso de varíola em 
funcionário do Senado, a 
Comissão aprova as 
providências tomadas pelo 
Diretor-Geral e ordena a 
vacinação coletiva do 
pessoal de Secretária. 

A seguir, a Comissão 
determina que o Diretor-
Geral entre, 
imediatamente, em 
entendimentos com os 
Institutos, e a Caixa 
Econômica, a fim de 
estabelecer normas que 
regularizem os 
pagamentos de aluguéis 
devidos por alguns 
funcionários do Senado e, 
em seguida, proponha a 
êstes o desconto em fôlha 
das prestações que forem 
fixadas, de modo a evitar, 
em definitivo, as ameaças 
de despejo que sôbre os 
mesmos pesam. 

Declara a Comissão que 
o Senado não responderá, 
em caso de despejo, por 
nenhuma despesa de 
hospedagem, nem tão 
pouco procurará alojamento 
 

ou qualquer moradia para 
os que as tiverem perdido 
por inadimplemento de 
suas obrigações, O Diretor-
Geral poderá, entretanto, 
para os que desejarem e 
autorizarem o desconto em 
folha, antecipar os 
pagamento ou assumir 
responsabilidades por êles.

Determina, ainda tome o 
Diretor-Geral providências 
junto aos funcionários 
que não cumprem as 
obrigações comerciais na 
praça, de modo a obter que 
os mesmos regularizem os 
pagamentos das dividas 
contraídas, a fim de que 
não desmereçam o justo 
crédito de que goza, na sua 
maioria, o funcionário do 
Senado. 

Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente 
encerra os trabalhos, 
lavrando eu, Evandro 
Mendes Vianna, Diretor-
Geral e Secretário da 
Comissão, a presente ata. 
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ESTADOS UNIDOS 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 
ANO XVII – Nº 51 CAPITAL FEDERAL SÁBADO 5 DE MAIO DE 1962

 
CONGRESSO NACIONAL 

 
Presidência 

 
Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais 

 
O Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 70, § 3º, da 

Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as 
duas Casas do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a 
realizaram-se nos dias 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho do ano em 
curso, às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos 
Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais: 

Dias 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho 
 
– veto parcial, ao Projeto de Lei (n° 2.222-57, na Câmara e n° 13-60, 

no Senado) que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. Senado 
Federal, 27 de abril de 1962. 

AURO MOURA ANDRADE 
Presidente 

 
MESA 

 
Presidente – Moura Andrade – 

PSD. 
Vice-Presidente – Rui Palmeira 

– UDN. 
Primeiro-Secretário – Argemiro 

de Figueiredo – PTB. 
Segundo-Secretário – Gilberto 

Marinho – PSD. 
Terceiro-Secretário – Mourão 

Vieira – UDN. 
Quarto-Secretário – Novaes 

Filho – PL. 
Primeiro-Suplente – Mathias 

Olympio – PTB. 
Segundo-Suplente – Guido 

Mondin PSD. 
Terceiro-Suplente – Joaquim 

Parente - UDN. 
 
LÍDERES E VICE-LÍDERES 

DA MAIORIA 
 

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

DA MINORIA 
 
João Villasbôas – (UDN) 

 
Dos Partidos 

 
DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRÁTICO 
 

L í D E R  
Benedito Valladares. 

SENADO FEDERAL 10. Heribaldo Vieira – Sergipe. 
11. Ovídio Teixeira – Bahia. 
12. Del Caro – Espírito Santo. 
13. Afonso Arinos –  licenciado. 

Em exercício o suplente Venâncio 
Igrejas) – Guanabara. 

14. Padre Calazans – São 
Paulo. 

15. Irineu Bornhausen – Santa 
Catarina. 

16. Daniel Krieger – Rio Grande 
do Sul. 

17. Milton Campos – Minas 
Gerais. 

18. João Vilasboas – Mato 
Grosso. 

19. Lopes da Costa – Mato 
Grosso.  

20. Coimbra Bueno – Goiás. 
 

DO MOVIMENTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

 
LÍDER 

 
Paulo Fender. 
 

DO PARTIDO REPÚBLICANO  
LÍDER 

 
Mendonça Clark 
 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 
 
1. Paulo Coelho – Amazonas. 
2. Lobo da Silveira – Pará. 
3. Victorino Freire – Maranhão. 
4 A Sebastião Archer – 

Maranhão, 
5. Eugênio Barros –Maranhão. 
 
PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO 
 
1. Vivaldo Lima – Amazonas. 
2. Mathias Olympio Piauí. 
3. Fausto Cabral – Ceará. 
4. Argemiro de Figueiredo 

Paraíba. 
5. Barros Carvalho – 

Pernambuco. 
6. Lourival Pontes – Sergipe. 
7. Lima Teixeira – Bahia. 

VICE-LÍDERES 
 
Gaspar Veloso. 
Victorino Freire. 
Alô Guimarães. 
 
DA UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 
 

LÍDER 
 
Daniel Krieger. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Afonso Arinos.  
Afrânio Lages.  
Padre Calazans. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

 
LÍDER 

 
Barros Carvalho. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Fausto Cabral. 
Arlindo Rodrigues  
Nelson Maculan 
 

DO PARTIDO LIBERTADOR 
 

LÍDER 
 
Mem de Sá. 
 

VICE-LÍDER  
 
Aloysio de Carvalho.  
 

DO PARTIDO SOCIAL 
PROGRESSISTA 

 
LÍDER 

 
Jorge Maynard. 
 

VICE-LÍDER 
Miguel Couto. 

7. Ruy Carneiro – Paraíba. 
8. Jarbas Maranhão – 

Pernambuco 
9. Silvestre Péricles – Alagoas. 
10. Ary Vianna – Espírito Santo. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL 

 
LÍDER 

 
Liso de Mattos. 
6. Menezes Pimentel – Ceará. 
11. Jefferson Aguiar – Espírito 

Santo 
12. Gilberto Marinho – 

Guanabara. 
13. Paulo Fernandes – Rio de 

Janeiro. 
14. Moura Andrade – São 

Paulo. 
15. Gaspar Velou – Paraná. 
16. Alô Guimarães – Paraná. 
17. Guido Mondin – Rio Grande 

do Sul. 
18. Benedito Valladares – 

Minas Gerais. 
19. Filinto Müiler – Mato 

Grosso. 
20. Juiscelino Kubitschek 

(Licenciado. Em exercício o Sr, José 
Feliciano) – Goiás. 

21. Pedro Ludovico – Goiás. 
 

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 
 
1. Mourão Vieira – Amazonas. 
2. Zacarias de Assunção – 

Pará. 
3. Joaquim Parente – Piauí. 
4. Fernandes Távora – Ceará. 
5. Reginaldo Fernandes – Rio.  
6. Sergio Marinho – Rio Grande 

do Norte. 
7. João Arruda – Paraíba. 
8. Afrânio Lages – Alagoas. 

9. Rui Palmeira – Alagoas. 
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8. Caiado de Castro – Guanabara 
9. Arlindo Rodrigues – Rio de já- 
10. Miguel Couto – Rio de Janeiro. 
11. Nelson Maculan – Paraná. 
12. Saulo Ramos – Santa Catarina. 
13. Nogueira da Gama – Minas Gerais. 
Licenciado o Sr. Leônidas Mello – 

(Piauí). Em exercício o Suplente, Sr. 
Mendonça Clark (do PR). 

 
PARTIDO LIBERTADOR 

 
1. Novaes Filho – Pernambuco. 
2. Aloísio de Carvalho – Bahia. 
3. Mem de Sá – Rio Grande do Sul. 
 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA  
 

1. José Maynard – Sergipe. 
 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 
 
1. Lino de Matos – São Paulo. 
 

MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR 
 

1. Paulo Fender – Pará. 
 

PARTIDO REPUBLICANO (PR) 
 

1. Mendonça Clark – Piauí. 
 

SEM LEGENDA 
 

Dix-Huit Rosado – Rio Grande do Norte. 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

Comissão Diretora 
 

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

Comissão de Agricultura 
 

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

SUPLENTES 
 

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

Filho. 
 
Comissão de Constituição e Justiça 

 
PSD – Jefferson de Aguiar – Presidente. 
UDN – Milton Campos – Vice-

Presidente 
PSD – Sylvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Lobão da Silveira 
UDN – Heribaldo Vieira 
UDN – Afonso Arinos 
UDN – Afrânio Lages 
PTB – Lourival Fontes 
PTB – Nogueira da Gama 
   PL – Aloysio de Carvalho (11) 
 

SUPLENTES 
 

PSD – 1 Ary Vianna 
PSD – 2 Benedicto Valladares 
PSD – 3 Gaspar velloso 
PSD – 4 Menezes Pimentel 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DE SERVIÇO DE PÚBLICAÇÕES  CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES MAURO MONTEIRO 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
BRASÍLIA 

 
 

ASSINATURAS 
REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 

 
Capital e Interior 

 

 
Capital e Interior 

Semestre................................ Cr$ 50,00 Semestre.................................... Cr$ 39,00
Ano......................................... Cr$ 96,00 Ano............................................. Cr$ 76,00

 
Exterior 

 
Exterior 

 
Ano......................................... Cr$ 136,00 Ano............................................. Cr$ 108,00

 

 
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-

ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. 
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos 

quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque ou 
vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 
sòmente mediante solicitação. 

– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício 
decorrido cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 

 
 

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

Chermont. 
 

Comissão de Legislação Social 
 

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

SUPLENTES 
 

PSD – 1. Sebastião Archer 
PSD – 2. Silvestre Péricles 
PSD – 3. Eugênio Barros 
UDN – 1. Dix-Huit Rosado 
UDN – 2. Padre Calazans 
UDN – 3. Heribaldo Vieira 
PTB – 1. Barros Carvalho 
PTB – 2. Lourival Fontes 
PTB – 3. Nelson Maculan 
Reuniões: Quintas feiras, às 16 horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 
Comissão de Relações Exteriores 

 
PTB – Vivaldo Lima – Presidente. 
UDN – João Villasboas – Vice 

Presidente. 
UDN – Afrânio Lages 
UDN – Heribaldo Vieira 
PSD – Benedicto Valladares 
PSD – Gaspar Veloso. 
PSD – Filinto Muller. 
PTB – Lourival Fontes. 
   PL – Aloysio de Carvalho (9). 
 

SUPLENTES 
 
UDN – Milton Campos. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Sergio Marinho. 
PSD – Menezes Pimentel. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Alô Guimarães. 
QTB – Nogueira da Gama, 
PTB – Barros Carvalho. 
   PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quintas-ferras, ás 16.00 

horas. 
Secretário: Eurico Gory Auler. 
 

Comissão de Redação 
 

TITULARES 
 

Sérgio Marinho – presidente (UDN) Ary 
Vianna – Vice-Presidente (PSD) 

Alô Guimarães (PSD) 
Affonso Arinos (UDN) 
Lourival Fontes (PTB) 
1. Padre Calazans (UDN) 
2. Heribaldo Vieira (UDN) 
2. Lobão da Silveira (PSD) 
1. Caiado de Castro (PTB) 
Secretário – Sara Abraão – Oficial 

Legislativo. 
Reunião – Terças-feiras, às 16 horas. 
 

Comissão de Saúde Pública 
 

UDN – Reginaldo Fernandes – 
Presidente. 

PSD – Alô Guimarães – Vice-
Presidente. 

UDN – Fernandes Távora. 
PSD – Pedro Ludovico. 
PTB – Saulo Ramos – (5). 
 

SUPLENTES 
 

PSD – Eugênio Barros. 
PSD - Jarbas Maranhão. 

 
UDN – 1. João Villas Boas 
UDN – 2. Daniel Krieger 
UDN – 3. Sérgio Marinho 
UDN – 4. Lopes da Costa 
PTB – 1. Barros Carvalho 
PTB – 2. Lima Teixeira 
   PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas. 
Secretário; José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Economia 
 
PSD – Gaspar Velloso – Presidente. 
PTB – Fausto Cabral – Vice-Presidente. 
UDN – Sergio Marinho 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Del Caro 
UDN – João Arruda 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Fender 
PTB – Nogueira da Gama (9) 

 
SUPLENTES 

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

Filho. 

 
Comissão de Educação e Cultura 

 
PSD – Menezes Pimentel – Presidente 
   PL – Mem de Sá – Vice-Presidente 
PSD – Jarbas Maranhão 
PTB – Saulo Ramos 
PTB – Arlindo Rodrigues 

 
UDN – Reginaldo Fernandes 
UDN - Padre Calazans 
 

SUPLENTES 
 

PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Alô Guimarães 
UDN – Lino de Mattos (Do PTN) 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
   PL – Aloísio de Carvalho 
Reuniões: ás quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: Evandro Fonseca 

Paranaguá. 
 

Comissão de Finanças 
 

UDN - Daniel Krieger – Presidente 
PSD - Ary Vianna – Vice-Presidente 
PSD – Eugênio Barros 
PSD – Paulo Coelho 
PSD – Gaspar Velloso 
PSD – Lobo da Silveira 
PSD – Victorino Freire 
UDN – Irineu Bornhausen 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Lopes da Costa 
PTN – Lino de Mattos 
PTB – Nogueira da Gama 
PTB – Barros Carvalho 
PTB – Saulo Ramos 
        – Dix-Huit Rosado 
   PL – Mem de Sá (17). 
 

SUPLENTES 
 

PSD – Silvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Jarbas Maranhão 
PSD – Menezes Pimentel 
PSD – Pedro Ludovico 
PSD – Filinto Müller 
UDN – Coimbra Bueno 
UDN – Zacharias de Assumpção 
UDN – João Arruda 
UDN – Milton Campos 
UDN – João Vilasboas 
UDN – Del Caro 
PTB – Fausto Cabral 
PTB – Vivaldo Lima 
PTB – Arlindo Rodrigues 
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UDN – Lopes da Costa. 
UDN – Sergio marinho. 
PTB – Arlindo Rodrigues. 
Reuniões: Quintas-feiras, as 15 horas. 
Secretário: Eduardo Rui Barbosa 
 
Comissão de Segurança Nacional 

 
UDN – Zacarias Assumpção – 

Presidente. 
PSD – Jarbas maranhão – Presidente. 
PSD – Jefferson de Aguiar 
PSD – Silvestre Pericles. 
UDN – Sergio Marinho. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Arlindo Rodrigues (7). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Jorge Maynard. 
PSD – Victorino Freire 
UDN – João Arruda. 
UDN – Afrânio Lages 
PTB – Saulo Ramos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras ás 16  

horas. 
Secretário: Julieta Ribeiro dos  

santos. 
 
Comissão de Serviço Público Civil 

 
PL – Aloysio de Carvalho – Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – 

Vice-Presidente. 
PSD – Silvestre Péricles 
UDN – Padre Calazans. 
UDN – Coimbra Bueno. 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Fausto Cabral. 
 

SUPLENTES 
 

PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Benedito valladares. 
UDN – Sergio marinho. 
UDN – Reginaldo Fernandes 
PTB – Nelson Cabral. 
PRB – Fausto Cabral. 
PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-ferras, às 16  

horas. 
Secretária: Italina Cruz Alves. 
 

Comissão de Transportes, 
Comunicacões e Obras Públicas 
 
PSD – Jorge Maynard – Presidente. 
UDN – Coimbra Bueno – Vice-

Presedente. 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
PTB – Fausto Cabral (5). 
 

SUPLENTES 

 
PSD – Jefferson de Aguiar 

PSD – Paulo Coelho. 

UDN – Sergio Marinho. 

UDN – Lino de Matos. 

PTB – Nelson Maculan. 

Reuniões: Quartas-feiras ás 16  

horas. 

Secretário: Ronaldo Ferreira Dias. 
 

ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão de Saúde Pública 
 

SEGUNDA REUNIÃO, EXTRAODINÁRIA, 
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 1962 

 
(Republicada por ler saído com incorreção) 

 
Aos vinte dias do mês de março de mil 

novecentos e sessenta e dois, sob a 
presidência do Sr. Senador Fernandes 
Távora, presentes os Srs. Senadores Pedro 
Ludovico, Sérgio Marinho e Saulo Ramos, na 
Sala das Comissões do Senado Federal. 
reune-se a Comissão de Saúde Pública. 

Deixam de comparecer, com causa 
justificada, os Srs. Senadores Reginaldo 
Fernandes e Alô Guimarães. 

E' lida e aprovada, sem debates ou 
alterações, a ata da runião anterior. 

O Sr. Senador Fernandes Távora, no 
exercício da Presidência, avoca e relata, 
favoràvelmente o Projeto de Lei da Câmara 
nº 128 de 1959, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir o crédito especial de Cr$ 
3.000.000,00 em favor do Hospital Espírita 
Andre Luiz, de Belo Horizonte. O parecer e 
aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo que tratar, encerra-
se a reunião, da qual para constar, eu, 
Eduardo Rui Barbosa, Secretário "ad hoc", 
Iavrei a presente ata, que, uma vez lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente 
e demais membros presentes. 

 
ATA DA 32ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA EM 4 
DE MAIO DE 1962 

 
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES 

ARGEMIRO DE FIGUEIREDO E MOURÃO 
VIEIRA 

 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Vivaldo Lima – Paulo 

Fender – Lobão da Silveira – Mathias 
Olympio – Joaquim Parente – Fernandes 
Távora – Menezes Pimentel – Sérgio 
Marinho – Reginaldo Fernandes – 
Argemiro de Figueiredo – Novaes Filho – 
Silvestre Péricles – Jorge Maynard – 
Heribaldo Vieira – Ovídio Teixeira – Lima 
Teixeira – Aloysio de Carvalho – Gilberto 
Marinho – Vanâncio Igrejas – Benedito 
Valadares – Nogueira da Gama – Pedro 
Ludovico – José Feliciano – Alô 
Guimarães – Saldo Ramos (26) 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de 
presença acusa o comparecimento de 26 
Srs. Senadores. Havendo número legal, 
declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2º Secretário procede á Ieitura da 

ata da sessão anterior, que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. 1º  Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Comunicação de eleição e posse 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Soure, PA; 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Itariri, SP; 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Goiandira, GO; 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Nova Friburgo, RJ; 
– da Mesa da Assembléia Legislativa de 

Santa Catarina. 
 

Diversos assuntos 
 

– da Diretoria da associação Paulista de 
Municípios de São Paulo, enviado cópia o 
ofício da União Inter RegionaI de Prefeitos, 
no qual é manifestada sua posição face à 
pretensa transferência do Impôsto Territorial 
Rural para a União. 

– da Diretoria da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Itapetininga, 
SP solicitando providências no sentido do 
amparo à grande família dos inativos; 

– da Câmara Municipal de Lins, SP, 
solicitando providências no sentido da solução 
dos Problemas dos contribuintes dos Institutos: 

– da Câmara Municipal de São Vicente, 
SP, solicitando providências no sentido de 
uma fiscalização mais enérgica pelo 
Departamento Nacional do Trabaiho à 
inescrupulosidade de alguns empregadores, 
que não cumprem as leis trabalhistas; 

– do Sr. Francisco Batista Matos, Procurador 
Autárquico fazendo apêlo no sentido de ser 
aprovado pelo Congresso a aposentadoria aos 30 
anos de serviços para as funcionários públicos; 

– do Sr. José Moacyr Pereira, de Três 
Rios, RJ, fazendo apêlo juntamemente com 
outros funcionários, no sentido de ser a 
aposentadoria para aquela classe, aos 25 ou 
30 anos de serviço; 

– das Prefeituras Municipais de Ferros, 
MG; Jucurutu, RN: Camboriú SC: 
Pomerode, SC, enviando lei orcamentária 
para o exercício de 1962. 

 
Avisos 

 
Do Sr. Ministro da Viação e Obras 

Públicas, de 3 do mês em curso: 
– nº B-94 – Comunica haver 

encaminhado à SUDENE a solicitação 
constante do discurso proferido na sessão de 
5 de abril pelo Sr. Senador Ruy Carneiro; 

– nº B-95 – Trasnsmite as informações 
prestadas pela Rêde Ferroviária Federal S.A. 
em atenção ao Requerimento nº 91, de 1961, 
do Sr. Senado Ruy Carneiro; 

– nº B-100 – Presta informações 
relativamente ao apêlo formulado em 
discurso, pelo Sr. Senador Ruy Carneiro, na 
sessão de 21 de março último, sôbre a 
recontrucão de prédios e reparos em bens 
móveis pertencentes à Diretoria Regional de 
Correios e Telégrafos na Paraíba; 

– nº 101 -- Transmite informações prestadas 
pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e 
Canais, em atenção a solicitação de Sr. Senador 
Paulo Coelho (Requerimento nº 12, de 1962). 

 
Ofícios 

 
Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 

Deputados: 
– nº 574, de 30 de abril – Encaminha um 

dos autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
54, de 1960, sancionado, que cria cargos no 
Quadro a Permanente de Ministério da 
Agricultura e dá outras providências; 

– nº 583, de 2 de maio, encaminhando 
autógrafos do seguinte projeto: 

 
Projeto de Lei da Câmara 

nº 20, de 1962 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 20 DE 1962 

 
(Nº 1.554-B, de 1960, na Câmara dos 

Deputados) 
 

Cria a Fundação Universidade do 
Amazonas e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica criada a Fundação 

Universidade do Amazonas, que o Poder 
Executivo instituirá, com caráter de fundação, 
que se regerá por Estatutos a serem aprovados 
pelo e Presidente do Conselho de Ministros. 

Art. 2º R Fundação será uma entidade 
autônoma e adquirirá personalidade jurídica a 
partir da inscrição, no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, do seu ato constitutivo 
com o qual serão apresentados os Estatutos 
e o decreto que os aprovar. 

Art. 3º A Fundação terá por objetivo criar e 
manter a Universidade do Amazonas, com sede 
em Manaus, instituição de ensino superior, de 
pesquisa e estudo em todos os ramos do 
 

saber e de divulgação científica, técnica e 
cultural. 

Art. 4º O Patrimônio da Fundaçao será 
constituído: 

a) pelos bens móveis e imóvel 
pertencentes a União e ora utilizado pela 
Faculdade de Direito do Amazonas (Lei nº 
924, de 21 de novembro de 1949. 

b) pelos bens móveis e imóveis da 
Faculdade de Ciências Econômica mantida 
pelo Estado do Amazona (Decreto nº 43.426, 
de 26 de março de 1958); 

c) pelas doações e subvenções que lhe 
venham a ser feitas ou concedidas pela 
União, por entidades públicas ou particulares; 

d) pela dotação de Cr$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de cruzeiros) destinados 
à aquisição de terreno e construção dos 
edifícios indispensáveis à Universidade. 

§ 1º Os bens e direitos da Fundação serão 
utilizados ou aplicados de exclusivamente para a 
consecução de seus objetivos, não podendo sob 
hipótese alguma, para tal fim ser alienados. 

§ 2º No caso de extinguir-se a 
Fundação seus bens e direitos serão 
incoporados ao Patrimônio da União. 

Art 5º O Presidente do Conselho de 
Ministros designará por decreto o 
representante da União nos atos de 
instituição da Fundação. 

Parágrafo único. Êsses atos 
compreenderão os que se tornarem 
necessários à integração do patrimônio da 
Fundação dos bens e direitos a que se 
referem as letras "a" e 'b" do artigo 4º e a 
respectiva avaliação. 

Art. 6º A Fundação, sem ônus e 
mediante escritura pública, recebera em 
doação os bens móveis e imóveis referidos 
nas alíneas "a" e "b" do artigo 4º, os quais se 
incorporarão ao seu patrimônio, inclusive os 
bens da União. 

Art. 7º Para manutenção da Fundação, 
o Orçamento Federal consignará anualmente 
recursos sob forma de dotação global e de 
bôlsas de estudo. 

Art. 8º A Fundação será adminisatrada 
por um Conselho Diretor composto de quatro 
membros e dois suplentes escolhidos uns e 
outros entre pessoas de ilibada reputação e 
notória competência e se renovará cada dois 
anos pela sua metade. 

§ 1º O Conselho Diretor elegerá entre 
os membros o Presidente da Fundação. 

§ 2º Os membros do Conselho Diretor 
exercerão mandato por quatro anos, podendo 
ser reconduzidos. 

§ 3º Os membros e suplentes do 
Conselho Diretor serão designados por livre 
escolha do Presidente do Conselho de 
Ministros, sendo a metade para período de 
quatro anos e a outra metade para período 
de dois anos. 

§ 4º A renovação do conselho se fará 
por escolha e nomeação de Presidente do 
Conselho de Ministros, entre os nomes de 
uma lista tríplice, apresentada, para cada 
vaga pelo Conselho Universitário de pessoas 
estranhas aos quadros da Universidade, nas 
condições referidas neste artigo. 

§ 5º O Conselho Diretor elegerá 
livremente o Reitor da Universidade que terá 
funções executiva e didáticas definidas nos 
Estatutos da Universidade, devendo sua 
escolha recair em pessoa de ilibada 
reputação e notória competência. 

 Art. 9º A estrutura da Universidade e 
dos estabelecimentos componentes e as 
relações entre os mesmos e as respectivas 
áreas de competência serão organizadas e 
definidas em Estatutos a serem elaborados 
Pelo Conselho Diretor dentro de sessenta 
(60) dias da vigência desta lei e sujeitos à 
aprovação do Poder Executivo. 

Art. 10. A Universidade gozerá de 
autonomia administrativa financeira didática e 
disciplinar nos têrmos dos Estatutos da 
Fundação e dos seus proprios Estatutos, 
atendidas as exigências da legislação geral 
do ensino superior. 

§ 1º Os órgãos deliberativos e con-
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sultivos da universidade e seus 
estabelicimentos de ensino serão 
organizados nos têrmos dos seus 
Estatutos elaborados pelo Conselho 
Diretor dentro de 90 (noventa) dias da 
vigência desta lei e aprovados pelo Poder 
Executivo. 

§ 2º Os Estatutos da Universidade, 
uma vez aprovados pelo Poder Executivo, 
só poderão ser modificados pelo 
Conselho Universitário e as modificações 
com parecer favorável do Conselho 
Diretor deverão ser aprovadas pelo Poder 
Executivo ouvido o órgão competente. 

Art. 11 Os contratos do pessoal 
docente, técnico e administrativo da 
Fundação, reger-se-ão pela legislação do 
trabalho. 

§ 1º O quadro do pessoal referido 
neste artigo será fixado pelo Conselho 
Universitário e com parecer favorável do 
Conselho Diretor deverá ser aprovado 
pelo Poder Executivo não podendo ser 
alterado dentre do período para o qual foi 
orgranizado, nunca inferior a cinco anos, 
cada perído. 

§ 2º Nenhum docente ou funcionário 
técnico ou administrativo será admitido 
sem que proceda a instalação do 
respectivo serviço. 

Art. 12 Às disciplinas serão 
obrigatóriamente agrupadas em 
departamentos, observado o critério da 
afinidade. 

§ 1º Em nenhum curso, o currículo 
compreenderá maior número de 
disciplinas do que o previsto na legisleção 
vigente sôbre o ensino superior. 

§ 2º Nenhum curso poderá funcionar 
com menos de 30 (trinta) ou mais de 60 
(sessenta) alunos em cada série. 

Art. 13 Os Estatutos da Universidade 
desporão sôbre a carreira do magistério 
que compreenderá o instrutor, o 
Assistente, o Professor Adjunto e o 
Professsor, respeitados os preceitos 
constitucionais qundo ao provimento 
efetivo das cadeiras. 

§ 1º Só poderão exercer cargos de 
Professor Adjunto ou Professor 
profissionais com título de Livre Docente 
ou Professor Catedrático de qualquer das 
disciplinas que integram o respectivo 
Departamento. 

§ 2º Não serão realizados concursos 
para provimento efetivo dos cargos de 
Professor dentro do prazo mínimo de 
cinco anos. 

Art. 14. A Universidade se compora 
dos seguinte, estabelecimentos de ensino 
superior: 

a) Faculdade de Direito do 
Amazonas (Lei nº 924, 21 de novembro 
de 1949); 

b) Faculdade de Engenharia: 
c) Faculdade de Farmácia e 

Odontologia; 
d) Faculdade de Medicina; 
e) Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras; 
f) Faculdade de Ciëncias 

Econômicas do Amazonas 
§ 1º Às escolas referidas neste artigo 

serão denominadas Faculdade de Direito, 
Faculdade de engenharia, Faculdade de 
Farmácia e Odontologia, Faculdade de 
Medicina, Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras e Faculdade de Ciências 
econômicas da Univesidade do 
Amazonas. 

§ 2º Ficam autorizadas as instalação e 
o funcionamento das Faculdades referidas 
nas alíneas b, e, d e e dêste artigo atendido 
e disposto no § 2º do artigo 12. 

Art. 15. Serão extintos à medida que 
se vagarem os cargos públicos Federais da 
Faculdade de Direito do Amazonas, sendo 
então providos os cargos correspondentes 
no Quadro referido no § 1º do artigo 11. 

Art. l6. Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir pelo Ministério da 
Educação e Cultura o crêdito de Cr$ 
53.000.000,00 (cinquenta e três milhões 
de cruzeiros) sendo Cr$ 28.000.000,00 
(vinte e oito milhões de cruzeiros) para 
Pessoal e Cr$ 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de cruzeiros) para material. 
 

Art. 17. O Orçamento da União 
consignará, a partir de 1963, dotação 
para cumprimento do disposto na letra "d" 
do artigo 4º, e em atendimenento ao § 2º 
do art. 14. 

Art. 18. Ao Tribunal de Contas a 
Fundação prestará anualmente contas de 
todo o seu movimento financeiro, que 
compreenderá o da Universidade. 

Art.. 19. Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões de Educação e 
Cultura, de Serviço Público Civil e de 
Finanças. 

 
PARECER Nº 104. DE 1962 

 
Redação do vencido na discussão 

preliminar do Projeto de Lei do Senado nº 
29, de 1960. 

 
Relator: Senador Alô Gdimarães. 
A Comissão apresenta a redação do 

vencido na discussão preliminar do 
Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1960, 
que estabelece normas para o 
recebimento de verbas orçamentárias e 
créditos da Justiça do Trabalho. 

Sala das Comissões em 3 de maio e 
de 1962. – Sérgio Marinho, – Presidente. 
– Alô Guimarães, Relator. – Lobão da 
Silveira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 104  

DE 1962 
 

Redação do vencido na discussão 
preliminar do Projeto de Lei do Senado nº 
1960, que estabelece normas para o 
recebimento de verbas orçamentárias e 
créditos da Justiça do Trabalho. 

 
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As dotaçôes orçamentárias e 

os créditos destinados ao Tribunal 
Superior do Trabalho e aos Tribunais 
Regionais do Trabalho serão recebidos 
pelos Diretores das respectivas 
Secretarias, em 4 (quatro) e iguais 
presteções, adiantadamente, no início dos 
meses de janeiro, abril, julho e outubro, 
mediante requisição dos quantitativos 
referentes ao material das mesmas 
repartições, inclusive os atribuídos às 
juntas de Conciliação e Julgamento. 

Art. 2º Os Diretores das Secretarias, 
Mediante prévia autorização do 
Presidente do Tribunal competente, 
promoverão a aplicação das quantias 
adiantadas pelo Ministério da Fazenda. 

Art. 3º Da aplicação dos 
adiantamentos recebidos será feita 
prestação de Contas ao Tribunal de 
Contas da União, na forma da legislação 
em vigor. 

Art. 4º. Serão suprimidas as tabelas 
de distribução das dotações 
orcamentárias destinadas ás Juntas de 
Conciliação e Julgamento. 

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

 
PARECERES Ns 85-A e 87, DE 

1962, QUE SE REPUBLICA POR 
OMISSÃO NO DIÁRIO DO CONGRESSO 
NACIONAL DE 1º DE MAIO DE 1962, À 
PÁGINA 577. 

 
PARECERES NS. 85-A E 87, DE 1962 

 
Nº 85-A, DE 1962 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 30, de 1961, que altera disposições do 
Decreto-lei número 5.452, de 1 de maio 
de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

 
Relator: Senador Lourival Fentes. 
O presente projeto, de autoria do 

ilustre Senador Paulo Fender, visa a 
alterar o disposto nos arts. 373, 374, 
376 382 do Decreto-lei nº 5.432, de 1º 
de maio de 1943 – Consolidação
 

das Leis do Trabalho –, no tocante  
à duração do trabalho normal da 
mulher e às suas prorrogações, 
previsíveis imprevisíveis naquêle 
diploma legal. 

O projeto reduz de oito (8) para 
seis (6) horas o trabalho normal diurno 
da mulher, de quarenta e oito (48) para 
trinta e seis (36) o limite semanal de 
horas de trabalho e aumenta de onze 
(11) para treze (13) o repouso 
obrigatório entre duas jornadas de 
trabalho. 

Em sua justificação verbal, o 
eminente senador invocou parecer 
exarado pelo "Bureau Internacional do 
Trabalho" sôbre a diferenciação físico-
biológica existente entre o homem e a 
mulher e os perigos e prejuízos que 
poderão surgir, tanto para esta como 
para a sua família, se as suas tarefas e 
o seu trabalho não tiverem sôbre si 
medidas de protecão social emanadas 
do Estado. 

Realmente, o referido parecer do 
B.I.T., citado por numerosos autores e 
técnicos especializados na matéria, tem 
recebido o aplauso e a concordância de 
tantos quantos se preocupam com êste 
aspecto do problema, que é aliás, de 
fundamental interêsse para a classe 
feminina laboreira. 

Ao primeiro exame poderia 
parecer que as disposições contidas 
no projeto ofendem o estatuído no 
artigo 157, II, da Constituição Federal 
– o que não ocorre. A nossa Carta 
Magna, ao proibir a existência de 
diferenças de salários para um 
mesmo trabalho por motivo de idade, 
sexo, nacionalidade ou estado civil, 
assegura a igualdade formal e não a 
material e – o que não seria justo. 
Desde que exista, quando se fala em 
mesmo trabalho igual produtividade, 
qualidade e atividade deverá haver 
identidade de salários. A igualdade, 
portanto, é relativa ao salário, o que 
não impede como pretende o projeto, 
que a melhor tenha o seu trabalho 
diário reduzido. 

Não há, assim, infringência aos 
preceitos constitucionais, nem existe, 
ainda, qualquer impedimento a que quem 
produza mais, ganhe mais. 

A contrário sensu, podemos 
considerar como violação ao art. 157, II, 
de Constituição Federal, "exigir-se a 
pessoas de certa idade, sexo, 
racionalidade ou estado civil, maior 
número de horas de serviço a fim de se 
compensar a igualdade dos salários" 
(Pontes de Miranda, "Comentários á 
Constituição de 1946". Tomo VI, 3ª ed 
pág. 18). 

Nada a opor, ante o exposto, do 
ponto de vista jurídico-constitucional, ao 
projeto de lei em estudo. 

Sala de Comissões, em 4 de outubro 
de 1961 – Jefferson de Aguiar, 
Presidente. – Lourival Fontes, Relator. – 
Lima Teixeira. – Mem de Sá. – Heribaldo 
Vieira. – Vivaldo Lima. – Milton Campos. 

 
Nº 87, DE 1962 

 
Da Comissão de Legislação 

Social sôbre o Projeto de Lei do 
Senado nº 30, de 1961, que altera 
disposições da Consolidação das  
Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. 

 
Relator: Senador Lima Teixeira 
1. O presente projeto de lei, de 

autoria do nobre Senador Paulo Fender 
visa a alterar as disposições constantes 
dos arts. 373, 374, 376 e 382 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, dando-lhes nova 
redação. 

2. Os citados artigos da Consolidação 
versam sôbre a duração do trabalho 
 

normal da mulher (8 horas), a sua 
prorrogação diurna máxima (2 horas), e 
limite máximo de horas semanais (48 
horas), a prorrogação do trabalho diurno 
em casos excepcionais (10 horas) e sôbre 
o intervalo de onze hora entre duas 
jornadas de trabalho. 

3. O projeto, entretanto, com a nova 
redação dada, pretende reduzir de oito 
para seis horas o trabalho normal diurno 
da mulher, de quarenta e oito para trinta e 
seis horas o limite semanal de horas de 
trabalho e, ainda, aumentar de onze para 
treze horas o intervalo entre duas 
jornadas de trabalho destinado ao 
repouso. 

4, O ilustre autor do projeto, em sua 
justificação verbal, comentando as razões 
que o levaram a apresentá-lo, esclarece 
que: 

"A Legislação Trabalhista impõe os 
mesmos deveres a mulher, deveres que 
se reconhecem ao homem, no exercício 
do trabalho manual ou do trabalho mental, 
no exercício de qualquer trabalho, nos 
escritórios ou nas fábricas". 

Cita, a seguir, artigo apresentado 
pelo renomado "Bureau Internacional do 
Trabalho" sôbre a diferenciação física 
existente entre o homem e a mulher e as 
repercussões, os perigos e os prejuízos 
que poderão advir para esta e sua família, 
se não forem tomadas, a seu respeito, 
medidas de proteção social. 

5. O projeto, assim, visa a dar maior 
proteção á mulher, regulando o seu 
trabalho de maneira mais consentânea 
com a sua condição biológica, a fim de 
evitar prejuízos, tanto para a sua vida, 
como para a vida de seu lar – o que deve 
ser impedido pelo Estado através da 
adoção de medidas de proteção, 
acauteladoras do interêsse da própria 
coletividade. 

6. A douta Comissão de Constituicão 
e Justiça, ouvida sôbre a matéria, 
elucidou tôda e qualquer dúvida que, á 
primeira vista, poderia existir quanto á 
constitucionalidade do projeto. 

O aspecto econômico, igualmente, 
foi muito bem estudado pela ilustrada 
Comissão de Economia, que opinou pela 
aprovação de projeto. 

7. Resta, agora, ser analizado por 
esta Comissão o aspecto social e 
eminentemente humano que cerca a 
proposição do nobre Senador Paulo 
Fender. 

8. Realmente, conforme salientou o 
autor em sua justificação, trata-se de 
assunto que suscitará controvérsias e 
discussôes, mas que, indiscutívelmente; é 
merecedor do nosso acolhimento. 

O referido parecer do B.I.T., órgão 
especializado no estudo da matéria, é 
conhecido citado e elogiado por todos os 
que lidam, trabalham e estudam a 
legislação social, desejosos de colocar a 
Justiça Social em seus devidos têrmos. 

9. O problema da mulher que 
trabalha e da proteção a que ela faz jús e 
merece é antigo e teria de ser 
pesquisado, nos países americanos, 
desde 1577, nas "Leyes de Indias" que 
proibiam as mulheres de trabalhar nas 
fazendas. 

No Brasil, embora alguns esbôços e 
tentativas tenham sido feitas desde 1911, 
inclusive aprovando convenções 
internacionais, sòmente depois de 1930 é 
que o trabalho da mulher veio a ter a 
devida proteção estatal como, por 
exemplo, no Decreto nº 21.417, de 17 de 
maio de 1932, que regulou as condições 
de trabalho nos estabelecimentos 
industriais e comerciais, vedou o trabalho 
feminino das 22 horas até as 5 horas da 
madrugada e poibiu o trabalho de 
mulheres no subsolo e em obras da 
construção, bem como nos serviços 
insalubres, além de adotar outras 
providências no tocante ao licenciamento 
da mulher grávida. 

Desta forma, o Brasil que se 
encontrava muito atrazado em relação á 
legislação trabalhista europeia, foi se
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atualizando e adotando normas mais 
humanas e condizentes com as reais 
necessidades dos trabalhadores, 
chegando a possuir uma das legislações 
trabalhista mais avançadas do mundo. 
Não devemos, entretanto, estagnar ou 
deixar de evoluir. Ao contrário, devemos 
procurar progredir, acompanhando as 
transições que se operam sempre em 
nosso mundo, a fim de que estejamos 
cada vez mais dentro dos preceitos da 
Justiça Social. 

10. Os autores e tratadistas são 
unânimes em afirmar que o trabalho da 
mulher, tendo em vista a sua condição 
biológica especialíssima, é merecedora 
de proteção especial. 

A título de ilustração, permitimo-nos 
transcrever os ensinamentos de A. 
Caldas Brandão: 

"A constituição da Mulher, a fragilidade 
de seu organismo, sua fisiologia, seu 
permanente estado de espírito, os problemas 
do lar e da família, suas angústias e 
preocupações maternas – tudo isso emoldura 
o trabalho feminino num quadro à parte. 

A proteção à mulher que trabalha 
assenta-se em normas de direito publico 
internacional, tão numerosas são as 
convenções e recomendações votadas 
pela Conferência Internacional do 
Trabalho" ("Consolidação das Leis do 
Trabalho Interpretada", vol. 1, pág. 316). 

11. Poder-se-ia argumentar, contra as 
disposições constantes do projeto, que as 
mulheres seriam prejudicadas porque os 
patrões dariam preferência ao trabalho 
masculino, uma vez que poderiam 
trabalhar mais. Tais alegações, no entanto, 
não teriam fundamento, bastando, para 
verificar-se a sua improcedência, salientar 
o que foi esclarecido pela Comissão de 
Economia: "quem trabalhar maior número 
de horas produzirá mais e perceberá em 
correspondência ao seu trabalho". 

Assim, a mulher, trabalhando 
sòmente seis horas, perceberá menos 
que o homem que trabalhar oito horas. 
Não haverá, portanto, qualquer diferença 
para os patrões: desde que o serviço seja 
produtivo e eficiente. A diminuição das 
horas de trabalho e o aumento do número 
de horas do intervalo de repouso 
obrigatório importará em que a mulher, 
mais descansada e tranqüila, trabalhe 
produtiva e eficientemente, com melhoria 
do seu serviço. 

12. O preceito "salário igual para trabalho 
de igual valor", consagrado pelo Tratado de 
Versalhes de 1919 e adotado pelos arts. 460 e 
461 da C.L.T. não será igualmente, infringido – 
conforme demonstrou a Comissão de 
Constituição e Justiça. 

13. Esta Comissão, em face do 
exposto, está de inteiro acôrdo com a 
proposição. 

Existe, entretanto, um ponto que 
poderá dar motivo a dúvidas: é que o 
projeto dá nova redação aos artigos 373, 
374, 376 e 382 da Consolidação das Leis 
do Trabalho sem, no entanto, transcrever 
os parágrafos únicos dos arts. 374 e 376. 
Tal fato poderia dar a entender que a 
nova redação não adotou os preceitos 
existentes nos referidos parágrafos – o 
que não ocorre. Além disso, a emanta do 
projeto merece uma correção. 

14. Assim, somos pela aprovação do 
projeto, na forma da emenda substitutiva 
que apresentamos a seguir e que visa a 
corrigir as pequenas lacunas indicadas. 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 1  

(C:L.S. ) 
 

Altera disposições da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, 1º de maio de 1943. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os antigos 373, 374. 376 e 

382 da Consolidação das Leis do Tra- 
 

balho, aprovada pelo Decreto-lei número 
5.452, do 1º de maio de 1943, passam a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 373. A duração normal de 
trabalho da mulher, será de seis (6) horas 
diárias, exceto nos casos para os quais 
for fixado duração inferior. 

Art. 374. A duração normal do 
trabalho diurno da mulher poderá ser 
elevada, no máximo, de mais duas (2) 
horas mediante contrato coletivo ou 
acôrdo firmado entre empregados e 
empregadores, observado o limite de 
trinta e seis (36) horas semanais. 

Parágrafo único. O acôrdo ou 
contrato coletivo de trabalho deverá ser 
homologado pela autoridade competente 
e do mesmo constará, obrigatòriamente, a 
importância do salário da hora 
suplementar, que será igual à da hora 
normal, acrescida de uma porcentagem 
adicional de 20% (vinte por cento) no 
mínimo." 

"Art. 376. Sòmente em casos 
excepcionais, por motivo de fôrça maior, 
poderá a duração do trabalho diurno 
elevar-se além do limite legal ou 
convencionado, ate o máximo de dez (10) 
horas, e o salário hora será, pelo menos, 
25% (vinte e cinco por cento) superior ao 
da hora normal. 

Parágrafo único. A prorrogação 
extraordinária de que trata êste artigo 
deverá ser comunicada por escrito a 
autoridade competente, dentro do prazo 
de quarenta e oito (48) horas". 

"Art. 382. Entre duas jornadas de 
trabalho, haverá um intervalo de treze 
(13) horas consecutivas, no mínimo, 
destinado ao repouso." 

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

Sala das Comissões, em.....de 
fevereiro de 1962. Lima Teixeira, 
Presidente e Relator. – Menezes 
Pimentel. – Lourival Fontes. – Dix-Huit 
Rosado. – Paulo Fender. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. 
Senador Paulo Coelho enviou á Mesa 
discurso a fim de ser publicado na forma 
do disposto no art. 201, § 2º, do 
Regimento Interno. 

S. Ex.ª será atendido. 
E o seguinte o discurso do Sr. Paulo 

Coelho: 
Senhor Ministro. 
Consigna o Orçamento do Ministério 

da Viação e Obras Públicas a verba de 
dez milhões de cruzeiro destinada a 
serviços do pôrto de Humaitá. 

As barrancas de frente aquela cidade 
estão desmoronadas, impedindo 
embarque e desebarque de mercadorias 
das embarcações fluviais que para ali 
trafegam. 

São obras de absoluta necessidade 
que da própria Prefeitura local poderá 
executar sob a fiscalização dêsse 
Ministério. 

Daí formular veemente e patriótico 
apêlo a Vossa Excelência para que esta 
dotação seja liberada e os serviços 
atacados imediatamente. 

Concretizada a realização dessas 
obras terá Vossa Excelência a 
interminavel gratidão daqueles nossos 
patrícios tão necessitados da assistência 
permanente do Govêrno da União. 
devendo ser salientado que a execução 
dêsses serviços dará emprego a 
trabalhadores necessitados de 
desenvolver as suas atividade na região 
para manutenção de suas famílias
 

assim evitando o abandono do local em 
busca de trabalho em outras localidades. 

Outros assuntos que meus 
conterrâneos reputam como 
imprescendíveis são: 

a) Construção do prédio da Estação 
Postal Telegráfica, mediante a liberação 
imediata da verba de Cr$ 2.000.000,00 
igualmente consignados no Orçamento da 
União; 

b) Construção efetiva da estrada de 
rodagem Pôrto-Velho – Humaitá – Lábrea 
– BR-93, incluída no Plano Rodoviário 
Nacional, cujos trabalhos de há muita 
estão paralizados; 

c) drenagem e destacamento ao 
menos dos igapós que circundam a 
cidade, no evitar a permanente 
estagnação de águas que ali se 
acumulam por ocasião das vazantes com 
grave prejuízo para a saúde pública, 
conforme fiz acentuar ao Senhor Ministro 
da Saúde, em recente memorial, cópia 
inclusa. 

Certo de contar com o decidido e 
eficaz apôio de Vossa Excelência às 
justas e merecidas reivindicações 
assinaladas. 

O SR. PRESIDENTE: – Acha-se em 
tramitação no Senado, desde dezembro 
de 1956, o Projeto de Lei da Câmara nº 
385, de 1956, que concede isenção de 
direitos de importação taxas aduaneiras e 
impôsto de consumo para o 
aparelhamento cirúrgico e de urologia; 
destinado à instalação da 14ª Enfermaria 
da Santa Casa de Misericórdia do antigo 
Distrito Federal. 

Por iniciativa das Comissões de 
Economia e de Finanças, quatro ofícios – 
de 24 de junho de 1958, 4 de abril de 
1959, 7 de novembro de 1960 e 19 de 
janeiro de 1961 – foram enviados ao 
Provedor da referida Santa Casa, 
indagando se o material em apreço já foi 
retirado da alfândega. 

Todos ficaram sem resposta. 
Em seu Parecer nº 22-60, a 

Comissão de Economia manifestou o seu 
pensamento de que se ao fim de trinta 
dias não fossem prestadas as 
informações, o projeto devia ser 
arquivado. 

Dispõe o Regimento no § 2º do seu 
art. 156, alterado pela Resolução número 
76-61, no tocante a diligências propostas 
pelas Comissões: 

"§ 2º Ao fim do prazo de um mês 
será renovado, independentemente de 
deliberação do Senado, ou da Comissão 
o expediente relativo à diligência não 
cumprida. 

Transcorrido mais de um mês sem 
resposta a matéria será incluída em pauta 
da Comissão, a fim de que decida: 

a) se dispensar a diligência. 
Para cumprimento do disposto nessa 

determinação regimental, a Presidência 
vai encaminhar o projeto à Comissão de 
Finanças. 

Está finda a leitura do expediente. 
Há oradores inscritos. O primeiro e o 

nobre Senador Venâncio Igrejas, e o 
segundo o nobre Senador Lima Teixeira. 
Em virtude do segundo orador inscrito 
estar na liderança da Maioria, de acôrdo 
com o Regimento Interno tem preferência 
sôbre o primeiro. 

Portanto, concedo a palavra a nobre 
Senador Lima Teixeira, como Líder da 
Maioria S. Ex.ª dispiõe de vinte minutos 
para pronunciar seu discurso. 

O SR. LIMA TEIXEIA (como 
líder da Maioria) (não foi Revisto 
pelo orador): – Senhor Presidente, 
últimamente tenho observado 
 

que a imprensa brasileira se vem 
preocupando com o problema da 
desimcompatiblização dos Ministros de 
Estado. 

Vez por outra tenho assistido e mesmo 
comprendido a razão dos comentários de 
certos jornais, que pensam, em vista de 
estarmos no regime parlamentarista, que os 
Ministros não necessitam desimcompatiblizar-
se para concorrer ao pleito que se avizinha, de 
7 de outubro. 

Sr. Presidente, não comprendo que 
nesses comentários se chegue admitir que 
o regime pode perícular se por ventura os 
atuais Ministros se descompatibilizarem 
como se fôssem insubstituíveis. 

Vamos então analizar, Sr. 
Presidente. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
Permite  Vossa Excelência um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – A 
propósito do vecábulo – insubstituível –
que V. Ex.ª empregou recordo-me de que 
nesta semana lI, nos jornais da imprensa 
carioca, que um outro ministério que se 
elegesse com a saída do atual, seria o 
ministério "tampão", como dizem. Não 
penso assim, pois o ministério poderia até 
ser definitivo, desde que composto de 
homens de alto gabarito. Creio que não 
há ninguém insubstituível, nem deste 
ministério, nem de outro que se organize. 
O Brasil está cheio de homems ilustres, 
capazes, que podem ocupar qualquer 
pasta, sem que se de a êsse ministério 
que se organize, o título de tampão. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito. 
De pleno acôrdo com os argumentos que 
V. Ex.ª expendeu. 

O que não é possível e mesmo não se 
justifica é a permanência dos ministros e a 
concorrência dos mesmos ao pleito que se 
avizinha, porque o bom senso nos indica 
que estando alguem com pedras em mão, 
inclusive o de nomear, possa, isenção de 
animo, concorrer a um pleito eleitoral, sem 
que sem que influencie os eleitores e até 
estabeleça concorrência desleal com 
aquêles que vão também no pleito de 7 de 
outubro, disputar uma senatoria ou uma 
cadeira na Câmara dos Deputados. 

O SR. VENANCIO IGREJAS: – 
Permite Vossa Excelência um aparte?  

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. VENANCIO IGREJAS: – 
Agradeço a deferencia de V. Exelência 
em me conceder o aparte. Ante-ontem, 
em aparte a importante discurso 
pronunciado pelo nobre Senador Novaes 
Filho, tomei a liberdade de contraditar o 
eminente Senador Paulo Fender, quando 
êste dizia que o parlamentarismo entre 
nós estava falido Afirmei então que não 
podia estar falido, pelo fato de que ainda 
a meu ver não estava instituido e não 
apenas porque faltasse a lei 
complementar, porque na realidade temos 
mais um presidencialismo atenuada. O 
ato adicional apenas anulou algumas 
iniciativas do Presidente. Nestas 
condições o que temos e um regime 
habrido como afirmado pelo próprio 
Presidente do Gabinete, Premier 
Tancredo Neves, em Palestra que 
realizou na Universidade Católica Então, 
o que realmente me parece importante é 
que ficamos funcionar o Parlamentarismo 
pois se êle de fato funcionar, essa 
questão da elegibilidade ou não dos 
ministros ficará de certo modo resolvida 
porque, realmente, no regime 
parlamentarista não há necessidade de 
desincompatibilização de ministros, e não 
como no regime presidencialista em que 
os homens são da confiança do 
Presidente da República. O Ministério 
parlamentar não é demissível como o 
presidencialismo, pelo Presidente, porque 
na realidade são homens da confiança do
 

 



620 Sábado 5 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Maio de 1962
 
Congresso, do Parlamento da Câmara 
dos Deputados. Então ocorre que se um 
dêsses ministros ou se o próprio 
Conselho andar mal e comecer aquilo 
que é receio de todas ou seja o uso de 
influências, de pressão como resultado do 
cargo que exerce, então o que ocorre é 
que a Câmara dos Deputados há de 
derrubar o ministro. Queria concluir com 
V. Ex.ª dizendo o seguinte: onde estamos 
de acôrdo é que na situação atual haverá 
necessidade da desincompatibilzação 
face ao texto constitucional, mas o que 
acho é que não devemos inverter os 
têrmos da questão. Em vez de 
mantermos o texto constitucional, 
devemos reformá-lo. Em vez de 
pleitearmos a desincompatibilização dos 
ministros, devemos fazer funcionar o 
parlamentarismo, a fim de que quando o 
ministro andar mal, fôr censurado, exercer 
mal a sua função, exercer pressão nas 
eleições, seja derubado pela Câmara dos 
Deputados. Não devemos, data venia, 
inverter a questão reduzir o 
Parlamentarismo a um têrmo que não lhe 
é institucional, mas sim reformarmos a 
Constituição, fazer o Perlamentarismo 
funcionar, o que é muito mais importante 
Muito agradeço a oportunidade que me 
proporcionou de apartear Vossa 
Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Eu é que 
agradeço a colaboração do representante 
do Estado da Guanabara e Continue 
neste argumento: é justo, é lógico, é 
racional, é sensato, a despeito de 
reconhecermos a excelência, as virtudes, 
a capacidade intelectual e cultural dos 
atuais ocupantes dos ministérios, que 
continuem sem se desincompatibilizarem 
no prazo constitucional para concorrer à 
êsses postos? É claro que não é possível 
nem constitucional nem moralmente. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Solidarizo-
me com o pensamento de V. Excelência. 
Não é constitucional nem moral a 
permanência dos Ministros nos seus postos 
para disputarem as eleições do próximo 
pleito. A matéria tem trânsito livre em todos 
os espíritos esclarecidos. Não obstante, 
louvo-me nas próprias palavras de S. 
Excelência o Senhor 1º Ministro Tancredo 
Neves quando interpelado sôbre a matéria, 
disse: "Não há dúvida. Se a Constituição 
proibe a permanência, se não permite que 
um Ministro fique no seu posto e dispute 
eleições, serei o primeiro a deixar o cargo se 
pretender. no próximo pleito eleitoral de 3 de 
outubro, disputar uma Cadeira do 
Parlamento." Tranquiliza a quem como eu, 
faz parte da grei pessedista, o 
pronunciamento do nosso ilustre 
representante, o mais graduado do 
Gabinete. Estou de acôrdo com V. 
Excelência, nobre Senador Lima Teixeira: 
não é possível pretender-se, em cima do 
marco eleitoral, estabelecer uma mudança 
na conceituação da nossa Carta Magna. Se 
ela não permite disputem os ministros as 
eleições sem se desincompatibilizar como 
inventar-se uma fórmula, de última hora para 
se admitir essa possibilidade? do mesmo 
passo, há o aspecto moral. Acredito que 
nenhum dos Senhores Ministros pretende 
permanecer no seu posto simplesmente por 
apêgo ao cargo que é uma honraria notável 
em que o indivíduo pelos seus méritos, vai 
desempenhar missão político-administrativa. 
Se, porém, há um impedimento, êste mesmo 
Ministro há de ser aquêle que já em primeiro 
lugar se desprendeu do seu posto para 
disputar as eleições. Os argumentos são 
portanto, de ordem constitucional e moral e 
agora confirma o meu pensamento o nobre 
Senador Alô Guimarães. Realmente, não se 
pode admitir que Ministros escolhidos e da 
confiança do Congresso venham a dispu- 
 

tar o pleito com êsses mesmos 
congressistas. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Os 
argumentos de V. Ex.ª são legítimos! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Por razão 
com um gesto, não só de 
desprendimento, mas de atitude cívica 
moral, devem colocar-se no mesmo nível 
na competição para a disputa de sufrágio 
popular. Com isto se colocarão à altura da 
confiança que receberam do Congresso 
Nacional. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
permite Vossa Excelência um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
Nobre Senador, não só aceito os 
argumentos de ordem moral e 
constitucional trazidos por V. Excelência 
contra a emanda que considera a 
desincompatibilisacão dos ministros para 
concorrer às eleições como ouso refutar 
os de ordem doutrinária que costumam 
invocar: de que a desincompatibilização é 
contrária ao Sistema Parlamentar de 
Govêrno. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muto bem! 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O 

sistema Parlamentar de Govêrno, a não 
ser nos seus dois pontos básicos e 
essenciais – a responsabilidade do 
Govêrno e a dissolução do Parlamento – 
é como um papel-carbono que assimula 
as peculiaridades de cada país, onde 
êsse sistema é exercido. O sistema 
Parlamentar, na Inglaterra, é um, na Itália, 
outro e ainda outro na França. São 
sistemas diversificados, que apresentam 
várias matizes. Há sistemas bicamerismo 
e de unicamerismo, onde a dissolução do 
Parlamento ora se processa por meio da 
consulta ao povo, ora tal consulta não é 
realizada. Ha inúmeras modalidades no 
sistema parlamentar. De forma que a 
desincompatibilização ali não é essencial. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exato. 
Penso da mesma maneira que V, 
Excelência. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Tanto 
assim que tive o cuidado de examinar 
tôdas as Constituições do mundo, nos 
países que adotam o sistema parlamentar 
de govêrno, e verifiquei que a 
desincompatibilização é, quase sempre, 
objeto de leis ordinárias, nunca de 
matéria de ordem constitucional, a não 
ser na parte que exige que o candidato 
tenha a nacionalidade do país e tenha 
ocupado determinados cargos, no 
Senado e na Câmara. 

Não sei por que desejam-lhes um 
caráter doutrinário, isto é, que a 
desincompatibilização é contraria ao 
Sistema Parlamentar de Govêrno. Até 
êste argumento refruto para acompanhar 
a tese que V. Ex.ª, brilhantemente, está 
defendendo no seu discurso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito 
abrigado ao aparte de V. Excelência. 

Outro argumento invocado pela 
Imprensa é que o regime poderia 
periclitar. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Pelo 
contrário, o regime se revitalizará. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vossa 
Excelência diz muito bem. 

Mas, Sr. Presidente, a Imprensa 
afirma que o regime poderia correr perigo 
porque a substituição dos atuais Ministros 
ocorreria numa fase transitória, isto é, os 
que fôssem escolhidos exerceriam 
mandatos-tampões. 

Não sei quais os argumentos que 
levariam à conclusão de admitir-se que as 
que agora forem escolhidos, em razão da 
desincompatibilização, acuparão os 
cargos por um prazo determinado e não 
pela confiança que êles podem depositar 
no Congresso ou o Congresso nêste 
Conselho novo que venha a colaborar 
com a Presidência da República. 

Ora, Sr. Presidente, no Senado não 
há um terço de seus membros que irá 
fornecer, porque ainda não expirou o 
têrmo de seu mandato? 

Será pela ausência nesta Casa de 
Parlamentares, de homens de cultuta? 
Não é possível admitir-se semelhante 
hipótese se assim pensasse, estaria 
incorrendo num êrro,... 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Muito 
bem! O argumento é até agressivo ao 
Senado! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: –...estaria 
fazendo um péssimo juízo do Govêrno que 
desconfiasse de si mesmo, que não 
acreditasse nas diretrizes tracadas e não 
contasse com a confiança do povo que o 
elegeu, como, no caso em tela, do 
Presidente João Goulart. S. Ex.ª não 
recebeu sòmente o sufrágio do povo 
brasileiro mas foi, na verdade, empessado 
pela vontade unânime dêsse mesmo povo 
numa hora em que uma classe de político-
militares desejava fraudar a Constituição. 

Se isto é verdade, então, com mais 
autoridade se encontra o Govêrno para  
na emergência em que um dispositivo 
Constitucional exigir a desincampatibilizacão 
de Ministros, acertar a substituição através 
do voto do Congresso com a indicação dos 
novos membros. Isto sim, é Democracia. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar 
os tímpanos): – Comunico ao nobre 
Senador Lima Teixeira que o tempo de 
que dispõe está prestes a esgotar-se 
restando apenas três minutos para 
conclusão do seu discurso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor 
Presidente, encerrarei minhas 
consideraçôes. 

Apenas faço advertência a um 
Presidente da República que me ligam 
laços de estima, de atenção e de apreço 
e, especialmente ao Govêrno que apoio 
integralmente. O fato de apoiá-lo, porém, 
não impugna minha autoridade de critica 
sempre que necessário se fizer, para 
mostrar que são outros os caminhos que 
devemos seguir, e minha voz neste 
instante, não Interpreta o meu 
pensamento apenas senão o da quase 
unanimidade do Senado da República. 

O SR. VENANCIO IGREJAS: – 
Permite Vossa Excelência um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muita 
honra. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Agradeço a benevolência de V. Ex.ª, 
concedendo-me o aparte já ao término do 
seu discurso. Mas, não poderia deixar 
sem reposta alguns dos pontos 
focalizados. Primeiro, o nobre Senador 
Heribaldo Vieira falou como há declarado 
porque é reconhecido presidencialista. Na 
verdade, não é pressuposto essencial do 
regime parlamentarista a elegabilidade 
dos Srs. Ministros; ela é concetrânea com 
o regime, é do funcionamento normal do 
parlamentarismo, é própria da harmonia 
dêsse regime, mas, não que seja um 
pressuposto. V. Exª., no discurso que 
prenuncia por todos os títulos importante, 
mostra ainda como a nossa mentalidade 
permanece presidencialista, o que é muito 
natural, quando suscite o argumento de 
que o regime viria a periclitar, fôsse o 
Ministério substituido. Isto é mentalidade 
presidencialista. No Parlamentarismo o 
Ministério pode ser substituído a tôda 
hora e a qualquer momento, se o 
parlamentarismo estiver funcionando, 
porque isto é da normalidade do regime 
que, por isso, não periclitará. Mas, o  
que acontece é que a Câmara dos 
Deputados não censura Ministro, não 
interpela o Gabinete, e assim, há  
sete meses, quando censura e 
interpelação sã do funcionamento normal 
do regime. Era preciso que a tôda hora 
estivessem sendo interpelados os 
Ministros e a tôda hora comparecessem  
á Câmara dos Deputados, inclusive o  
 

Sr. Primeiro Ministro, que se colocassem 
as magnas questões em têrmos de 
confiança. Mas assim não se fêz no 
caso da Telefônica, e nem no caso do 
aumento do funcionalismo. O Govêrno, 
em vêz de colocar essas questões em 
têrmos de confiança, não! ficou 
caudatário, acompanhando as decisões 
da Câmara dos Srs. Deputados. Quero 
dizer que em verdade, defendo é a 
institucionalização do regige, e não 
invertermos a questão à moda brasileira. 
Devemos, em vez de nos preocuparmos 
com detalhes, superá-los pelo 
grande realidade a que estamos 
obrigados, que é institucionalizar o 
regime parlamentarista, e quando a êste 
funcionar, como deve, a questão de 
elegibilidade ou não dos Srs. Ministros 
estará superada. Precisamos fazer que 
funcione o parlamentarismo, e quando 
os Srs. Ministros, não estiverem 
procedendo bem, do ponto de vista 
administrativo ou político e não digo 
apenas moral, que os Srs. Deputados os 
interpelem, em têrmos de confiança, na 
Câmara dos Deputados, pois assim é 
que funciona o regime. No entanto de há 
sete meses até agora, não houve, na 
outra Casa do Congresso uma só 
interpelação a qualquer Ministro. Era o 
que deseja dizer a V. Exª. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor o 
Presidente. V. Exª já me advertiu e de estar 
esgotado o tempo de que eu o dispunha. 
Outras considerações oporia e sôbre a 
desincompatibilização dos Ministros, 
porém, acatando a advertência de V. Exª., 
encerrarei meu discurso. Faço votos de 
que o Conselho de Ministros, sopesando 
razões, cumpra a Constituição e, a três 
meses do dia das eleições, assumam os 
Srs. Ministros a responsabilidade de 
desincompatibilizarem, para concorrerem e 
em pé de, igualdade, com os atuais o 
membros do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, para concluir, peço 
a V. Exª inscrever-me como orador o da 
próxima sessão. Desejo comentar 
declarações do meu amigo, Senador 
Juscelino Kubitschek de Oliveira de não 
ser possível continuar o Govêrno sem 
Oposição. Apoiei S. Exª na Presidência 
da República e o apoiarei amanhã, se 
candidato. Todavia, cumpre-me criticar 
as declarações de S. Exª sôbre 
Parlamentarismo e ausência de 
Oposição ao atual Govêrno. Julgo ter 
hoje dado minha opinião pessoal a 
respeito da desincompatibilização face 
ao sistema parlamentarista, texto 
constitucional que tanto se discute e, 
para muitos desaparecido (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Lima Teixeira solicitou, no final 
de seu dicurso, que a Presidência o 
inscrevesse para a próxima sessão, de 2ª 
feira. 

S. Exª. está atendido. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Venâncio Igrejas. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS (lê o 

seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, continuarei hoje o breve 
relato a que me propus sôbre as 
realizações do govêrno udenista do Sr. 
Carlos Lacerda, no Estado da 
Guanabara, em que está hoje travestido 
o velho e sempre renovado Rio de 
Janeiro, desde a transferência da 
Capital da República, em 21 de abril de 
1960, após duzentos anos, para Brasília, 
o novo Distrito Federal. 

A Cidade-Estado atingiu hoje 
população de cêrca de quatro milhões 
de habitantes, com mais da metade 
sendo de brasileiros de outros rincões 
da Pátria. 

Uma das finalidades do atual Govêrno 
é preparara notável e encantadora 
Cidade Maravilhosa para as co-
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memorações de seus 400 anos de 
existência. 

A grandeza da Cidade do Rio de 
Janeiro constitui justo orgulho de todos os 
brasileiros pois resulta do esfôrço comum 
de todo o povo que constrói o progresso 
dêste Pais-Continente que é o Brasil. E' o 
centro cultural e o coração politico da 
Nação Brasileira. Nela vive um povo bom 
e acolhedor, pacífico e confiante, alegre e 
irônico. Gosta de carnaval, futebol e 
piada; suporta com paciente denodo 
todas as agruras da vida e trabalha com 
bom humor juvenil. A maior atração do 
Rio de Janeiro é seu próprio Povo. 

A Cidade do Rio é como a casa de 
todo mundo. Todo brasileiro se sente um 
pouco carioca. As questões do Rio de 
Janeiro pertencem a todos os brasileiros. 
Dai compreendo por que os Srs. 
Senadores toleram minhas arengas de 
carioca vaidoso. Carioca que sou, filho de 
amazonense e paraense, neto de 
cearense, casado com paraibano. 

O cenário maravilhoso do Rio de 
Janeiro, a par de suas belezas naturais 
insuperáveis em todo o Mundo, encerra 
problemas de vulto, consequüentes da 
circunstância fundamental de uma 
enorme cidade que se formou e se 
desenvolve espremida nos vales ou 
subindo as encostas dos morros, num 
progresso quase incontrolável. 

Em meio às dificuldades herdadas 
do velho Distrito Federal e após um 
necessário ano de govêrno para arrumar 
a casa, o dinâmico Governador Carlos 
Lacerda começa a presentear o povo 
brasileiro com as grandes realizações que 
o Rio de Janeiro reclama. 

A capacidade da rêde escolar que, 
em 1960, acusava o total de 230.726 
alunos, passou, em 1961, a 295.216 
como o acréscimo de cêrca de 30%; em 
março do ano em curso atingiu a 351.249 
alunos, com mais 52% do que 
encontramos portanto no início do 
Govêrno. Dentro em um ano está 
estimada a previsão de 405.240 
matrículas. Isto representará em apenas 
dois anos o acréscimo de cêrca de 75% 
sôbre o total encontrado. Vale ressaltar 
que práticamente êsse número de 
matrículas corresponde a um quarto da 
população global do Estado. 

Podemos considerar resolvida a 
questão quanto ao ensino primário na 
Guanabara. 

Vamos agora desenver esforços 
para solucionar o problema do chamado 
ensino técnico e profissional. 

Quanto ao preparo de servidores 
para o Estado está em pleno 
funcionamento a ESPEG, já com 16 
cursos de aperfeiçoamento, 6 de 
treinamento e 1 de especialização, com 
cêrea de 3.000 alunos. A Constituição do 
Estado exige que a primeira investidura 
não apenas em cargo de carreira mas 
também em isolados seja mediante 
concurso público de títulos e provas, 
como proibe qualquer efetivação de 
interinos. Mas o Estado não se limitou à 
proibição e prepara seus futuros 
funcionários. 

Da mesma forma a Secretaria de 
Saúde instituiu cursos de 
aperfeiçoamento e formação de técnicos 
necessários à complementação do corpo 
clínico dos estabelecimentos estaduais. 

Sempre pregamos como norma 
programática a revolução pela educação. 
E' o que estamos fazendo. 

A FOM (Fundação Otávio 
Mangabeira), com recursos de 
particulares e especialmente por 
convênios com emprêsas industriais, já 
inaugurou 12 escolas, para cêrca de 
5.000 alunos. 

O Estado contudo prossegue 
também e na remodelação e na 
construção de escolas públicas. 
Ùltimamente foram acabadas mais cinco, 
para 2.000 matrículas. 

 

Ao defendermos o projeto afinal 
aprovado da Lei de Diretrizes e 
Bases, éramos acusados de ser 
contra a escola pública. Como 
candidato Carlos Lacerda teve de 
enfretar essa infâmia. Aí está nossa 
resporta! Nunca se construiu tanta 
escola pública neste País como agora 
na Guanabara! 

Um govêrno verdadeirantenle 
democrático sabe que o desenvolvimento 
autêntico se faz pelo binômio educação e 
saúde. 

A campanha antivariólica será le- 
paralisia infantil erradicou o mal da 
Guanabara e colocou a Cidade do Rio 
de Janeiro no mais alto conceito entre 
os grandes centros urbanos da 
atualidade mundial, para justo orgulho 
do Brasil. 

De cêrca de 70 casos verificados no 
ano passado descemos verticalmente 
para apenas 7 constatações, assim em 
mesmo em crianças não vacinadas 
residentes em zonas limitrofes do Estado. 
A vacinação agora entrou em fase a de 
rotina. 

A campanha anti-variólica será 
Ievada a efeito a partir de 15 do cortente 
e tôda a população deverá ser 
obrigatòriamente imunizada. No segundo 
semestre do ano haverá a campanha 
contra a difteria e coqueluche. Prossegue 
com êxito decisivo a campanha contra a 
raiva. 

Por todo o Estado surgem as 
Unidades Mistas de Saúde. 

Está sendo elaborado o novo Código 
Sanitário. 

Todo o sistema hospitalar está sendo 
reformado e melhorado. Com um 
empréstimo externo a ser em breve 
realizado os hospitais do Rio passarão a 
atender satisfatòriamente as populações 
carioca e fluminenses vizinhas. 

Também o problema de habitação 
está sendo resolvido. 

O Montepio do Estado vai ultimar a 
construção dos Conjuntos Residenciais 
de Anchieta e da rua Maranhão. 

Até meiados de 1964 estarão à 
venda aos servidores estaduais, dentro 
de critérios razoáveis. 

Por outro lado, em outubro de 1962 
estará ultimado o completo 
enquadramento do pessoal. Poderemos 
saber detalhadamente tudo sôbre os 
funcionários estaduais, coisa impossivei 
no antigo Distrito Federal. 

Herdamos isso, em nosso Estado. 
Afinal será feito o enquadramento, 

um levantamento está sendo realizado e 
o Estado poderá dizer com a mais 
absoluta exatidão o número de 
funcionários que tem. 

A despesa do pessoal, até março 
último acusava 68% da receita total. 
Daí um corte de 10% nos vencimentos 
dos servidores. A Constituição do 
Estado manda o Govêrno adotar 
medidas que não o leve a despender 
anualmente com o funcionalismo civil 
e militar mais de 60% de suas rendas. 
Em breve será regularizado o 
pagamento integral dos vencimentos, 
com a arrecadação do impôsto 
predial. Pela primeira vez se viu 
possìvelmente um Estado ter a 
coragem de arrostar as 
conseqüências antipáticas de uma e 
medida dessa natureza. 

Embora o caso se prestasse e 
explorações demagógicas a verdade é 
que o funcionalismo estadual demonstrou 
a melhor compreensão, digna de todos da 
os encômios, pelo seu elevado teor 
cívico. 

A arrecadação do Estado 
apresenta êste ano uma acentuada 
elevação de 60% sôbre o anterior. 
Pretende o Govêrno no entanto 
atingir uma média o mensal 
estimada em 5 bilhões. Parece que 
nos meses próximos, sempre
 

melhores para as finanças êssa nivel 
será alcançado. Seja como fôr o 
cofronto. Receita-Despesa oferece  
um saldo de aproximadamente 1 
bilhão de cruzeiros, no primeiro 
trimestre. 

Todavia o Estado terá que 
prosseguir em sua orientação de rigorosa 
economia. 

Não obstante, as obras necessárias 
estão sendo feitas. 

Com o empréstimo do BID, ainda 
na questão do Governador Carlos 
Lacerda, o secular problema da  
falta d'água terá afinal solução 
definitiva. 

Daremos água para beber aos 
nossos adversários! 

Entrementes foram aduzidos mais 
205 milhões de litros diários com a 
ligação Jaques – Acari e consolidacão 
de Lajes. Isto representou um 
acréscimo de 20% sôbre o total até 
então existente. 

Outrossim está em prosseguimento a 
obra do Túnel Canal do Guandu que 
concluído representará a adução de 
quase 2 milhões e meio de metros 
cúbicos. 

Até o fim do ano estarão concluídas 
obras de reservatório, rêdes de 
distribuição, subadutora, e outras. Como 
também a estação de tratamento. 

Com parte do financiamento do BID 
também será melhorada a rêde de 
esgotos. Em 1961 já fizemos 35 
quiômetros. Êste ano completaremos 
mais de 210. 

Neste particular, confrontando-se 
o total construído e previsto para os 
dois anos de Govêrno, a serem 
ultimados em novembro 250 kms, com 
a rêde existente até 1960, verifica-se 
que, em apenas dois anos, serão 
realizados 25% do total executado em 
100 anos. 

A Secretaria de Viação e Obras 
Públicas está em andamento com 
inúmeras melhorias em logradouros 
públicos, pontes, viadutos, estradas. A 
Avenida do Contôrno, a Rio-Santos, será 
levada a efeito afinal. Estará pronta em 
curto prazo. Em breve começam as 
obras. 

Já estão em andamento as obras 
do Túnel Rio Comprido-Lagoa. O 
primeiro trecho Lagoa-Cosme Velho já 
e teve iniciada a obra de 
terraplenagem. 

O Túnel Catumbi-Laranjeiras está 
em fase de acabamento. Seu tráfego 
está dependendo da construção do 
Viaduto da Rua das Laranjeiras e da 
pavimentação da Rua Catumbi, além 
da canalização do rio Papa Couves. 
Está previsto o término das obras em 
setembro próximo. 

Nos subúrbios, afinal lembrados 
por um govêrno carioca, já que viviam 
inteiramente abandonados pelos 
Prefeitos do antigo Distrito Federal, 
estão sendo realizadas obras de 
urbanização orçadas em cêrca de 1 
bilhão de cruzeiros. 

Em breve os bondes da Zona Sul da 
Cidade serão substituídos pelos ônibus 
elétricos. 

Em setembro se pretende fazer 
funcionar êsse nôvo sistema de 
transporte na primeira etapa. Será o 
trajeto Urca-Leme. Logo depois serão 
instituídos os trajetos Ipanema-
Copacabana-Leblon e Lagoa-
Laranjeiras. 

Enquanto isso se procede à reforma 
da Quinta da Boa Vista. A antiga 
residência do Imperador será 
transformada em recanto dos mais belos 
e aprazíveis do Rio de Janeiro, servindo 
também como local de turismo. 

Por outro lado está sendo ampliado o 
Jardim Zoológico ali localizado, que já 
forma entre os primeiros do gênero em 
todo o Mundo. 

 

Objetivando o restabelecimento 
da paisagem carioca e evita a arosão 
dos belos morros do seu magnífico 
cenário natural o Govêrno está 
concluindo um plano de 
reflorestamento. Isso também é 
importante com providência para 
colaborar na solução do problema das 
enchentes. O Govêrno está 
disciplinando severamente a 
exploração das pedreiras nas encosta 
dos morros do Rio de Janeiro. 

Certas atividades comerciais e 
industriais desregradas e espoliativas 
prejudicaram a cidade que hoje sofre com 
as feridas em sua beleza e em sua 
existência. 

Uma das misérias dessas 
atividades foram os loteamentos nos 
subúrbios a na zona rural da grande 
Cidade. Acabaram com a pequena 
agricultura e pecuária do "cinturão 
verde" que é produzia alimentos para 
consumo da população carioca. 

Atualmente o Govêrno está 
fazenda um esfôrço para a 
reimplantação de atividades agricolas 
e pastoris, do tipo da horticultura, da 
avicultura, da criação de pequenos 
animais. 

Assim etá projetada a criação da 
Granja Pilôto Leiteria no Campo do 
Peixoto e em estudo a criação de 500 
Granjas-Modêlo, com cêrca de meia 
centena de animais por unidade. 

Está projetada a construção de dois 
pontos de recepcão e resfriamento de 
leite, bem como a ampliação e reparos na 
Usina de Beneficiamento de Leite o te 
Campinho. 

Foi criada a CAJUL como órgão 
incumbido de proporcionar tôda e 
qualquer assistência jurídica gratuita aos 
lavradores. 

Quanto ao abastecimento estão 
sendo reformados 15 mercados 
regionais e outros 15 estão em 
construção. Êste plano visa a 
contribuir para equilíbrio dos preços 
no Estado. Estão projetados dois 
grandes mercados de produtores. 
Visa a proporcionar o escoamento dos 
produtos, especialmente do pequeno 
e médio agricultor. Isto pode 
concorrer para o barateamento dos 
preços. 

No que se refere às feiras – livres 
continuarão a funcionar, mas com 
Regulamento nôvo de modo a possibilitar 
a consecução de melhoria de 
abastecimento, preços, policiamento, 
fiscalização. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
aqui falamos, modestamente, apenas 
com o objetivo não apenas de 
ressaltar o muito que tem feito o 
Govêno Carlos Lacerda, mas 
demonstrar como nos tem faltado das 
autoridades federais. 

Antes de terminar desejo 
ràpidamente falar sôbre dois aspectos 
mais: esportes e favelas. Desta vez, 
abreviadamente, pois são assuntos aos 
quais voltarei, em têrmos mais amplos, 
em outra oportunidade. 

No momento apenas saliento que 
por fim, o colossal Estádio do Maracanã 
está sendo terminado. 

Mais tarde direi dos planos para 
aproveitar o futebol como atração 
turística, bem como de estimular o 
esporte amador, fonte inesgostável de 
grandes atletas, que têm dado tantas 
glórias ao nosso País. 

Mas, Sr. Presidente, o cenário 
natural luxiriante dos morros formosos, da 
Guanabara, que traçam majestosamente 
a silhueta da Cidade Maravilhosa, 
esconde, entre aspectos 
costumeiramente pitorescos, à admiração 
distante, a dura realidade social, das 
favelas miseráveis, como chagas vivas no 
corpo esbelto do Rio de Janeiro. 

A favela lembra o conjunto de mo-
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radiais pobres de tôda grande cidade 
contemporânea, naturalmente em versão 
peculiar da paisagem carioca. 

Resulta das contradições sociais 
todos os tempos mas hoje concentradas 
nos barracos que formam o mundo de 
zinco de miséria e inconformismo. Não 
constituem um problema carioca, que sim 
brasileiro, na medida em que o abandono 
dos campos, pela carência de assistência 
ao homem rural, ou a falta de amparo às 
populações subdesenvolvidas de regiões 
pobres do País, carream para o Rio de 
Janeiro as vagas migratórias atraídas 
pelas promessas, quase sempre ilusórias, 
da cidade grande. 

A população da favela acerca-se de 
1 milhão de habitantes, constituindo-se 
em perigoso caldo de cultura da 
subversão social, que não está longe de 
entrar em efervescência danosa. Está 
assim a merecer o problema a atenção 
das autoridades federais e mesmo de 
organismos internacionais que lutam 
contra o subdesenvolvimento e a miséria, 
os grande pretexto da sereia comunista 
cobiçosa do poder político. 

O Govêrno Carlos Lacerda tem 
dedicado especial atenção às favelas, 
onde muitas obras têm sido feitas, mas 
sobretudo as tem feito objeto de 
cuidadoso plano de assistência social, 
precedida de acôrdo com a melhor 
orientação moderna. 

Mas a favela continuará a crescer na 
proporção dos problemas sociais em crise 
noutras regiões brasileiras. 

Daí o aparente sem sentido com que 
tanto defendemos um justo estatuto para 
o homem rural e uma razoável política de 
reforma agrária. Somos apenas cidade 
mas a cidade que paga caro pelo 
desacêrto dos campos. 

A favela não é vista mais apenas 
como risonha sede do samba o terrível 
valhacouto de facínoras, sim como 
residência das famílias pobres dos 
humildes trabalhadores, a exigir da 
Democracia solução humana e racional. 

O Govêrno do Estado tem executado 
milhares de serviços nas favelas em 
geral: – esgotos, água, galerias pluviais, 
caixas de contenção, vias de acesso, luz, 
muralhas de arrimo, casas, plantio de 
árvore, policiamento, postos de saúde. 

No momento seus esforços estão 
concentrados em cinco favelas – Pavão e 
pavãozinho, em Copacabana (uma 
espécia de cozinha da Princezinha de 
Mar); Catumbi, Vila do Vintem (em Padre 
Miguel) e Nova Holanda, em Bonsucesso. 

A Fundição Leão XIII está em vias de 
ser mais bem aperelhada para atender às 
favelas. 

Não permitiremos que no Rio de 
Janeiro acolhedor e amigo, sob às vistas 
generosas do Cristo Redentor, os 
brasileiros sejam divididos por sua 
condição social e de fortuna. Em meio à 
beleza da paisagem carioca 
desaparecerão as chagas vergonhosas 
das favelas miseráveis, ainda que 
evidentemente continuem a subsistir os 
tetos pobres dos menos afortunaditos, 
mas com a higiene necessária à boa 
saúde e à dignidade cristã de um 
verdadeiro lar. 

O Departamento de Habitação 
Popular está construindo os Conjuntos 
Residenciais do Pedrugulho, de Vila 
Izabel, São Vicente e de Paquetá que 
atenderão a mais de 600 famílias. 

O primeiro Governador eleito pelo 
povo carioca, já está correspondendo 
assim à confiança do voto popular e à 
espença da população sacrificada que o 
conduziu ao Poder como uma 
demonstração de fé na grandeza do 
destino da Cidade Maravilhasa. 

 

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

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
muito prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
De tudo quanto ouvi no magnfico 
discurso que V. Ex.ª está proferindo, 
infiro que o nosso ilustre 
correlegionário, Dr. Carlos Lacerda, 
chegando ao Govêrno. não desmentiu 
seu passado. Ao contrário, aumentou 
grandemente as razões da sua 
benemerência perante o Brasil e, 
sobretudo, perante os seus 
jurisdicionados da Guanabara. Todos 
os assuntos focalizados por V. Ex.ª 
são realmente, de alta importância e 
não podem deixar de ser encarados 
com seriedade por aquêles que têm o 
dever de cumprir, com dignidade, o 
mandato recebido do povo. O 
Governador Carlos Lacerda o tem 
cumprido na mais alta expressão da 
palavra. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Obrigado ao aparte de V. Ex.ª que me 
recorda o que ouvi, aqui em Brasília, de 
um chofer de taxi, a respeito de um 
discurso que pronunciei no Senado Dizia 
êsse motorista: " – Senador, não é 
possível que um homem como Carlos 
Lacerda falhe na administração da 
Guanabara. Se um homem como êle 
falhar, teremos de perder a esperança em 
que o Brasil venha a realizar grandes 
administrações". 

Mais uma vez, agradeço o aparte do 
nobre Senador Fernando Távora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Fiz 
apenas justiça a V. Ex.ª. 

O SR VENÂNCIO IGREJAS: – Muito 
obrigado. 

(Lendo): 
Com o estimulo da atenção de meus 

eminentes colegas, ainda desejo 
pronunciar algumas palavras sôbre o 
programa de govêrno do Sr. Carlos 
Lacerda, como Governador da 
Guanabara. 

Tratarei agora de assunto, quase 
inédito, nos têrmos em que se coloca e do 
maior interêsse nacional. 

Refiro-me à criação e funcionamento 
da Usina Siderúrgica da Guanabara – 
COSIGUA. 

E' uma promessa feita pelo Sr. 
Carlos Lacerda, quando era candidato a 
Governador, agora a se efetivar. 

Resulta de um verdadeiro 
malabarismo de administração, a bem 
servir para demonstrar como o bom senso 
e devotamento a serviço da causa pública 
produzem frutos excepcionais para o 
progresso da nossa terra e o bem estar 
da nossa gente. 

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

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
todo o prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Quando um governador é honesto, todo 
dinheiro chega para quanto êle deseja 
fazer em bem do povo que governa. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Muito obrigado V. Ex.ª se antecipou ao 
que tinha escrito no meu discurso. 

Dízia eu que: administrar bem com 
dinheiro é demonstração de honestidade 
mas é fácil. Prova de bom administrador 
dá quem governa criando fórmulas hábeis 
de obter recursos para cumprimento de 
programas arrojados. 

Neste sentido o Govêrno Carlos 
Lacerda se tem revelado. Uma concepção 
nova de govêrno no velho Rio de Janeiro, 
diversa daquela rotineira e descuidada do 
antigo Distrito Federal, cria originais 
iniciativas como consequência do 
interêsse de realizar. 

 

Assim vimos, por exemplo, que o 
simples e engenhoso processo de rodízio 
das férias das professôras e 
aproveitamento de dois turnos realizaram 
o milagre de acabar com o enorme 
"deficit" de matriculas nas escolas 
públicas do Rio de Janeiro. Repetiu-se a 
história do ôvo de colombo... 

Como se verá a invenção da Usina 
Siderúrgica da Guanabara reproduz uma 
nova e engenhosa mágica, 
admininstrativa. 

Vamos fazer uma Siderúrgica, sem 
dinheiro!!! 

Passo pois a prestar as informações 
de como o Governador Carlos Lacerda 
vai realizar o mencionado 
empreendimento. 

A Usina Siderúrgica da Guanabara 
(COSIGUA) foi criada no dia 20 de 
novembro de 1961 e sòmente a 22 de 
janeiro de 1962 estava com todos os 
registros publicados e pôde então, ter 
existência jurídica e legal, com um capital 
pilôto de 50 milhões de cruzeiros. 

Não obstante sua pouca existência, 
já conseguiu excelentes resultados. 

Obteve do Ministério da Viação 
autorização para construir seu pôrto em 
próprio, na baía de Sepetiba, através do 
convênio assinado no dia 25 de abril, 
pôrto a que poderão acostar ter desde já 
sem nenhuma dragagem apreciável, 
navios até 35.000 tonelas e com pequena 
dragagem suplementar a ser feita quando 
necessária, navios até 110.000t. 

Será o primeiro e por muito tempo o 
único pôrto do Brasil e dos raros portos 
no mundo, capazes de receber navios de 
tão grande porte, por mais incrível que 
pareça. 

Críticas apressadas têm sido feitas, 
evidentemente de parte dos que não 
conhecem o problema e nem sequer 
procuram conhecê-lo. "de que não será 
possível construir-se uma Usina 
Siderúrgica com o capital de 50 milhões 
de cruzeiros". 

Claro que um empreendimento, 
cujo valor total deverá ultrapassar 160 
milhões de dólares e mais de 18 
bilhões de cruzeiros, jamais poderia 
ser levado a efeito com capital de 
apenas 50 milhões de cruzeiros. E' 
evidente, ainda, que os meios 
financeiros brasileiros (BNDE e outros) 
se acham por demais solicitados, no 
Estado ou na área federal, de sorte 
que dificílmente se poderiam obter 
aquêles vultosos recursos. 

Daí a original concepção financeira 
da COSIGUA elaborada pelos seus 
idealizadores, a qual consiste em obter 
todos os recursos financeiros 
necessários à realização dêsse 
empreendimento com um mínimo de 
sacrifícios para seus acionistas e órgãos 
estatais, através de financiamentos ou 
amortizações seriam feitos pelo 
resultado da venda de minérios de ferro, 
cujo mercado internacional o Brasil 
precisa incentivar. 

Foi idealizado, então, o pôrto de 
minérios de Santa Cruz, especializado 
para a exportação em larga escala de 
minérios de ferro (cêrca de 10 milhões de 
toneladas por ano) e a importação de 
carvão, nacional e estrangeiro, para a 
COSIGUA e as usinas siderúrgicas 
situadas no eixo da E.F.C.B. sobretudo 
em minas Gerais, no Vale do Paraopeba. 

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

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
muita honra. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Sabe V. Ex.ª – como todos nesta Casa 
– que o Ministro Virgílio Távora tem 
feito o quanto lhe é possível, no sen- 
 

tido de dotar o Brasil de portos capazes 
de permitir grande exportação de minério. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – E' 
verdade. 

O SR. FERNANDES TÁRORA: – S. 
Ex.ª tem feito ligações ferroviárias para 
êsses diversos portos, para facilitar o 
embarque do minério e, 
consequentemente a entrada de 
quantidade considerável de divisas em 
nosso País. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – V. 
Ex.ª verá que faço justiça ao grande 
Ministro. 

A COSIGUA será portanto, um dos 
grandes exportadores de minérios para 
que possa adquirir recursos com os 
lucros decorrente dessa exportação em 
larga escala, através do pôrto próprio 
quando êste estiver pronto, e 
inicialmente através do próprio pôrto do 
Rio de Janeiro, que está sendo 
remodelado graças ao dinamismo do 
Ministro Virgígio Távora. 

A fim de evitar o gargalo dos 
subúrbios cariocas, o Ministro da Viação 
já autorizou a construção de um ramal 
ferroviário de Japeri diretamente ao pôrto 
de Santa Cruz, por conta do Ministério, de 
sorte que os trens de minérios de 
COSIGUA poderão descer diretamente do 
quadrilátero ferrífero de Minas Gerais até 
o pôrto da Companhia sem passar pelos 
subúrbios. 

Êste pôrto da COSIGUA é de alto 
interêsse para o Estado de Minas Gerais, 
já tendo havido entendimentos 
preliminares entre o Presidente da 
COSIGUA e o Governador Magalhães 
Pinto para essa utilização pelos mineiros 
e sobretudo pela grande Usina que 
desejam instalar no Vale do Paraopeba. 

O Conselho de Ministros já 
providenciou a necessária Mensagem ao 
Poder Legislativo para que a COSIGUA 
seja isenta dos impostos federais, à 
semelhança das outras Usinas 
congêneres, o que muito sensibilizou o 
Governador Carlos Lacerda. 

Mensagem semelhante foi por êste 
enviada à Assembléia Legislativa da 
Guanabara para a necessária isenção 
dos impostos locais. 

As obras de saneamento, 
drenagem do terreno, diques de 
proteção à margem dos canais e 
demais obras especializadas já estão 
começadas pelo DNOS (Departamento 
Nacional de Obras de Saneamento), 
consoante de terminação do Ministro 
da Viação. 

Tão logo estejam terminados os 
trabalhos de sondagens em terra e no 
mar, e os estudos das correntes 
marítimas no litoral de Santa Cruz, na 
baia de Sepetiba, serão feitos os convites 
para apresentação das propostas do 
projeto final, construção e financiamento 
do pôrto da COSIGUA, de sorte que em 
menos de 120 dias possa ser dado início 
à sua construção. 

Na execução dêsses trabalhos conta 
a COSIGUA com a integral cooperação 
do Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais. 

Como se vê, pode-se trabalhar e 
muito, com muito pouco dinheiro, com um 
simples capital pilôto de 50 milhões de 
cruzeiros, desde que se conte com a 
colaboração eficiente dos órgãos federais 
e estaduais e mais a já solicitada 
colaboração do plano do Trigo BI e outras 
entidades da "Aliança do Progresso", pois 
progresso é isso, é industrialização que 
aumenta o nível de vida de um Povo; é 
industrialização que garante, sobretudo 
num Estado de pequenos territórios, o 
máximo de investimento e de lucro 
por metro quadrado dêsse território
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Não podendo ser pastoril nem 

agrícola, porque não tem área para tanto, 
a Guanabara, deverá ser industrial, pois 
para isso tem área mais que suficiente, já 
que a natureza a dotou com o acesso a 
duas grandes baías, imensas, tranquilas e 
formosas, a da Guanabara e a de 
Sepetiba, o que lhe permite possuir um 
pôrto em cada extremidade do Estado – o 
da Guanabara e o de Santa Cruz, ambos 
servidos pela E.F.C.B. 

Já possui a COSIGUA, em santa 
Cruz, uma área de 11 milhões de metros 
quadrados que adquiriu, sem ter dinheiro, 
da maneira mais original possível. 

E' uma história que convem contar 
para mostrar àqueles que, sem 
conhecerem sequer um problema, o 
criticam, e, sem ouvir sequer os homens 
que são pelo problema responsáveis, os 
menosprezam, que é possível a uma 
Emprêsa com um capital inicial de 50 
milhões de cruzeiros, comprar e entrar na 
posse de um terreno no valor de 240 
milhões. 

Isso foi conseguido graças à 
cooperação da COPEG, que adquiriu tôda 
a área que o Abrigo do Cristo Redentor 
havia cedido à COSIGUA, num total 
aproximado de 20 milhões de metros 
quadrados, pelo preço de 440 milhões de 
cruzeiros. 

A elegância dessa operação 
convém ser ressaltada, pois agradou 
a todos os interessados, foi excelente 
para o Abrigo, que receberá em 
pagamento mais de quatrocentos 
milhões de cruzeiros em letras, da 
Tesouro do Estado, que lhe garantirão 
mais de 4 milhões de cruzeiros de 
juros mensais, letras que sairão do 
capital da COPEG, como quota do 
Govêrno do Estado no seu aumento 
de capital, especialmente destinada a 
essas aquisições, recebendo em troca 
mais de 8 milhões de metros 
quadrados de terras que irão gozar de 
uma intensa valorização graça à 
vizinhança da Cia. Siderúrgica, e mais 
242 milhões de cruzeiros em ações 
preferenciais da COSIGUA, que lhe 
garantirão juro preferencial fixo e uma 
valorização certa tão logo a COSIGUA 
entre em produção. 

Com isto, o Abrigo do Cristo 
Radentor, que estava, e ainda está, 
às portas da falência, presta 
relevantes serviços, não apenas à 
Guanabara, mas aos brasileiras que 
vão para o nosso Estado, e terá uma 
ajuda substancial e decisiva do 
Govêrno do Estado. Ainda há dias, 
fazia aqui num aparte a um nobre 
Senador, apêlo ao Govêno Federal no 
sentido de ajudar o Abrigo do Cristo 
Redentor. 

Já se encontram prestando 
serviços à Cosigua, no Brasil, vários 
peritos europeus responsáveis, pelo 
estudo do projeto e da confiança dos 
financiadores do Consórcio europeu, 
cujo contrato foi assinada na 
presença do Gov. C. L., em Paris, em 
dezembro do ano passada, pelo 
Presidente da COSIGUA e um 
consórcio alemão, belga e francês. 

Êsses perito estão prestando 
excedentes serviços, práticamente por 
conta da Cooperação do Govêrno francês 
a êles pagando a COSIGUA uma 
pequena diária de estadia. 

Êsses técnicos, segundo parece, 
irão levar para a Europa uma 
excelente impressão da solidez 
técnica, econômica e financeira da 
Companhia Siderurgica da 
Guanabara, o que muito facilitará, a 
realização dos financiamentos já 
programados, tudo para ser pago, não 
com o capital dos acionistas sòmente 
mas pelo resultado da venda, em 
larga escala, de minérios de ferro pela 
COSIGUA. 

Assim. poder-se-á, sem grandes 
sacrifícios do Povo brasileiro, construir um 
das maiores obras siderúrgicas e 
industrias do Brasil. 

 

A inteligência privilegiada do Sr. 
Carlos Lacerda, que o fêz ontem o 
arauto da Oposição; hoje, aliada à 
sua conhecida capacidade de 
trabalho, o transforma em grande 
administrador. 

O Senado Federal poderá confiar 
em que realizemos na Guanabara 
uma administração de que todo o 
Brasil se orgulhará tempos a fora e 
satisfeita ficará a Nação por ver a 
Cidade do Rio de aneiro figurar como 
um do mais belos, prósperos e 
confortáveis centros urbanos do 
Mundo. (Muito bem! Muito Bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE: – Está 
terminada a hora do expediente. 

Passa-se à Ordem do Dia. 
Da Ordem do Dia verifica-se que as 

matérias dos itens nos 1 a 7 são de 
votação de projetos. Em virtude da falta 
de quorum, ficam adiados para a próxima 
sessão. 

 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara nº 51, de 1961 (número 
2.490, de 1960, na Casa de origem) que 
cria o Instituto de Previdência dos 
Congressistas (I.P.C.) – tendo 
Pareceres (números 552, 553, 554, 716 
de 1961 e de 1962) das Comissões: – 
Diretora, favorável (com voto em 
separado do Sr. Senador Cunha Mello); 
– de Legislação Social: 1º Parecer – 
oferecendo substitutivo; 2º Parecer – 
(após o pronunciamento do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social) – 
favorável à subemenda nº 4-CF e 
contrário às de nos 1 a 3-CF; – de 
Finanças, favorável ao substitutivo, com 
às subemendas nos 1 a 4 (C.F.) que 
oferece; – de Constituição e Justiça, 
favorável ao substitutivo e às 
subemendas nos 1 a D-CF. 

 
Há novas emendas apresentadas ao 

Projeto. 
O 1º Secretário, procederá a leitura 

dessas emendas. São Lidas e apoiadas 
as seguintes: 

 
EMENDA Nº 5 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara número 

51, de 1961. 
Ao Art. 2º: 
Substitua-se a expressão 

"obrigatórios", pela seguinte: 
– "facultativos" – 
 

Justificação 
 
Não sendo congressista funcionários 

públicos, nem empregados de emprêsa, 
mas sim membros de um dos Poderes da 
União, não podem ser obrigados a se 
inscreverem em instituto assitencial. 

Sala das Sessões em 4 de maio de 
1962. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara número 

51, de 1961. 
Ao Art. 5º: 
Suprima-se a letra b 
 

Justificação 
 

Não sendo Câmara nem o Senado 
entidade empregadora do Deputados, 
nem dos Senadores, não se lhe pode 
atribuir a obrigatoriedade de concorrer 
para o Institulo Assistencial dos 
congressistas. 

Sala das Sessões, em 4 de maio de 
1962. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 7 

 
Ao projeto do Instituto dos 

Congressistas. 
Subemenda 
Ao Artigo 15. 
Parágrafo único. Ao funcionário do 

Congresso em exercicio é vedado per-
 

ceber a pensão de que trata a presente 
lei. 
 

Justificação 
 

Assim como se refere o artigo ao 
contribuinte Congressista, deve o 
parágrafo referir-se ao contribuinte 
funcionário do Congresso. 

Sala das Sessões, em 4 de maio de 
1962. – Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o Projeto e as emendas e 
subemendas (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, 
declaro encerrada a discussão. 

O Projeto volta às Comissões 
competentes a fim de que se pronunciem 
sôbre as emendas. 

 
Segunda discussão do Projeto de Lei 

do Senado nº 8, de 1962, que considera 
de utilidade pública o Círculo Operário de 
Caetité, com sede na cidade de Caetité, 
Estado da Bahia, tendo Parecer sob nº 
74, de 1962, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela aprovação. 

 
Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra. 

declaro-a encerrada. 
Fica adiada a votação, por falta de 

número. 
 
Discussão única do projeto de Lei da 

Câmara nº 82, de 1958 (nº 2.425, de 
1952, na Casa de origem), que 
restabelece a Polícia Militar do Território 
do Acre, e dá outras providências, tendo 
Pareceres: 1º pronunciamento (número 
340, de 1958) – da Comissão de 
Segurança Nacional, pela rejeição; (nº 
341, de 1958) – da Comissão de 
Finanças, pela rejeição; (número 105, de 
1959) – da Comissão de Constituição e 
Justiça, favorável ao projeto com a 
emenda que oferece sob nº 1-C. 2º 
pronunciamento (Após a emenda número 
1-C e o pronunciamento dos Ministérios 
da Justiça e da Guerra em virtude do 
Requerimento de 21 de maio de 1959), 
(nº 40, de 1962) da Comissão de 
Segurança Nacional, pela rejeição; (nº 41, 
de 1962) – da Comissão de Finanças, 
pela rejeição. 

 
Sôbre a mesa emenda que vai ser 

lida pelo 1º Secretário. 
E' lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 2 
 

Ao Art. 3º sejam acrescentados os 
seguintes parágrafos: 

§ 1º O aproveitamento dos demais 
integrantes de atual Guarda Territorial 
será feito desde que se habilitem como 
reservistas do Exército para os portas e 
funções especificadas no Quadro anexo, 
mediante cursos de formação adequados, 
na conformidade dos exigidos para as 
outras policias militares estaduais. 

§ 2º Os elementos da Guarda 
Territorial não absorvidos pela Polícia 
Militar, por fôrça do artigo e parágrafo 
anteriores serão readaptados a outras 
funções do Quadro do Território, 
obedecerdo-se a legislação vigorante. 

 
Justificativa 

 
Os parágrafos acima expressam ao 

pé da letra, as condições julgadas 
indispensaveis pelo Ministério da Guerra, 
para que se processe a transformação da 
atual Guarda em Policia Militar. 

Basta ler o oficio-respota daquele 
Ministério ao nobre SenadorJefferson de 
Aguiar então Presidente da Comissão de 
Segurança Nacional. Curioso é que 
envido e Ministério da Guerra, se tenha 
posto de lado as suas sugestões, 
voltando-se a dar parecer de novo, 
apenas sôbre o projeto antigo em vês de 
se emendá-lo. 

Quando à supressão do Art. 4º, 
recomendada pelo Ministério da Guer- 
 

ra digo, Ministério da Justiça, já a 
Comissão de Constituição e Justiça o 
fizera. 

Satisfeitas, assim, as exigências 
de ambos os Ministérios interessados 
no assunto através da presente 
emenda e da que foi aprovada na 
Comissão de Justiça, julgamos que o 
projeto está em condições de voltar á 
Câmara, para reexame, uma vês que 
o Senado cumpriu cabalmente a sua 
tarefa revisora, fazendo-lhe uma 
triagem completa. 

Ainda, a guiza de justificação, 
juntamos aqui, na integra, brilhante 
parecer do Dr. Monteiro Filho, quando 
o mesma projeto foi levado à 
Comissão de Assuntos Territoriais 
órgão de consultas do Gabinete do 
Ministério da Justiça. 

Sala das Sessões, em 27 de abril de 
1962. – Sergio Marinho. 

Parecer citado – Processo número 
26.951-58. 

Projeto de Lei da Câmara que 
estabelece a Polícia Militar do Território 
do Acre e dá outras providências. 

 
PARECER Nº 14/M.F. 
 
"Com o propósito de restabelecer... 

(Vêr o anexo) 
 

PROCESSO Nº 26.951-58 
 

Projeto de Lei da Câmara, que 
restabelece a Policia Militar do Territória 
do Acre e dá outras providências 

 
PARECER Nº 14/MF 

 
Com o propósito de restabelecer a 

Polícia Militar do Território do Acre, 
transita no Congresso Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados. 

Dito projeto já se encontra no 
Senado que, através da Comissão de 
Segurança Nacional, e mediante ofício de 
fls. 1, solicitou o pronunciamento dêste 
Ministério "sôbre a conveniência e 
oportunidade da proposição". 

O assunto, pela sua importância, 
tendo-se em vista os reflexos nos demais 
Territórios, e o grande aumento de 
despesas que poderá acarretar, foi 
estudado pela SAT e pelo senhor Diretor 
da Divisão de Interior, com muito cuidado, 
estando dissecado em todos os seus 
aspectos. 

O primeiro estudo apresentado, 
como sempre, está vasado em boa 
argumentação, fazendo inicialmente 
histórico dos antecedentes do projeto, 
cujos propósitos já haviam sido objeto de 
projeto anterior de nº 2.425-52. 

Êsse projeto original, conforme 
informações da SAT, mereceu parecer 
favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça e Comissão de 
Finanças. Recebendo cinco emendas, 
retornou às Comissões que, de início, 
opinaram contra quatro delas e a 
favor de uma que versava, apenas 
sôbre redação. 

E' que o próprio texto do projeto deu 
motivo a interminável choque de pontos 
de vista pela sua redação contraditória, 
pôsto que, enquanto e artigo 2º determina 
a transformação da atual Guarda 
Territórial em Polícia Militar, sem aumento 
de despesas, o artigo 4º declara que são 
extensivas a Polícia Militar do Território 
do Acre as leis em vigor na Polícia Militar 
do Distrito Federal. 

Das informações oferecidas pela 
SAT, após comentar os pareceres das 
diversas Comissões da Câmara (Fls. 9) 
ressaltam quanto a preliminar, os 
seguintes argumentos: 

"Do historico feito, verifica-se que a 
Comissão de Constituição e Justiça 
considerou o projeto constitucional, 
baseada do disposto no art. 2º que 
determina que o restabelecimento se fará 
sem ônus para os cofres públicos". 

"Assim não fôsse e a iniciativa 
deveria caber ao Poder Executivo,
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ex-vi do disposto no art. 67 § 2º da 
Constituição". 

De referência ao parecer favorável 
da Comissão de Finanças, 
considerando que o restabelecimento 
não acarretaria aumento de despesas, 
a SAT argumenta: 

"Entretanto, no art. 4º do projeto 
estabelece: são "extensivos à Polícia 
Militar do Território do Acre as leis e 
regulamentos em vigor na Polícia Militar 
do Distrito Federal". 

"Ora, à Polícia Militar do Distrito 
Federal aplica-se o disposta na Lei 1.316, 
de 20-1-51 (Código de Vencimentos e 
Vantagens dos Militares) nos têrmos do 
disposto no art. 351 dêsse diploma 
legens". 

"Em conseqüência, transformado 
em lei o projeto em causa,  
aplicar-se-á também à Polícia Militar 
do Território do Acre o referido 
Código de Vencimentos e  
Vantagens". 

"Verifica-se, assim, que não poderá 
ser feito o restabelecimento da Polícia 
Militar do Acre, na forma prevista no 
citado projeto sem aumento de 
despesas". 

E conclui: "Destarte, nos próprios 
têrmos do parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara, o 
projeto é inconstitucional, de vez que a 
iniciativa do mesmo competia ao Poder 
Executivo (art 67. § 2º da Constituição 
Federal"). 

Quanto ao mérito, começa a SAT 
invocando o pronunciamento do 
Senhor Ministro da Guerra sôbre o 
Projeto na sua segunda 
apresentacão, já com o número 
1.213-56, que "sugeriu substitutivo 
que disciplina o recrutamento e o 
acesso do pessoal especialmente dos 
quadros daquelas corporações e julga 
que tôdas as polícias devem ser 
enquadradas dentro daqueles 
dispositivo". 

Dito parecer friza que "o projeto 
nº 2.425-A, de 1952, fazendo voltar a 
sua antiga situação e denominacão de 
Polícia Militar do Território do Acre", a 
atual Guarda Territórial determinando 
que essa transformação se processe 
"sem ônus para os cofres públicos", 
tornando obrigatório o aproveitamento 
de todo o pessoal da Guarda 
Territórial "que desejar fazer parte da 
Polícia Militar, sem prejuízo de seus 
vencimentos" e estabelecendo 
correspondência entre cargos civis e 
postos militares, contrariando, enfim, 
os dispositivos e normas já referidos, 
vem de algum modo tumultuar  
a matéria do Projeto nº 1.213 de 
1956". 

Adianta ainda a SAT (fls. 10) que 
"o Projeto parece inconveniente, uma 
vez que tornar-se-ia de difícil 
execução o aproveitamento de 
funcionários civis, como são os da 
Guarda Territorial do Acre, na Policia 
Militar com vencimentos 
correspondentes. Com efeito o 
Projeto prevê a passagem brusca de 
Assistentes. Ajudantes Datilógrafos. 
Chefes de Escrita para os postos de 
Capitães, Tenentes, Subtenentes e 
Sargentos. 

Como argumento final foi 
invocado o "aspecto de segurança da 
fronteira previsto na justificativa do 
Projeto, que mereceu da Comissão de 
Segurança Nacional, o seguinte 
entendimento: "como não existe no 
Acre nenhum contingente do Exército, 
da Marinha, ou da Aeronáutica sem 
dúvida isto é motivo para que se dê 
caráter militar à corporação existente, 
e que já o tivera. Virá ela, assim, 
servir de reserva do Exércio  
Nacional, como manda a Constituição; 

 

e evidentemente, em fronteira tão 
desguardada, êsse papel da nova milícia 
é sem dúvida importante como elemento 
de defesa nacional". 

Êsse ponto de vista, a SAT julga 
superado pelo Aviso 1.233-66 de 5-12-56, 
em que 

"o Ministério da Guerra, 
atendendo a solicitação desta 
Secretária de Estado, informou que 
havia determinado a instalação da 4ª 
Campanha de Fronteira em Rio 
Branco capital do Território, e 
destinado, para construções iniciais, a 
importância de cruzeiros, no Plano de 
Obras de Exército, para 1957". 

Dá, a seguir, notícias das 
providências para concretização da 
medida, inclusive de que foi baixado o 
Decreto nº 43.709 de 13-5-58, 
autorizando o Serviço do Patrimônio da 
União a aceitar doação de terrenos feito 
pelo Território ao Ministério da Guerra 
para construção de um Quartel destinada 
a alojamento de tropas e casas para 
oficiais. 

O Diretor do DI do DIJ, 
concordando com o parecer da SAT 
acrescenta que 

"o projeto é ainda inconveniente 
porque toma uma providência 
isolada, com referência a um dos 
territórios". 

"Quanto à inconstitucionalidade 
em havendo aumento de despesa, o 
projeto padece dêsse vício. 

"Nem será possível não haver 
aumento de despesa, se vierem a ser 
"extensivas à Policia Militar do 
Território do Acre as leis e 
regulamentos em vigor na Polícia 
Militar do Distrito Federal, pois então 
os direitos e deveres dos 
componentes daquela Polícia passam 
a ser os mesmos dessa e, entre tais 
direitos, estão justamente os 
constantes do Código de Vencimentos 
e Vantagens dos Militares" etc. 

Acolhendo o ponto de vista supra, o 
então Ministro da Justiça devolveu o 
processo à Comissão de Segurança 
Nacional do Senado Federal, em 12-3-58, 
com o Aviso nº G-11.986, cuja cópia 
figura a fls. 12. 

Em 26-5-59 voltou a mencionada 
Comissão de Segurança Nacional a 
êste Ministério com o pedido de 
informações quanto ao efetivo da 
Guarda Territorial, postos ou funções 
que lhes são assegurados, 
vencimentos e vantagens que 
perceberá cada um no caso de ser 
restabelecido a polícia militar, e se a 
proposta quanto ao número de 
oficiais, sargentos e soldados está de 
acôrdo com o adotado para a 
Polícia Militar do Distrito Federal. 
Encareceu outros detalhes julgados 
oportunos. 

Para atendimento do pedido, foram 
solicitados esclarecimentos ao 
Governador do Território em aprêço, e à 
Polícia Militar do DF. Comunicou-se ao 
Senado Federal a diligência e andamento.

A polícia Militar do DF, ofereceu um 
quadro comparativo estabelecendo a 
proporcionalidade que poderia ser 
adotada. 

O Governador do Território, em 
documento sòmente recebido em 2-10-
59, remeteu fartos elementos informativos 
elaborados pelo próprio comandante da 
Guarda Territorial, frizando que a 
restauração da 

"extinta Polícia Militar será de 
apreciáveis vantagens para o 
Território pela renovação dos 
valores humanos e notadamente 
pelo regime disciplinar que as 
corporações militares adotam, e que 
possibilitam aos Governos melhor 
maneira de manter a ordem, incen-
 

tivar trabalhos e obras, com mais 
elasticidade para o movimento do seu 
pessoal, num Território como o Acre, 
onde a área territorial e fronteiriça e 
extensa e os núcleos populacionais 
dispersos, dentro da floresta em 
pequenos redutos humanos. quasi 
individuais, separados por horas e dias de 
caminhadas as mais difícieis, e que 
sòmente podem ser assistidas quanto a 
manutenção da ordem por elementos 
educados na caserna onde o homem 
aprende que como soldado é um 
elemento necessário à Pátria, superior ao 
tempo e com missão a cumprir". 

Satisfeita a diligência, o processo foi 
novamente a SAT que ratificando seu 
pronunciamento anterior, analizou a 
informação prestada pelo Cte. de Guarda 
Territorial, esclarecendo que a proposta 
encerra um aumento anual de Cr$ 
33.503.068,00, "ou quase o dobro da 
despesa que se realiza". Em seguida, 
fazendo referência ao pedido, da própria 
administração do Território, ao autor do 
Projeto, para que retirasse o art. 4º que 
torna extensivos à Polícia Militar do Acre 
tôdas as leis em vigor da Polícia do DF, 
concluiu que, mesmo com a supressão 
indicada, o projeto acarretaria um 
aumento de Cr$ 13.864.300,00, 
considerando-se vencimentos e etapas. 

Opinou pela remessa à Comissão de 
Segurança Nacional do Senado dos 
esclarecimentos recebidos da Polícia 
Militar do DF e do Governador do 
Território, ressaltando-se que o Ministério 
mantém o parecer constante do Aviso 
1.986 de 12-8-56. 

O processo veio a CAT, que, em 
relação aos Territórios Federais, incumbe 
"opinar sôbre projetos de leis ou atos 
executivos a êles pertinentes", sendo a 
nós distribuido em 13-10 próximo findo. 

Posteriormente, recebemos ofício 
datado em Rio Branco de 5-10-59, em 
que o Governador do Acre oferece ao 
Senhor Ministro da Justiça, em 
aditamentos as informações anteriores, 
novos quadros sôbre o projeto de 
restabelecimento da Polícia Militar 
daquele Território. 

Isto pôsto, vamos que observamos: 
No nosso entender, o assunto 

versado neste processo é realmente 
delicado, precisa ser encarado com 
cuidado, sem pontos de vistas 
irredutíveis, sobretudo pelo seu aspecto 
social e patriótico. 

E' muito fácil julgar-se, aqui do 
asfalto carioca, a situação de quatro 
centenas de homens que vivem em 
longínquo Território, encravado em plena 
floresta amazônica, com a ingrata tarefa 
de exercer o policiamento de vasta 
região, de população dispersa e de difícil 
acesso, onde faltam os recursos mais 
elementares, a professora e o médico 
para as suas famílias, o transporte para 
regiões de maior civilização, os alimentos, 
e outro futuro além da vida de seringueiro 
para os seus filhos. 

Por isso, estudamos o processo com 
cautela, evitando os pronunciamentos 
prós e contra o Projeto que se tem em 
mira. 

Dos argumentos colhidos, 
pareceram-nos de maior importância os 
seguintes: 

1º) A inconstitucionalidade do 
projeto, "porquanto estabelece no seu art. 
4º que são extensivos à Policia Militar do 
Território do Acre as leis em vigor na 
Polícia Militar do Distrito Federal, 
estendendo em conseqüência, ao 
Pessoal da Corporação a ser 
restabelecida, as disposições do Código 
de Vencimentos e Vantagens dos 
Militares, o que, em última análise 
redundaria em aumento de vencimentos, 
competindo assim ao Poder Executivo, a 
iniciativa dessa lei". 

 

2º) "E' inconveniente porque 
determina a transformação brusca de 
funcionários civis em militares". 

3º) "Não mais procedem os 
argumentos quanto a necessidade de 
defesa da fronteira, uma vez que 
providências já foram tomadas para 
instalação da 4ª Companhia de 
Fronteiras". 

Por outro lado quando da 
apresentação do primeiro projeto visando 
o mesmo objetivo, pronunciaram-se 
unânimente em seu favor as Comissões 
da Câmara dos Deputados, firmando-se 
então, o princípio de que o 
restabelecimento se faria "sem ônus para 
os cofres públicos", caso contrário, a 
iniciativa deveria caber ao Poder 
Executivo, ex-vi do art. 67, 2º da 
Constituição. 

Assim foi aprovado o projeto, 
inclusive pela Comissão de Segurança 
Nacional, que no seu parecer declarou: 

"No que diz respeito a esta 
Comissão só interessa a análise da 
conveniência do projeto, sob o ponto de 
vista da Segurança Nacional. Ora, sua 
conveniência é manifesta. Além da 
aprovação unânime que mereceu na 
Comissão de Justiça, o parecer do nobre 
Deputado Dolor de Andrade, e que 
reconheceu não tratar a nossa 
Constituição das chamadas Guardas-
Territoriais, e sim das Policias Militares 
para todos os Estados e Território". 

Entretanto, o projeto continuou com 
o dispositivo constante do Art. 4º que 
reza: "São extensivas a Policia Militar do 
Território do Acre, as leis em vigor na 
Polícia do Distrito Federal". 

Eis o aspecto mais combatido de 
projeto, pelos órgãos especializados 
dêste Ministério que entendem que 
nas leis, em vigor na Policia Militar do 
Distrito Federal, se inclue o Código de 
Vencimentos e Vantagens das 
Militares. 

Por outro lado o pronunciamento do 
Comandante da Guarda Territorial – 
embora recomendando a exclusão, dêsse 
artigo, para facilitar a aprovação do 
projeto – não deixa dúvida que, na 
verdade, estão visando também essa 
vantagem. Não fôra assim, não teriam 
enviado o novo quadro, em aditamento ao 
primeiro, onde destacam vencimentos e 
vantagens, com aumento de despesa 
ainda maior que o indicado pela SAT. 

Acontece, porém, que o Supremo 
Tribunal Federal, em recente 
pronunciamento decidiu que o Código de 
Vencimentos e Vantagens, não se aplica 
às Polícias Militares. E' claro que dita 
decisão não foi aceita pela parte 
interessada, estando pendente de 
pronunciamento definitivo. 

Vale esclarecer que procuramos 
certidão ou cópia dêsse acórdão, que 
poderá modificar os mais fortes 
argumentos contrários ao projeto. Nada 
conseguimos todavia, porque os autos 
continuam em mãos do Senhor Ministro 
Relator. 

Do exposto, e do que mais dos autos 
consta concluímos: 

a) E' procedente o argumento da 
Comissão de Segurança Nacional da 
Câmara dos Deputados, a fls. 5, 
quando declara que "não se 
compreende que uma fôrça, usando 
armas de guerra, não esteja 
submetida à disciplina militar. 
Território isolado nos confins da 
Pátria, o Acre tem, na situação atual 
da sua Guarda, um perigo constante, 
não só para a sua administração, 
como para a tranqüilidade do povo, 
pois, ao fim de aIguns anos, 
desaparecidos os resíduos da 
organização policial anterior, ninguém 
poderá prever o que fará uma tropa 
de verdadeiros "improvisados". 
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b) Improcede a afirmação da 
SAT, de que a 4ª Companhia de 
Fronteiras, em vias de ser instalada 
em Rio Branco, suprirá os encargos 
da Polícia Militar que se pretende 
restaurar. 

Ninguém desconhece a 
existência de maiores ou menores 
contingentes do Exército Nacional, em 
todos os Estados da Federação, 
principalmente em São Paulo e Rio 
Grande do Sul e jamais alguém teve a 
idéia de suprimir as Polícias Militares 
por desnecessárias. E' que não 
compete ao Exército Nacional, salvo 
excepcionalmente, a tarefa de que 
estão incumbidos as Polícias 
Militares. 

A elas compete, constitucionalmente, 
a "segurança interna e a manutenção da 
ordem nos Estados, nos Territórios, e no 
Distrito Federal". 

c) Há exagêro quanto ao 
inconveniente da transformação brusca 
de civis em militares, quando é certo que 
êsses civis portam armas de guerra e 
estão sujeitos a normas disciplinares que 
jamais poderiam ser adaptadas ao 
pessoal de fato considerado civil. 

d) No que diz respeito ao aumento 
de despesa, a situação estaria superada 
mediante a supressão do descutido art. 4º 
do Projeto, já que ainda não se pode 
considerar, como jurisprudência pacífica a 
decisão que considerou inaplicável às 
Polícias Militares o Código de 
Vencimentos e Vantagens. 

Nestas condições, opinamos 
contràrianente ao ponto de vista da 
SAT e DIJ, quando se manifestam em 
desacôrdo com o Projeto e pela 
manutenção do parecer constante do 
Aviso 1.986. 

Entendemos que o Projeto será 
necessário e oportuno, desde que retirada 
a inconveniência contida no seu tão 
discutido artigo 4º. 

Julgamos indispensável a 
manutenção de Polícias Militares nos 
Territórios, além das Guarnições de 
Froríteires. 

Estamos com os que consideram 
desaconselhável a existência de uma 
"força" usando armas de guerra e não 
subordinada à tão necessária 
disciplina militar, sem a qual em breve 
será tropa de verdadeiros 
"improvisados". 

E' o nosso parecer. 
S.M.J. 
CAT, em 4-12-59 – Monteiro Filho, 

Relator. 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão o projeto com a emenda. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, 
declaro-a encerrada. 

O Projeto volta às Comissões 
competentes. 

 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara nº 66, de 1954 
(número 3.727, de 1953, na Casa de 
origem) que acrescenta um parágrafo 
ao art. 4º do Decreto-lei número 
5.452, de 1-5-43 (Consolidação das 
Leis do Trabalho), tendo Pareceres – 
I – Sôbre o projeto (nº 1.245, de 
1957) – da Comissão de Constituição 
e Justiça pela constitucionalidade; – 
da Comissão de Legislação Social. 1º 
– nº 1.246, de 1957, favorável: 2º – nº 
70, de 1962 (em virtude do 
Requerimento nº 333, de 1961, e 
após a audiência do Senhor Ministro 
do Trabalho) pela rejeição: II – Sôbre 
as emendas de Plenário (ns. 1 a 3) 
(nº 70, de 1961) – da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade – da Comissão de 
Legislação Social; 1º – nº 71, de 
1961, pela rejeição: 2º – nº 70, de 
1962, pela rejeição. 

 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo 
com o art. 271 do Regimento Interno, é 
reaberta a discussão especial sôbre as 
emendas. 

Em discussão as emendas. 
Se nenhum dos Srs. Senadores 

desejar usar da palavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa) 

Está encerrada. 
Adiada a votação por falta de 

quorum. 
 
Discussão única do 

Requerimento nº 178, de 1962, pelo 
qual o Sr. Senador Jefferson de 
Aguiar solicita a convocação do Sr. 
Ministro da Indústria e Comércio a fim 
de expor, circunstânciada e 
detalhadamente, os planos de 
govêrno e medidas porventura já 
adotadas para a contenção e possível 
redução do custo de vida, 
especialmente para propiciar maior 
produção, maior produtividade e 
extinção da especulação. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores 

desejar usar da palavra, encerrarei a 
discussão. 

Esta encerrada. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra, pela ordem, o nobre Senador 
Gilberto Marinho. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – 
Sr. Presidente, enviarei à Mesa 
requerimento solicitando adiamento 
de votação do Requerimento 
ora submetido à apreciação do 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – A votacão 
do requerimento de convocação do 
Sr. Ministro da Indústria e Comércio, 
está naturalmente adiado, em virtude 
da falta de número. O requerimento 
cuja remesa V. Ex.ª anuncia, será 
submetido à Casa quando houver 
número para votação. 

 
Discussão única do Requerimento nº 

177, de 1962, pelo qual o Senhor 
Senador Lima Teixeira solicita a 
transcricão nos Anais do discurso 
proferido pelo Sr. Presidente da 
República no dia 1º de maio em Volta 
Redonda. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores 

desejar fazer uso da palavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
A votacão fica adiada por falta de 

quorum. 
Esgotada a matéria da Ordem do 

Dia. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Heribaldo Vieira. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA (lê o 

senguinte discurso): – Sr. Presidente, 
inicialmente quero agradecer no nobre 
representerte do Estado de Goiás. 
Senador José Feliciano, a gentileza de 
me ceder a vez para falar, nesta altura da 
sessão. 

Sr. Presidente, 
Por solicitação do Itamaraty, o 

Senado me designou e a Câmara dos 
Deputados também o fêz na pessoa 
do ilustre Deputado Breno da Silveira 
para observadores parlamentares na 
reunião do Comitê Intergovernamental 
Para as Migrações Europeias, 
realizada em Genebra, no mês 
passado. 

 

De regresso da honrosa missão, 
cumpro, neste momento, o dever de 
trazer a êste Plenário o resultado das 
minhas observações sôbre os trabalhos 
desenrolados naquele importante 
conclave, em que teve lugar a 19ª reunião 
do Comitê Executivo e a 16ª do Conselho. 

O CIME, ninguém ignora, Sr. 
Presidente, inspira-se em princípios 
humanos de ajuda internacional aos 
refugiados. Nessa última reunião, a que 
comparecemos, o CIME, sem perder de 
vista o problema dos antigos refugiados, 
teve de enfrentar um outro problema 
igualmente cruciante, que é o dos 
refugiados da Africa do Norte, de Togo, 
do Congo, de Taganika, da Argélia, que 
se encontram na Europa, e precisam ser 
repatriados ou que estão impedidos de o 
ser. Não contando os 250.000 argelinos, 
em condições de poderem voltar à sua 
gleba natal, face a cessação das 
hostilidades, há na Europa atualmente, 
cêrca de 15.000 refugiados dos quais 
8.000 são impedidos de se deslocarem da 
Europa, o que constitui problema de 
solução mais difícil. Sugeriram os Estados 
Unidos fôssem êles assistidos nos países 
onde se acham, através de ajuda 
substancial aos seus governos. 

O grande esforço pela recuperação 
da Europa, que a gente vê a sente por 
tôda a parte do velho continente, tem sido 
o grande agente da solução do problema 
dos refugiados. Visitamos várias regiões 
interioranas da França, da Itália, da 
Alemanha e podemos ver com os nossos 
próprios olhos que a restauração é quase 
um milagre igual ao daquela deusa 
mitológica que renasceu das suas 
próprias cinzas. Para essa obra de 
gigantes não resta dúvida que a mão de 
obra do refugiado teria de ser reclamada. 
Desta forma, se a própria Europa trouxe a 
solução do problema do refugiado tão 
valiosa contribuição, deixou, por outro 
lado que se criasse um outro problema. A 
Europa utilizou o refugiado qualificado, 
deixando para as migrações o resíduo, o 
sedimento de um processo de seleção, 
que nenhum interesse podia despertar 
aos países de além-mar. 

O CIME, ao elaborar as diretrizes da 
sua política e o seu programa para o 
exercício de 1962-1963, diante dos novos 
aspectos do problema migratório, se viu 
na contingência de deixar de ser uma 
simples organização de transporte de 
refugiados, disciplinada pela Resolução 
nº 243, para admitir as magníficas 
sugestões contidas na mensagem do 
presidente Kennedy, passando a resolver 
dar aos refugiados assistência técnica de 
forma a poderem êles adquirir uma 
formação profissional, que dê aquêles 
considerados resíduos condições 
competitivas com qualquer outro. 
Cresceu, assim, de importância a última 
reunião do CIME, que tivemos a honra de 
assistir. Era esta, na verdade, a única 
maneira de atender as reivindicações da 
América Latina que queria receber 
trabalhadores emigrantes qualificados. 

Ficou assentado que o CIME 
assegurará a criação de cursos de 
formação profissional nos países 
interessados quando os governos  
não estejam em condições de mantê-
los. 

Ainda nessa reunião e como 
corolário das deliberações sôbre 
assistência aos refugiados foi examinado 
o problema da reinstalação dos 
emigrantes nos países para onde se 
destinam. Os Estados Unidos, segundo 
nos informou a delegação do Itamaraty no 
CIME, em uma das sessões da Comissão 
de Transportes, declarou que êsse país 
"capita" que dava aos emigrantes, 
mantendo-a entretanto quando 
interessados fôssem países da América 
Latina. 

Foi objeto de debate a criação de 
 

um órgão encarregado de apreciar os 
atos dos departamentos 
administrativos do CIME e 
cumprimento de suas deliberações. 
As opiniões se dividiram entre a 
criação de um tribunal administrativo 
ou uma comissão de recursos, sendo, 
por fim, adotado o voto do 
representante do Reino Unido, que 
acolhia a proposta do Diretor Adjunto, 
para que a Administração do CIME 
fique autorizada a estudar a 
experiência de outras organizações, a 
par das manifestações dos delegados 
e elaborar as recomendações 
necessárias, submetendo-as a 
consideração dos governos-membros, 
de forma que na próxima reunião do 
Conselho possa ser tomada uma 
decisão definitiva. 

Em largos traços, Sr. Presidente, 
trago ao Plenário desta Casa o que de 
mais importante podemos observar na 
última reunião do Comitê 
Intergovernamental Para Migrações 
Europeias, realizado em Genebra. 

Não posso encerrar essas minhas 
considerações sem exaltar o trabalho 
profícuo e inteligente da delegação 
chefiada pelo Ministro Milton Faria, que o 
Itamaraty enviou ao CIME a expressiva 
colaboração que nos prestou no 
acompanhamento dos trabalhos, assim 
como de realçar a ação do Embaixador 
Valadão cuja inteligência e cultura, lhe 
dão um posto de destaque na diplomacia 
brasileira e constituem uma segurança a 
defesa dos interesses do nosso país na 
confederação helvética. 

E' o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Paulo Fender enviou à Mesa 
discurso para ser publicado, na forma do 
disposto no art. 201, § 2º, do Regimento 
Interno. S. Exa. será atendido. 

E' o seguinte o discurso do Senador 
Paulo Fender: 

Sr. Presidente, sinto-me no dever 
de, como paraense, congratular-me 
com o Govêrno, por haver concedido, 
recentemente, a láurea presidencial 
da Ordem Nacional do Mérito ao 
Professor João Paulo de Albuquerque 
Maranhão, diretor da "Fôlha do 
Norte". 

Trata-se, Sr. Presidente, de um 
grande jornalista e de um grande Jornal. 
Paulo Maranhão é nome que dispensa 
panegíricos, porquanto não haverá quem 
não o conheça neste País, de sua longa e 
impertérrita jornada, na luta pelos ideais 
democráticos. 

Foi, quando quis, representante 
de meu Estado no Congresso, e de 
sua atuação parlamentar, não se sabe 
o que mais louvar se a presença do 
homem social, armado da inteligência 
e da cultura no mais alto grau, ou se o 
seu altonado idealismo, que nço o 
abandona, mesmo na nona década de 
existência. Assinala-se profundo 
sentido humano em tudo que tem feito 
e que faz. 

A "Fôlha do Norte", do qual é diretor, 
é um velho e atrevido jornal das refregas 
democráticos de minha terra: trincheira ou 
bastião das boas e cerradas batalhas 
pelas liberdades públicas. 

O gesto do Govêrno, que reconhece, 
louva e premia a vida de Paulo Maranhão, 
faz jús ao respeito nacional e se reveste 
daquela significação que só o 
galardoamento dos nobres feitas humano, 
em qualquer parte, edita e justifica. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

 
O SENHOR GILBERTO MARINHO 

PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra 

o nobre Senador Alô Guimarães. (Pausa). 
Não está presente. 
Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, encerro 

a sessão designando para a da próxima 
segunda-feira, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1962 
 

(Segunda-feira) 
 

Matéria em regime de urgência 
 

1 
 

Votação, em turno único, da Emenda  
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
do Senado nº 18, de 1957, de autoria do  
Sr. Senador Arlindo Rodrigues, que dispõe 
sôbre a não aplicação, a partir da vigência  
da Lei nº 1.050, de 1950, ao extranumerário-
mensalista, diarista ou tarefeiro julgado 
incapaz por motivo de acidente em serviço  
ou em virtude de moléstia profissional ou 
doença especificada em Lei, das normas 
estabelecidas no Decreto-Lei nº 3.768, de  
28 de outubro de 1941 (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra c,  
do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 142, de 1962, dos  
Srs. Afrânio Lages e Jefferson de Aguiar, 
respectivamente Líder da Minoria e Líder  
da Maioria em exercício, aprovado na sessão 
de 26 de abril), tendo pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
favorável: salvo quanto ao § 2º do art. 2º; de 
Serviço Público Civil, favorável; de 
Legislação Social, favorável; de Finanças, 
favorável. 

 
2 

 
Votação em turno único, do Projeto  

de Lei da Câmara 138, de 1961, (493,  
de 1959, na Casa de origem), que concede 
aos radialistas aposentadoria integral  
aos trinta anos de serviço (em regime de 
urgência, nos têrmos do artigo 330, letra c, 
do Regimento Interno, em virtude  
do Requerimento nº 157, de 1962, dos Srs. 
Senadores José Feliciano e Jefferson  
de Aguiar, Líder da Maioria em exercício, 
aprovado na sessão de 27 de abril), tendo 
Pareceres da Comissão de Legislação 
Social, sob nº 101, de 1962, oferecendo 
substitutivo; da Comissão de Constituição  
e Justiça, favorável ao substitutivo;  
da Comissão de Serviço Público Civil, 
favorável ao substitutivo; da Comissão  
de Finanças, favorável ao substitutivo. 

 
3 

 
Votação em turno único, do Projeto  

de Decreto Legislativo, originário da Câmara 
dos Deputados (65, de 1961, na Casa  
de origem), que concede anistia a eleitores 
faltosos e exime de multa aquêles  
que tenham deixado de alistar no prazo legal 
(em regime de urgência nos têrmos  
do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 158, de  
1962, dos Srs. Afrânio Lages e Jefferson de 
Aguiar, respectivamente Líder da Minoria  
e Líder da Maioria em exercício, aprovado na 
sessão de 27 de abril); tendo pareceres  
(ns. 102 e 103, de 1962) da Comissão de 
Constituição e Justiça, pelo arquivamento  
da Comissão de Finanças, favorável. 

 
4 
 

Matéria em Tramitação Normal 
 
Votação, em turno único, do 

Requerimento nº 169, de 1962, em que o Sr. 
Senador Paulo Fender solicita passe à 
Comissão que se seguir no despacho inicial 
de distribuição o Projeto de Lei da Câmara nº 
94, de 1961, que dispõe sôbre o Estatuto do 
Trabalhador Rural. 

 
5 

 
Votação, em turno único, do 

Requerimento nº 170, de 1962, em que o Se- 
 

nhor Senador Victorino Freire solicita 120 
dias de licença. 

 
6 

 
Votação, em turno único, do 

Requerimento no 172 de 1962, em que o Sr. 
Senador Jefferson de Aguiar solicita a 
convocação do Sr. Ministro da Fazenda para 
expor, circunstanciada e detalhadamente, 
todos os assuntos relacionados com a 
situação econômico-financeira do país 
perante o Senado Federal. 

 
7 

 
Eleição da Comissão Especial 

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

 
8 

 
Votação, em segundo turno, do Projeto 

de Lei do Senado nº 8, de 1962, que 
considera de utilidade pública o Circulo 
Operário de Caetité com sede na cidade de 
Caetité, Estado da Bahia, tendo Parecer sob 
nº 74, de 1962, da Comissão de Constituição 
e Justiça, pela aprovação. 

 
9 

 
Votação em turno único do Projeto de 

Lei da Câmara nº 66, de 1954 (nº 3.727, de 
1963, na Casa de origem) que acrescenta um 
parágrafo ao art. 4º do Decreto-lei nº 5.452, 
de 1-5-1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho), tendo Pareceres I – Sôbre o 
projeto (nº 1.245, de 1957) – da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; – da Comissão de 
Legislação Social: 1º – nº 1.246, de 1957, 
favorável; 2º – nº 70, de 1962 (em virtude do 
Requerimento nº 333, de 1961, e após a 
audiência do Senhor Ministro do Trabalho) 
pela rejeição; II – Sôbre as emendas de 
Plenário (ns. 1 a 3) (nº 70, de 1961) – da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade – da Comissão de 
Legislação Social: 1º – nº 71, de 1961, pela 
rejeição; 2º – nº 70, de 1962, pela rejeição. 

 
10 

 
Votação em discussão única do 

Requerimento nº 177, de 1962, pelo qual o 
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita a 
convocação do Sr. Ministro da Indústria e 
Comércio a fim de expor, circunstanciada e 
detalhadamente, os planos de govêrno e 
medidas porventura já adotadas para a 
contenção e possível redução do custo de 
vida, especialmente para propiciar maior 
produção, maior produtividade e extinção da 
especulação. 

 
11 

 
Votação, em turno único do 

Requerimento nº 179, de 1962, pelo qual o 
Sr. Senador Lima Teixeira solicita a 
transcrição nos Anais do discurso proferido 
pelo Sr. Presidente da República no dia 1º de 
maio em Volta Redonda. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 10 

minutos). 
 

SENADO FEDERAL 
 

Ato do Primeiro Secretário 
 

PORTARIA Nº 15-62 
 
O 1º Secretário, no uso de 

suas atribuições, resolve designar o Diretor-
Geral Evandro Mendes Vianna, a 
Vice-Diretora-geral, Ninon Borges Seal e 
o Vice-Diretor-Geral Substituto, João Manoel 
da Rocha Mattos, para, sob a presidência 
do primeiro, constituírem comissão incumbida 
de examinar os orçamentos apresentados 
pelas firmas do Estado da Guanabara, 
em resposta à coleta de preços feita 
para a aquisição de extintores de in-
 

cêndio destinados à parte principal e ao 
Anexo do Edifício do Senado, oferecendo 
parecer a respeito. 

Secretaria do Senado Federal, em 3 
de maio de 1962. – Senador Argemiro 
Figueiredo, 1º Secretário. 

 
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 

 
Ato do Diretor Geral 

 
PORTARIA Nº 5. DE 4 DE MAIO DE 1962 

 
O Diretor-Geral, no uso de suas 

atribuições resolve designar os 
funcionários José Pinto Carneiro  
de Lacerda, Assessor Legislativo, José 
Celestino Pessoa, Chefe do Serviço  
de Transporte, Alberto Pereira da Cunha, 
Auxiliar Legislativo, para constituírem,  
sob a presidência do primeiro, uma 
comissão de sindicância para apurar  
o acidente ocorrido, hoje, com a 
Camioneta "Kombi", nº 9.98.90,  
dirigida pelo Motorista Adonias Pedro  
da Costa. 

Secretaria do Senado Federal, em 4 
de maio de 1962. – Evandro Mendes 
Vianna, Diretor-Geral. 

 
Resenha. das matérias votadas no mês de 

abril de 1962 
 
ORGANIZADA PELA SINOPSE DO 

PROTOCOLO GERAL DO SENADO 
FEDERAL 

 
À SANÇÃO 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 

1961 (nº 3.812, de 1958, na Casa de 
origem) que autoriza o Poder Executivo a 
abrir pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 
5.000.000,00 como auxílio à Faculdade 
Católica de Sergipe. 

 
À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 
Projeto de Lei da Câmara número 93, 

de 1957 (nº 399-4, de 1955 na Casa de 
origem) que regula o exercício do 
Magistério da Marinha. 

 
À COMISSÃO DE REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei da Câmara número 

374, de 1952 (nº 1.894, de 1952, na  
Casa de origem) que regula os direitos 
civis da mulher casada e dá outras 
providências. 

Projeto de Lei da Câmara  
número 115, de 1961 (nº 93, de 1959, na 
Casa de origem) que cria Juntas de 
Conciliação e Julgamento na 6ª Região da 
Justiça do Trabalho e dá outras 
providências. 

 
APROVADOS 

 
Requerimento número 78, de 1962, 

de urgência, nos têrmos do art. 330, letra 
c, do Regimento Interno para o Projeto de 
Lei da Câmara nº 126, de 1961, que 
dispõe sôbre o Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil e regula o exercício 
da profissão de advogado. 

Requerimento número 98, de 1962, 
de urgência, nos têrmos do art. 330,  
letra b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei da Câmara número 178,  
de 1961, que isenta do impôsto de 
consumo os fertilizantes e compostos 
destinados à aplicação em atividade 
agrícola. 

Requerimento número 103, de 1962, 
em que o Senhor Senador Eugênio Barros 
solicita autorização, nos têrmos do art. 49, 
da Constituição e do art. 40, do 
Regimento, para participar da Delegação 
do Brasil às solenidades comemorativas 
do 10º aniversário da Revolução 
Boliviana. 

Requerimento nº 104, de 1962,  
em que o Senhor Senador Jefferson de 
Aguiar solicita inclusão em Ordem do  
Dia, nos têrmos do art. 171, número I,  
do Regimento Interno, do Projeto  
de Decreto Legislativo nº 2, de 
 

1959, que aprova o Convênio 
Constitutivo da Organização 
Internacional do Café, firmado pelo 
Brasil e outros países em 27-1-1958. 

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

Requerimento nº 106, de 1962, em 
que o Senhor Senador Jefferson de 
Aguiar solicita inclusão em Ordem do 
Dia, nos têrmos do art. 171, nº I, do 
Regimento Interno, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que 
aprova o acôrdo sôbre Privilégios de 
imunidades da Organização dos Estados 
Unidos Americanos, firmado pelo Brasil a 
22-9-49. 

Requerimento nº 107, de 1962, em 
que o Senhor Senador Afrânio Lages 
solicita que o Projeto de Lei do Senado 
nº 37, de 1952, que modifica os artigos 
378, 379, 381, 842, XVII do Código de 
Processo Civil. 

Requerimento nº 108, de 1962, em 
que o Senhor Senador Afrânio Lages, 
solicita que o Projeto de Lei do Senado 
nº 30, de 1952, que modifica artigo 880, 
do Código de Processo Civil. 

Requerimento nº 109, de 1962, e 
que o Senhor Senador Afrânio Lages 
solicita que o Projeto de Lei da Câmara 
nº 39, de 1955, que altera disposições 
do Decreto-lei nº 1.608, de 18 de 
setembro de 1939 (Código de Processo 
Civil). 

Requerimento nº 110, de 1962, em 
que o Senhor Senado Afrânio Lages 
solicita que o Projeto de Lei da Câmara 
nº 258, de 1954, que modifica o inciso IV 
do artigo 842, do Decreto-lei nº 1.608, de 
18 de setembro de 1939 (Código de 
Processo Civil). 

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

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

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

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

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

 
REJEITADOS 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 

1950 (nº 1.129-C, de 1949, na Casa de 
origem) que altera a redação de 
dispositivos do Código Penal e do 
Código de Processo Penal. 

Projeto de Lei do Senado número 
6, de 1962, que dispõe sôbre a data 
de realização das primeiras eleições 
para representantes do Distrito Federal 
no Senado Federal na Câmara 
dos Deputados e dá outras providência.
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Resenha dos discursos proferidos 

no mês de abril de 1962 
 
ORGANIZADA PELA SINOPSE DO 

PROTOCOLO GERAL DO SENADO 
FEDERAL 

 
AFRÂNIO LAGES 

 
Em 3 de abril de 1962 refere-se  

a notícia do "Correto da Manhã", 
segundo a qual, o ex-Governador Muniz  
Falcão, teria declarado que nunca se 
matou tanto em Alagoas como nos 
últimos tempos. (DCN. 4 de abril de 
1962). 

Em 4 de abril de 1962 lê artigo 34 
do Plano da SUDENE, solicitando da 
mesma esclarecimentos sôbre indústrias 
consideradas de interêsse para o 
desenvolvimento do Nordeste. (DCN. 5 
de abril de 1962). 

Em 10 de abril de 1962 presta 
homenagem à memória do Professor 
José Quintela Cavalcanti, falecido em 
Maceió. (DCN. 11 de abril de 1962). 

Em 11 de abril de 1962 refere-se ao 
papel do Senado e Câmara, que 
funcionam como câmaras revisoras, 
retratando a situação atual, isto é, 
projetos que o Senado enviou à Câmara 
e que lá se encontram na dependência 
de discussão, num total de 133 + 89. 
(DCN. 12 de abril de 1962). 

Em 12 de abril de 1962 justifica 
Requerimento de informações à 
Comissão do Vale do São Francisco e 
ao Ministério da Saúde, relativo ao não 
cumprimento de Lei que estabelece 
vencimentos. Refere-se também, à 
greve dos estudantes da Escola de 
Agronomia de Areias, Paraíba. (DCN. 13 
de abril de 1962). 

Em 24 de abril de 1962 refere-se às 
providências quanto à regulamentação 
de lei de dedução de 50% no imp. de 
renda de importância aplicada na 
indústria e aprovada pela SUDENE, 
justificando Requerimento de 
informações quanto ao retardamento da 
aplicação da lei número 3.470. (DCN. 25 
de abril de 1962). 

Em 25 de abril de 1962 aborda 
grave perigo que ameaça a economia 
brasileira, noticiado pelo "Diário de 
Noticias", solicitando ao 1º Ministro que 
encare com mais objetividade o 
problema da alimentação do povo 
brasileiro. Na mesma sessão oferece 
Parecer sôbre o PLC. número 93-57, em 
nome da Comissão de Constituição e 
Justiça, justificando, outrossim, emenda, 
apresentada ao PLC. número 7-62. 
(DCN. 26 de abril de 1962). 

Em 27 de abril de 1962 refere-se ao 
Plano Nacional de Colonização, 
aprovado pelo govêrno do Senhor 
Getúlio Vargas, relacionado com a 
SUMOC, lembrando também apêlo do 
Deputado Abrão Moura ao Ministro da 
Justiça sôbre es crimes impunes no 
Estado de Alagoas. (DCN. de 28 de abril 
de 1962). 

 
ALOÍSIO DE CARVALHO 

 
Em 12 de abril de 1962 lê 

telegrama recebido do Deputado 
Adelmário Pinheiro, com vistas à 
Direção Geral da Rêde Ferroviária. 
(DCN. 13 de abril de 1962). 

Em 30 de abril de 1962 pede 
esclarecimento à Mesa relativo ao 
Projeto de Resolução número 559, do 
Senador Jéferson de Aguiar. (DCN. 1º 
de maio de 1962. 

 
ARGEMIRO FIGUEIREDO 

 
Em 23 de abril de 1962 faz  

várias referências à viagem do  
Presidente João Goulart aos EE. UU., 
considerando ainda a ajuda dos 
americanos ao Nordeste, indagando  
se a destinação de tais recursos irá  
às mãos dos doutos da SUDENE; (DCN. 
 

24 de abril de 1962. – Republicado DCN, 
25 de abril de 1962). 

 
BENEDITO VALADARES 

 
Em 6 de abril de 1962 emite parecer, 

em nome da Comissão de Relações 
Exteriores, ao Requerimento do Senador 
Eugênio de Barros (DCN. 7 de abril de 
1962). 

Em 30 de abril de 1962, para 
explicação pessoal, presta seu 
depoimento a respeito do Projeto de 
Resolução número 5-59, de autoria do 
Senador Jefferson de Aguiar. (DCN. 1º de 
maio de 1962). 

 
COIMBRA BUENO 

 
Em 13 de abril de 1962 cientifica 

ao Senado que os engenheiros da 
Rêde Ferroviária Federal, do DNER, e do 
Departamento Nacional de Portos, Rios 
e Canais, ultimaram os trabalhos do 
Plano de Viação Nacional, dirigindo 
ainda apêlo ao Senhor 1º Ministro no 
sentido de que determine entrega de 
verbas para asfaltamento do trecho 
Anápolis-Ceres. (DCN. 14 de abril de 
1962). 

 
GUIDO MONDIN 

 
Em 3 de abril de 1962 tece diversos 

comentários em tôrno da paralização de 
Brasília e da omissão dos Poderes 
Públicos no prosseguimento de suas 
obras, lendo discurso do Presidente da 
Associação Comi. de Brasília. (DCN. 4 de 
abril de 1962). 

Em 12 de abril de 1962 tece diversos 
comentários em tôrno da Campanha 
Nacional de Merenda Escolar. (DCN. 13 
de abril de 1962). 

Em 30 de abril de 1962 refere-se ao 
combate que a própria Câmara faz ao 
Senado referindo-se á data universal ao 
Trabalho e ao Trabalhador, dia 1º de 
Maio. (DCN. 1º de maio de 1962). 

 
GILBERTO MARINHO 

 
Em 5 de abril de 1962 refere-se à 

carência de transportes no País, 
salientando sua repercussão no campo 
social e econômico. (DCN.). 

Em 6 de abril de 1962 encaminha ao 
Plenário os inúmeros apêlos que vem 
recebendo, no sentido de ser dado rápido 
andamento à emenda constitucional que 
concede aposentadoria aos funcionários 
com 30 anos de serviço, e também, pede 
transcrição nos Anais do artigo do 
jornalista Roberto Marinho, sôbre a visita 
do Senhor João Goulart ao EE. UU. 
(DCN.). 

Em 10 de. abril de 1962 dirige apêlo 
ao Congresso no sentido de aprovação 
de emenda constitucional que concede ao 
brasileiro naturalizado, o gôzo de quase 
todos os direitos do brasileiro nato. 
(DCN). 

Em 11 de abril de 1962 dirige apêlo 
ao Presidente do Conselho de Ministros e 
ao Ministério da Saúde no sentido de ser 
concedida autorização para ocupação de 
terreno não edificado, do domínio da 
União, indispensável à construção de 
Viaduto de Manguinhos, na cidade do Rio 
de Janeiro. (DCN.). 

Em 12 de abril de 1962 revive a obra 
social do Presidente Vargas, cuja 
memória enaltece. Na mesma sessão 
exalta, em nome da Maioria, a atuação, 
como Magistrado, do Ministro Afrânio 
Costa, recentemente aposentado. (DCN). 

 
JÉFERSON DE AGUIAR 

 
Em 12 de abril de 1962 protesta 

contra o tráfico de escravos feito por Fidel 
Castro, fazendo também comentários em 
tôrno das disponibilidades naturais do 
Espírito Santo desenvolvimento do Pôrto 
de Vitória. (DCN. 13 de abril de 1962). 

 

Em 26 de abril de 1962 usa da 
palavra para encaminhar votação do 
Substitutivo ao PLC. número 93-57. 
(DCN. 26 de abril de 1962). 

Em 26 de abril de 1962, para 
encaminhar votação do PLS. número 29-
60, declara-se favorável ao projeto e à 
emenda. Na mesma sessão, tece 
comentários em tôrno do PLC; nº 9-62, 
ora em discussão. (DCN. 27 de abril de 
1962). 

Em 27 de abril de 1962, face ao 
extravio do PLO. número 105-59, solicita 
seja o mesmo reconstituído, retirando seu 
Requerimento número 159-62. Na mesma 
sessão lê radiograma que lhe foi enviado 
pelo Governador do Espírito Santo, 
relacionado com o P. de Resolução 
número 5-59, de sua autoria. (DCN. 28 de 
abril de 1962). 

Em 30 de abril de 1962 pede a 
palavra pela ordem, declarando que a 
Emenda do Senador Milton Campos foi 
repelida por anti-regimental. Na mesma 
sessão, em explicação pessoal tece 
comentários ainda sôbre o Projeto de 
Resolução número 5-59, de sua autoria. 
(DCN. 1º de maio de 1962). 

 
JOAQUIM PARENTE 

 
Em 4 de abril de 1962 faz referências 

à consolidação definitiva da Capital da 
República, declarando que devemos 
prosseguir na tarefa, de plantar a 
civilização na interlândia brasileira. (DCN. 
5 de abril de 1962) 

Em 10 de abril de 1962 solicita 
providências imediatas para o caso de 
Capitão José Raimundo Ribeiro, que se 
encontrava no comando do Corpo de 
Bombeiros de Brasília, e cujo ato, que o 
colocava à disposição do Govêrno 
Federal, foi tornado sem efeito pelo 
Govêrno do Estado. No mesmo dia, lê 
telegrama das Associações Rurais 
Piauienses e declara que não é contra a 
Reforma Agrária, mas discorda da 
maneira de se conduzir de certas 
autoridades, solidarizando-se com os 
têrmos do telegrama. (DCN. 11 de abril 
de 1962). 

Em 24 de abril de 1962 declara-se 
favorável ao projeto de emenda à 
Constituição, de autoria do Senador 
Gilberto Marinho permitindo 
aposentadoria dos funcionários públicos 
civis aos 30 anos de serviço. (DCN. 25 de 
abril de 1962). 

 
JORGE MAINAR 

 
Em 26 de abril de 1962, encaminha 

votação da Emenda ao PLC. número 67-
61, solicitando rejeição da Emenda 
número 2. (DCN. 27 de abril de 1962). 

Em 30 de abril de 1962 solicita a 
atenção do Presidente do Banco do Brasil 
para a instalação de uma Agência no 
município de Itabaianinha. (DCN. 1º de 
maio de 1962). 

 
LIMA TEIXEIRA 

 
Em 23-4-62, referindo-se às 

inaugurações do 2º aniversário de 
Brasília, declara-se decepcionado com o 
pouco entusiasmo do povo, reclamando 
também a ausência da maioria dos 
Ministros. (DCN. 24-4-62). 

Em 26-4-62 tece comentários  
em tôrno do PLC. nº 9-62, ora em 
discussão, declarando-se favorável à  
sua aprovação. Na mesma sessão refere-
se ao 2º aniversário da TV-Alvorada 
Canal 8, tecendo comentários também à 
Reforma Agrária de Marema. (DCN. 27-4-
62). 

 
MEM DE SÁ 

 
Em 23-4-62 dirige apêlo ao DASP e 

ao Conselho de Ministros no sentido  
de que atendam à reivindicação dos 
Agentes Municipais de Estatística. (DCN. 
24-4-62). 

Em 25-4-62 usa da palavra para en- 
 

caminhar votação do Requerimento nº 
111-62, de sua autoria. Na mesma 
sessão, emite parecer ao PLC. número 7-
62, em nome da Com. de Finanças, 
encarecendo a necessidade da 
aprovação do projeto sem emendas. 
(DCN. 26-4-62). 

 
MILTON CAMPOS 

 
Em 5-4-62 declara que no Brasil há 

uma ordem federativa que deve ser 
respeitada, tecendo comentários em tôrno 
da intervenção da União Federal nos 
Estados Membros, justificando projeto de 
lei relacionado com o assunto. (DCN. 6-4-
62). 

Em 30-4-62 refere-se à questão de 
ordem suscitada pelo Sen. Jéferson de 
Aguiar, declarando que sua Emenda é 
perfeitamente regimental. (DCN. 1-5-62). 

 
MOURÃO VIEIRA 

 
Em 10-4-62 refere-se a dramático 

apêlo que lhe foi feito pelo Cel. Caetano 
Félix do Nascimento e Sr. José Siqueira 
referente aos juticultores da Amazônia, 
lendo Reqtº que pretende encaminhar ao 
Gab. de Ministros sôbre o assunto. (DCN. 
11-4-62). 

Em 11-4-62 faz apêlo ao Ministro do 
Trabalho para que, em face da Portaria 
que instituiu os Gráficos de Manaus, 
determine providências para o 
enquadramento entre as profissões 
sujeitas a riscos. (DCN. 12-4-62). 

 
NOGUEIRA DA GAMA 

 
Em 24-4-62 tece diversos 

comentários em tôrno da extinção de 
diversos trechos ferroviários, fazendo 
apêlo ao Govêrno para que cuide da E. F. 
Bahia-Minas. (DCN. 25-4-62). 

Em 25-4-62 oferece Parecer ao PLC 
nº 93-57, em nome da Com. de Finanças, 
usando da palavra também, para 
declaração de voto ao Reqtº número 7-
62, em nome da Com. de Economia, 
declarando-se contrário a emenda do 
Sen. Nelson Maculan ao PLC. nº 7-62. 
(DCN. 26-4-62). 

Em 27-4-62 tece diversos 
comentários em tôrno do problema 
cambial do Brasil, abordando a realidade 
monetária, financeira e econômica de 
nosso País. (DCN. 28-4-62). 

Em 30-4-62 associa-se às 
comemorações do Dia 1º de Maio e se 
refere ao Projeto do Ministério da 
Fazenda e enviado ao Congresso, relativo 
à recuperação nacional, lembrando 
também seu próprio projeto, engavetado 
na Câmara. Na mesma sessão, em 
explicação pessoal, refere-se ao projeto 
do Sen. Jéferson de Aguiar, declarando 
que o povo do Estado de Minas Gerais 
não tem nenhuma reserva para com o 
povo do Estado do Espírito Santo. (DCN. 
1-5-62). 

 
NELSON MACULAN 

 
Em 4-4-62 faz apêlo ao Sr. 1º 

Ministro para que tome providências no 
sentido de evitar que a plantação do 
algodão no Estado do Paraná, sofra 
hiatos prejudiciais ao homem. (DCN 5-4-
62). 

Em 13-4-62 faz apêlo às autoridades 
e responsáveis para que deêm solução 
ao problema do algodão, reajustando-lhe 
os preços mínimos. (DCN. 14 de abril de 
1962). 

 
PADRE CALAZANS 

 
Em 5-4-62 refere-se a pesado 

contrabando que entrou no País, causando 
sérios prejuízos, justificando projeto que 
visa a moralizar os costumes da Nação 
Brasileira. (DCN. 6-4-62). 

Em 12-4-62 refere-se a comentários 
da imprensa do Brasil, quiçá, do mundo 
inteiro, sôbre a venda de criaturas 
humanas por Fidel Castro. (DCN. 13-4-62). 
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Em 25-4-62 declara que 
votou favoràvelmente ao 
Reqtº nº 211-62, do Sen. Mem 
de Sá. (DCN. 24-4-62). 

Em 26-4-62 reverencia a 
memória do Arcebispo de 
Ribeirão Preto, no Est. de S. 
Paulo. (DCN. 27-4-62). 

 
PAULO COELHO 

 
Em 11-4-62 lança à Nação 

seu brado de revolta contra o 
crime do Concessionário do 
Pôrto de Manaus, cujas vigas 
corroídas pela ferrugem, 
estão na iminência de 
afundarem e se partirem. 
(DCN. 12-4-62). 

Em 12-4-62 solicita  
às autoridades competentes, 
providências de emergência 
para as margens dos  
Rios Purus e Acre, a fim de 
atender aos infelizes que 
tiveram suas residências  
e plantações destruídas  
pela inundação. (DCN. 13-4-
62). 

Em 13-4-62 associa-se ao 
pedido formulado pela 
Assembléia Legislativa do Est. 
do Amazonas, referente à 
dotação de verba no 
Orçamento, para a construção 
de um pôsto médico no 
Município de Apuaú. (DCN. 14 
de abril de 1962). 

Em 27-4-62 comunica à 
Casa que remeteu ofício  
ao Sr. Ministro da Fazenda, 
relativo a pagamento  
aos marítimos fluviais  
do Amazonas. (DCN. 28-4-
62). 

 
PAULO FENDER 

 
Em 3-4-62 declara que 

diante da intervenção Federal 
na Cia. Telefônica Brasileira, 
tornam-se oportunas as 
reformas de base, lendo 
comunicação do Conselho e 
reclamando urgência para a 
aprovação do projeto de 
telecomunicações. (DCN. 4-4-
62). 

Em 4-4-62 tece 
comentários em tôrno da 
viagem do nosso Presidente 
os EE. UU., fazendo votos 
para que S. Ex.ª e sua 
comitiva voltem bem 
sucedidos. (DCN. 5-4-62). 

Em 6-4-62 tece ligeiros 
comentários sôbre a visita do 
Presidente João Goulart aos 
EE. UU. (DCN. 7-4-62). 

 

Em 11-4-62 declara que, 
incumbido de visitar o colega 
Caiado de Castro, num dos 
hospitais do Rio de Janeiro, 
encontrou-o em franca 
recuperação. Outrossim, tece 
comentários em tôrno da atual 
política no seu Estado, 
falando da ausência de 
probidade do cidadão Américo 
Silva. (DCN. 12 de abril de 
1962). 

Em 12-4-62, como 
trabalhista, rende 
homenagem, sua e de seu 
Partido, à figura de Getúlio 
Vargas, cuja efeméride 
transcorrerá a 19 do corrente, 
relatando, outrossim, caso de 
licença especial a Procurador-
Chefe do IAPC. (DCN. 13-4-
62). 

Em 13-4-62 faz referência 
às várias obras e estradas de 
Brasília, discutindo a 
importância da mudança da 
Capital. (DCN. 14-4-62). 

Em 25-4-62 refere-se a 
Memorial que várias 
Associações Sindicais lhe 
enviaram, pertinente às 
comemorações de 1º de Maio 
em Brasília. Na mesma 
sessão emite parecer ao PLC. 
nº 178-61, em nome da Com. 
de Economia. Para 
declaração de voto, tece 
comentários em tôrno do 
Reqtº número 111-62, do Sen. 
Mem de Sá (DCN. 26-4-62). 

Em 26-4-62 faz 
ponderações relativa ao 
projeto que institui o 13º 
mês de salário ao trabalhador 
e que acaba de ser 
aprovado na Câmara. (DCN 
27-4-62). 

Em 27-4-62 registra 
página produzida pelo Dep. 
Barbosa Lima Sobrinho, na 
Academia Brasileira de 
Letras, relativa ao livro "Algo 
de Minha Vida", do Sen. 
Fernandes Távora. (DCN. 28-
4-62). 

Em 30-4-62 solicita 
retificação da Ata e refere-se 
às comemorações de 1º de 
Maio, relacionando a data 
com a Reforma Agrária. 
(DCN. 1-5-62). 

 
RUI CARNEIRO 

 
Em 4-4-62 faz apêlo aos 

representantes da Paraíba, 
ameaçada de se ver privada 
de seus ramais ferroviários, 
para que lutem de tôdas as for-

 

mas, a fim de que não privem 
a região do Nordeste 
daqueles meios de circulação 
de suas riquezas. (DCN. 6-4-
62). 

Em 5-4-62 refere-se ainda 
ao planejamento da SUDENE 
de extinguir o ramal da Rêde 
Ferroviária do Nordeste na 
Paraíba. (DCN. 6-4-62). 

Em 12-4-62 tece diversos 
comentários em tôrno da 
recente visita do Chefe da 
Nação brasileira aos países 
amigos, em especial aos EE. 
UU. (DCN. 13-4-62). 

 
REGINALDO FERNANDES 

 
Em 12-4-62 refere-se às 

glórias de Manoel de Abreu, 
cujo nome foi dado a uma 
escola na Rua Anita de 
Sousa, num subúrbio carioca. 
(DCN 13-4-62). 

 
SAULO RAMOS 

 
Em 11-4-62 dirige apêlo 

ao Sr. 1º Ministro no sentido 
de que os inativos da Rêde 
Viação Paraná-Sta. Catarina 
recebam imediatamente seus 
pagamentos atrasados. (DCN. 
12-4-62). 

Em 12-4-62 congratula-se 
com a Faculdade de Medicina 
e Cirurgia do Estado do  
Rio de Janeiro pelo seu 
cinqüentenário de fundação, 
lembrando também o  
nome de seu fundador. Prof. 
Licinio Cardoso. (DCN. 13-4-
62). 

 
SÉRGIO MARINHO 

 
Em 25-4-62, em votação o 

PLC. número 7-62, declara-se 
favorável à aprovação  
do mesmo e pela rejeição  
das emendas, referindo-se 
ainda à SUMOC. (DCN. 26-4-
62). 

Em 27-4-62 lê e comenta 
nota oficial do Sen. Afonso 
Arinos, Chefe de nossa 
Delegação à Conferência de 
Desarmamento em Genebra. 
(DCN 28-4-62). 

 
SILVESTRE PÉRICLES 
 
Em 13-4-62 tece 

comentários em tôrno  
do horário das aulas  
na Universidade Federal  
de Brasília, que 
 

coincide com o horário de 
trabalho dos funcionários e 
militares, apresentando ainda 
sugestões. (DCN. 14 de abril 
1962). 

Em 23-4-62 refere-se à 
possibilidade de um curso 
noturno na Universidade de 
Brasília, já que o horário 
coincide com o horário de 
trabalho dos que querem 
estudar. (DCN. 24-4-62). 

Em 25-4-62 emite parecer 
ao PLC. nº 7-62, ora em 
discussão, em nome da Com. 
de Constituição e Justiça. 
(DCN. 26-4-62). 

Em 30-4-62, para 
explicação pessoal, como 
relator da questão de limite 
entre os Estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo, tece 
considerações sôbre a 
matéria ora debatida. (DCN. 
1-5-62). 

 
VENÂNCIO IGREJAS 

 
Em 3-4-62 refere-se à 

intervenção na Cia. Telefônica 
Brasileira, declarando que a 
autonomia do Estado da 
Guanabara será preservada. 
(DCN. 4-4-62). 

Em 6-4-62 tece 
comentários em tôrno do ato 
inconstitucional do Gab. do 1º 
Ministro, com a intervenção 
federal na Cia. Telefônica 
Brasileira. (DCN 7-4-62). 

Em 11-4-62 transmite 
ao Senado telegrama de 
agradecimento do Governador 
Carlos Lacerda, pela 
autorização de empréstimo, 
tecendo comentários em tôrno 
dos inúmeros problemas 
da Guanabara. (DCN. 12-4-
62). 

Em 24-4-62 declara que, 
mau grado as dificuldades da 
agitação política processo 
legislativo tem sido 
satisfatório, tecendo ainda 
diversos comentários em 
tôrno da Democracia e 
Ditadura e apelando para 
reforma eleitoral. (DCN. 25-4-
62). 

Em 25-4-62 presta 
esclarecimentos pertinentes à 
ida do Sr. Carlos Lacerda aos 
EE. UU. e à encampação da 
Cia. Telefônica Brasileira. 
(DCN. 26-4-62). 

Brasília, 4 de 
maio de 1962. –
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ANO XVII – Nº 52 CAPITAL FEDERAL TÊRÇA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 1962
 

CONGRESSO NACIONAL 
 

Presidência 
 

Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais. 
 

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

 

Dias 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho 
 
– veto parcial, ao Projeto de Lei (nº 2.222-57, na Câmara e nº 13-60, 

no Senado) que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 
Senado Federal, 27 de abril de 1962. 

 
AURO MOURA ANDRADE 

Presidente 
 

 
MESA 

 
Presidente – Moura Andrade – 

PSD. 
Vice-Presidente – Rui Palmeira 

– UDN. 
Primeiro-Secretário – Argemiro 

de Figueiredo – PTB. 
Segundo-Secretário – Gilberto 

Marinho – PSD. 
Terceiro-Secretário – Mourão 

Vieira – UDN. 
Quarto-Secretário – Novaes 

Filho – PL. 
Primeiro-Suplente – Mathias 

Olympio – PTB. 
Segundo-Suplente – Guido 

Mondin – PSD. 
Terceiro-Suplente – Joaquim 

Parente – UDN. 
 
LÍDERES E VICE-LÍDERES 
 

DA MAIORIA 
 

LÍDER 
 

Filinto Müller (PSD). 
 

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

DA MINORIA 
 
João Villasbôas – (UDN) 

 
Dos Partidos 

 
DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRÁTICO 
 

LÍDER 
 
Benedito Valladares. 
 

SENADO FEDERAL 
 

10. Heribaldo Vieira – Sergipe. 
11. Ovídio Teixeira – Bahia. 
12. Del Caro – Espírito Santo. 
13. Afonso Arinos – (licenciado. 

Em exercício o suplente Venâncio 
Igrejas) – Guanabara. 

14. Padre Calazans – São 
Paulo. 

15. Irineu Bornhausen – Santa 
Catarina. 

16. Daniel Krieger – Rio Grande 
do Sul. 

17. Milton Campos – Minas 
Gerais. 

18. João Vilasboas – Mato 
Grosso. 

19. Lopes da Costa – Mato 
Grosso. 

20. Coimbra Bueno – Goiás. 
 

DO MOVIMENTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

 
LÍDER 

 
Paulo Fender. 
 

DO PARTIDO REPUBLICANO 
 

LÍDER 
 

Mendonça Clark. 
 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 
 
1. Paulo Coelho – Amazonas. 
2. Lobão da Silveira – Pará. 
3. Victorino Freire – Maranhão. 
4. Sebastião Archer – 

Maranhão. 
5. Eugênio Barros – Maranhão. 
 
PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO 
 
1. Vivaldo Lima – Amazonas. 
2. Mathias Olympio – Piauí. 
3. Fausto Cabral – Ceará. 
4. Argemiro de Figueiredo 

Paraíba. 
5. Barros Carvalho – 

Pernambuco. 
6. Lourival Fontes – Sergipe. 
7. Lima Teixeira – Bahia. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Gaspar Veloso. 
Victorino Freire. 
Alô Guimarães. 
 
DA UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 
 

LÍDER 
 
Daniel Krieger. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Afonso Arinos. 
Afrânio Lages. 
Padre Calazans. 

 
DO PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO 
 

LÍDER 
 
Barros Carvalho. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Fausto Cabral. 
Arlindo Rodrigues 
Nelson Maculan 
 
DO PARTIDO LIBERTADOR 
 

LÍDER 
 
Mem de Sá. 
 

VICE-LÍDER 
 
Aloysio de Carvalho. 

 
DO PARTIDO SOCIAL 

PROGRESSISTA 
 

LÍDER 
 

Jorge Maynard. 
 

VICE-LÍDER 
 
Miguel Couto. 
 

7. Ruy Carneiro – Paraíba. 
8. Jarbas Maranhão – 

Pernambuco 
9. Silvestre Péricles – Alagoas. 
10. Ary Vianna – Espírito Santo. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL 

 
LÍDER 

 
Lino de Mattos. 
6. Menezes Pimentel – Ceará. 
11. Jefferson Aguiar – Espírito 

Santo 
12. Gilberto Marinho – 

Guanabara. 
13. Paulo Fernandes – Rio de 

Janeiro. 
14. Moura Andrade – São 

Paulo. 
15. Gaspar Veloso – Paraná. 
16. Alô Guimarães – Paraná. 
17. Guido Mondin – Rio Grande 

de Sul. 
18. Benedito Valladares – Minas 

Gerais. 
19. Filinto Müller – Mato 

Grosso. 
20. Juscelino Kubitschek 

(Licenciado. Em exercício o Sr. José 
Feliciano) – Goiás. 

21. Pedro Ludovico – Goiás. 
 

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 
 
1. Mourão Vieira – Amazonas. 
2. Zacarias de Assunção – 

Pará. 
3. Joaquim Parente – Piauí. 
4. Fernandes Távora – Ceará. 
5. Reginaldo Fernandes – Rio. 
6. Sergio Marinho – Rio Grande 

do Norte. 
7. João Arruda – Paraíba. 
8. Afrânio Lages – Alagoas. 
9. Rui Palmeira – Alagoas. 
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8. Caiado de Castro – Guanabara 
9. Arlindo Rodrigues – Rio de Ja- 
10. Miguel Couto – Rio de Janeiro. 
11. Nelson Maculan – Paraná. 
12. Saulo Ramos – Santa Catarina. 
13. Nogueira da Gama – Minas Gerais. 
Licenciado o Sr Leônidas Mello –(Piauí). 

Em exercício o Suplente, Sr. Mendonça Clark 
(do PR). 

 
PARTIDO LIBERTADOR 

 
1. Novaes Filho – Pernambuco. 
2. Aloísio de Carvalho – Bahia. 
3. Mem de Sá – Rio Grande do Sul. 
 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
 
1. José Maynard – Sergipe. 
 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 
 
1. Lino de Matos – São Paulo. 

 
MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR 

 
1. Paulo Fender – Pará. 
 

PARTIDO REPUBLICANO (PR) 
 
1. Mendonça Clark – Piauí. 
 

SEM LEGENDA 
 
Dix-Huit Rosado – Rio Grande do Norte. 
 

Comissões Permanentes 
 

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

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

SUPLENTES 
 

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

Filho. 
 
Comissão de Constituição e Justiça 
 
PSD – Jefferson de Aguiar – Presidente. 
UDN – Milton Campos – Vice-

Presidente. 
PSD – Sylvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Lobão da Silveira 
UDN – Heribaldo Vieira 
UDN – Afonso Arinos 
UDN – Afrânio Lages 
PTB – Lourival Fontes 
PTB – Nogueira da Gama 
PL - Aloysio de Carvalho (11). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Ary Vianna 
PSD – 2. Benedicto Valladares 
PSD – 3. Gaspar Velloso 
PSD – 4. Menezes Pimentel 
 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES MAURO MONTEIRO 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
BRASÍLIA 

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

Chermont. 
 

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

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Sebastião Archer 
PSD – 2. Silvestre Péricles 
PSD – 3. Eugênio Barros 
UDN – 1. Dix-Huit Rosado 
UDN – 2. Padre Calazans 
UDN – 3. Heribaldo Vieira 
PTB – 1. Barros Carvalho 
PTB – 2. Lourival Fontes 
PTB – 3. Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Relações Exteriores 
 
PTB - Vivaldo Lima – Presidente. 
UDN – João Villasboas – Vice-

Presidente. 
UDN – Afrânio Lages. 
UDN – Heribaldo Vieira. 
PSD – Benedicto Valladares. 
PSD – Gaspar Veloso. 
PSD – Filinto Muller. 
PTB – Lourival Fontes. 
PL – Aloysio de Carvalho (9). 
 

SUPLENTES 
 
UDN – Milton Campos. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Sérgio Marinho. 
PSD – Menezes Pimentel. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – AIô Guimarães. 
QTB – Nogueira da Gama. 
PTB – Barros Carvalho. 
PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16,00 

horas. 
Secretário : Eurico Gory Auler. 
 

Comissão de Redação 
 

TITULARES 
 
Sérgio Marinho – Presidente (UDN) 
Ary Vianna – Vice-Presidente (PSD) 
Alô Guimarães (PSD) 
Affonso Arinos (UDN) 
Lourival Fontes (PTB). 
1. Padre Calazans (UDN) 
2. Heribaldo Vieira (UDN) 
2. Lobão da Silveira (PSD) 
1. Caiado de Castro (PTB) 
Secretário: – Sara Abraão – Oficial 

Legislativo. 
Reunião: – Terças-feiras, ás 16 horas. 
 

Comissão de Saúde Pública 
 
UDN – Reginaldo Fernandes – 

Presidente. 
PSD – Alô Guimarães – Vice-

Presidente. 
UDN – Fernandes Távora. 
PSD – Pedro Ludovico 
PTB – Saulo Ramos – (5). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Eugênio Barros. 
PSD – Jarbas Maranhão. 
 

 
 

ASSINATURAS 
 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
 

Capital e Interior 
 

Capital e Interior 
Semestre.................................. Cr$ 50,00 Semestre...................................... Cr$ 39,00 
Ano........................................... Cr$ 96,00 Ano............................................... Cr$ 76,00 

 
Exterior 

 
Exterior 

 
Ano.......................................... Cr$ 136,00 Ano............................................... Cr$ 108,00 

 

 
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão 

tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. 
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à 

sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque ou vale postal, 
emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 
sòmente mediante solicitação. 

– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido 
cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 

 
 
UDN – 1. João Vilas Boas 
UDN – 2. Daniel Krieger 
UDN – 3. Sérgio Marinho 
UDN – 4. Lopes da Costa 
PTB – 1. Barros Carvalho 
PTB – 2. Lima Teixeira 
PL – 1. Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Economia 
 
PSD – Gaspar Velloso – Presidente. 
PTB – Fausto Cabral – Vice-Presidente. 
UDN – Sérgio Marinho 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Del Caro 
UDN – João Arruda 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Fender 
PTB – Nogueira da Gama (9) 
 

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

Filho. 
 
Comissão de Educação e Cultura 

 
PSD – Menezes Pimentel – Presidente 
PL – Mem de Sá – Vice-Presidente 
PSD – Jarbas Maranhão 
PTB – Saulo Ramos 
PTB – Arlindo Rodrigues 
 

 
UDN – Reginaldo Fernandes 
UDN – Padre Calazans 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Alô Guimarães 
UDN – Lino de Mattos (Do PTN) 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
PL – Aloísio de Carvalho 
Reuniões: às quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: Evandro Fonseca 

Paranaguá. 
 

Comissão de Finanças 
 
UDN – Daniel Krieger – Presidente 
PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente 
PSD – Eugênio Barros 
PSD – Paulo Coelho 
PSD – Gaspar Velloso 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Victorino Freire 
UDN – Irineu Bornhausen 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Lopes da Costa 
PTN – Lino de Mattos 
PTB – Nogueira da Gama 
PTB – Barros Carvalho 
PTB – Saulo Ramos 
– Dix-Huit Rosado 
PL – Mem de Sá (17). 
 

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

UDN – Sérgio Marinho. 

PTB – Arlindo Rodrigues. 

Reuniões: Quintas-feiras, ás 15 horas. 

Secretário: Eduardo Rui Barbosa. 

 

Comissão de Segurança Nacional 

 

UDN – Zacarias Assumpção – 

Presidente. 

PSD – Jarbas Maranhão – Vice-

Presidente. 

PSD – Jefferson de Aguiar. 

PSD – Silvestre Péricles.  

UDN - Sergio Marinho.  

PTB – Caiado de Castro. 

PTB – Arlindo Rodrigues (7). 

 

SUPLENTES 

 

PSD – Ruy Carneiro.  

PSD – Jorge Maynard.  

PSD – Victorino Freire.  

UDN – João Arruda.  

UDN – Afrânio Lages.  

PTB – Saulo Ramos.  

PTB – Nelson Maculan. 

Reuniões: Quintas-feiras às 16 horas. 

Secretário: Julieta Ribeiro dos Santos. 

 

Comissão de Serviço Público Civil 

 

PL – Aloysio de Carvalho – Presidente. 

PSD – Jarbas Maranhão Vice-

Presidente. 

PSD – Silvestre Péricles. 

UDN – Padre Calazans. 

UDN – Coimbra Bueno. 

PTB – Caiado de Castro. 

PTB – Fausto Cabral. 

 

SUPLENTES 

 

PSD – Ruy Carneiro. 

PSD – Benedito Valladares. 

UDN – Sergio Marinho.  

UDN – Reginaldo Fernandes  

PTB – Nelson Cabral. 

PRB – Fausto Cabral. 

PL – Mem de Sá. 

Reuniões: Quartas-feiras, às 16 horas. 

Secretária: Italina Cruz Alves. 

 

Comissão de Transportes,  

Comunicações e Obras Públicas 

 

PSD – Jorge Maynard – plesidente. 

UDN – Coimbra Bueno – Vice-

Presidente. 

PSD – Victorino Freire. 

UDN – João Arruda. 

PTB – Fausto Cabral (5). 

 

SUPLENTES 

 

PSD – Jefferson de Aguiar  

PSD – Paulo Coelho. 

UDN – Sergio Marinho. 

UDN – Lino de Matos. 

PTB – Nelson Maculan. 

Reuniões: Quartas-feiras às 16,00 

horas. 

Secretário: Ronaldo Ferreira Dias. 

ATAS DAS COMISSÕES
 

Comissão de Redação 
 

SÉTIMA REUNIÃO, REALIZADA AOS 
TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 
1962. 

 
EXTRAORDINÁRIA 

 
Ás quinze horas do dia três de maio do 

ano de mil novecentos e sessenta e dois, 
reune-se, extraordinariamente, a Comissão 
de Redação, sob a presidência do senhor 
Senador Sérgio marinho, presentes os 
senhores senadores Alô Guimarães e Lobão 
da Silveira. 

Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os senhores senadores Ary 
Vianna e Lourival Fontes. 

A Comissão aprova o parecer em que o 
senhor Senador Alô Guimarães oferece a 
redação do vencido na discussão preliminar 
do projeto de Lei, do Senado nº 29, de 1960, 
que estabelece normas para o recebimento 
de verbas orçamentárias e créditos da 
Justiça do Trabalho. 

Nada mais havendo que tratar, dá-se 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah 
Abrahão, Secretária, a presente ata que, uma 
vez aprovada, será assinada pelo Senhor 
presidente. 

 
ATA DA 33ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA EM 7 
DE MAIO DE 1962 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. ARGEMIRO 

DE FIGUEIREDO, GILBERTO MARINHO E 
CUIDO MONDIN. 

 
Ás 14 horas e 30 minutos acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima, Lobão da Silveira, 

Mendonça Clark, Mathias Olympio, Joaquim 
Parente, Fernandes Távora – Argemiro de 
Figueiredo – Jarbas Maranhão – Barros 
Carvalho – Silvestre Péricles – Jorge 
Maynard – Heribaldo Vieira – Ovídio Teixeira 
– Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho –  
Gilberto Marinho – Gilvberto Marinho – José 
Feliciano – Nelson, Maculan – Saulo Ramos 
– Guido Mondin. (20). 

 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de 

presença acusa o comparecimento de 20 
Srs. Senadores. Havendo número legal, 
declaro aberta a sessão. Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2º Secretário procede á leitura da 
ata da sessão anterior, que é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE  
 

OFÍCIO 
 
Do Sr 1º Secretário da Câmera dos 

Deputados, nº 594, de 7 de maio de 1962, 
encaminhando autógrafo do seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 21, DE 1962 
 

(Nº 4.002-C, DE 1982, NA CÂMARA) 
 
Fixa novos valores para os vencimentos 

dos servidores da União, institui empréstimo 
compulsório e altera legislação do Impôsto de 
Renda, autoriza emissão de títulos de 
recuperação financeira, modifica legislação 
sôbre emissão de letras e obrigações do 
Tesouro Nacional e dá outras providências. 

 
Congresso Nacional decreta: 

 
CAPÍTULO I 

 
FIXA NOVOS VALORES DE 

VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA 
UNIÃO 

 
Art. 1º Os níveis de vencimentos 

base, os valores dos símbolos doa cargos 
em comissão e das funções grati-

ficadas de que trotam o Anexo III da Lei nº 

3.780, de 12 de julho de 1960, e o art. 1º da 

Lei nº 3.826, de 23 de novembro de 1960, 

ficam reajustados de acôrdo com o Anexo I 

desta Lei. 

Art. 2º Os padrões de vencimentos a 

que refere o art. 1º da Lei número 3.783, de 

30 de julho de 1960 ficam reajustados, de 

acôrdo com o Anexo II desta Lei. 

§ 1º Os vencimentos estabelecidos 

neste artigo dividem-se em sôldo (2/3) e 

gratificação (1/3), na conformidade das letras 

"a" e "b" do parágrafo único do art. 2º do 

Código de Vencimentos e Vantagens dos 

Militares aprovado pela Lei nº 1.316, de 20 de 

janeiro de 1951. 

§ 2º A soma deis vantagens percebidas 

por militares, com exceção de ajuda de custo, 

diárias, salário-famíIia, aulas suplementares, 

etapas e gratificações de pará-quedismo, 

serviço aéreo, serviço de submarino e 

escafandria, não deverá ultrapassar o limite 

estabelecido no art. 4º da Lei número 3.783, 

de 30 de julho de 1960, observado, no 

entanto, o disposto no art. 8º desta Lei. 

Art. 3º Aos servidores inativos civis 

pagos pelo Tesouro Nacional fica concedido 

um aumento de 40% (quarenta por cento) 

sôbre os seus proventos. 

Parágrafo único. O pagamento dos 

novos proventos será feito desde logo 

independente de apostila dos respecticos 

títulos, sem prejuízo do disposto no art. 63 da 

Lei nº 3.780, de 12 de Julho de 1960. 

Art. 4º Os militares que se encontram na 

inatividade e os pensionistas terão os seus 

proventos reajustados temendo-se por base 

os vencimentos fixados na tabela do Anexo II 

desta lei, observado o disposto no art. 2º. 

Art. 5º E' concedido aos pensionistas 

civis pagos pelo Tesouro Nacional um 

aumento correspondente 40% (quarenta por 

cento) sôbre as respectivas pensões. 

§ 1º As pensões concedidas pelo 

Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores do Estado serão reajustadas, 

automáticamente, na mesma base do 

aumento de 40% (quarenta por cento), na 

forma do Decreto número 51.060, de 26 de 

julho de 1961. 

§ 2º Para os efeitos do pagamento da 

pensão deixada pelos servidores civis, 

militares e autárquicos, consideram-se seus 

dependentes os filhos de qualquer condição. 

§ 3º O servidor civil, militar ou 

autárquico, solteiro, desquitado ou viúvo, 

poderá destinar a pensão, se não tiver filhos 

capazes de receber benefício, à pessoa que 

viva sob sua dependência econômica no 

mínimo há cinco anos, e desde que haja 

subsistido impedimento legal para o 

casamento. 

§ 4º Se o servidor tiver filhos, sómente 

poderá destinar à referida beneficiária 

metade da pensão. 

§ 5º O servidor civil, militar ou 

autárquico, que fôr desquitado, sòmente 

poderá valer-se elo disposto no parágrafo 

anterior se não estiver compelido 

judicialmente a alimentar a exespôsa. 

§ 6º Na falta dos beneficiários referidos 

nos parágrafos anteriores, o servidor civil, 

militar ou autárquico poderá destinar a 

pensão à irmã solteira, desquitada ou viúva, 

que viva sob sua dependência econômica. 

§ 7º Os benefícios dêste artigo serão 

extensivos aos pensionistas dos servidores 

previstas no art. 5º, e respectivos §§ 1º e 2º 
da Lei nº 3.826, de 23 de novembro de 1960, 
fica concedido um abono de 40% (quarenta 
por cento), calculado sôbre o total 
correspondente aos respectivos vencimentos 
acrescidos do abono previsto naquele artigo. 

Parágrafo único. Fica concedido aos 
servidores em atividade, que se encontrem 
nas condições do artigo 9º da Lei nº 3.826, 
de 23 de novembro de 1960, um aumento de 
40% (quarenta por cento), calculado sôbre os 
respectivos vencimentos reajustados na 
forma daquele artigo, ressalvados os 
servidores compreendidos no art. 14 desta 
Lei e os que após 23 de novembro de 1960, 
tiveram modificações nos níveis ou símbolos 
de seus vencimentos. 

Art. 7º Aplicam-se ao pessoal ativo e 
inativo dos territórios, autarquias federais, 
entidades paraestatais e serviços portuários 
e marítimos administrados pela União sob 
forma eutárquica, bem como aos servidores 
da Rêde Ferroviária Federal S.A., amparados 
pela Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, e 
aos das ferrovias, a esta posteriormente 
incorporadas, sem prejuízo do 
enquadramento a que se refere o art. 76, da 
Lei nº 3.780, de 12 de julgo de 1960, as 
vantagem, financeiras desta Lei, na mesma 
base percentual e limitações previstas para 
as servidores civis, calculados sôbre os 
vencimentos resultantes da aplicação da Lei 
nº 3.826, de 23 de novembro de 1960, 
deduzindo-se, outrossim, quaisquer 
aumentos havidas por fôrça de outras 
disposições de Lei posteriores à data do 
citado diploma legal. 

Art. 8º Nenhum servidor, civil ou militar, 
ativo ou inativo, da administração direta ou 
indireta, abrangido por esta lei, poderá 
perceber, no País, a titulo de vencimento, 
remuneração, vantagens pecuniária fixas ou 
proventos, pagos mensalmente, quantia total 
superior a 17 (dezessete) vêzes o maior 
salário-mínimo em vigor. 

Parágrafo único. Inclui-se no disposto 
neste artigo à participação na arrecadação de 
tributos. 

Art. 9º Aos servidores do Ministério da 
Fazenda, não sujeitos ao regime de 
remuneração, nomeadas ou para êle 
transferido após 22 de março de 1962, é 
vedada, com a ressalva do § 1º, a percepção 
de percentagem sôbre a arrecadação de 
quaisquer rendas públicas. 

§ 1º O disposto neste artigo não se 
aplica aos servidores que, por fôrça de leis 
especiais, já estavam no gôzo de tais 
vantagens, antes de 22 de março de 1962. 

§ 2º Para efeito do disposto no 
parágrafo anterior, observar-se-á 
conjuntamente o seguinte: 

a) limite de 90% sôbre o respectivo 
vencimento; 

b) norma do artigo 3º desta lei. 
§ 3º Gozarão também dos benefícios do 

§ 1º dêste artigo os funcionário do Ministério 
da Fazenda no meados para cargos isolados, 
de provimento efetivo e outros cuja 
investidura deva ser feita, na forma da 
Constituição, mediante concurso de provas 
ou títulos. 

§ 4º A participação dos funcionários 
sujeitos ao regime de remuneração nas 
multas impostas em virtude de processo 
instaurado após a vigência desta lei, por 
infração de qualquer lei ou regulamento 
fiscal, passará a ser a seguinte: 

a) nos casos de infração de simples 
dispositivos regulamentares, sem falta de 
pagamento de impôsto, 25%; 

b) nos casos de infração consistente em 
falta de pagamento de impôsto, no todo ou 
em parte, 50%; 

c) nos casos de importâncias 
arrecadadas em virtude de leilão de 
mercadorias apreendidas, 35%; 
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§ 5º O disposto no parágrafo anterior 
não aplica aos casos em que a legislação 
especifica estabeleça participação em 
percentagem menor que a ora fixada. 

§ 6º É revogado o § 8º do art. 373 do 
Regulamento anexo ao Decreto nº 45.422 
de 12 de fevereiro de 1959. 

Art. 10. O pagamento em moeda 
estrangeira, feito a servidores civis, da 
administração direta e indireta, ou 
militares em viagem, missão ou exercício 
no exterior, não sofrerá, outrossim, 
qualquer acréscimo em decorrência da 
aplicação desta lei. 

Art 11. Os vencimentos dos 
Professôres Catedráticos do Ensino 
Superior, do Colégio Pedro II e dos 
Delegadas de Polícia, de que trata o art. 
75 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 
1960, ficam majorados em 40%, 
observado, quanto aos últimos, o disposto 
no art. 12 desta lei. 

Art. 12. O aumento de que trata esta 
Lei é extensivo, na mesma base e com as 
mesmas limitações, ao pessoal do Poder 
Executivo transferido para o Estado da 
Guanabara, por fôrça da Lei nº 3.752, de 
14 de abril de 1960, excluídos os 
servidores que tenham sido beneficiados 
pela administração estadual, após a Lei 
nº 3.326, de 23 de novembro de 1960, 
com aumento igual ou superior ao 
concedido por esta Lei. 

§ 1º Na hipótese de ter sido 
concedido aumento estadual em base 
inferior ao ora estabelecido, fica 
assegurada a diferença entre o 
vencimento atual do servidor e o fixado 
por esta lei, correndo a despesa 
respectiva à conta dos cofres da União. 

§ 2º O disposto neste artigo é 
aplicável ao pessoal inativo aposentado 
posteriormente à transferência. 

§ 3º Com as ressalvas dêste artigo, 
até que a lei estadual, que haja concedido 
aumento, tenha vigência, serão pagos 
pelos cofres da União, a partir de 1º de 
abril do corrente ano, como parte 
integrante dos vencimentos estabelecidos 
nesta lei, os aumentos dela decorrentes. 

§ 4º Aplica-se à Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros do antigo Distrito 
Federal (Estado da Guanabara) o 
disposto neste artigo. 

Art. 13. Aos servidores não regidos 
pela legislação trabalhista da Prefeitura 
do Distrito Federal, da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital 
(NOVACAP) e do Departamento Federal 
de Segurança Pública, de Brasília, é 
extensivo o aumento de que trata esta 
Lei, deduzindo-se quaisquer aumentos 
havidos de 23 de novembro de 1960 à 
data desta Lei, observando-se o disposto 
nos arts. 2º e 4º da Lei nº 4.019, de 20 de 
dezembro de 1961. 

Art. 14. Será concedido um aumento 
de 40% (quarenta por cento) sôbre os 
vencimentos dos membros do Supremo 
Tribunal Federal; Tribunal Federal de 
Recursos; Superior Tribunal Militar; 
Tribunais da Justiça do Trabalho; Tribunal 
de Contas da União; dos representantes do 
Ministério Público nos referidos órgãos; dos 
membros do Tribunal de Justiça, da Justiça 
de 1ª Instância e Ministério Público do 
Distrito Federal e dos Territórios Federais, 
do Tribunal de Justiça, Justiça de 1ª 
Instância e Ministério Público em exercício 
no antigo Distrito Federal, hoje Estado da 
Guanabara, quando da mudança da 
Capital para Brasília; dos Juízes 
Presidentes de Juntas de Conciliação e 
Julgamento e Juízes Substitutos; do 
Procurador-Geral e demais Procuradores 
da República do Procurador Regional 
Adjunto; do Auditor do Tribunal de Contas; 
dos Consultores Jurídicos e dos demais 
membros de serviço jurídico da União (art. 
14 ela Lei nº 3.414, de 20 de junho  
de 1958) observado o disposto no art. 4º 
 da Lei nº 4.019, de 20 de dezembro de 

1961 e no § 5º do art. 97, da Lei número 
3.754, de 14 de abril de 1960 e art. 12 
desta Lei. 

Art. 15. Aos servidores das 
Secretarias dos Tribunais do Poder 
Judiciário e do Tribunal de Contas da 
União se estendem as vantagens desta 
Lei, observado o disposto no § 3º do art. 
97 da Lei nº 3.754, de 14 de abril de 1960 
e art. 12 desta Lei, deduzindo-se 
quaisquer aumentos havidos depois da 
extensão da Lei número 3.826, de 23 de 
novembro de 1960. 

Art. 16. As vantagens da presente 
Lei estendem-se aos servidores do 
SAMDU (Serviço de Assistência Médica 
Domiciliar de Urgência). 

Art. 17. Os vencimentos, 
gratificações e vantagens do Consultor 
Geral da República são iguais aos do 
Procurador Geral da República, os dos 
Consultores Jurídicos dos Ministérios e 
DASP aos dos Subprocuradores Gerais 
da República, exceto no que se refere 
às percentagens decorrentes da 
cobrança judicial da dívida ativa da 
União (Art. 13 da Lei nº 2.369, de 9 de 
dezembro de 1954) 

Art. 18. Independentemente do 
limite a que se refere o art. 4º da Lei nº 
3.783, de 30 de julho de 1960, será 
concedido abono de 20% sôbre os 
vencimentos ao militar que, 
preenchendo os requisitos exigidos pela 
legislação em vigor, para a transferência 
facultativa para a inatividade, com uma 
ou mais promoções, permaneça em 
atividade. 

§ 1º Será concedido igual abono de 
20% sôbre os seus vencimentos ao 
servidor civil que, preenchendo os 
requisitos exigidos pela legislação em 
vigor para a aposentadoria facultativa, 
permaneça em atividade. 

§ 2º O Direito à percepção dos 
abonos previstos neste artigo cessará a 
partir do dia em que o servidor militar ou 
civil requerer sua passagem para a 
inatividade. 

Art. 19. O aumento de vencimentos 
concedidos por esta Lei se aplica, nas 
mesmas bases, aos servidores dos 
Ambulatórios da Policlínica dos 
Pescadores da Caixa de Crédito da 
Pesca do Ministério da Agricultura. 

Parágrafo único. O Ministro da 
Agricultura providenciará imediatamente a 
aplicação dos benefícios da Lei nº 3.967, 
de 5 de outubro de 1961, aos servidores 
referidos neste artigo. 

Art. 20. O salário-família concedido 
ao servidor fica majorado para Cr$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros) 
por dependente. 

Parágrafo único. A partir de janeiro 
de 1963, do quarto dependente em 
diante, o salário-família será elevado para 
Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros). 

Art. 21. Para os efeitos do 
pagamento de salário-família considera-
se dependente do servidor solteiro, 
desquitado ou viúvo, a mulher solteira, 
desquitada ou viúva, que viva sob sua 
dependência econômica, no mínimo há 
cinco anos e enquanto persistir o 
impedimento legal de qualquer das partes 
para se casar. 

Parágrafo único. O disposto neste 
artigo sómente beneficia ao servidor 
desquitado, quando não tenha o encargo 
de alimentar a ex-espôsa. 

Art. 22. Os cargos isolados de 
provimento efetivo de igual denominação 
e funções idênticas, no mesmo órgão e 
mesma localidade, serão de igual 
vencimento. 

Art. 23. Fica prorrogado, até o a 
vencimento do primeiro período de 
que trata o § 1º do artigo 14 da Lei

nº 3.780, de 12 de julho de 1960, o prazo 
estabelecido no artigo 87 da mesma da 
lei. 

Parágrafo único. Os quadros a que 
se refere o artigo 87 da lei acima do 
citada deverão ser elaborados 
enquadrando, também, todos os 
servidores que exerçam atividades 
permanentes de administração, qualquer 
que seja a sua forma de admissão ou 
pagamento. 

Art 24. Nenhum funcionário ou 
servidor público civil federal de qualquer 
dos 3 (três) Poderes, das autarquias e 
entidades paraestatais ou serventuário da 
Justiça, bem como nenhum militar, 
poderá perceber, a qualquer título, na 
inatividade, mais do que no serviço ativo. 

Art. 25. A gratificação mensal 
atribuída pelo art. 6º da Lei 3.428, de 15 
de julho de 1958, aos Membros da 
Comissão Executiva do Sisal é majorada 
em 40% (quarenta por cento). 

Art. 26. Os membros do Conselho de 
Águas e Energia Elétrica terão jeton 
correspondente a um vigésimo do valor 
base do nível 18 por sessão a que 
comparecerem, não podendo exceder, a 
quinze jetons por mês. 

Art. 27. Os membros do Tribunal 
Superior Eleitoral e os membros dos 
Tribunais Regionais Eleitorais perceberão 
um jeton de Cr$ 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros) apor sessão a que 
comparecerem, até o máximo de 15 
(quinze) sessões por mês. 

Art. 28. Aos pilotos civis da União, 
das Autarquias Federais ou entidades 
paraestatais, será concedida uma 
gratificação por hora de vôo, quando 
pilotando, correspondente a 1% (um por 
cento) dos seus vencimentos, não 
podendo ultrapassar 2/3 (dois têrços) dos 
mesmos. 

Art. 29. Nenhum servidor 
trabalhando para a União, em regime de 
"pro-labore" poderá perceber menos que 
o salário-mínimo estipulado para a região. 

Art. 30. Ficam extensivos às 
entidades representativas de Servidores 
Públicos, de âmbito nacional, que tenham 
seus estatutos devidamente registrados, 
até a data da presente lei, os benefícios 
de que trata a Lei nº 1.134, de 14 de 
junho de 1950. 

Art. 31. Os oficiais da ativa, que 
tiverem curso superior, terão direito à 
gratificação de nível universitário, na 
seguinte proporção: 

a) 15% para os diplomados pela 
Academia Militar das Agulhas Negras, 
Escola Naval, Escola de Aeronáutica, 
Escola de Oficiais Especialistas e de 
Infantaria de Guarda da Aeronáutica e 
outras de formação ou especialização de 
oficiais de nível superior; 

b) 20% para os que, além dos cursos 
da letra a, tenham um ano de curso de 
especialidade ou aperfeiçoamento, obtido 
em escola militar: 

c) 25% para os que, além do curso 
da letra a, sejam possuidores dos cursos 
de Estado Maior, Escola de Guerra Naval 
ou Escola Técnica. 

§ 1º Os oficiais dos Quadros de 
Médico, Dentista, Farmacêutico e 
Veterinário, serão enquadrados nas letras 
acima, conforme o curso seja de 3, 4, 5 
ou mais anos. 

§ 2º Ficam suprimidas as 
gratificações de Estado-Maior e Técnico. 

Art. 32. O disposto no artigo 
anterior se aplica aos oficiais da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros do antigo 
Distrito Federal (Estado da Guanabara) 
desde que para o ingresso no curso de 
formação de oficiais tenha sido exigido o 
curso médio completo. 

Parágrafo único. Aplica-se aos 
oficiais do quadro de saúde, o disposto no 
§ 1º do artigo anterior. 

Art. 33. Fica concedida aos oficiais 
do Quadro Auxiliar de Oficiais, em 
extinção, aos Oficiais dos quadros de 
especialistas, auxiliares ou de 
administração, das Fôrças Armadas, a 
gratificação de 15% (quinze por cento) de 
seus vencimentos, respeitado o teto do § 
2º do art. 2º desta lei. 

Parágrafo único. E' vedada a 
acumulação de vantagens de que trata 
êste artigo com a de nível universitário. 

Art. 34. Os oficiais que ocupem 
funções para as quais são exigidos os 
cursos de Estado Maior ou Técnico, 
quando nêles diplomados, farão jus a 
uma gratificação especial de 8% (oito por 
cento) à qual não se aplicará o disposto 
no § 2º do art. 2º. 

Art. 35. Ao militar que servir em 
guarnição do Comando Militar da 
Amazônia e Brigada Mista de Mato 
Grosso, com exceção de Belém, 
Corumbá e Manaus, será paga uma quota 
adicional de 30% (trinta por cento) sôbre 
o seu vencimento. 

§ 1º Igual vantagem e com a mesma 
restrição é concedida ao militar da 
Marinha e Aeronáutica que servir na 
mesma área de jurisdição dos Comandos 
de que trata êste, artigo. 

§ 2º Essa vantagem será paga 
independentemente de qualquer outra 
vantagem prevista na Lei nº 1.316, de 20 
de janeiro de 1951, e não se lhe aplica o 
disposto no art. 4º da Lei nº 3.783, de 30 
de julho de 1960. 

Art. 36. E' incluída entre as 
vantagens incorporáveis (art. 36 da Lei nº 
1.316, de 20 de janeiro de 1951 a 
gratificação de escafandria observada a 
restrição do art. 46 da mesma lei. 

Art. 37. O disposto no art. 4º da. Lei 
nº 3.783, de 30 de julho de 1960, não se 
aplica aos incapacitados fisicamente da 
última guerra, amparados pelo Decreto-lei 
nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946. 

Art. 38. O artigo 42 do Decreto-lei nº 
4.014, de 13 de janeiro de 1942, alterado 
pelo Decreto-lei nº 9.832, de 11 de 
setembro de 1945, e Lei nº 2.879, de 21 
de setembro de 1956, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 42. As comissões que 
competem aos despachantes aduaneiros 
obedecerão às que se seguem das quais 
as relativas à tabela "A" serão recolhidas 
às repartições competentes e as relativas 
às tabelas "B" e "C" aos sindicatos de 
classe, para entrega aos despachantes 
que executarem o serviço: 

Tabela "A". Pelos despachos de 
importação, trânsito, exportação, 
baldeação e reembarque de mercadorias 
estrangeiras, mesmo no regime de 
portarias ou requisição – 2% (dois por 
cento) sôbre o valor das faturas 
comerciais ou consulares, inclusive as 
despesas de ágio e sôbre-taxas, 
cambiais; 

Tabela "B": Pelos despachos de 
exportação pesa exterior – 1,12% (um 
vírgula doze por cento) sôbre o valor da 
fatura cambial eu de contrato de câmbio. 

Tabela "C": Pelos despachos de 
reembarque ou trânsito de mercadorias 
estrangeiras pelo território nacional, bem 
assim despachos de exportação ou 
desembaraços de importação, de 
mercadorias negociadas entre localidades 
brasileiras, transportadas por via marítima 
ou aérea, fluviais ou marítimas ou 
lacustres: 1,5% (um e meio por cento), 
sôbre o valor das guias, despachos, notas 
fiscais ou conhecimentos de carga. 
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uma vez e meia o salário-mínimo de 

maior valor vigente no País e nem ser 

inferior a um por cento (1%) dessa 

importância, as fixadas na tabela "B" não 

poderão exceder de 40% (quarenta por 

cento) do maior salário-mínimo vigente e 

nem ser inferior a 10% (dez por cento) 

dêsse valor e as fixadas na tabela "C" não 

poderão exceder de 40%, (quarenta por 

cento) dêsse valor e nem ser inferior a 5% 

(cinco por cento) dessa importância. 

§ 2º As importâncias arrecadadas 

que excederem os tetos correspondentes 

fixados na Lei número 2.879, de 21 de 

setembro de 1956, serão calculadas 

separadamente nos respectivos 

despachos, e levantadas pelos Sindicatos 

de Despachantes Aduaneiros, locais, e 

distribuídas da seguinte forma: 1/3 (um 

têrço) para o despachante que executar o 

serviço; 1/3 (um têrço) para distribuição 

em partes iguais entre os demais 

despachantes, sindicalizados ou não; 1/3 

(um têrço) para os ajudantes de 

despachantes aduaneiros, sendo 50% 

(cinqüenta por cento) para o ajudante de 

despachante que executar o serviço e o 

restante pesa a distribuição em partes 

iguais aos demais ajudantes. 

§ 3º Para efeito dos cálculos das 

comissões estabelecidas neste artigo, 

todos os serviços são equiparados aos 

constantes das tabelas fixadas na Lei nº 

2.879, de 21 de setembro de 1956, 

revogado, portanto, o disposto na alínea 

"A" do § 1º do art. 1º do Decreto-lei nº 

9.832, de 11 de setembro de 1956." 
Parágrafo único. A majoração de 

comissão admitida neste artigo não 
incidirá sôbre os despachos de im- 
 

portação, reembarque ou trânsito de 

papel de imprensa, destinado à confecção 

de livros, jornais e revistas. 

Art. 39. O número de ajudantes de 

despachantes aduaneiros nas Alfândegas 

e Mesas de Renda, será, no máximo, 

correspondente ao dôbro do de 

despachantes em atividade, sendo 

gradualmente extintas, até que se atinja 

tal limite, as vagas que ocorrerem nas 

repartições onde haja excesso do número 

ora estabelecido. 

Art. 40. E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, ao Ministério da 

Fazenda, crédito especial de Cr$ 

94.500.000.000,00 (noventa e quatro 

bilhões e quinhentos milhões de 

cruzeiros), que será automàticamente 

registrado no Tribunal de Contas e. 

distribuído ao Tesouro Nacional, para 

atender aos encargos resultantes dêste 

Capítulo da presente lei. 

§ 1º Os órgãos do Poder Executivo 

ficam obrigados a classificar e escriturar 

os gastos que correrem à conta dêste 

crédito especial, segundo as normas 

aplicáveis aos créditos suplementares, 

constantes do artigo 98 do Regulamento 

Geral de Contabilidade Pública da 

União. 

§ 2º O pagamento da gratificação 

especial de nível universitário, no corrente 

exercício, poderá ser atendido à conta 

dêste crédito especial, desde que não 

tenham sido computadas dotações nas 

tabelas explicativas do Orçamento vigente. 

Art. 41. As vantagens financeiras 

dêste Capitulo são devidas a partir de 1 

de abril de 1962. 

B) Vencimento de Cargos em Comissão 
 

Símbolos Valores Mensais 

 Cr$ 
1-C........................................................................................... 88.200,00 
2-C........................................................................................... 81.200,00 
3-C........................................................................................... 75.600,00 
4-C........................................................................................... 70.000,00 
5-C........................................................................................... 65.800,00 
6-C........................................................................................... 61.600,00 
7-C........................................................................................... 57.400,00 
8-C........................................................................................... 53.200,00 
9-C........................................................................................... 50.400,00 

10-C........................................................................................... 47.600,00 
11-C........................................................................................... 44.800,00 
12-C........................................................................................... 42.00,000 
13-C........................................................................................... 40.600,00 
14-C........................................................................................... 39.200,00 
15-C........................................................................................... 37.800,00 
16-C........................................................................................... 36.400,00 
17-C........................................................................................... 35.000,00 
18-C........................................................................................... 33.600,00 
19-C........................................................................................... 32.200,00 
20-C........................................................................................... 30.300,00 
21-C........................................................................................... 29.400,00 

 
c) Gratificação de Função 

 

Símbolos 

Valor do 
Vencimento mais a 

gratificação em 
cruzeiros mensais 

 Cr$ 
1-F........................................................................................... 61.600,00 
2-F........................................................................................... 58.800,00 
3-F........................................................................................... 56.000,00 
4-F........................................................................................... 53.200,00 
5-F........................................................................................... 51.800,00 
6-F........................................................................................... 50.400,00 
7-F........................................................................................... 49.000,00 
8-F........................................................................................... 47.000,00 
9-F........................................................................................... 46.200,00 

10-F........................................................................................... 44.800,00 
11-F........................................................................................... 43.000,00 
12-F........................................................................................... 42.000,00 
13-F........................................................................................... 40.600,00 
14-F........................................................................................... 39.200,00 
15-F........................................................................................... 37.800,00 
16-F........................................................................................... 36.400,00 
17-F........................................................................................... 35.000,00 
18-F........................................................................................... 33.600,00 
19-F........................................................................................... 32.200,00 
20-F........................................................................................... 30.000,00 
21-F........................................................................................... 29.000,00 
22-F........................................................................................... 28.000,00 
23-F........................................................................................... 26.600,00 
24-F........................................................................................... 25.200,00 
25-F........................................................................................... 23.800,00 

 
ANEXO II 

 
Servidores Militares 

 

Padrão Pôsto Vencimentos 

FA-1 General-de-Exército, Almirante de Esquadra e 
Temente-Brigadeiro................................................. 88.200,00 

FA-2 General-de-Divisão, Vice-Almirante e Major-
Brigadeiro.................................................................. 77.700,00 

FA-3 General-de-Brigada Conta-Almirante e Brigadeiro... 66.500,00 
FA-4 Coronel e Capitão-deMar-e-Guerra.......................... 50.400,00 
FA-5 Tenente-Coronel e Capitão-de-Fragata.................... 46.200,00 
FA-6 Major e Capitão-de-Corveta...................................... 42.000,00 
FA-7 Capitão e Capitão-Tenente....................................... 38.500,00 
FA-8 Primeiro Tenente...................................................... 35.000,00 
FA-9 Segundo Tenente..................................................... 32.200,00 
FA-10 Aspirante a Oficial, Guarda-Marinha, Subtenente e 

Suboficial.................................................................. 22.400,00 
FA-11 Primeiro Sargento Contramestre, Sargento 

Ajudante ou Intendente e assemelhados da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores.................................... 21.700,00 

FA-12 Primeiro Sargento..................................................... 21.700,00 
FA-13 Segundo Sargento.................................................... 18.900,00 
FA-14 Terceiro Sargento..................................................... 16.800,00 
FA-15 Taifero-mor, Cabo músico, cabo da Polícia e do 

Corpo de Bombeiros e Cabos Engajados.................  13.300,00 
FA-16 Taifeiro de 1ª classe, soldados com curso policial, 

Corpo de Bombeiros, Marinheiro de 1ª classe, 
especializado; Soldado Fuzileiro Naval de 1ª classe 10.500,00 

 

ANEXO I 

 

Servidores Civis 

 

A) Vencimento de Cargas Efetivos 

 

Níveis Referência:-base 

18.............................................................................................. 50.400,00

17.............................................................................................. 46.200,00

16.............................................................................................. 42.000,00

15.............................................................................................. 38.500,00

14.............................................................................................. 35.000,00

13.............................................................................................. 32.200,00

12.............................................................................................. 29.400,00

11.............................................................................................. 26.600,00

10.............................................................................................. 25.200,00

9.............................................................................................. 23.800,00

8.............................................................................................. 22.400,00

7.............................................................................................. 21.000,00

6.............................................................................................. 19.600,00

5.............................................................................................. 18.200,00

4.............................................................................................. 16.800,00

3.............................................................................................. 15.400,00

2.............................................................................................. 14.000,00

1.............................................................................................. 13.440,00
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Padrão Pôsto Vencimentos 

   
FA-17 1º Cabo, Taifeiro de 2ª classe, Soldados em curso policial 

da Polícia Militar e Bombeiros e 2ª classe do Corpo de 
Bombeiros............................................................................. 9.660,00  

FA-18 Cabo...................................................................................... 6.300,00  
FA-19 Cadete e Aspirante último ano.............................................. 4.200,00  
FA-20 Soldado de clarim de 1ª Marinheiro de 1ª classe.................. 4.200,00  
FA-21 Soldado engajado clarim de 2ª e Marinheiro de 2ª classe, 

Soldado Fuzileiro Naval de 2ª classe...................................  3.500,00  
FA-22 Soldado clarim de 2ª classe.................................................. 2.800,00  
FA-23 Cadete do Exército, Aspirante da Marinha, Cadete da 

Aeronáutica............................................................................ 2.500,00  
FA-24 Aluno da escola ou Curso de Formação de Sargento .......... 2.100,00  
FA-25 Soldado, Grumete................................................................. 1.800,00  
FA-26 Aluno de Escola Preparatórias e do Colégio Naval e 

Soldado Recruta ou mob não engajado................................ 1.000,00  
FA-27 Aprendiz de Marinheiro......................................................... 800,00  

    
 

Capítulo III
 

DOS TÍTULOS DE RECUPERAÇÃO 
FINANCEIRA. 

 
Art. 52. E' o Poder Executivo 

autorizado a emitir títulos da divida pública 
interna fundada denominados de 
"Recuperação Financeira" e distribuídos 
em séries autônomas, respeitado o limite 
máximo de circulação de .Cr$ 
150.000.000.000,00 (cento e cinquenta 
bilhões de cruzeiros). 

§ 1º Os títulos de que trata êste 
artigo serão destinados a atender: 

I – à unificação da dívida pública 
interna fundada da União; e 

II – à liquidação, no todo ou em 
parte, de débitos, apurados em processo, 
à conta de "Restos a Pagar" e Exercícios 
Findos", de responsabilidade do Tesouro 
Nacional, mediante expressa 
manifestação dos interessado. 

§ 2º Não estão sujeitas aos efeitos 
da presente lei as obrigações de que 
cogitam as leis número 1.474. de 26 de 
novembro de 1951, e 2.973, de 26 de 
novembro de 1956. 

§ 3º Os títulos vencerão Juros anuais 
de 7% (sete por cento) e serão 
negociáveis em tôdas as Bolsas do País. 

§ 4º A critério da Junta 
Administrativa da Caixa de Amortização, 
os títulos serão nominativos ou ao 
portador e dos valores nominais de Cr$ 
1.000,00 (hum mil cruzeiros), Cr$ 
5.000,00 (cinco mil cruzeiros), Cr$ 
.10.000,00 (dez mil cruzeiros), Cr$ 
50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) e Cr$ 
100.000,00 (cem mil cruzeiros). 

Art. 53. Á Caixa de Amortização 
compete: 

a) promover a emissão dos títulos de 
"Recuperação Financeira"; 

b) efetuar o serviço dêsse 
empréstimo diretamente ou por intermédio 
das Caixas Econômicas Federais, Banco 
do Brasil S. A., Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico, Banco do 
Nordeste do Brasil S. A. e Banco de 
Crédito da Amazônia, de acôrdo com as 
instruções que é autorizada a baixar para 
êsse fim; 

c) apresentar ao Ministro da 
Fazenda, trimestralmente, circunstanciado 
relatório sôbre a situação das emissões e 
circulação dos títulos de "Recuperação 
Financeira", do qual deverão constar as 
mutações havidas no trimestre anterior e 
as providências a serem tomadas em 
defesa dos interesses da Fazenda 
Nacional. 

Art. 54. Os títulos de "Recuperação 
Financeira" entrarão em circulação 
mediante Aviso Ministerial expedido à 
Caixa de Amortização: 

I – por solicitação da Direção Geral 
da Fazenda Nacional, quando se tratar de 
"Restos a Pagar" e "Exercícios Findos"; e 

II – por iniciativa da Junta 
Administrativa da Caixa de Amortização, 
no caso de unificação da dívida pública 
federal fundada. 

Art. 55. Os títulos de "Recuperação 
Financeira" poderão ser dados pelo seu 
valor nominal: 

I – em caução, para garantia de 
quaisquer contratos de obras e ser viços 
celebrados com o Govêrno Federal; 

II – como fiança perante repartições 
federais; 

III – em caução, para garantia de, 
empréstimos em estabelecimentos de 
crédito autárquicos, paraestatais ou em 
que o Govêrno Federal seja o principal 
acionista; 

IV – como depósito que os bancos 
devam manter à ordem da 
Superintendência da Moeda e do Crédito, 
em títulos de "Recuperação Financeira", 
não podendo exceder de 30% (trinta  
por cento) sôbre o valor daquele  
depósito. 

Art. 56. Os juros do empréstimo 
autorizado por esta lei são isentos do 

impôsto de renda e bem assim, os 
respectivos títulos de quaisquer tributos 
federais. 

Art. 57. O resgate dos títulos de 
"Recuperação Financeira" será efetuado a 
partir do exercício seguinte ao de sua 
emissão, em 20 (vinte) prestações anuais 
iguais, cada uma equivalente a 5% (cinco 
por cento) do valor nominal do título. 

Parágrafo único. Para facilidade do 
resgate, os títulos serão emitidos em 
vigésimas partes, negociáveis e 
resgatáveis isoladamente. 

Art. 58. O orçamento da União, a 
partir do relativo ao exercício da 1964, 
consignará as verbas destinadas ao 
serviço de juros e amortização 
decorrentes desta lei, as quais serão 
distribuídas, automaticamente, ao Tesouro 
Nacional e postas à disposição da Caixa 
de Amortização. 

Parágrafo único. Na hipótese de 
insuficiência da dotação orçamentária, o 
serviço de juro e amortização será 
efetuado, por antecipação, à conta de 
crédito adicional obrigatóriamente 
solicitado pelo Poder Executivo ao 
Congresso Nacional. 

Art. 59. Incidem em prescrição legal 
as dívidas correspondentes ao resgate e 
títulos federais, estaduais e municiais, 
cujo pagamento não fôr reclamado 
decorrido o prazo de 5 (cinco) anos a 
partir da data em que se torna público o 
resgate das respectivas dívidas. 

Parágrafo único. Consideram se 
igualmente prescritos os juros dos títulos 
referidos neste artigo, cujo pagamento 
não fôr reclamado no prazo de 5 (cinco) 
anos, a partir da data em que se tornarem 
devidos. 

Art. 60. Os títulos a serem 
substituídos por fôrça do que dispõe o 
item I, § 1º do Art. 51 desta lei perderão o 
seu valor, desde que não sejam 
apresentados dentro do prazo de 5 (cinco) 
anos, contados, a partir da data em que a 
Caixa de Amortização iniciar o serviço de 
substituição dos respectivos títulos. 

Parágrafo único. A chamada dos 
portadores ou possuidores dos títulos a 
que se refere êste artigo será regulada e 
fixada pela Junta Administrativa da Caixa 
de Amortização, através de instruções, as 
quais serão obrigatóriamente publicadas 
no Diário Oficial. 

Art. 61. E' assegurado aos 
portadores ou possuidores dos títulos de 
que trata o artigo anterior o direito de 
requererem, à Caixa de Amortização a 
sua substituição, caso não se verifique a 
chamada dos respectivos subscritores, 
dentro do prazo de 2 (dois) anos. 

Art. 62. O Poder Executivo 
regulamentará esta lei, dentro do prazo de 
60 (sessenta) dias e adotará providências 
administrativas indispensáveis à sua fiel 
execução na parte referente à emissão 
dos títulos de "Recuperação Financeira". 

 
CAPÍTULO IV 

 
"EMISSÃO DE LETRAS E BRIGAÇÕES 

DO TESOURO NACIONAL" 
 
Art. 63. O limite a que se refere o 

artigo 1º da Lei nº 3.337, de 12 de 
dezembro de 1957, fica elevado para Cr$ 
130.000.000.000,00 (cento e trinta bilhões 
de cruzeiros), pelo valor nominal de 
emissão e o prazo máximo a, que se 
refere o mesmo dispositivo legal elevado 
para 20 (vinte) anos. 

Art. 64. Só se consideram em 
circulação, para os efeitos da citada lei, os 
títulos efetivamente negociado pelo 
Tesouro ou seus agentes. 

Art. 65. São suprimidos o limite 
mínimo de juros a que se refere o §1º do 
artigo 1º e o prazo de emissão de 3 (três) 
anos de que trata o artigo 4º e revogado o 
§ 2º do artigo 2º da Lei nº 3.337, de 12 de 
dezembro de 1957. 

Art. 66. O Ministro da Fazenda fica 
autorizado a celebrar ajustes e

 
CAPÍTULO II 

 
EMPRÉSTIMO PÚBLICO DE 

EMERGÊNCIA, DE CARÁTER 
COMPULSÓRIO. 

 
Art. 42. E' instituído um Empréstimo 

Público de Emergência, de caráter compulsório, 
devido no exercício financeiro de 1962. 

 
Art. 43. O Empréstimo Público de 

Emergência será, obrigatóriamente subscrito 
pelos contribuintes do Impôsto de Renda nas 
seguintes bases: 

a) sôbre o impôsto devido pelas pessoas 

jurídicas, cujos lucros tributados hajam sido 

superiores a Cr$ 1.000.000,00, na forma da seguinte 

tabela: 
 

  de Cr$   1.000.000 a Cr$   5.000.000,00 –  10%  
 de mais de Cr$   5.000.000 a Cr$ 20.000.000,00 –  20%  
 de mais de Cr$ 20.000.000 a Cr$ 50.000.000,00 –  25%  
 de mais de Cr$ 50.000.000 a .............................. – 30%  

 

b) sôbre o impôsto devido pelas 
pessoas físicas de renda líquida tributável 
superior a Cr$ 3.000.000,00 e sôbre o 
impôsto dito de lucro imobiliário e outros 
arrecadados nas fontes, exceto o de 
rendimento do trabalho, 20%. 

Parágrafo único. O Empréstimo Público 
de Emergência a que se refere a presente 
Lei será calculado sobre o Impôstode Renda 
devido ilegível prezadas as frações de Cr$ 
1.000,000.  

Art. 44. Será ainda cobrado, em base 
no Impôsto de Renda, durante cinco (5) 
anos, a partir de exercício de 1962, um 
adicional de 5% (cinco por cento), a ser 
recolhido ao Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico, para 
constituição do Fundo de Habitação 
Popular", que ficará a disposição da 
Fundação da Casa Popular. 

Parágrafo único. O empréstimo de que 
trata este artigo será instituído nas mesmas 
condições do empréstimo público de 
emergência de caráter compulsório a que 
alude esta lei. 

Art. 45. O fundo de que trata o artigo 
anterior será distribuído, proporcionalmente, 
aos Municípios dos diversos Estados, 
excluídos das Capitais, em bases 
proporcionais às populações respectivas, 
para o financiamento de casas a serem 
distribuídas aos trabalhadores em geral. 

Art. 46. A aplicação do "Fundo de 
Habitarão Popular" será feita no prazo 
máximo de cinco (5) anos, de acôrdo com 
regulamentação a ser baixada pelo Poder 
Executivo. 

Art 47. Por ocasião do pagamento do 
adicional, será fornecido ao subscritor 
compulsório um título que terá as 
características que forem estabelecidas em 
regulamento e será denominada "Obrigação 
do Empréstimo de Emergência". 

§ 1º A Obrigação de que trata  
êste artigo, terá poder liberatório para 
pagamento do Impôsto de Renda, a  
partir do exercício de 1964, inclusive,  
e renderá juros de 10% ao ano  
pagáveis semestralmente e por semestre 
vencido. 

§ 2º O prazo de resgate do 
"Empréstimo de Emergência" é de sete anos 
contados da vigência desta lei. 

Art. 48. As obrigações do Empréstimo 
de Emergência serão nominativos e 
intransferíveis; nos casos de falecimento 
do titular, se fôr pessoa física, ou  
de extinção, se se tratar de pessoa 

jurídica, proceder-se-á à transferência das 

obrigações na forma da lei e conforme fôr 

determinado em regulamento. 

Art. 49. O Poder Executivo regulamentará o 

disposto nos artigos anteriores, referentes ao 

Empréstimo Público de Emergência, dentro de trinta 

dias. 

Art. 50. Como parte integrante da declaração 

de rendimento a pessoa física apresentará relação 

pormenorizada, segundo modêlo oficial, dos bens 

imóveis e móveis que no país ou no estrangeiro, 

constituem o seu patrimônio e dos seus 

dependentes, no ano base. 

§ 1º A autoridade fiscal poderá exigir do 

contribuinte os esclarecimentos que julgar 

necessários acêrca da origens dos recursos e do 

destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que 

as alterações declaradas importarem em aumento 

ou diminuição do patrimônio. 

§ 2º Ninguém poderá oferecer bens de 

qualquer espécie, em garantia de empréstimos em 

Caixa Econômica ou estabelecimento de crédito, de 

cujo capital social participe a União, o Estado ou o 

Município, de valores superiores aos consignados 

na declaração de rendimentos da pessoa física ou 

na guia ele retenção na fonte, desde que nesta 

última hipótese, comprove a propriedade de títulos 

ao portador. 

Art. 51. O artigo 10 da Consolidação das Leis 

do Impôsto de Renda, mantidas as suas alíneas e 

respectivos parágrafos, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 10. Na cédula "H" serão classificados os 

rendimentos do capital ou do trabalho não 

compreendidas nas cédulas anteriores, inclusive: 

 

g) as quantias correspondentes ao acréscimo 

do patrimônio da pessoa física, quando a repartição 

lançadora comprovar não corresponder êsse 

aumento aos rendimentos declarados, salvo se 

provar que aquele acréscimo patrimonial teve 

origem em rendimentos não tributáveis.  

§ 3º O servidor que, de má fé ou sem 

suficientes elementos de comprovação, promover 

lançamento da impôsto indevido, será passível de 

demissão, sem prejuizo da responsabilidade 

criminal." 
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contratos para a colocação das letras e 
obrigações do Tesouro. 

Art. 67. Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Ás Comissões de Projetos do 
Govêrno e de Finanças. 

 
EXPEDIENTE RECEBIDO 

Em 4 de maio de 1962 
 
Prestação de contas da cota do 

impôsto de Renda recebida das 
Prefeituras Municipais: 

 
– do Prefeito Municipal de Jucurutú, 

RN; 
– do Prefeito Municipal de Cristino 

Castro, PI; 
– do Prefeito Municipal de Vitória da 

Conquista, BA; 
– do Prefeito Municipal de Conceição 

dos Ouros, MG; 
– do Prefeito Municipal de Casa 

Branca, SP; 
 
Comunicação de eleição e posse: 
 
– da Mesa da Assembléia Legislativa 

de Recife, PE; 
– da Mesa da Assembléia Legislativa 

de Alagoas, AL; 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Planaltina, GO; 
– da Diretoria do Centro de Estudos 

dos Agentes Ficais do Imposto de 
Consterno de São Paulo, SP; 

– da Diretoria da Liga de Assistência 
Cristo Rei de Araraquara, SP; 

 
Apelos no sentido da rápida 

aprovação das seguintes proposições: 
 
– Projeto de Lei da Câmara número 

1.129-49, que altera dispositivos do 
Código do Fracasso Penal: 

– da Diretoria do Sindicato dos 
Condutores Autônomos de Veículos 
Rodoviários de Santos, SP; 

– Projeto de Lei da Câmara número 
2.358-57, que estabelece normas para a 
validade de pedido de demissão ou recibo 
de quitação contratual, firmado por 
empregada: 

– do Sindicato do Comércio Varejista 
de Itapetininga, SP; 

– Projeto de Lei da Câmara número 
1.837-60 que dispõe sôbre o Estatuto do 
Trabalhador Rural è dá outras 
providências: 

– da Câmara Municipal de Barretos, 
SP. 

Diversos assuntos: 
 
Manifestações contrárias ao ato do 

Diretor-Geral do DNER, do Triângulo 
Mineiro que transferiu jurisdição do 
trabalho para o distrito de Belo Horizonte, 
medida de afronta ao ilustre engenheiro 
Allan Paula Fernandes: 

– do Sr. Agenor Padua Vilela, 
Presidente da Câmara Municipal de Prata. 

– da Câmara Municipal de Paraiso 
do Norte, PR, manifestando-se contrária à 
medida do Ministro de Agricultura que 
visa tirar dos municípios brasileiros o 
impôsto territorial para entregá-lo ao 
govêrno federal; 

– do Sindicato varejista de Cruzeiro, 
SP. manifestando-se contrário à 
aprovação do Projeto de Lei número 190--
61, por julgá-lo contrário ao interêsses 
das classes produtoras; 

– da Associação Comercial de 
Bacabal, MA, solicitando providências 
para a normalização do tráfego no trecho 
Bacabal Pindaré da BR-22. no lugar 
Bambú, destruído pelas águas. 

O SR PRESENTE: – Está finda a 
leitura do expediente. 

O Sr. Senador Paulo Coelho enviou 
á Mesa discurso a fim de ser publi- 

cada, na forma do disposto no artigo 291, 
§ 2º do Regimento Interno.  

Sua Ex.ª será atendido. 
E' o seguinte o discurso do Senhor 

Paulo Coelho. 
Senhor Presidente: 
Para conhecimento do Senado, 

comunico a V. Ex.ª, que nesta enderecei 
ao Se. Ministro da Aeronáutica o e 
seguinte ofício: 

Brasília, 25 de abril de 1562  
Senhor Ministro, 
Permita, Vossa Excelência que, na 

defesa do meu Estado, venha sugerir a 
alteração das rotas da navegação 
comercial aérea que abrangem a região 
amazônica, o que considero de vital 
importância para as necessidades 
regionais. 

Como bem sabe V. Ex.ª existem tão 
sómente duas linhas de navegação 
aérea, sendo que uma delas é explorada 
pela Real Aerovias Transportes Aéreos e 
a outra pelo Lóide Aéreo. Temos 
conhecimento de que outras emprêsas 
vêm pleiteando explorar as referidas 
linhas na escala Rio de Janeiro - Brasília-
Manaus - Brasil-Rio de Janeiro, 
juntamente com aquelas companhias, 
sem contudo obterem a competente 
autorização da Diretoria de Aeronáutica 
Civil. O problema é de tal monta, que 
basta citar que as atuais concessionárias 
fazem apenas três viagens por semana. 

O assunto, sem dúvida, deve estar 
sendo estudado por êsse Ministro, face ás 
reiteradas reclamações dos interessados, 
mas a solução, infelizmente está muito 
tardada, o que vem prejudicando a 
expansão daquela imensa região 
e, consequentemente, tôda a nossa 
pátria. 

Peço vênia, portanto, a Vossa 
Excelência, no sentido de considerar de 
forma mui especial o problema 
configurado de vez que o mesmo se 
relaciona também com a linha que 
entrecruza Manaus-Pôrto Velho-Manaus, 
tarjas cidades encravadas neste setor são 
apenas servidas por uma viagem 
semanal, o que é óbvio, causa sensíveis 
prejuízos. 

Solicito, outrossim, que V. Ex.ª 
mande proceder a um estudo no sentido 
de proporcionar às cidades de Borba, 
Aripuanã, Manicoré e Humaitá, no 
mínimo, duas viagens semanais, 
intercaladas, para evitar vôos baixos de 
quarenta a quarenta minutos, econômica 
e tecnicamente desaconselháveis pelo 
desconforto que tais vôos causam aos 
passageiros. 

Convido de que V. Ex.ª bem 
compreenderá a minha intenção, que 
nada mais é do que uma simples 
colaboração no sentido de minorares 
cruéis sofrimentos do povo da minha 
terra, e ainda, que a solução do problema 
argüido depende da sua sábia e 
proverbial interferência, apresento a 
Vossa Excelência os meus mais 
profundos agradecimentos. 

O SR. PRESIDENTE: – Há oradores 
inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Lima 
Teixeira, por cessão do nobre Senador 
Lobão da Silveira, para falar como Líder 
de Partido. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (como Líder 
de Parado – Não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, desejo tecer 
algumas considerações em tôrno da 
entrevista do eminente Senador 
Juscelino Kubitschek, de Oliveira, de 
quem sou amigo e a quem apoiei 
intransigentemente quando Presidente da 
República. São mudei meu pensar a 
respeito de S. Ex.ª, aias como discordo, 
em parte do que foi declarado por meu 
eminente amigo e Senador, declarei

minha opinião sincera sabre o assunto. 
A entrevista a que me refiro foi 

publicada em vários jornais, inclusive no 
"O Globo", que tenho em mãos, que a 
reproduz na integra. 

Sr. Presidente, passo a ler para que 
figure nos "Anais" do Congresso 
Nacional, o pronunciamento do ex-
Presidente cia República por considerar 
oportuno o seu registro. 

Eis a entrevista: 
"Em um depoimento no qual afirma 

que a união nacional, com o crescente 
silencio em que está envolvida, acabará, 
matando a democracia, o Senador 
Juscelino Kubitschek, falando com 
exclusividade a "O Globo'', anunciou o 
seu rompimento com a política de união 
nacional'. 

– A maioria do povo brasileiro não 
sabe o que perdeu com o 
parlamentarismo – diz o ex-Presidente da 
República, a certa altura de suas 
declarações que foram, na integra, as 
seguintes: 

– A união da política nacional só se 
justifica diante da ameaça do inimigo em 
hora de guerra ou de problemas urgentes 
e concretos de evidente interesse comum: 
jamais se pode pensar em união nacional 
para sidendar, por exemplo, as 
oposições, reduzir a livre manifestação do 
pensamento, paralisar as atividades 
necessárias ao funcionamento da 
democracia. Isto é alguma coisa de 
negativo, de perigoso, de nocivo, não só 
ao regime como ao País. O que a união 
da política nacional pode lograr de mais 
imediato é estabelecer uma cortina de 
silêncio, atrás da qual se torna possível 
processar irregularidade provocar 
omissões e tôda sorte de crimes contra o 
imterêsse do povo, sem que ecoe ou 
adquira volume suficiente, qualquer voz 
que se decida a denunciar a realidade 
malfazeja". 

 
"A UTILIDADE DA OPOSIÇÃO" 
 
Todos os pronunciamentos por num 

feitos durante o meu govêrno se 
orientaram ao sentido de reconhecer a 
utilidade da oposição. Fui alvo não 
apenas da oposição, mas da calúnias 
mais soezes e mesmo assim, como 
governante, prefere sofrer ataques 
injustos e mesmo cruéis a não poder 
contar com a colaboração involuntária 
mas preciosa dos meus adversários 
políticas. Nenhum govêrno bem 
intencionado e leal com o país pode 
dispensar a fiscalização dos seus atos. 
Várias vêzes corrigi – e o confessei 
sempre de público – resoluções minhas, 
em virtude de estar alerta às vozes dos 
meus contrários. O regime democrático é 
um regime que se alimente da 
diversificação de opinião e só pode 
sobreviver graças ao exercício da critica. 
Cabe ao governo o exame criterioso das 
observações e das censuras que lhe são 
feitas. O silêncio da oposição é a porta 
aberta para a ditadura. 

 
O Parlamentarismo  

 
"O que o sistema parlamentar trouxe 

ao Brasil foi essa combinação de cúpulas 
em que quase tôdas as vozes se calaram 
e os mais prementes interesses do povo 
brasileiro foram sepultados numa zona 
tenebrosa de silêncio. Os interêsses do 
povo e da própria Nação exigem a 
discussão dos seus problemas. O povo 
não elegeu seus representantes ao 

Congresso para que êles se 
transformassem num só bloco imantado 
ao poder. 

"A maioria do povo brasileiro não 
sabe o que perdeu com o 
parlamentarismo. Tenho constatado que é 
com surprêsa que os eleitores recebem a 
notícia de que lhes foi roubado o direito 
de eleger o Presidente da República nós 
próximos pleitos. O corpo eleitoral, que é 
de mais de vinte milhões de eleitores, foi 
dràsticamente reduzido a poupo mais de 
180 votantes, tal e a soma necessária de 
votos para que o Congresso eleja um 
presidente da República. 

"Repito que a união nacional, com o 
crescente silêncio em que está envolvida, 
acabará matando a democracia. 
Democracia que, insisto, só vive ao ar 
livre, na pugna dos debates de opinião. 
Estamos numa hora em que é do dever 
de todo homem público alertar a opinião 
do país. Esta tem de estar vigilante como 
jamais estêve, e não indiferente ou alheia 
ao que se está passando". 

Quero deixar patente que não farei 
propriamente criticas ao pronunciamento 
do eminente Senador por Goiás, mas 
darei apenas minha opinião, que é aliás, 
idêntico à de S. Ex.ª quando, muitos 
vêzes, invocava o apeio da Oposição ao 
seu Governo. O que pode desejar um 
povo organizado senão um Governo que 
conte cem o apoio de tôdas as correntes 
da opinião pública? 

Está ocorrendo neste pois um fato 
que denota, não há como negar, a 
maturidade política do seu povo. Saímos 
de uma crise político-militar, vencida 
graças a essa maturidade política, e 
entramos em uma segunda fase em que o 
Vice-Presidente da Republica assume a 
Chefia do Estado dentro de outro sistema 
de govêrno, o sisterma parlamentarista. 

Havia e ainda pede dizer-se que há 
dúvidas sôbre as condições em que 
marcharia o novo sistema tanto assim que 
se condicional no próprio Ato Adicional 
uma consulta ao povo através do 
plebiscito. 

Digo agora sem receio de êrro, sem 
preocupação de estar fazendo declaração 
em vão mas seguro, certo convicto tão 
convicto quando estava ao apoiar o 
parlamentarismo que êste é o regime que 
nos convém. 

Por que é êste o regime que convém 
ao povo brasileiro? Porque estamos 
sentindo a ponderação, o bom-senso, a 
responsabilidade patenteados pelo Sr. 
Presidente João Goulart, tão severamente 
combatido o que à frente do Governo 
revela um Chefe de Estada com tal 
equilíbrio que, hoje se vê apoiado, tanto 
pelas classes conservadores e pela Igreja 
quanto pelo operariado, – desaparecendo 
o temor de ter na chefias do país um 
governante havido como esquerdista – e 
ainda com o apeio dos mais ferrenhos 
adversário que o combatiam quando Vice-
Presidente da República. 

O que significa isto? Significa, 
Senhor Presidente, que hoje temos um 
governo que impões confiança. Nenhum 
Chefe do Govêrno pode criar condições 
para a coalisão de fôrças políticas se não 
merecer confiança. 

Está justificada neste fato a razão 
que invoco. 

Diz meu emmente amigo o ex-
Presidente Juscelino Kubitschek a quem 
sempre rende minhas homenagens 
gigante que foi das realizações neste 
País, que considera perto aberto para a 
ditadura a ausência de um oposição num 
Govêrno. Acaso posso fazer mau juízo 
daquele que discordavam do Sr João 
Goulart e hoje o apóiam? Não! Ao 
contrario, é gesto que não se coaduna 
com atitudes mesquinhas mas,sim reflete 
– esta é a verdade – grande inclinação no 
sentido de atender os interêsses do
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povo brasileiro, mòrmente na fase difícil 
que atravessamos. 

Mas, investe o ex-Presidente da 
República contra o Parlamentarismo. 

Sr. Presidente, já declarei, nesta 
Casa, que sou, hoje, um parlamentarista. 
Não o era, mas o sou porque assisti ao 
Govêrno Jânio Quadros, e pude verificar 
quanto um presidente da República, no 
sistema presidencialista, absorvendo as 
atribuições do Executivo, pode fazer 
descambar o País para a ditadura. 

Deus nos livre de voltarmos ao 
Presidencialismo, porque será a anulação 
do Congresso. Marcharíamos – não há 
como sair dessa encruzilhada – lenta mas 
progressivamente no caminho da 
ditadura. 

O Govêrno que nos convém, repito, 
é o que temos, o sistema parlamentarista, 
mesmo híbrido, como o definiu o Sr. 1º 
Primeiro Ministro Tancredo Neves. Êste é 
o sistema que nos convém. 

Sr. Presidente, se nesta altura dos 
acontecimentos pregássemos a desunião 
entre os Partidos políticos, estaríamos 
praticando ato antipatriótico. E que isto é 
verdade, depreende-se do fato de ter 
impressionado o Presidente John Kennedy, 
por ocasião da visita do Presidente John 
Kennedy por ocasião da visita do Presidente 
João Goulart aos Estados Unidos da 
América, o apoio recebido pelo Presidente 
do Brasil, mòrmente depois de ter saído da 
malfadada crise político-militar. 

A união em tôrno do Govêrno está 
dando autoridade ao Govêrno e ao Brasil, 
inclusive nas suas relações no campo 
internacional, e não seria de bom alvitre 
pensar-se em divergências e oposição ao 
Govêrno, a esta altura. 

O eminente Senador Juscelino 
Kubitschek de Oliveira defende princípio 
geral certo, qual o de haver Oposição 
para fiscalizar os atos do Govêrno. Ê 
justo; é mesmo, digamos de passagem, o 
normal. Mas, se pudermos congregar em 
derredor do Govêrno tôdas as fôrças 
políticas no sentido do engrandecimento e 
progresso do País, e tornando-o mais 
forte no Continente, o nosso ato é 
patriótico. 

Se qualquer Senador da República 
ou Parlamentar divisasse no atual 
Govêrno do Presidente João Goulart algo 
que contrariasse o interôsse nacional, 
estou plenamente convencido de que 
estaria na trincheira que é a tribuna 
parlamentar para advertir e criticar o 
Govêrno. União Nacional não significa 
retirar o direito que assiste a cada 
parlamentar de criticar, quando a crítica 
se justifica ou se torna necessária; mas a 
união nacional tanto mais se justifica 
quanto o Govêrno é desejoso de realizar 
programa que efetive as aspirações 
populares e desejoso de congregar, em 
tôrno de si, o conjunto da opinião pública 
brasileira, de modo a impulsionar o 
engrandecimento do País. 

Sr. Presidente, comento agora, em 
linhas gerais, tópico da entrevista do ex-
Presidente Juscelino Kubitschek, suando 
diz: 

"A união nacional, com crescente 
silêncio em que esta envolvida, acabará 
matando a democracia. Democracia que, 
insisto, só vive ao ar livre, na pugna dos 
debates de opinião. Estamos numa hora 
em que é do dever de todo homem 
público alertar a opinião do País. Esta tem 
de estar vigilante como jamais esteve, e 
não indiferente ou alheia ao que está 
passando". 

Sr. Presidente, o que se está 
passando? O que ocorre, que não 
sentimos? Serão as tais "fôrças ocultas" a 
que aludia o ex-Presidente Janio 
Quadros? E não sentimos, não 
percebemos, não vemos? 

Sr. Presidente, direi agora minha 
opinião ao meu amigo, Senador 
Juscelino Kubitschek de Oliveira: Sua 
 

Exª. alcançará o poder novamente, quer 
pelo sistema parlamentarista, quer pelo 
sistema presidencialista. Não se preocupe 
S. Exª. com o sistema de Govêrno, 
porque não se retira do eleitorado 
brasileiro o direito de manifestar-se em 
tôrno do seu preferido; transfere-se, 
através da representação política o direito 
de manifestação. Concomitantemente, 
quando se processarem as eleições para 
a escolha dos representantes, já o Povo 
também manifestará a sua preferência 
pelo candidato que possa vir a ocupar a 
Presidência da República. 

Com o prestígio de que dispõe 
hoje, o ex-Presidente Juscelino Kubstchek 
não deve recear sistemas de Govêrno mas 
convencer-se, e não desconfiar, de que 
conta com o apoio do povo brasileiro,
 graças ao govêrno de realizações que 
levou a efeito e á confiança que 
o povo brasileiro deposita em sua ação 
patriótica. Não há que cecear, repito, quanto 
a sistemas, presidencialista ou 
parlamentarista. S. Exª. é hoje um Líder um 
dos homens de maior prestígio no País, 
e se houver de ser escolhido para a 
currul presidencial, se-lo-á, vigore o 
presidencialismo ou o parlamentarismo. Não 
tenha S. Exª. qualquer dúvida a respeito. 

Permita-me ainda o eminente amigo 
Senador Juscelino Kubitschek discordar 
dos têrmos da entrevista. Lutaremos 
juntos para congregar as fôrças políticas 
e para ajudar o Govêrno João Goulart a 
realizar uma grande obra administrativa, 
como, aliás, fizemos de nossa parte e 
também Sua Exª., que quando Presidente 
da República, convocou as fôrças da 
Oposição para cooperar com o seu 
Governo. Não pode, portanto, a esta 
altura, manifestar-se S. Exª. contra a 
união nacional se êle mesmo muitas 
vezes invocou o apoio da Oposição para 
ajudá-lo a realizar sua grande obra 
administrativa, que teria sido ainda muito 
mais fecunda se tivesse contado, àquela 
altura, com êsse apoio. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Permite 
V. Exª. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA:– Com muito 
prazer. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Nobre 
Senador Lima Teixeira, colhi na mesma 
fonte os elementos que serviram de 
motivo à entrevista de S. Exª. Acredito 
que as razões que levaram o Senador 
Juscelino Kubtischek a dar essa 
entrevista foram exatamente aquelas 
pelas quais se tem pronunciado de 
maneira constante contra o sistema 
parlamentarista nacional, acrescidas do 
motivo que foi fundamental para ela, isto 
é, de que julga S. Exª. – também colhi 
essa declaração do ex-Presidente 
através do mesmo jornal citado por V. 
Exª. – que cada vez mais o campo de 
atividade do Govêrno se distancia das 
necessidades do povo, e essa distância, 
vai aumentando à medida que o 
Govêrno, através dos seus órgãos 
executivos, não atende às aspirações 
populares. Há uma distância muito 
grande entre a "União nacional" que 
vemos, a tranquilidade aparente que se 
nota nas cúpulas nacionais dos órgãos 
governamentais e o sofrimento e o 
desatino do povo à falta de esperança. 
Isto êstes fatos motivaram a advertência 
do ex-Presidente Juscelino Kubstchek, 
para que houvesse a manifestação 
dessas aspirações do povo, sobretudo 
das suas necessidades prementes. O 
que se verifica é que, apesar de 
estarmos num período de safra, o povo 
clama, porque começa a passar fome. 
E, ambas as Casas do Parlamento e 
no Executivo não se observa 
idêntico clamor em sintonia com 
as aspirações populares. Daí a 
conclusão de que há necessidade de 
oposição nas Casas do Congresso 
Nacional. Ainda há poucos dias, o
 

nobre representante de Pernambuco, 
Senador Novaes Filho, alertava os 
Congressistas e o Poder Executivo no 
sentido de que medidas imediatas, 
urgentes, urgentíssimas, deveriam ser 
tomadas em prol do atendimento das 
reivindicações do povo brasileiro. Por 
outro lado, declarou V. Exª. que o ex-
Presidente Juscelino Kubstchek no seu 
período governamental, apelou para a 
"União Nacional". Mas naquele momento 
havia necessidade dessa união: uma 
série de agitações, como as de 
Jacaréacanga, Aragarças e outros 
distúrbios, ameaçavam a ordem e a 
tranquilidade do país. Atualmente o que 
presenciamos é a união nacional em 
tôrno de um sistema do qual povo, na 
verdade, não tomou conhecimento, e vem 
sofrendo à falta de autoridade existente 
pela repartição de competência que 
vemos em tôdas as esferas 
governamentais: o Presidente da 
República, o Primeiro-Ministro e os 
Ministros de Estado todos preocupados 
com o mesmo problema, porém sem 
capacidade para resolvê-lo com a 
urgência que o povo reclama. Acredito, 
assim, que a entrevista do Senador 
Juscelino Kubitschek serviu como 
advertência nacional, para que, as Casas 
do Congresso e também no Executivo 
haja uma sintonia maior entre os 
reclamos do povo e as atividades 
governamentais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço 
a colaboração que me dá o Suplente do 
Senador Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
o nobre Senador José Feliciano, uma das 
grandes figuras do Estado de Goiás. A 
sintonia a que alude o nobre Senador não 
tem faltado. S. Exª. traz argumentos a 
meu favor. Não sei se todos leram o 
discurso do Presidente João Goulart em 
Volta Redonda, no dia 1º de Maio. Dando 
uma demonstração do apoio que recebe 
das diversas correntes políticas, S. Exª. 
convocou o povo para combate ao alto 
custo de vida. Não nos cabia a nós, 
parlamentares, dizer no Congresso, mas, 
sim, ao Presidente da República, como o 
fez em praça pública e numa reunião de 
operários naquele centro siderúrgico, de 
necessidade do povo e Govêrno, unidos, 
combateram o alto custo de vida. 

O Govêrno de S. Exª. traçara mesmo 
um programa que fôra submetido, pelo 
Primeiro Ministro a debate no Congresso, 
sendo aprovadas as medidas para a 
consecução dêsse objetivo. 

O Presidente João Goulart, recebeu 
um ingrato acêrvo do passado, 
especialmente do ex-Presidente Jânio 
Quadros que deixara ao País a sobre-
carga de cêrca de 70 bilhões de cruzeiros 
de emissões. S. Exª. verifica e sente que o 
encarecimento do custo de vida provém, 
em grande parte, da orientação tomada 
pelo seu antecessor, e ao convocar o povo 
em praça pública a combater essa 
situação, dá uma demonstração de que, 
antes de vozes se levantarem nesta ou na 
outra Casa do Congresso, a êle, Chefe do 
Govêrno, compete conclamar o povo a 
ajudá-lo nessa empreitada. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Permite 
V. Exª. novo aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Concedo-
o com satisfação. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Os 
méritos do Presidente da República, Dr. 
João Goulart, devem ser exaltados  
em todos os momentos. Como Chefe da 
Nação, S. Exª., se tem revelado à altura; 
foi muito além da expectativa geral, 
sobretudo daqueles que o combatiam. 
Todavia, V. Exª. há de convir em que a 
exemplo do que fez no dia 1º de  
maio, devia o Sr. João Goulart convocar 
o seu Partido Político, os seus  
Líderes no Congresso e os seus 
Asessores no Executivo para então,  
com o poder representado por ês- 
 

ses vários elementos do Govêrno 
Brasileiro, fazer votar no Parlamento, 
imediatamente, os projetos fundamentais. 
O que falta exatamente é essa ação do 
Govêrno para obter as medidas que julga 
fundamentais; vemos na verdade, que a 
ação do Govêrno sai do âmbito para pedir 
a ajuda da população brasileira. Talvez 
seja êsse, também, um dos motivos da 
falta do nosso colega Senador Juscelino 
Kubitschek: conclamar o povo a obter 
essas medidas justamente daqueles que, 
realmente, estão em condições de as 
determinar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vossa 
Exª. chega ao ponto a que eu ia chegar. 
Hoje, e o ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira é Senador da 
República: Sua tribuna é esta. E' desta 
tribuna que deve alertar o próprio 
Congresso. 

Sei que S. Exª., que é meu amigo e 
a quem me prendem os melhores laços 
de estima e consideração, não deseja 
tomar contacto com o Congresso, neste 
momento. Prefere, como futuro candidato 
à Presidência da República manter-se 
distanciado dos choques resultantes dos 
debates políticos. Ainda assim, S. Exª. 
está com a tese que defendo. Sei mesmo 
que estimaria êste ambiente se 
comparecesse a esta Casa para debater 
os nossos problemas. Poderia até alertar 
seus companheiros de Bancada e 
concitá-los à crítica, trazendo ao 
conhecimento da Nação fatos concretos 
que justifiquem essa crítica. 

Estou certo de que o nobre Senador 
Juscelino Kubitschek de Oliveira tem 
fortes razões para não desejar o 
parlamentarismo. Entretanto – volto a 
afirmá-lo – S. Exª. não deve recear o 
parlamentarismo porque, se tiver de 
tornar ao poder, o fará mesmo com nôvo 
sistema que adotamos. Basta que tome 
parte na campanha, juntamente com os 
congressistas, e demonstre ao eleitorado, 
que para aqui manda os seus 
representantes, o desejo de continuar o 
seu programa administrativo, ao concorrer 
ao futuro pleito. 

Ao encerrar minhas considerações 
desejo tornar bem claro que discordo 
do Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira 
não tanto pela crítica veiculada em 
suas declarações, mas pelo sentido de 
divergência que as mesmas encerram. 
Parece-me que a posição de S. Exª., 
nesta hora, deve, ao contrário, ser na 
defesa da união nacional, no sentido 
de fortalecer, políticamente, o seu 
antigo companheiro de campanha, Sr. 
João Goulart, com cuja lealdade 
exemplar contou até o último dia do 
seu Govêrno. Por conseguinte, merece 
o atual Presidente, em contrapartida, o 
apoio do Sr. Juscelino Kubistchek, para 
realizar um govêrno à altura dos 
desejos do povo brasileiro. 

Estas considerações eu as faço 
como amigo – e amigo sincero e leal do 
ex-Presidente da República. Desejo vê-
lo novamente à frente dos destinos do 
País e assistir às realizações do seu 
futuro govêrno. Na minha opinião 
pessoal, o Sr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira é o homem indicado para, no 
próximo período presidencial. continuar 
a grandiosa obra administrativa. de seu 
Govêrno passado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. 
Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Foi 
enviado à Mesa, requerimento 
assinado pelo Senador Gilberto 
Marinho e outros Srs. Senadores, 
inclusive líderes de vários Partidos 
representados nesta Casa, solicitando 
urgência especial para o Projeto ora 
encaminhado às Comissões. 

Entretanto, êste requerimento não 
pode, desde logo, ser submetido à 
apreciação do Plenário, porquanto
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existem oito anteriormente apresentados, 
pedindo urgência para várias matérias a 
espera de oportunidade para serem 
votados. 

E' necessário esclarecer que, em 
cada sessão, apenas dois requerimento 
de urgência podem ser apreciados, de 
acôrdo com o que preceitua o Regimento 
Interno. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Tôdas as matérias constantes da 

Ordem do Dia estão com a discussão 
encerrada, em fase de votação. 

Não havendo, porém, quorum 
regimental, ficam adiadas para a próxima 
sessão. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Lobão da Silveira. 
O SR. LIBÃO DA SILVEIRA (lê o 

seguinte discurso): – Senhor 
Presidente, Srs. Senadores, muito se tem 
falado, comentado e criticado propósito 
da rodovia Belém Brasília Comentários e 
críticas favoráveis e desfavoráveis Mais 
favoráveis do que desfavoráveis. 
Felizmente. 

A rodovia da unidade nacional ou a 
espinha dorsal do nosso sistema 
rodoviário teve a grande vantagem de 
integrar a Amazônia ao resto do Brasil. 
Foi, inegavelmente, uma obra pioneira 
que não deve interessar sómente ao 
extremo norte mas a todo o Brasil no 
esfôrço do desenvolvimento do nosso 
maior vasio demográfico. O abandono a 
que foi votado depois da sua abertura não 
encontra justificativa. Representa ela uma 
prova indesmentivel da capacidade de 
realização dos brasileiros. 

Idealizada, traçada e executada por 
engenheiros e trabalhadores nacionais se 
constituiu a Belém Brasília numa das 
grandes realizações dentre as muitas do 
govêrno do ex-Presidente Juscelino. 

Não obstante a situação em que se 
encontrou até bem pouco tempo, antes do 
crédito de cinco bilhões de cruzeiros que 
lhe concedeu por lei o Congresso 
Nacional não cessou o transito na grande 
via pioneira. 

As estatísticas nos informam que 
durante os primeiros meses deste ano, 
mais de duzentos veículos trafegaram 
nessa rodovia. Isto prova evidentemente 
a necessidade de sua recuperação para 
que bem possa servir ao nosso povo. O 
crédito votado, no entanto, servirá 
exclusivamente para torna-la trafegável 
com o empiçarramento de varios trechos 
e reconstrução de pontes danificadas pela 
chuvas. Assim evidenciamos da leitura do 
edital de concorrência pública para êsses 
serviços que pretende a S.P.V.E.A. 
realizar através Petrobrás. 

Situada n'uma região tropical de fortes 
chuvas o seu asfaltamento é uma 
necessidade imperiosa e estou certo de que 
o Congresso Nacional não nós faltará nessa 
ajuda valiosa que já vem concedendo e 
continua conceder a outras rodovias 
nacionais segundo vários projetos em 
tramitação nas duas Casas do Legislativo. 

Não basta, porém, que a rodovia seja 
sòmente posta em condições de tráfego ou 
asfaltada Necessário se torna humaniza-
la. Inúmeros povoados e vilas como 
Açailandia, Paragonunas, Mãe do Rio, 
Ipixuna e outras têm surgido aqui e ali. 
Precisamos é certo, de uma colonização 
planificada no sentido de melhor servir no 
aproveitamento das riquesas que ali se 
encontram, notadamente valiosas madeiras 
de construção. 

E há, sobretudo, grande interêsse 
nessa colonização que deve ser cuidada 
ao mesmo tempo que se procede  
à recuperação rodoviária. Nesta minha 
última viagem ao meu Estado  
fui procurado pelo Senhor Consul do 
 

Japão no sentido de obter as facilidades 
necessárias por parte do Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização 
para constituição de uma Colônia 
Japonesa à margem da Belém-Brasília, 
no Km. 328. O processo já se encontra há 
seis meses no I. N. I. C. sem a devida 
solução. 

Trata-se da vinda de 500 famílias 
num total de duas mil e quinhentas 
pessoas para formação de um núcleo 
agro-pecuário à margem daquela rodovia. 
O Governador Aurélio do Carmo 
vivamente interessado no assunto já 
efetuou a concessão das terras para tal 
objetivo, cabendo a cada família um lote 
gratuito de 15 hectares. 

As condições são absolutamente 
satisfatórias e vale aqui enumerar alguma 
delas: 

1º O governo do Estado do Pará 
obriga-se a efetuar o levantamento 
topográfico do terreno, em tôda sua 
extensão bem como a demarcação das 
áreas de terras com os respectivos 
loteamento para 450 famílias de 
agricultores e 50 pecuaristas. 

2º O govêrno do Estado do Pará 
concederá gratuitamente a cada famílias 
lotes de terra, mediante assinatura do 
título de licença provisória da ocupação 
através do processo legal, o qual será 
substituido pelo título definitivo após cada 
família de agricultores haver plantado, 
pelo menos, 1.000 (hum mil) pés de 
árvores de cultura permanente, e cada 
família de pecuarista haver criado, pelo 
menos, vinte cabeças de animais 
domésticos. 

3º O govêrno não permitirá a venda 
transferência ou cessão da área de terras 
antes do seu ocupante possuir o título 
definitivo da posse de terra. 

4º Será facilitado, através das 
autoridades aduaneiras brasileiras a 
entrada livre e sem ônus de todos os 
equipamentos agrícolas e pecuarias, bem 
como máquinas e utensilios domesticos 
usados ou comprados, antes da saída 
dos imigrantes do Japão, que facilitarão o 
desenvolvimento da Colônia, com o visto 
dos Consulados Brasileiros no Japão. 

5º A entrada desses imigrantes será 
contralada pelas leis da imigração vigente 
no país, sob fiscalização do I. N. I. C. 

6ª A despesa de transporte do Japão 
até o porto de Belém ficará 
exclusivamente a cargo dos imigrantes, 
através de imprestimo feito pela 
Federação das Associações de ultramar 
do Japão. 

7º Os colonos japoneses, chefes de 
cada família de imigrantes deverão trazer 
reserva financeira mínima de seu país de 
origem da ordem de cento e vinte mil 
yens, equivalente a cem mil cruzeiros ao 
cambio atual para manutenção da família 
no primeiro ano de vida na Colônia. 

Estas são algumas das muitas 
condições convencionadas para a vinda e 
localização dos colonos. 

Não devemos recusa-la. Estamos 
em condições de aceita-la. Devemos 
acolher a colonização japonesa que se 
pretende fazer a expensas próprias. 

Tomé-Acú e Acará. no Estado do 
Pará, e Mareés, no Estada do Amazônas 
são exemplos vivos do excelente 
resultado da colonização japonesa na 
Amazônia. 

A cultura da pimenta do reino e da 
juta naquela região são. em grande parte, 
esforço da colonização japonesa. 

O Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização precisa dar providências 
imediatas ao expediente que lhe 
encaminhou o govêrno do Estado do Pará 
no sentido de que os imigrantes possam 
vir e se encaminhar para a Belém-
Brasília. 

Cuidamos de recurerar como de fato 
estamos recuperando a. BR -14, mas não 
descuidemos de coloniza-la ime-
 

diatamente. Um serviço exige a 
complementação do outro. 

Estas as nossas esperanças e a 
nossa confiança no Govêrno Federal na 
demanda de uma solução pronta e 
imediata. A luta pela humanização da 
Belém-Brasília é de interêsse de todos os 
brasileiros. A jornada pela integração 
econômica da Amazônia foi apenas 
iniciada. É preciso concluí-Ia. 

Não é demais repetir aqui o que 
afirmou Artur Cesar Ferreira Reis: – "A 
Amazônia, como espaço, como área de 
possibilidades econômicas é, realmente, 
um campo de atração." (Muito bem. 
Palmas) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Nelson Maculan. 

O SR. NELSON MACULAN (lê o 
seguinte discurso): – Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, os 
jornais de ontem divulgaram de decreto 
aprovado pelo Conselho de Ministros, 
sexta-feira, alterando os preços mínimos 
do algodão da região Meridional do País, 
da safra 1961-62, que haviam sido 
fixados pelo Decreto nº 134, de 10 de 
novembro do ano passado. 

A medida, insistentemente reclama 
pelos produtores, inclusive através de 
delegações que procuraram as 
autoridades do Rio e aqui, foi, 
inegàvelmente, o atendimento de uma 
justa pretensão. Ninguém ignora que, 
entre a fixação dos preços, em princípios 
de novembro do ano passado, e a época 
atual, quando se processa a colheita, 
muitos fatores ocorreram, de molde a 
alterar completamente os custos de 
produção. E de tal sorte isso aconteceu 
que, se não fôssem adotados outros 
níveis de garantia oficial, haveria um 
colapso nas zonas produtoras, poís 
ninguém poderia suportar os prejuízos. 

Particularmente, fomos nós 
portadores de memorial dos produtores 
de algodão do Norte do Paraná, levando 
à presença do Primeiro Ministro Tancredo 
Neves comissão representativa da 
numerosa classe que aqui estêve logo 
após a Semana Santa para tratar do 
assunto. Naquela oportunidade, o 
Presidente do Conselho de Ministros 
prometeu formalmente aos cotonicultores 
paranaenses, em nossa presença, que 
por êstes dias o problema estaria 
resolvido e as reivindicações dos 
produtores seriam atendidas. 

Na verdade, só o fato de serem 
alteradas as bases da garantia de preços 
mínimos, atualizando-as, já um princípio 
de tendimento. 

Mas, Sr. presidente, Srs. Senadores, 
seja-me permitida, com a devida vênia, 
discordar do critério com que foi tratado o 
algodão do Paraná, critério êsse que, a 
permanecer, causará imensos prejuízos 
para os lavradores paranaenses, levá-los-
á ao desânimo e provocará intenso 
desestímulo àqueles homens que durante 
anos vêm aperfeiçoando suas técnicas de 
produção, racionalizando e ampliando o 
plantio, a ponto de se encontrar o Paraná 
em vias de suplantar o Estado de São 
Paulo, no volume total de produção, de 
vez que no rendimento por área há muito 
o Paraná se encontra à frente da 
produção nacional. 

O critério a que nos referimos, 
Senhor Presidente, Srs. Senadores, diz 
respeito ao estabelecimento de um 
deságio de 80 cruzeiros por arrôba para o 
algodão do Paraná, em relação ao preço 
fixado para o de São Paulo, no tipo base, 
que é o cinco, em carôço, a qual, em São 
Paulo será pago a 760 cruzeiros a arrôba, 
ao passo que no Paraná sofrerá um 
desconto de 80 cruzeiros por arrôba, 
segundo as instruções atualmente em 
poder do Banco do Brasil. 

Invocou-se, como fundamento 
dessa determinação, o disposto no 
artigo 4º da Lei nº 1.506, de 19 de- 
 

zembro de 1945, que manda deduzir-se 
das bases fixadas "importâncias" 
anualmente estabelecidas pela Comissão 
de Financiamento da Produção, para 
cobrir as despesas de impostos, taxas, 
direitos, fretes e outros ônus que 
incidirem sôbre a mercadorias, desde a 
localidade onde tiver de efetuar-se o 
financiamento ou aquisição, até os 
centros de consumo ou portos, FOB, 
escolhidos como referência para o cálculo 
dos citados. 

Aliás, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não foi por outro motivo que 
apresentei, em 1960, o projeto que tomou 
o número 2-60, alterando o critério 
estabelecido pelo art. 4º da Lei nº 1.506. 
E aí está o caso concreto, antes tantas 
vêzes já reiterado, do estabelecimento de 
preços diferentes para o mesmo produto, 
na mesma região geo-econômica, como 
sucede agora com o algodão Porque é 
preciso notar que as zonas produtoras de 
algodão de São Paulo e do Paraná 
integram a mesma região geo-econômica, 
apenas separadas pelo rio 
Paranapanema, Ora, se se vai pagar 
menos 80 cruzeiros por arrôba pelo 
algodão paranaense, em vista de tôda a 
comercialização do algodão paranaense 
se fazer por São Paulo e ter custo de 
produção mais elevado do que o produto 
paulista, vai ocorrer que o produtor do 
Paraná será tremendamente espoliado 
pelos grandes grupos que controlam o 
comércio de algodão, cujas bases de 
operação se situam na capital paulista. 

O algodão do Paraná será comprado 
por êles a preços inferiores e elevado para 
São Paulo, como produto dêsse Estado a 
fim de obter o financiamento mais elevado 
que o decreto autoriza. Na verdade, os 
compradores vão operar estritamente 
dentro dos 80% de financiamento 
assegurado pela letra "b" do art. 1º, da Lei 
nº 1.506, para adquirir do produtor, e, em 
seguida, vender pelo preços total garantido. 
Ora, se, para cumular por arrôba, o negócio 
de algodão se transformará para os 
compradores numa verdadeira mina de 
ouro. Tudo isso em detrimento de quem? 
Do produtor e do povo que pagará, 
posteriormente, pelos subprodutos e 
derivados, não o que efetivamente custou 
aos intermediários compradores, mas o 
preço calculado com base no maior valor 
garantido pelo Govêrno. 

Diante dêsse quadro, mais uma vez 
procurei o Primeiro Ministro Tancredo Neves, 
sábado, no Rio de Janeiro, fazendo ver a S. 
Exª os danosos efeitos que o decreto 
produzirá sôbre a economia paranaense, e, 
principalmente, sôbre os rendimentos do 
produtor, se o critério adotado não fôr 
rápidamente substituído, eliminando-se a 
diferença de preços garantidos para o 
produto paulista e para o paranaense. 

O Sr. Tancredo Neves, que diga-se de 
passagem e a bem da verdade, tem 
demonstrado a melhor boa vontade e 
compreensão para o problema, da mesma 
forma que o Sr. Walther Moreira Salles e o 
Presidente João Goulart quando com 
ambos tratei do problema anteriormente, 
garantiu-nos a que os têrmos do decreto e 
das instruções, nesse particular serão 
retificados, a fim de colocar em condições 
de igualmente o produto paranaense e o 
produto paulista, pois o justo será, mesmo 
que todo o algodão padronizado da região 
Meridional do país seja beneficiado com o 
mesmo preço mínimo que se fixar para o 
de São Paulo, porque todos sabem quão 
mais dificil e mais onerosas é a produção 
do algodão em outros Estados que não 
possuem ainda meios de transporte 
adequados. 

O pronunciamento que ora 
fazemos. Sr. Presidente. Srs. Senadores 
tem em mira, apenas, portanto servir de 
relato do que ocorre e de lembrete 
ás autoridades federais responsáveis. 
Ao mesmo tempo é um apêlo que for-
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mulamos a S. Exª, o Sr. primeiro Ministro 
Tancredo Neves, no sentido de que faça 
baixar imediatamente as normas 
retificadoras do desnível apontado, pois, 
quanto mais demora houver nessa 
providência, maiores serão os prejuízos 
dos produtores paranaenses, uma vez que 
os aproveitadores de situações como essa, 
a estas horas já devem estar agindo 
ativamente no Norte do Paraná, com vistas 
a fechar o maior número de negócios 
possível, com base nos preços fixados. 

O Govêrno Federal, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na pessoa do Sr. 
Primeiro Ministro, é o depositário das 
esperanças da milhares de pequenos 
produtores de algodão do Norte do 
Paraná, os quais têm fundados motivos 
para crer que serão atendidos nessa 
justíssima reivindicação". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
pretendia alongar-me mais nesta tribuna, 
apenas me referindo à situação do 
algodão. Mas de acôrdo com o que aqui 
pronunciei, o decreto assinado na última 
sexta-feira cria condições vantajosas para 
uns Estados, enquanto para outros, como 
o Paraná, que produz algodão na mesma 
região – e da qual é separado pelo divisor 
de limite, o Rio Paranapanema – pela 
Instrução em poder do Banco do Brasil S. 
A.. o algodão será cotado com uma 
diferença de oitenta cruzeiros por arroba, 
significando que, sòmente por transpor o 
Rio Paranapanerna, o algodão do Paraná 
passaria; automaticamente, a valer mais 
oitenta cruzeiros por arroba. 

Invoca-se para justificar o deságio o 
Art. 4º da Lei nº 1.506, em função do frete 
e outras despesas naturais ao transporte 
do algodão dos centros produtores para 
os mercados consumidores, ou seja, do 
pôrto de Santos e de São Paulo, centros 
convergentes da comercialização do 
algodão paranaense. 

Por êsse motivo, não é justo que a 
Comissão de Financiamento da Produção, 
que parece ignorar até a geografia do 
nosso País, submeta à aprovação do 
Conselho de Ministros, um decreto 
atualmente superado e completamente 
desatualizado, pois é sabido que a região 
produtora de algodão no Paraná está mais 
próxima de Santos e São Paulo. 

E agora, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, quando discursava o nobre 
Senador Lima Teixeira, aparteado pelo 
eminente Senador José Feliciano, da Bancada 
do PSD de Goiás, aparte do referido Sr. 
Senador; veio a baila o problema da alta do 
custo de vida em nosso País. 

Sr. presidente e Srs. Senadores, nos 
"Anais" desta Casa deverão constar dois 
pronunciamentos que fiz exatamente no dia 
em que era decretada a defesa dos preços 
mínimos dos cereais, e tive a oportunidade 
de dizer, desta tribuna, que enquanto se 
persistir no êrro de todos os anos, de não 
se defender os preços mínimos da 
produção agrícola nos centros de 
consumo, nosso País caminha e caminhará 
para o desastre, pois chegamos ao triste 
fim de verificar que êste ano nem ao menos 
a safra do feijão – êste alimento necessário 
para os mais humildes, para os operários, 
para a população mais pobre, – será, 
cotado como nunca ocorreu neste País, 
desde o início da sua história, como o 
produto agrícola de maior preço 
atualmente. Nem o café, nem o algodão, 
nem o arroz, atingirão a cotação que vai 
ser atingida pelo feijão êste ano. Em 
Brasília, hoje, se paga por um quilo de 
feijão duzentos cruzeiros. E por que isto 
acontece? Porque a Comissão, que  
vive tratando de assunto de alta 
importância, não se deloca para o 
interior, para ver como a produção dos 
cereais se conduz, qual a área plantada, 
qual o estímulo que se deve dar ao 
homem que trabalha, a terra. Ela não se 
preocupa. Apenas fica baseada numa lei 
superada como a de nº 1.506, dentro  
de gabinetes confortáveis, sem preo- 
 

cupar-se em resolver a situação agrícola 
do nosso País. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Permite 
V. Exª um aparte? 

O SR. NELSON MACULAN: – Com 
muita honra. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – A 
referida Comissão só se preocupa com 
preços mínimos depois que o cereal é 
produzido, quando na verdade deveria 
favorecer a produção nacional tornando 
conhecimento da situação do produtor na 
época oportuna, para financiá-lo assisti-lo 
e mais tarde então, com plena 
conhecimento, aplicar o preço que 
atendesse ao consumo nacional. 

O SR. NELSON MACULAN: – 
Agradeço o aparte do nobre colega e 
posso afirmar que esta Comissão vem 
insistemente laborando no mesmo erro. 
Posso afirmar ainda mais, que por várias 
vêzes, lembrei esta ocorrência ao seu atual 
Vice-Presidente, porque o seu Presidente é 
o Sr. Ministro da Fazenda, procurando 
demonstrar que se fosse mantido esse 
critério da Comissão de Preços sôbre a 
defesa dos preços mínimos dos cereais, 
nos centros de consumo, nosso País teria 
que enveredar por caminhos diferentes, 
assistindo a derrocada de nossa produção 
de safra para safra. 

O que se verifica no País é 
exatamente isso: o próprio financiamento 
é de certo modo insignificante. Instruções 
foram dadas às agências do Banco do 
Brasil para limitar dêste modo o 
financiamento, desta maneira trazendo 
maiores dificuldades para a nossa 
produção agrícola. 

Foi por isso mesmo, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que quando por aqui 
tramitava um projeto de lei que autorizava 
a SUMOC a recolher mais 14 por cento 
dos depósitos nos bancos particulares, 
recolhimento êste que também poderia 
ser feito como diz o Art. 2º da mesma Lei, 
através de títulos da dívida pública, 
apresentei uma, emenda que 
proporcionava aos Bancos particulares, 
apresentar também como parte deste 
recolhimento a cédula rural pignoratícia 
no valor de um milhão de cruzeiros na 
fonte da produção e individualmente. 

O que se verifica, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é que as agências da maioria 
dos Bancos particulares são coletoras de 
numerários para os grandes centros, onde 
os grupos que dominam êsses próprios 
Bancos, utilizam êstes fundos através de 
negócios imobiliários e em outras 
operações que não trazem nenhum 
benefício à coletividade, resultando dêste 
procedimento o detrimento da produção 
agrícola no interior. 

Infelizmente apresentei uma emenda 
que não foi aprovada, porque em um 
projeto votado em urgência urgentíssima, 
o que não era aconselhável para a 
matéria que exigia madura reflexão, teve 
sua tramitação rápida sem que maiores 
esclarecimentos se fizessem a êste 
respeito. Também condicionava que êste 
recolhimento fôsse destinado 50% para a 
Carteira de Colonização, 30% para a 
Carteira Agrícola do Banco do Brasil e o 
restante 20% à disposição da SUMOC. 

Outra emenda que no meu entender 
data vênia dos nobres Senadores merecia 
estudo mais apurado e demorado, porque 
vemos que infelizmente por maior boa 
vontade que exista da Diretoria Executiva 
do Banco do Brasil, faltam meios para o 
pequeno produtor adquirir sua 
propriedade, faltam meios para financiar 
esta produção e o que vemos é a 
produção aumentando seus preços, 
constituindo problema para o produtor. 

Posso afirmar que pouco adiantará o 
aumento de vencimentos de civis e militares 
ou do salário mínimo, porque o que se procura 
é resolver sempre com solução imediatista 
de emergência no momento em que 
estas proposições são aqui votadas já os 
preços subiram exageradamente, enquanto
 

permanece o statu quo do nosso 
operariado e funcionalismo civil e militar. 

O que o País precisa é da política de 
atendimento do produtor, do agricultor, 
política que faça com que o trabalhador 
que luta no amanho da terra possa colhêr 
maior produção e tenha um preço mínimo 
que garanta a continuidade do seu 
trabalho na própria terra. Mas, pouco ou 
ninguém pensa assim. Desta tribuna, 
alerto a Nação sôbre um período muito 
sério que atravessamos, quando, 
inclusive, faltará o feijão na mesa do 
povo. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Se V. 
Exª. me permite (assentimento do 
orador) direi a V. Exª que está 
redondamente enganado! Nós não 
precisamos aumentar a produção;  
não precisamos de solução para os 
nossos problemas sociais. O de que 
precisamos é simplesmente de reformas 
constitucionais... depois, não é preciso 
fazer mais nada. A reforma da 
Constituição não exigirá mudança de 
atitudes de ninguém, nem daqueles que 
não querem, de forma alguma, tomá-las. 
Esta será a grande panacéia que 
salvará país!!! 

O SR. NELSON MACULAN: –  
V. Exª. não reconhece que as  
reformas preconizadas, de certo modo, 
contribuirão para o aumento da 
produção? 

O SR. GUIDO MONDIN: – 
Precisamos é reformar nossas atitudes. 

O SR. NELSON MACULAN: – Mas 
pergunto se não redundará em aumento 
da produção? 

O SR. GUIDO MONDIN: – A reforma 
da Constituição? 

O SR. NELSON MACULAN: – 
Depende do ângulo de que se encare os 
problemas. Na minha opinião, estas 
reformas farão justamente com que se 
aumente a produção. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Fiz 
alusão apenas à reforma constitucional 
que está sendo anunciada como se 
fôsse a salvação do país. Parece que, 
tomada essa atitude, o Parlamento – eis 
que se quer uma Constituinte – parece 
que estariam resolvidos os problemas, 
como se não fôsse necessário que os 
homens responsáveis por êste país 
tomassem qualquer outra atitude. 
Bastaria essa... Daí permita-me V. Exª. 
esta pequena ironia nesta tarde. 

O SR. NELSON MACULAN: – 
Compreendi exatamente o alcance do 
aparte de V. Exª. 

Mas, acredito que as reformas 
fundamentais, como a agrária, a bancária 
e outras tantas, sejam necessárias ao 
desenvolvimento do nosso país. E trarão 
como conseqüência imediatas o aumento 
da produção. Por isso, mais uma vez, e 
ao terminar minhas palavras, continuo no 
meu objetivo tranqüilo, sereno, lutando 
desta tribuna para que ainda desta vez 
nosso apêlo chegue aos nossos homens 
responsáveis e que os trabalhadores da 
agricultura do nosso país tenham 
atendimento às suas justas 
reivindiçações. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 
Durante o discurso do Senhor 

Nelson Maculan o Sr. Argemiro 
Figueiredo deixa a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Guido Mondin. 

O SR. GUIDO MONDIN (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
serei rigorosamente breve na tribuna, 
para dizer que dois setores da mais alta 
expressão econômica no Rio Grande 
do Sul estão enfrentando grave  
crise em virtude da deficiência 
metalúrgica e de vinhos. Comércio e 
indústria da região do Vale do Rio dos 
Sinos e de Caxias do Sul estão, ao 
mesmo tempo, alarmados e deprimidos 
com a situação, eis que a crise 
 

lhes tolhe a expansão, com danosas 
consequências. 

As dificuldades se situam no limite 
reduzido de descontos no Banco do 
Brasil. 

A região do calçado, capitaneada por 
Novo Hamburgo e incluindo os municípios 
de Campo Bom, Estância Velha, Dois 
Irmãos e outros, contribui para os cofres 
da União com cêrca de 1 bilhão de 
cruzeiros. Pelas informações que estou 
recebendo, sobe a 150 milhões de 
cruzeiros o montante dos títulos que 
aguardam desconto. 

Pergunta: pode haver tranquilidade 
para o comércio e para a indústria dessa 
importante área econômica do Rio 
Grande do Sul? E os reflexos sociais 
imediatos? 

Caxias do Sul segue-se no diapasão 
espantoso. A pérola das Colônias; como 
nós a chamamos na Rio Grande, fatura 
mais de 15 bilhões de cruzeiros por ano e 
seus descontos mensais são da ordem de 
500 milhões de cruzeiros. Ali a demanda 
de descontos no Banco do Brasil, sem 
possibilidades de atendimento, eleva-se a 
mais de cinquenta milhões de cruzeiros, 
enquanto os pedidos pendentes em 
outros estabelecimentos de crédito 
formam um total de 120 milhões de 
cruzeiros, também sem possibilidade de 
desconto imediato. 

Outra pergunta: pode haver 
tranquilidade para o comércio e para a 
indústria dessa outra importante área 
econômica do Rio Grande do Sul? 

Não será necessária muita 
clarividência para compreender que, 
devido à deficiência de crédito, a indústria 
e o comércio de Caxias do Sul e a 
indústria e o comércio de Novo Hamburgo 
e municípios limítrofes, encontram-se em 
situação delicada e enfrentam 
dificuldades para atender às obrigações 
tributárias e salariais, como, também, 
para responder pelos encargos normais 
Milhares de operários empregam suas 
atividades nas duas regiões que se 
debatem com a crise. Milhares de 
operários dependem da solução que urge 
ser dada. 

Situações como essas não precisam 
ser muito cometidas. Elas trazem nos 
seus reflexos imediatos tôda a premência 
de uma exame urgente e de providências 
adequadas e rápidas. Isto cabe ao Banco 
do Brasil. Aqui estou para juntar minha 
voz à dos produtores das regiões em 
crise e à do Secretário de Economia do 
Rio Grande do Sul, nos seus apêlos à 
direção do Banco do Brasil. Desta tribuna, 
faço-o diretamente ao Sr. Ney Galvão, 
Presidente do estabelecimento oficial, no 
sentido que sejam tomadas medidas 
imediatas para contornar as dificuldades 
que tanto ferem a economia gaúcha. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA (lê o 
seguinte discurso): – Sr .Presidente, na 
tarde de 30 do mês passado, vespera de 
viajar para esta Capital, a fim de 
reassumir minhas funções na Presidência 
da Comissão de Relações Exteriores e 
participar dos debates deste alto Plenário, 
alguém, de minhas relações de amisade, 
me exibiu recorte do pretigioso matutino 
carioca "Correio da Manhã", de 27, em 
que se lê o topico seguinte spb p título 
"Pedido": 

Continua prêso no Senado, há 
mais de ano, o decreto legislativo do 
deputado José Bonifácio sôbre o caso 
rumoroso da Port of Pará. Um bom 
negócio, como ninguém ignora, e que 
se concretizado, custará ao Brasil 
muitos bilhões de cruzeiros. Negócios 
ou negociata? 

O Senador Vivaldo Lima, 
presidente da Comissão de Relações 
Exteriores do Senado, não designou 
sequer relator para a matéria. 
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A pedido do Sr. San Thiago Dantas". 
Tão logo compareci a esta Casa, no 

começo da tarde de 2 do corrente, 
solicitei ao Secretário da Comissão 
Técnica, que tenho a honra de presidir, os 
necessários dados para um devido 
esclarecimento, através desta tribuna, ao 
conceituado órgão de imprensa da antiga 
capital da República a respeito do 
andamento da proposição em tela de 
autoria do ilustre representante mineiro 
com assento na outra Casa do 
Parlamento Nacional. 

Ingressando, porém, neste recinto, 
por volta das 15 horas, veio ter-me às 
mãos o SP-50 do Senhor Presidente 
em exercício, o nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo, vasado nos 
têrmos adiante: 

"SP-50 
Em 2 de maio de 1962 
Senhor Presidente: 
Tenho honra de comunicar a 

Vossa Excelência que o Plenário na 
sessão de 26 de abril a requerimento 
do Sr. Senador Afrânio Lages 
(Requerimento nº 145, de 1962) 
deliberou passe da Comissão de 
Relações Exteriores à de Finanças, 
nos têrmos do art. 171-A do Regimento 
Interno, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 13, de 1961, que revoga 
o Decreto Legislativo nº 13, de 6 de 
outubro de 1959, que aprovou o 
Acôrdo de Resgate, assinado em 1956, 
entre os Govêrnos do Brasil e da 
França. 

2. Dando conhecimento a Vossa 
Excelência do ocorrido, solicito se digne 
de determinar as providências 
necessárias a que tenha cumprimento a 
deliberação do Senado. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar Vossa Excelência os protestos de 
minha alta estima e distinta consideração. 

(a) Argemiro de Figueiredo 
A Sua Excelência o Senhor Senador 

Vivaldo Lima – Presidente da Comissão 
de Relação Exteriores. 

Diante disso – fato nôvo no caso – 
impunha-se adotar outras providências no 
sentido de dar cumprimento à deliberação 
do Plenário, determinando a volta do 
Projeto em aprêço ao meu Gabinete para 
os fins em vista, o que faço neste 
momento, encaminhando-o à Mesa, tão 
austeramente presidida por V. Exª. com 
as explicações que, data venia, se fazem 
mister no interêsse da verdade e 
confiança altamente honroso que, 
felizmente, desfruta nesta Casa a 
Comissão de Relações Exteriores. 

O presente Projeto de Decreto 
Legislativo nº 13, de 1961, oriundo da 
Câmara dos Deputados sob o número 
36-B de 1960, revoga o Decreto 
Legislativo nº 13, de 1959, publicado 
no Diário do Congresso Nacional de 7 
de outubro daquele ano e Diário. 
Oficial da mesma data, que aprovou o 
Acôrdo de Resgate, assinado entre os 
Govêrnos do Estados Unidos do Brasil 
e da França, no Rio de janeiro, em 4 
de maio de 1956, cuja retificação pelo 
Congresso Nacional foi o objeto 
Projeto de Decreto Legislativo nº 13, 
de 1959 (nº 21-A, de 1959, da Câmara 
dos Deputados, e que teve, à guisa de 
lembrete, no Senado Federal, a 
seguinte tramitação: 

– Lido no expediente de 29 de 
setembro de 1959. 

A Comissão de Constituição e 
Justiça, Relações Exteriores e de 
Finanças, em 29 de setembro de 1959. 

– À Comissão de Constituição e 
Justiça, em 1 de outubro de 1959. 

– Designado Relator o Sr. Senador 
Lima Guimarães, em 2 de outubro de 
1959. 

– Parecer nº 538, pela 
constitucionalidade, em 5 de outubro de 
1959. 

– Requerimento nº 356, de 1959 
apresentado e aprovado na sessão or- 
 

dinária de 5 de outubro de 1959. de 
autoria dos Srs. Senadores Lameira 
Bittencourt, Argemiro Figueiredo e João 
Villasboas (Líderes do PSD, PTN e UDN), 
solicitando regime de urgência para a 
proposição. 

– Em virtude do requerimento de 
urgência, avocado pelo Sr. Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores, 
Senador Afonso Arinos, em 5 de outubro 
de 1959. 

– Parecer verbal, favorável, do Sr. 
Senador Afonso Arinos, proferido na 
sessão noturna de 5-10-1959. 

– Na mesma sessão lido o parecer 
nº 539 da Comissão de Finanças, de 
autoria do Senador Daniel Krieger, 
favorável à aprovação do projeto. 

– Submetido à discussão e votação, 
a proposição é aprovada na sessão 
extraordinária, noturna, de 5 de outubro 
de 1959. 

– Ainda na mesma reunião do 
Plenário, é lida e aprovada a Redação 
Final, objeto do Parecer nº 540, da 
Comissão de Redação. 

– Promulgado em 6 de outubro e 
publicado – relembro – no Diário Oficial 
de 7 daquele mês e ano. 

Eís, em seu texto integral como foi 
promulgado, após tão rápido andamento 
nesta Casa, de 29 de setembro, quando 
lido no expediente, a 5 de outubro de 
1959, ao ser aprovada a redação final na 
reunião extraordinária noturna, face à 
urgência concedida: 

"O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o Acôrdo de 

Resgate, assinado entre os governos dos 
Estados Unidos do Brasil e da França no 
Rio de Janeiro, em 4 de maio de 1956, 
que prevê a execução administrativa e 
questões financeiras e a solução, pelo 
arbitramento, da liquidação das 
indenizações devidas pelo Brasil em 
decorrência da encampação das Estradas 
de Ferro São Paulo-Rio Grande e Vitória-
a-Minas e da Companhia Port of Pará. 

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

Naquela época, integrava eu a 
Comissão de Relações Exteriores como 
um dos seus mais inexpressivos 
membros Contudo, não fui parte do 
quorum de sua votação, quer na douta 
Comissão em cujo nome prolatava a 
matéria o seu então ilustrado Presidente, 
o nobre Senador Afonso Arinos, quer 
neste egrégio Plenário, uma vez que me 
encontrava desde Setembro nos Estados 
Unidos participando dos trabalhos do XIVª 
Assembléia Geral das Nações Unidas na 
qualidade de componente da delegação 
do Brasil, mercê de prévia anuência desta 
Casa. 

Confesso, porém, que, se aqui 
estivesse, não lhe teria regateado o meu 
voto, afinando com o consenso geral, 
dado que não houve discrepância sequer, 
consoante revelam os Anais. 

A tramitação acelerada, patrocinada 
pelos ilustres líderes do PSD, do PTB e 
da UDN, das três bancadas 
numèricamerite mais fortes, constituindo a 
quase totalidade deste PIenário, dizia 
bem, significativamente, do interêsse dos 
Poderes Executivo e Legislativo em que 
fosse sacramento todo sem maiores 
delongas, o Acôrdo de Resgate já 
assinado entre os governos do Brasil e da 
França no Rio de Janeiro, em 4 de maio 
de 1956, após longas conversações e 
entendimentos, sobe as vistas de todos, 
com a devida publicidade, a bem aberto, 
não deixando, parece, transparecer 
propósitos tortuosos visando o lesar o 
patrimônio nacional. Tanto que a ele não 
se opoz, em atitude digna de nota, a outra 
Casa do Congresso e, nesta nenhuma 
restrição lhe foi oferecida, merecendo até 
excepcional deferência. 

Abordado este ângulo de caso no 
que respeita à passagem da proposi-
 

ção de 1959, de nº 21A, na Câmara, e de 
nº 13, no Senado, respingue-se, por 
diante, fria e objetivamente, o que vinha 
padecendo, se assim aconteceu em 
nossas mãos, sobretudo, o Projeto , de 
Decreto Legislativo nº 13, que, por mera 
coincidência, recebeu ainda nesta Casa a 
cifra envolvida constantemente em 
extravagantes crendices e na outra, 
originária, foi crismada com nº 36-B, de 
1960, não obstante tal dezena favorável, 
dentro dos princípios esotéricos, sofreu 
inusitadas dificuldades em sua tramitação 
por lá, que durou de 8 de fevereiro de 
1960 a 19 de setembro de 1961, ou sejam 
quasi 20 meses ... 

Encaminhado ao Senado, em 22 
daquele mês e ano anexo ao Ofício 
número 1.547, foi lido no expediente de 
sessão de 29 de setembro e na mesma 
data distribuído às Comissões de 
Relações Exteriores e de Finanças para o 
necessário estudo e voto. 

Recebendo-o, prioritàriamente, por 
motivos óbvios, no mesmo dia, isto é, em 
29 de setembro de 1961, designei relator 
da matéria o nobre Senador Aloysio de 
Carvalho brilhante membro da Comissão, 
representante da Bahia e integrante da 
bancada do Partido Libertador. 

Por ter de ausentar-se de Brasília o 
ilustre Senador baiano, foi devolvido o 
Projeto a esta Presidência, sem parecer, 
no dia 7 de dezembro. E porque tal 
aconteceu, sobretudo em poder de uma 
figura da estatura moral, da capacidade 
intelectual e dos conhecimentos jurídicos 
de um Aloysio de Carvalho? 

Bastaria compulsar o Projeto para 
ver como fôra enviado ao Senado 
desprovido da indispensável 
documentação complementar, constando 
apenas de 8 folhas (ofício, autógrafo, 
ficha de sinopse e o impresso (avulso) do 
projeto com a justificação. Nada mais. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite V. Exª. um aparte? 

O SR. VIVALDO LIMA: – Com muito 
prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Agradecendo a V. Exª. as generosas 
referências, quero consignar que estou 
muito bem lembrado das circunstâncias a 
que V. Exª. se reporta, de ter vindo o 
processado sem nenhum elemento de 
instrução relativamente à tramitação na 
Câmara dos Deputados. Devo, também, 
informar a V. Exª. que a êsse propósito 
me entendi pessoalmente na Câmara dos 
Deputados, inclusive, com o autor do 
projeto, o nobre Deputado José Bonifácio. 
Fui obrigado a me afastar de Brasília por 
motivo superior à minha vontade e, como 
faço sempre nas minhas ausências, 
devolvi o projeto á Comissão, exatamente 
para que não houvesse nenhuma demora 
na sua tramitação. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Obrigado 
pelo esclarecimento de V. Exª. 

(Continuando a leitura). 
Ao relator de tão importante matéria 

caberia o árduo trabalho, por si ou 
intermédio da Secretaria da Comissão, de 
obter os elementos elucidativos 
(pareceres, emendas votos individuais, 
etc.) que lhe pudessem orientar na feitura 
de um parecer de tamanha 
responsabilidade, quanto aos debates 
travados em tôrno do assunto no seio das 
Comissões e no Plenário da Casa de 
origem. 

Assim foi possível, com os óbices 
inerentes, anexar à Pasta a fôlha do Diário 
do Congresso (Câmara dos Deputados), de 
maio de 61, referentes à Ata da Comissão 
de Constituição e (Justiça – 5ª Reunião 
Plenária – na qual se tratou do assunto e 
de junho de 61 que divulgou as 
deliberações da Comissão de Relações 
Exteriores, conforme consta da Ata da 
Reunião Ordinária de 6 daquele mês, bem 
como uma cópia do primeiro parecer do 
esclarecido relator da Comissão de 
Constituição e Justiça deputado Pedro 
Aleixo, proferido em dezembro de 1960. 
 

Prosseguia, no entanto, a busca de 
nossos subsídios, quando o nobre 
Senador Aloysio de Carvalho, tendo de 
viajar e ausentar-se de Brasília por 
algum tempo, achou de bom alvitre 
devolver o Projeto, a fim de que, com 
novo relator, não fôsse retardado o seu 
andamento regimental. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
o nobre orador permite outro aparte? 

O SR. VIVALDO LIMA: – Pois não. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Quero frisar: como faço sempre que me 
afasto de Brasília, devolvo todos os 
projetos que tenho em mão para que 
não possa ser culpado de qualquer 
demora na tramitação deles. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Isso se 
deve ao alto critério de V. Exª. no 
cumprimento do elevado mandato que a 
Bahia lhe outorgou. 

(Continuando a leitura). 
Poucos dias faltavam, todavia para 

o encerramento da sessão legislativa, 
precisamente uma semana. 

Assim, teve de hibernar na 
Secretaria da Comissão de Relações 
Exteriores durante o período do recesso 
parlamentar, isto é, de 16 de dezembro 
de 1961 a 1º de fevereiro de 1962, 
quando se iniciaram os trabalhos da 
convocação extraordinária. 

No dia 6 de fevereiro, convidado 
o nobre Senador Gaspar Velloso, do 
PSD, aceitou a incumbência de 
prolatar a matéria e não tendo podido 
até a derradeira sessão daquele mês 
ultimar o estudo da proposição, 
promete fazê-lo, contudo, em maio 
corrente em face de ter da ausentar-
se do pais durante o mês de abril em 
missão do Senado. 

Com um pouco mais de 
compreensão e tolerância, a Comissão 
de Relações Exteriores cumpriria 
cabalmente a sua missão, apreciando e 
votando conscientemente a complexa 
matéria, de molde a encaminhar ao 
Plenário a peça prolatada e discutida 
com a isenção e superioridade de que 
são capazes os seus ilustres membros. 

Trata-se de um projeto, em 
verdade, que envolve questão da maior 
relevância, qual seja a de revogar um 
Decreto Legislativo que aprovou um 
Acôrdo de Resgate assinado alguns 
anos antes, na espécie em 1956, entre 
os governos do Brasil e da França. 
promulgado em 1959, examinado, 
debatido e votado por êste Parlamento 
em sua composição atual. 

Na mesma legislatura, no entanto, 
emerge de uma voz – porque não dizê-lo, 
com justiça, das mais autorizadas – 
ressonante protesto, quase quatro meses 
após a homologação do aludido Acôrdo, 
que se extravasa na pretendida 
revogação daquele instrumento através 
dêste Projeto de Decreto Legislativo, 
escudado em que êle trata de três 
questões de grande repercussão 
financeira, quais as decorrentes de 
encampação das Estradas de Ferro São 
Paulo – Rio Grande, Vitória – Minas e de 
Companhia Port of Pará, cujo pedido do 
Presidente da República não se fêz 
acompanhar, assim como a Exposição de 
Motivos, do menor detalhe do mais 
insignificante documento, de qualquer 
dado que desse aos parlamentares senão 
luzes amplas para resolver tão 
momentoso assunto, pelo menos um 
roteiro que tornasse possível alguma 
orientação de modo a que o interêsse 
nacional pudesse ser plenamente 
preservado. 

Mas, continua o ilustre autor em seu 
arrazoado, não só isso não se verificou, 
como informações erradas, até falsas, foram 
ministradas ao Congresso Nacional, o que, 
possivelmente, o induziu ao grave gesto de 
dar o seu beneplácito a um dos ajustes mais 
caros, mais onerosos e mais inexplicáveis 
dêstes últimos tempos de nossa 
atribulada e angustiante vida financeira.
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È o que nos compete apurar durante a 

tramitação deste Projeto no sentido de uma 
decisão judiciosa. 

Para tal não basta, em última análise, 
passe ilegível, da Comissão de Relações 
Exteriores para a de Finanças a relevante 
matéria, já em adiantado e aprofundado 
estudo naquele plenário especializado, 
conforme o deseja de boa-fé o nobre autor do 
requerimento, Senador Afrânio Lages, por 
sinal, até, uma das fortes personalidades do 
nosso órgão técnico e que representa, nesta 
Casa, o bravo povo das Alagoas. 

Há que meditar, em primeiro lugar, 
quanto aos claudicantes passos com o que 
lhe foi dado vencer os caminhos do outro 
lado dêste Pôder até chegar, após espinhosa 
peregrinação de quase 20 meses, ao recinto 
da Câmara Alta. 

"Se a pressa e inimiga da perfeição", 
então, "nunca é tarde para reparar o êrro", 
consoante os provérbios que tão bem se 
ajustam ao caso em tela. 

Em face do exposto, à guisa de 
explicação, além de tudo, quanto ao correto 
procedimento da Comissão de Relações 
Exteriores, neste como em todos os assuntos 
pertinentes à sua competência privativa, è 
que ouso, Sr. Presidente, data venia, – neste 
ensejo de enviar-lhe o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 13, de 1961, restituindo-o a 
contragosto, sem a devida análise conclusa 
em cumprimento a deliberação do Senado, – 
anunciar que requererei, na oportunidade, 
escorado em letra do Regimento Interno, no 
que fôr cabível, que, depois de ouvida a 
Comissão de Finanças, igualmente sôbre êle 
opine a esclarecida Comissão de 
Constituição e Justiça, bem como não se 
dispense, de qualquer maneira, antes de ser 
encaminhado ao Plenário, da audiência da 
Comissão de Relações Exteriores, a qual já 
se achará a essa altura em condições de não 
mais necessitar ultrapassar, ou mesmo 
antecipar-se na questão em lide, os prazos 
regimentais, visto que na Câmara baixa foi 
prescindida estranhamente a valiosa ajuda 
de sua Comissão lògicamente específica. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra 

o nobre Senador Aloysio de Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (não 

lei revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 

faleceu há poucos dias, na capital do meu 

Estado, depois de longa enfermidade que lhe 

veio minando aos poucos a preciosa e 

prestimosa existência, Dr. Artur Negreiros 

Falcão, que foi constituinte federal pela Bahia 

em 1934 e em 1946. 
Homem de excelente qualidades 

pessoais, que lhe davam um sentido muito 
vivo de baianidade, o Dr. Negreiros Falcão 
era escrivão da Vara Cível na capital quando 
foi, com a sua paixão pelas questões 
públicas, envolvido na memorável campanha 
em favor da ascensão de Ruy Barbosa à 
Presidência da República, em 1919. 

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

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Com todo o prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quero 

solidarizar-me com V. EXª. no voto de pesar 

que ora expressa pelo falecimento do ex-

Deputado Artur Negreiros Falcão. Constituinte 

em 1934 e depois Deputado na Câmara 

ordinária de 1935, revelou-se um parlamen- 

tar atuante, sempre interessado na 

solução dos problemas da Bahia. 

Homem capaz, operoso e dígno, deixa, 

não há como negar, uma lacuna na 

política da Bahia. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Agradeço ao nobre Senador Lima Teixeira o 

apoio que traz às palavras sentidas que 

estou, neste momento, preferindo. 

Como dizia, Sr. Presidente, essa 

campanha presidencial de Ruy Barbosa, em 

1919, como que marcou, para Negreiros 

Falcão, os seus futuros caminhos. Em 

1930, com a vitória da revolução resultante 

da campanha da Aliança Liberal, êle se fêz 

um dos mais entusiásticos partidários 

daquele movimento vitorioso, apoiando o 

então Interventor do meu Estado, hoje 

Governador General Juracy Magalhães. 

Fêz parte da chapa do Partido Social 

Democrático que se elegeu à Constituinte 

de 1934. Em 1946, pelo mesmo Partido 

Social Democrático, então já em linha 

nacional, voltaria Negreiros Falcão à 

Constituinte, aí atuando com o mesmo 

espírito realizador que o distinguiu na 

Constituinte de 1934. 

Representante de uma família de 

tradição política no Município de Serrinha, 

conseguia Negreiros Falcão, graças a isto, 

os mandatos eletivos pela Bahia, mas a 

verdade é que, em tôda parte, no Estado, 

apareciam sempre para seu nome os 

votos expontâneos dos numerosos amigos 

que soube fazer em vida, com suas 

excelentes qualidades de cidadão. (Muito 

bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 

associa-se às homenagens prestadas nêste 

plenário, pelo eminente Senador Aloysio de 

Carvalho, à memória do ilustre homem 

público baiano, recentemente falecido, ex-

constituinte Dr. Arthur Negreiros Falcão. 

Tem a palavra o nobre Senador Saulo 

Ramos. 

O SR. SAULO RAMOS (não foi 

revisto pelo orador): – Sr. Presidente, as 

associações da classe produtora de Santa 

Catarina denunciam que a produção 

catarinense está sendo escoada pelos 

portos do Rio Grande do Sul e do Paraná, 

pela falta de aparelhamento nos portos do 

meu Estado. 

O Sr. Governador Celso Ramos já 

tomou as providências necessárias junto ao 

Exmo. Sr. Ministro Virgílio Távora, a fim de 

que seja dinamizada a remodelação dos 

portos de Santa Catarina, numa tentativa 

para evitar a queda da Receita estadual, 

principalmente quando se sabe que o 

Estado explora a maior indústria extrativa 

de madeira do País, em volume, qualidade 

e quantidade. 

Assim, Sr. Presidente, atendendo ao 

apêlo das associações de classe do meu 

Estado, dirijo desta tribuna o meu apêlo ao 

Sr. Ministro Virgílio Távora, titular da Viação e 

Obras Públicas. para que, o quanto antes, 

adote medidas tendentes a resolver o grave 

problema, através da remodelação dos 

portos de Santa Catarina. (Muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Paulo Ramos 

o Sr. Gilberto Marinho deixa a Presidência, 

assumindo-a  

O Sr. Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra 
o nobre Senador Gilberto Marinho. 

O SENHOR SENADOR GILBERTO 
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO QUE 
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

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

Se nenhum Sr. Senador deseja usar a 
palavra, vou encerrar a sessão. (Pausa). 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
Matéria em regime de urgência 
 

1 
 
Votação, em turno único, da Emenda da 

Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado nº 18, de 1957, de autoria do Sr. 
Senador Arlindo Rodrigues, que dispõe sôbre 
a não aplicação, a partir da vigência da Lei nº 
1.050, de 1950, ao extranumerário-
mensalista, diarista ou tarefeiro julgado 
incapaz por motivo de acidente em serviço ou 
em virtude de moléstia profissional ou doença 
especificada em Lei, das normas 
estabelecidas no Decreto-Lei nº 3.768, de 28 
de outubro de 1941 (em regime de urgência, 
nos têrmos do art. 330, letra c, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 142, 
de 1962, dos Srs. Afrânio Lages e Jefferson 
de Aguiar, respectivamente Líder da Minoria 
e Líder da Maioria em exercício, aprovado na 
sessão de 26 de abril), tendo Pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
favorável; salvo quanto ao § 2º do art. 2º; de 
Serviço Público Civil, favorável; de 
Legislação Social, favorável; de Finanças, 
favorável. 

 
2 

 
Votação, em turno único, do Projeto de 

Lei da Câmara 138, de 1961, (493, de 1959, 
na Casa de origem), que concede aos 
radialistas aposentadoria integral aos trinta 
anos de serviço (em regime de urgência, 
nos têrmos do artigo 330, letra c, do 
Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 157, de 1962, dos Srs. 
Senadores José Feliciano e Jefferson de 
Aguiar, Líder da Maioria em exercício, 
aprovado na sessão de 27 de abril), tendo 
Pareceres da Comissão de Legislação 
Social, sob nº 101, de 1962, oferecendo 
substitutivo; da Comissão de Constituição e 
Justiça, favorável ao substitutivo; da 
Comissão de Serviço Público Civil. 
favorável ao substitutivo; da Comissão de 
Finanças, favorável ao substitutivo. 

 
3 

 
Votação em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo, originário da Câmara dos 
Deputados (65, de 1961, na Casa de origem), 
que concede anistia a eleitores faltosos e 
exime de multa aquêles que tenham deixado 
de se alistar no prazo legal (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 158, de 1962, dos Srs. 
Afrânio Lages e Jefferson de Aguiar, 
respectivamente LÍder da Minoria e Líder da 
Maioria em exercícios aprovado na sessão 
de 27 de abril); tendo pareceres (ns. 102 e 
103, de 1962) da Comissão de Constituição e 
Justiça, pelo arquivamento da Comissão de 
Finanças, favorável. 

 
4 

 
Discussão única da redação final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n° 115,. de 1961, que cria Juntas de, 
Conciliação e Julgamento na 6º Região da 
Justiça do Trabalho e dá outras providências 
(redação oferecida pela Comissão de 
 

Redação em seu Parecer nº 100, de 1962). 
 

5. 
 
Matéria em Tramitação Normal Votação, 

em turno único, do Requerimento nº 169, de 
1962, em que o Sr. Senador Paulo Fender 
solicita passe à Comissão que se seguir no 
despacho inicial de distribuição o Projeto de 
Lei da Câmara nº 94, de 1961, que dispõe 
sôbre o Estatuto do Trabalhador Rural. 

 
6 

 
Votação, em turno único, do Reguerimento 

nº 170, de 1962, em que o Senhor Senador 
Victorino Freire solicita 120 dias de licença. 

 
7 

 
Votação, em turno único, do Requerimento 

nº 172 de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson 
de Aguiar solicita a convocação do Sr. Ministro 
da Fazenda para expor, circunstanciada e 
detalhadamente, todos os assuntos relacionados 
com a situação econômico-financeira do país 
perante o Senado Federal. 

 
8 

 
Eleição da Comissão Especial 

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

 
9 

 
Votação, em segundo turno, do Projeto de 

Lei do Senado nº 8, de 1962, que considera de 
utilidade pública o Circulo Operário de Caetité com 
sede na cidade de Caetité, Estado da Bahia, tendo 
Parecer sob nº 74, de 1962, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela aprovação. 

 
10 

 
Votação, em turno único do Projeto de 

Lei da Câmara nº 66, de 1954 (nº 3.727, de 
1963, na Casa de origem) que acrescenta um 
parágrafo ao art. 4º do Decreto-lei nº 5.452, 
de 1-5-1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho), tendo Pareceres I – Sôbre o 
projeto (nº 1 245, de 1957) – da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; – da Comissão de 
Legislação Social: 1º – nº 1.246, de 1957, 
favorável; 2º – nº 70, de 1962 (em virtude do 
Requerimento nº 333, de 1961, e após a 
audiência do Senhor Ministro do Trabalho) 
pela rejeição; II – Sôbre as emendas de 
Plenário (ns. 1 a 3) (nº 70, de 1961) – da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade – da Comissão de 
Legislação Social: 1º – nº 71, de 1961, pela 
rejeição; 2º – nº 70, de 1962, pela rejeição. 

 
11 

 
Votação em discussão única do 

Requerimento nº 177, de 1962, pelo qual Sr. 
Senador Jefferson de Aguiar solicita a 
convocação do Sr. Ministro da Indústria e 
Comércio a fim de expor, circuntanciada e 
detalhadamente, os planos de govêrno e 
medidas porventura já adotadas para a 
contenção e possível redução do custo de vida, 
especialmente para propiciar maior produção, 
maior produtividade e extinção da especulação. 

 
12 

  
Votação, em turno único do Requerimento 

nº 179, de 1962, pelo qual o Sr. Senador Lima 
Teixeira solicita a transcrição nos Anais do 
discurso proferido pelo Sr. Presidente da 
República no dia 1º de maio em Volta Redonda. 

Está encerrada a sessão. 
Encerra-se a sessão às 16 horas e 

45 minutos. 
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REPUBLICA-SE POR TER 
SAÍDO COM INCORREÇÕES. 

 
COMISSÃO DIRETORA 
 

3ª REUNIÃO REALIZADA EM 
11 DE ABRIL DE 1962 

 
Sob a presidência do Sr. 

Moura Andrade, Presidente, 
presentes os Senhores Ruy 
Palmeira, Vice-Presidente, 
Gilberto Marinho, 2º 
Secretário, Mourão Vieira, 3º 
Secretário, Guido Mondin, 2º 
Suplente, e Joaquim Parente, 
3º Suplente, reúne-se a 
Comissão Diretora. 

Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Srs. 
Argemiro de Figueiredo, 1º 
Secretário, Novaes Filho, 4º 
Secretário e Mathias Olympio, 
1º Suplente. 

A ata da reunião anterior é 
lida e, sern observações, 
aprovada. 

A Comissão defere o pedido 
constante do ofício datado de 5 
do corrente mês, do Sr. 
Presidente da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Florestas, 
Caça e Pesca, devendo, no 
entanto, aquele órgão técnico 
indicar, em cada caso, as 
providências de que necessite 
para os fins pedidos. 

De acôrdo com o parecer 
do Sr. 3º Suplente, é 
indeferido, por falta de amparo 
legal, o Reqtº nº 62-62, em que 
Beatriz Brandão Brigido e Irene 
Stella Homem da Costa, 
taquígrafas PL-3, pedem 
pagamento de substituição na 
classe imediata. 

A fim de firmar orientação 
para casos semelhantes, a 
Comissão Diretora resolve 
solicitar audiência da 
Constituição e Justiça sôbre os 
Requerimentos ns. 120, 134, 
136, de 1962, respectivamente, 
de Dinah Martins Peracio, Walter 
Orlando Barbosa Leite e João 
Baptista Costa, todos silicitando 
pagamento das "diárias de 
 

Brasília nos períodos em que 
estiveram de licença para 
tratamento de saúde. 

Como medida excepcional, 
delibera a Comissão conceder 
a Waldemar Pinna o 
pagamento das "diárias de 
Brasília", durante o período de 
licença, da qual devem ser 
descontados os dias de 
recesso do Senado, medida 
esta, também, em caráter 
absolutamente excepcional. 

E' aprovado o parecer do 
Sr. 2º Suplente concordando 
com o arquivamento do Projeto 
de Resolução nº 63, de 1961, já 
proposto pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Tomando conhecimento do 
processo referente às listas 
organizadas pela Comissão 
de promoções para o 
preenchimento de vagas 
existentes na carreira de 
taquígrafo, do qual pedira vista 
o falecido Senador Cunha 
Mello, delibera a Comissão nos 
têrmos do parecer do Sr. 
2º Secretário realizar as 
promoções, de acôrdo com a 
proposta feita, aplicando, 
inclusive o disposto no § 1º do 
art. 101, do tando pagamento 
das "diárias de Regulamento 
da Secretaria. São promovidos 
a Taquígrafo-Revisor, PL-2: 
Maria Thereza Fernandes de 
Andrade e Irene Stelia Homem 
da Costa, por merecimento; 
Beatriz Brandão Brigido, por 
antiguidade; e Dalva Ribeiro 
Vianna, por Merecimento. A 
Taquigrafo, PL-3, Maria Reis 
Joseti, por merecimento; 
Celina Ferreira Franco, por 
antiguidade; Edmar Lelio Vieira 
Faria Soares, por 
merecimento; e José Euvaldo 
Peixoto, por antiguidade. O 
taquígrafo, PL-6, Jorge Manoel 
Azevedo, por merecimento; 
Maria D'Aparecida Jordão, por 
antiguidade; Carlos Torres 
Pereira, por merecimento; 
Walkir Silveira de Almeida, por 
antiguidade; Edila Macedo 
Ribeiro, por merecimento; e 
Beatriz Correia de Mello, por 
antiguidade. 

 

Em seguida, a fim de 
completar a classe PL-3, onde 
restava uma vaga, a Comissão 
promove, ainda com base no § 
1º do art. 101, do já citado 
Regulamento, Jorge Manoel 
Azevedo, por merecimento. 

Em obediência ao que 
determina o § 1º do art. 99, da 
Resolução nº 6, de 1960, as 
promoções produzirão seus 
efeitos a partir de 23 de julho de 
1961. 

Tendo-se verificado um 
caso de varíola em funcionário 
do Senado, a Comissão aprova 
as providências tomadas pelo 
Diretor-Geral e ordena a 
vacinação coletiva do pessoal 
da Secretaria. 

A seguir, a Comissão 
determina que o Diretor-Geral 
entre, imediatamente, em 
entendimentos com os Institutos 
e a Caixa Econômica, a fim de 
estabelecer normas que 
regularizem os pagamentos de 
aluguéis devidos por alguns 
funcionários do Senado e, em 
seguida, proponha a êstes o 
desconto em fôlha das 
prestações que forem fixadas, 
de modo a evitar, em definitivo, 
as ameaças de despejo que 
sôbre os mesmos pesam. 

Declara a Comissão que o 
Senado não responderá, em 
caso de despejo, por nenhuma 
despesa de hospedagem, nem 
tão pouco procurará alojamento 
ou qualquer moradia para os 
que as tiverem perdido  
por inadimplemento de suas 
obrigações. O Diretor-Geral 
poderá, entretanto, para os que 
desejarem e autorizarem o 
desconto em fôlha, antecipar os 
pagamentos ou assumir 
responsabilidade por êles. 

Determina, ainda, tome o 
Diretor-Geral providências junto 
aos funcionários que não 
cumprem as obrigações 
comerciais na praça, de modo a 
obter que os mesmos 
regularizem os pagamentos das 
dívidas contraidas, a fim de que  
não desmereçam o justo crédito 
de que goza, na sua maioria, o 
funcionário do Senado. 

 

Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente encerra os 
trabalhos, lavrando eu, Evandro 
Mendes Vianna, Diretor-Geral e 
Secretário da Comissão, a 
presente ata. 

 
Republica-se por haver saído 

com incorreções 
 

SENADO FEDERAL 
 

Ato do Primeiro Secretário 
 

PORTARIA Nº 16-62 
 

O 1º Secretário, no uso de 
suas atribuições, resolve 
designar o Diretor-Geral 
Evandro Mendes Vianna, a 
Vice-Diretora-Geral, Ninon 
Borges Seal e o Vice-Diretor-
Geral Substituto, João Manoel 
da Rocha Mattos, para sob 
a presidência do primeiro, 
constituírem comissão 
incumbida do examinar os 
orçamentos apresentados pelas 
firmas do Estado da 
Guanabara, em resposta à 
coleta de preços feita para a 
aquisição de extintores 
de incêndio destinados à 
parte principal e ao Anexo do 
Edifício de Senado, oferecendo 
parecer a respeito. 

Secretaria do Senado 
Federal, em 3 de maio de 1962. 
– Senador Argemiro Figueiredo, 
1º Secretário. 

 
PORTARIA Nº 50 DE 4 DE 

MAIO DE 1962 
 
O Diretor-Geral, no uso de 

suas atribuições resolve transferir 
Durval Sampaio Filho, Oficial 
Legislativo, Símbolo PL-7, da 
Diretoria do Expediente para a do 
Pessoal. 

Secretaria do Senado 
Federal, em 4 de maio de 1962. 
– Evandro Mendes Vianna, 
Diretor-Geral. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,40 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 
ANO XVII – Nº 53 CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 1962 
 

CONGRESSO NACIONAL 
 

Presidência 
 

Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais 
 

O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da 

Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas Casas 

do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a realizarem-se nos dias 29 

e 30 de maio, 5 e 7 de junho do ano em curso, às 21 horas e 30 minutos, no 

Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos 

presidenciais: 

Dias 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho 
 
– veto parcial, ao Projeto de Lei. (n° 2.222-57, na Câmara e nº 13-60, no 

Senado) que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 
Senado Federal, 27 de abril de 1962. 

 
AURO MOURA ANDRADE 

Presidente 

 
MESA 

 
Presidente – Moura Andrade – 

PSD. 
Vice-Presidente – Rui Palmeira – 

UDN. 
Primeiro-Secretário – Argemiro de 

Figueiredo – PTB. 
Segundo-Secretário – Gilberto 

Marinho – PSD. 
Terceiro-Secretário – Mourão 

Vieira – UDN. 
Quarto-Secretário – Novaes Filho 

PL. 
Primeiro-Suplente – Mathias 

Olympio – PTB. 
Segundo-Suplente – Guido 

Mondin – PSD. 
Terceiro-Suplente – Joaquim 

Parente – UDN. 
 
LÍDERES E VICE-LÍDERES 

 
DA MAIORIA 

 
LÍDER 

 
Filinto Müller (PSD). 

 
VICE-LÍDER 

 
Lima Teixeira (PTB). 
Nogueira da Gama (PTB) 
Lobão da Silveira (PSD). 
Victorino Freire (PSD). 
Jefferson de Aguiar (PSD) 
Guido Mondim (PSD). 
Jorge Maynard (PSP). 
Saulo ramos (PTB). 

 
DA MINORIA 

 
João Villasbôas – (UDN) 
 

Dos Partidos 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO 

 
LÍDER 

 
Benedito Valladares. 

SENADO FEDERAL 10. Heribaldo Vieira – Sergipe. 
11. Ovídio Teixeira – Bahia. 
12. Del Caro – Espírito Santo. 
13. Afonso Arinos – (licenciado. 

Em exercício o suplente Venâncio 
Igrejas) – Guanabara. 

14. Padre Calazans – São Paulo. 
15. Irineu Bornhausen – Santa 

Catarina. 
16. Daniel Krieger – Rio Grande do 

Sul. 
17. Milton Campos – Minas 

Gerais. 
18. João Vilasboas – Mato 

Grosso.  
19. Lopes da Costa – Mato 

Grosso. 
20. Coimbra Bueno – Goiás. 

 
DO MOVIMENTO TRABALHISTA 

RENOVADOR 
 

LÍDER 
 
Paulo Fender. 
 
DO PARTIDO REPUBLICANO 
 

LÍDER 
 
Mendonça Clark. 
 

REPRESENTACÃO PARTIDÁRIA 
 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 
 

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

 
PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO 
 

1. Vivaldo Lima – Amazonas. 
2. Matinas Olympio – Piauí. 
3. Fausto Cabral – Ceará. 
4. Argemiro de Figueiredo – 

Paraíba. 
5. Barros Carvalho – Pernambuco. 
6. Lourival Fontes – Sergipe. 
7 Lima Teixeira – Bahia. 

VICE-LÍDERES 
 
Gaspar Veloso. 
Victorino Freire. 
Alô Guimarães. 
 
DA UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 
 

LÍDER 
 
Daniel Krieger. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Afonso Arinos. 
Afrânio Lages. 
Padre Calazans. 
 
DO PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO 
 

LÍDER 
 
Barros Carvalho. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Fausto Cabral. 
Arlindo Rodrigues. 
Nelson Maculan. 
 
DO PARTIDO LIBERTADOR 

 
LÍDER 

 
Mem de Sá. 
 

VICE-LÍDER 
 
Aloysio de Carvalho. 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
PROGRESSISTA 

 
LÍDER 

 
Jorge Maynard. 

 
VICE-LÍDER 

 
Miguel Couto. 

7. Ruy Carneiro – Paraíba. 
8. Jarbas Maranhão – 

Pernambuco. 
9. Silvestre Pericles – Alagoas. 

10. Ary vianna – Espirito Santo. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL 

 
LÍDER 

 
Lino de Mattos 
6 Menezes Pimentel – Ceará. 
11. Jefferson Aguiar – Espírito 

Santo. 
12. Gilberto Marinho – 

Guanabara. 
13. Paulo Fernandes – Rio de 

Janeiro. 
14. Moura Andrade – São Paulo. 
15. Gaspar Veloso – Paraná. 
16. Alô Guimarães – Paraná. 
17. Guido mondim – Rio Grande 

do Sul. 
18. Benedito Valladares – Minas 

Gerais. 
19. Filinto Müller – Mato Grosso. 
20. Juscelino Kubitschek 

(Licenciado em exercício o Sr José 
Feliciano) – Goiás. 

21. Pedro Ludovico – Goiás. 
 

 
UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 

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

do Norte. 
7. João Arruda – Paraíba. 
8. Afrânio Lages – Alagoas. 
9. Rui Palmeira – Alagoas. 
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8. Caiado de Castro – Guanabara 
9. Arlindo Rodrigues – Rio de Ja- 
10. Miguel Couto – Rio de Janeiro. 
11. Nelson Maculan – Paraná. 
12. Saulo Ramos – Santa Catarina. 
13. Nogueira da Gama – Minas Gerais. 
Licenciado o Sr. Leônidas Mello – 

(Piauí). Em exercício o Suplente, Sr. 
Mendonça Clark (do PR). 

 
PARTIDO LIBERTADOR 

 
1. Novaes Filho – Pernambuco. 
2. Aloísio de Carvalho – Bahia. 
3. Mem de Sá – Rio Grande do Sul. 
 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
 
1. José Maynard – Sergipe. 
 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 
 
1. Lino de Matos – São Paulo. 

 
MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR 

 
1. Paulo Fender – Pará. 
 
PARTIDO REPUBLICANO (P R ) 

 
1. Mendonça Clark – Piauí. 
 

SEM LEGENDA 
 
Dix-Huit Rosado – Rio Grande do Norte. 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

Comissão Diretora 
 
Moura Andrade – Presidente 
Rui palmeira 
Argemiro de Figueiredo 
Gilberto Marinho  
Mourão Vieira 
Novaes Filho  
Mathias Olympio 
Guido Mondin 
Joaquim parente (9) 
 

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

SUPLENTES 

 

PSD – Pedro Ludovico 

PSD – Jefferson de Aguiar 

PSD – Sebastião archer 

UDN – Del Caro 

UDN – Irineu Bornhausen 

PTB – Caiado de Castro 

PTB – Lima Teixeira 

Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas. 

Secretário: José Aristides de Moraes 

Filho. 

 

Comissão de Constituição e Justiça 

 

PSD – Jefferson de Aguiar – Presidente. 

UDN – Milton Campos – Vice-

Presidente. 

PSD – Sylvestre Péricles 

PSD – Ruy Carneiro 

PSD – Lobão da Silveira 

UDN – Heribaldo Vieira 

UDN – Afonso Arinos 

UDN – Afrânio Lages 

PTB – Lourival Fontes 

PTB – Nogueira da Gama 

PL – Aloysio de Carvalho (11). 

 

SUPLENTES 

 

PSD – 1. Ary Vianna 

PSD – 2. Benedicto Valladares 

PSD – 3. Gaspar Velloso 

PSD – 4. Menezes Pimentel 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES MAURO MONTEIRO 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
BRASÍLIA 

 

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

Chermont. 
 

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

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Sebastião Archer 
PSD – 2. Silvestre Péricles 
PSD – 3. Eugênio Barros. 
UDN – 1. Dix-Huit Rosado 
UDN – 2. Padre Calazans 
UDN – 3. Heribaldo Vieira 
PTB – 1. Barros Carvalho 
PTB – 2. Lourival Fontes 
PTB – 3. Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Relações Exteriores 
 
PTB – Vivaldo Lima – Presidente. 
UDN – João Villasboas – Vice-

Presidente. 
UDN – Afrânio Lages. 
UDN – Heribaldo Vieira. 
PSD – Benedicto Valladares. 
PSD – Gaspar Veloso. 
PSD – Filinto Muller. 
PTB – Lourival Fontes 
PL – Aloysio de Carvalho (9). 
 

SUPLENTES 
 
UDN – Milton Campos. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Sergio Marinho. 
PSD – Menezes Pimentel. 
PSD – Jefterson de Aguiar. 
PSD – Alô Guimarães. 
QTB – Nogueira da Gama. 
PTB – Barros Carvalho  
PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quintas-feiras ás 16,00 

horas. 
Secretário: Eurico Gory Auler. 

 

Comissão de Redação 

 

TITULARES 

 

Sérgio Marinho – Presidente (UDN) 

Ary Vianna – Vice-Presidente (PSD) 

Alô Guimarães (PSD) 

Affonso Arinos(UDN)  

Lourival Fontes (PTB) 

1. Padre Calazans (UDN) 

2. Heribaldo Vieira (UDN) 

2. Lobão da Silveira (PSD) 

1. Caiado de Castro (PTB) 

Secretário – Sara Abraão – Oficial 

Legislativo. 

Reunião – Terças-feiras, às 16 horas. 

 

Comissão de Saúde Pública 

 

UDN – Reginaldo Fernandes – 

Presidente. 

PSD – Alô Guimarães – Vice-

Presidente. 

UDN – Fernandes Távora.  

PSD – Pedro Ludovico. 

PTB – Saulo Ramos – (5) 

 

SUPLENTES 

 

PSD – Eugênio Barros.  
PSD – Jarbas Maranhão. 

 
ASSINATURAS 

 
REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 

Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre................................... Cr$ 50,00 Semestre..................................... Cr$ 39,00 
Ano............................................ Cr$ 96,00 Ano.............................................. Cr$ 76,00 

Exterior Exterior 

Ano............................................ Cr$ 136,00 Ano.............................................. Cr$ 108,00 
 

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão 
tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. 

– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à 
sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque ou vale postal, 
emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 
sòmente mediaste solicitação. 

– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido, 
cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 

 

 

UDN – 1. João Villas Boas 

UDN – 2. Daniel Krieger 

UDN – 3. Sérgio Marinho 

UDN – 4. Lopes da Costa 

PTB – 1. Barros Carvalho 

PTB – 2. Lima Teixeira 

PL – 1. Mem de Sá. 

Reuniões: Quartas-feiras. às 16 

horas. 

Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 

 

Comissão de Economia 

 

PSD – Gaspar Velloso – Presidente. 

PTB – Fausto Cabral – Vice-

Presidente. 

UDN – Sérgio Marinho 

UDN. – Fernandes Távora 

UDN – Del Caro 

UDN – João Arruda 

PSD – Alô Guimarães 

PSD – Paulo Fender 

PTB – Nogueira da Gama (9) 

 

SUPLENTES 

 

PSD – 1. Eugênio Barros 

PSD – 2. Sebastião Archer 

PSD – 3. Alô Guimarães 

UDN – 1. Irineu Bornhausen 

UDN – 2. Ovidio teixeira 

UDN – 3. Zacarias de Assumpção 

UDN – 4. Sérgio Marinho 

PTB – 1. Lima Teixeira 

PTB – 2. Saulo Ramos 

Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas. 

Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 

 

Comissão de Educacão e Cultura 

 

PSD – Menezes Pimentel – Presidente 

PL – Mem de Sá – Vice-Presidente 

PSD – Jarbas maranhão 

PTB – Saulo Ramos 

PTB – Arlindo Rodrigues 

 

UDN – Reginaldo Fernandes 

UDN – Padre Calazans 

 

SUPLENTES 

 

PSD – Lobão da Silveira 

PSD – Alô Guimarães 

UDN – Lino de Mattos (Do PTN) 

PTB – Caiado de Castro 

PTB – Lima Teixeira 

PL – Aloisio de Carvalho 

Reuniões: às quartas-feiras, às 16 horas 

Secretário: Evandro Fonseca 

Paranaguá. 

 

Comissão de Finanças 

 

UDN – Daniel Krieger – Presidente 

PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente 

PSD – Eugênio Barros 

PSD – Paulo Coelho 

PSD – Gaspar Velloso 

PSD – Lobão da Silveira 

PSD – Victorino Freire 

UDN – Irineu Bornhausen 

UDN – Fernandes Távora 

UDN – Lopes da Costa 

PTN – Lino de Mattos 

PTB – Nogueira da Gama 

PTB – Barros Carvalho 

PTB – Saulo Ramos 

– Dix-Huit Rosado 

PL – Mem de Sá (17). 

 

SUPLENTES 

 

PSD – Silvestre Péricles 

PSD – Ruy Carneiro  

PSD – Jarbas maranhão 

PSD – Menezes Pimentel 

PSD – Pedro Ludovico 

PSD – Filinto Müller 

UDN – Coimbra Bueno 

UDN – Zacharias de Assampção 

UDN – João Arruda 

UDN – Milton Campos 

UDN – João Villasboas 

UDN – Del Caro 

PTB – Fausto Cabral 

PTB – Vivaldo Lima 

PTB – Arlindo Rodrigues 
 



Quarta – feira 9 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Maio de 1962 645
 
UDN – Lopes da Costa.  
UDN – Sérgio Marinho.  
PTB – Arlindo Rodrigues. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 

horas 
Secretário: Eduardo Rui Barbosa. 
 

Comissão de Transportes, Comunicações  
e Obras Públicas 

 
PSD – Jorge Maynard – Presidente. 
UDN – Coimbra Bueno – Vice-

Presidente. 
PSD – Victorino Freire.  
UDN – João Arruda.  
PTB – Fausto Cabral (5) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Jefferson de Aguiar.  
PSD – Paulo Coelho.  
UDN – Sergio Marinho  
UDN – Lino de Matos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quartas-feiras as 16 

horas. 
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias. 
 
ATA DA 34ª. SESSÃO DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª 
LEGISLATURA EM 8 DE MAIO DE 
1962 

 
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES 
ARGEMIRO DE FIGUEIREDO E 

GILBERTO MARINHO 
 
Às 14 horas e 30 minutos achem-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima – Paulo Fender – 

Lobão da Silveira – Mathias Olympio 
– Joaquim Parente – Fernandes 
Távora – Menezes Pimentel – 
Argemiro de Figueiredo – João Arruda 
- Barros Carvalho – Silvestre Péricles 
– Jorge Maynard – Heribaldo Vieira – 
OvídioTeixeira – Lima Teixeira – 
Aloysio de Carvalho – Arlindo 
Rodrigues – Gilberto Marinho – 
Venâncio Igrejas – Padre Calazans – 
Pedro Ludovico – José Feliciano – 
Saulo Ramos – Guido Mondin  
(23). 

O SR PRESIDENTE: – A lista de 
presença acusa o comparecimento de 23 
Srs. Senadores. 

Havendo número legal. declaro 
aberta a sessão. Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2º Secretário procede a leitura 
da ata da sessão anterior, que é sem 
debate, aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Mensagem nº 92 (nº de origem 77) 

de 4 de maio, do Sr. Presidente da 
República – Restitui autógrafos 
referentes ao Projeto de Lei, mantido 
pelo Congresso Nacional após veto 
presidencial, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 20.000.000,00, destinado às 
obras e equipamento da Escola 
Politécnica de Campina Grande, no 
Estado da Paraíba. 

Ofício do Presidente da 
Federação das Indúdtrias do Estado 
de São Paulo, de 25 de abril – 
Encaminha representação do 
Sindicato da Indústria de Cervejas, e 
Bebidas em Geral sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 6, de 1962, que 
determina a marcação do preço de 
venda em mercadorias postas no 
comércio e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE: – Esta finda a 
leitura de expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Saulo Ramos, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. SAULO RAMOS (lê o 
seguinte discurso): – Senhor 
Presidente, no desempenho dos 
mandato legislativos, que me foram 
confiados pelo povo do meu Estado – 
Deputado Estadual, Constituinte em 
 

1948, Deputado Federal e Senador da 
República, sempre propugnei pela 
mudança da Capital Federal. 

Coube a insigne e ilustre 
catarinense, como constituinte de 1891, a 
autoria da emenda constitucional, que 
indicou o planalto goiano para sede da 
futura capital. Refiro-me ao inesquecível 
estadista – Lauro Müller, que exerceu, no 
país, as altas funções do Ministro das 
Relações Exteriores. 

Outro estadista, também, como 
constituinte em 1946, soube apoiar e 
favorecer a inclusão no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
em 1946 o art. 4º e seus parágrafos que 
além de reafirmar a vontade dos 
constituintes de 1891, estabelece prazos 
e normas para a mudança da capital.' 

Refiro-me a Nereu Ramos, que 
soube, como Lauro Müller, honrar e 
dignificar, no cenário político nacional, as 
mais caras e belas tradições da gente 
catarinense. Exerceu S. Ex.ª com firmeza 
e autoridade a Presidência da República 
numa das horas mais dramáticas da 
nacionalidade. 

Com esta digressão, ao ressalatar o 
valor e tradição dos homens públicos de 
santa Catarina, quero desta alta tribuna 
advertir o povo, eleitores e os pró-homens 
do meu Estado, que alheiados e 
indiferentes à política, permitem na terra 
de Nereu Ramos, Lauro Müller e de 
tantos outros vultos da nacionalidade, o 
malbaratamento de tão belas e caras 
tradições cívicas. 

A falta desse desvêlo cívico está 
permitindo o arrevismo político de 
individuos desvinculados da terra 
catarinense. 

Envoltos na demagogia fácil, solerte, 
cínica e contraditória e amparados por 
protecionismo político nublam, cons- 
purcam e comprometem no cenário 
político nacional tão caras e respeitosas 
tradições cívicas do povo catarinense. 

Sr. Presidente, o sonho dos 
Inconfidentes, as esperanças de José 
Bonifácio no Imperio e a vontade dos 
constituintes de 1891 foram 
transformadas em realidade pela ação 
dinâmica, visão e pátriotismo do 
Presidente Juscelino kubtschek. Brasília é 
em nossos dias realidade nacional e 
internacional. Brasília construida em tão 
curto espaço de tempo impressionou o 
mundo revelando a audácia e a 
capacidade realizadora duma raça ou de 
um povo que luta pela potencialização de 
sua libertação sócio e economica. 

Brasília é cérebro, coração e pulso 
da nacionalidade. 

E' palco das altas decisões 
nacionais. 

Sr. Presidente, os aplausos e os 
incentivos da nacionalidade levadas ao 
Presidente Juscelino Kubitschek e ao Dr. 
Israel Pinheiro devem também, ser 
levados ao Embaixador Sette Câmara. 

Brasília deve continuar com 
prioridades amplas para que  seja 
ultimada o quanto antes para que não 
sobrepaire a dualidade administrativa 
entre duas capitais – Brasília e Rio. 

As críticas urdidas e desavisadas, 
enderaçadas à administração do Embaixador 
Sette Câmar não encontraram realidade na 
sua dinâmica de homem público, hábil, 
humano, culto, honrado e austero. 

Vencendo S. Ex.ª dificuldades de 
ordem financeira e aquelas fruto de 
improvisações administrativas deu início a 
uma administração sábia e fecunda no 
novo Distrito Federal. 

As críticas devem ser endereçadas 
não ao Prefeito de Brasília e sim ao Poder 
Executivo que não libera as verbas 
votadas pelo Congresso Nacional. 

Administrar sem recursos é algo 
irreal e utópico. 

A propósito das críticas feitas ao 
Governador desta Capital. passarei a ler o 
editorial do "Correio Braziliense", "Sem 
Recursos" é o título: 

Ontem na Câmara, um deputado 
carioca, sob os protestos de 
um representante pernambucano,
 

criticando a administração Sette Câmara, 
tachou-o de "prefeito jardineiro", sob a 
alegação de que as cidades-satélites 
estão abandonadas. 

Na verdade reconheceu que, 
principalmente agora, quando nos 
aproximarmos da longa estiagem 
característica do clima do planalto 
aquela providência do ajardinamento 
se torna salutar na correção da 
escassez de umidade que observa no 
Distrito Federal. Quanto mais jardins se 
façam em Brasília, além de maior 
encanto turístico que se imprima à sua 
paisagem, estar-se-á contribuindo para 
a melhoria das condições de 
habitalidade, para a sua humanização 
enfim. 

Outra acusação é a de que o Prefeito 
"está trancando a sete chaves, pela 
"entourage" do Itamarti". 

O que temos viste, ao contrário é 
a presença do Sr. Sette Câmera em 
tôdas as solenidades públicas de 
Brasília; são as portas abertas à 
imprensa, para todos os informes de 
interêsse geral, é atitude 
desassombrada, de quem honra o 
cargo, sem precisar dêle como 
ocorreu no caso da "crise na 
NOVACAP". 

Decerto o prefeito trabalha, 
procura resolver os problemas  
de Brasília, situa no mais alto  
gabarito moral e sua ação 
administrativa. 

Mas faltam-lhe recursos O 
técnico mais capaz, o homem mais 
bem intencionado, mais probo e mais 
eficiente não consegue administrar 
sem recursos. Ninguém ignora que a 
arrecadação tributária do Distrito 
Federal não basta, sequer, para 
atender à décima parte das despesas 
normais da Prefeitura, assim inerme 
para promover qualquer investimento 
do público apreciável. 

Assinalamos que o próprio 
edifício em que localizará a sua sede 
na Estrada do Cruzeiro, tem as obras 
paralisadas, por falta  de meios 
financeiros, permanecendo a 
Prefeitura instalada num edifício 
ministerial. 

Ora, temos sustentado que o Brasil 
levará pelo menos cinco anos, até atingir 
a população de meio milhão de 
habitantes, para poder com recursos 
financeiros próprios, atender à tarefa 
administrativa municipal. Nesse 
qüinqüênio a obrigação do Govêrno 
federal de solver os compromissos da 
edilidade, de ajudar a Prefeitura nas 
obras necessárias, é  inelutável, 
impostergável. 

Capacitem-se disso o Presidente 
da república e o Conselho de 
Ministros. E se querem administrar 
confiança na ação administrativa do 
Sr. Sette Câmara, não será 
prestigiando-o politicamente, apenas, 
que estarão cumprindo o seu dever, 
mas precisam liberar as verbas já 
votadas e pleitear novos recursos à 
Câmara Federal, para a prossecução 
das obras iniciadas e o lançamento de 
novas frentes de trabalho em brasília, 
também nas cidades-satélites e na 
zona rural. 

Sem recurso ningém pode 
administrar. 

Sr, Presidente, sem recursos a 
Prefeitura de Brasília estará 
incapacitada de vencer as 
necessidades e as ineficiências do 
novo Distrito Federal. 

Além da falta dêsses recursos as 
verbas destinadas à NOVACAP  
criam situações embaraçosas e 
contraditórias entre as duas 
administrações. O acervo da 
NOVACAP, ao nosso ver, deve ser 
transferida à Prefeitura, para que o 
Prefeito posa fazer uso global dessas 
verbas destinadas à, constru- 
 

ção de Brasília e assim melhor coordenar 
a sua administração. Com a inauguração 
de Brasília se impunha a extinção da 
NOVACAP e o aproveitamento de seus 
funcionários pelo Govêrno Federal e 
Prefeitura de Brasilia. Não se justifica a 
presença de duas entidades 
administrativas em Brasília, uma na 
dependência da outra. Chego a crer, .Sr. 
Presidente, que o Congresso deva 
promover a extinção da NOVACAP 
submetendo, como disse o seu acervo à 
Prefeitura de Brasília. 

Na ausência duma representação 
política no novo Disrito Federal, com 
câmaras legislativas, o Senado da 
República deveria acumular essas 
funções até que fôsse votado pelo 
Congresso a autonomia polítia do Distrito 
Federal. 

Se o Senado no antigo Distrito 
Federai opinava em relação aos vetos do 
Prefeito e se a indicação e nomeação do 
Prefeito depende de anuência do Senado, 
nada mais justo que o mesmo passe a 
legislar e fiscalizar o novo Distrito Federal. 

Sr. Presidente, acredito na 
capacidade realizadora do Embaixador 
Sette Câmara, como acredito nas 
responsabilidades do Poder Executivo 
que deve favorecer os meios econômicos 
e financeiros para que Brasília, 
construída, venha a ser em futuro próximo 
a verdadeira e única capital desta grande 
Nação. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente 
comemorando festivamente uma 
significativa data, 8 de maio, em todos 
os mastros do mundo da cruz 
vermelha, ao som de hinos 
compassivos e canto da mais suave e 
terna deificação, um símbolo místico 
desfraldada-se alteneiro em todos os 
rincões da Terra, sobrepondo-se 
moralmente, na agitada época em que 
vivemos, aos estandartes guerreiros 
que se desafiam em disputas 
ideológicas, dentro do mais estranho 
e repulsivo egoísmo. Em fundo 
branco, a cruz de Genebra, no seu 
desenho harmonioso e expressivo, 
traça desígnios de maior esplendor 
espiritual, invocando os povos ao 
entendimento sob as inspirações 
dos deuses de suas próprias 
concepções. 

A civilização cristã porfia 
denodadamente por irmanar-se com 
as outras dos demais recantos em 
que hajam corações de qualquer 
origem, crentes que sejam de suas 
divindidades conformes, no afã de 
lograr compreensão e paz tão úteis à 
sobrevivência da humanidade, que 
não foi criada pelo Altissímo para 
prática malfazêja. 

Os episódios biblicos enchem os 
espíritos de maior ternura para com o 
próximo, nos carácteres bem 
formados, à simples lembrança até 
dos martírios de criaturas que se não 
pouparam às agressões dos ateus na 
preordenada missão de reunir os 
homens sob céu comum – na 
grandeza de um ideal sublime e de 
uma destinação bendita. 

Infortunadamente, as sementes dos 
evangellizadores não tem achado senão 
campos sáfaros, onde apenas medram a 
egolatria e a ambição. Perseguem as 
civilizações já nos milênios vividos, 
recrudecescendo desoladoramente a 
cada século, sem esperança sequer; O' 
gloria de mandar, o' vã cobiça!, 
extravasava a intuição genial de Camões, 
mal as praias do novo mundo eram 
pisadas pelos brancos das caravelas de 
Colombo e Cabral. 

Povoa-se o mundo desentranhando-
se as suas riquezas sem conta numa 
avidez comprometedora e nociva à 
espécie humana sobrevindoura.  

As raças confinam-se nas áreas 
prediletas, retalhando-as em ações 
bellicosas para delinear fronteiras próprias
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na presunção mórbida de soberania 
estreita. 

Desentendem-se, por isso, a cada 
passo, não raro mesmo lutam 
gloriosamente na ânsia de alagar as suas 
áreas, de sobrepujar-se assim, de impor-
se mais, de ostentar poderio, de absorver, 
escravizando, os vizinhos 
desafortunados, dêles não se livrando até 
as regiões distantes. 

A sinistra competição não tem fim. 
Agrava-se, em vez de abrandar com os 
maravilhosos engenhos das novas 
gerações. 

Esforçam-se, todavia, para salvar as 
aparências, tolerando generosamente 
balizas que lhes delimitem teóricamente 
os arreganhos de independência. 

No século atual, profundas 
alterações se verificaram nos velhos 
hábitos de conquistas territoriais, de 
grandes ou pequenas nações, face às 
duas cruentas guerras que assistiu, 
permitindo aos povos fracos existirem por 
conta própria, com o que, pelos meios 
suaves ou agressivos, foi possível 
presenciar sensíveis mudanças nos 
destinos dos continentes subjugados. 

De ano a ano, não mais de século a 
século, estarrecem-se, espantam-se os 
chamados povos fortes com a 
desenvoltura singular das raças fracas e 
até incultas, que, de trabucos, lanças ou 
armas outras obsoletas, conseguiram ou 
intentam libertar-se de grilhões 
humilhantes, de dominações espúrias, 
erigindo-se em coletividades autônomas, 
com vistosos lábaros a brazões, símbolos 
ostensivos de sua bravura e altivez. 

Em verdade, assim o têm consentido 
e estimulado as hodiernas tendências 
humanizadoras da época. 

No passado, mesmo abundando 
terras dentro de suas fronteiras, a 
mentalidade guerreira impelia ousados 
déspotas em arriscadas aventuras, com 
tanto sangue e sacrifícios de vidas, que o 
tempo não pôde apagar jamais da 
lembrança das aglomerações submetidas. 

As descobertas tinham cabimento, a 
fim de que, nas mãos dos bandeirantes 
de boa índole, a civilização integrasse em 
seu culto seio os gentios ao sabor da 
Natureza, em qualquer recanto que fôsse, 
através de mares insondáveis ou de 
selvas nunca vistas ou palmilhadas. 

Desbravados os contigentes, 
conhecida a sua configuração, 
identificados os entre humanos com suas 
cores e seus dialetos; edificada o Mundo 
em uma estrutura consentânea, 
fronteiras, idiomas e costumes inerentes, 
eis como, apesar de tudo, êle se oferece 
à bondade e à condescendência de Deus. 

As duas tremendas loucuras dêste 
século, com tamanha devastação e perda 
de vidas, só por si já desaconselham os 
maús espíritos, aquietando-os em seus 
ninhos, a novas incursões de conquista e 
predomínio para agasalhar sua gente 
restante. 

A humanidade evolúe. 
Os prodígios dos inventores 

encantam-na grandemente. A inspiração 
divina orienta as concepções novas de 
vivência e troca de cortesia. As criaturas 
esforçam-se por compreender-se 
mutuamente, respeitando-se e 
admirando-se, cada qual desejando 
superiormente a felicidade alheia. 

Porque não conciliar, então, os 
interêsses peculiares ordeiramente, sem 
contendas Atrevidas? Preserve-se, acima 
de tudo, a pessoa humana. Não há 
problemas de natureza política, que 
deixem de encontrar equação condigna. 

Melhor assim, solucionando-se 
inteligentemente, as desavenças 
desaparecerão, as controvérsias 
ameaçadoras contornadas, o derramento 
inútil de sangue evitado. A existência dos 
sêres a Deus pertence. Aos homens, com 
Sua ajuda, dar-lhe condições de bem-
estar, esculpindo na sua face traços 
perenes de alegria e bem-aventurança. 

Esqueça-se o passado. A história 
 

já se encarregou das tristes éras da 
sangueiras e das angústias dos 
martirizados. 

Sejam dignos da espécie humana. 
Não criemos heróis sôbre poças de 
sangue, alimentando ambições 
egoísticas. 

Deixem a humanidade crescer no 
seu mundo, pacificamente e feliz, 
ajudando-a a superar suas próprias 
dificuldades e agruras. 

É tempo distante, apenas 
lembrando nos cânticos dos gênios 
poéticos, o 

"Daqueles Reis que foram dilatando 
A Fé, o Império, e as terras 

devassando," e que, no entusiasmo e na 
glorificação de sua brava gente, 

"Em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a fôrça 

humana, 
E entre gente remota edificaram, 
Nôvo Reino, que tanto sublimaram." 
São as palavras, Sr. Presidente, 

que, à guisa de singela alocução 
evocativa, desejava proferir, desta alta 
tribuna, no ensejo do "Dia Mundial da 
Cruz Vermelha", em que se relembra, 
por outro lado, aos contemporâneos, a 
data gloriosa do nascimento de Henri 
Dunant, seu imortal fundador, ocorrido, 
na traqüila Suíça, para predestinada 
missão, aos 8 de maio de 1828.( Muito 
bem! Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre senador Guido Mondin. 

O SR. GUIDO MONDIN (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
encaminharei à Mesa projeto de lei que 
visa a alterar dispositivos do Código de 
Processo Civil. 

Sou vago bacharel em 
administração e finanças, invado, por 
isso, seara alheia, mas tenho certeza de 
que encontrarei o acolhimento dos 
bacharéis em Direito da Casa, que 
tenham, há muito ou recentemente, 
deixado as lides forenses, presentes às 
dificuldades enfrentadas no seu 
exercício e não apenas suas, mas dos 
próprios Tribunais de Justiça dos 
Estados. 

Minha proposição é inspirada por 
advogados militantes que sentem, como 
terão sentido os nobres colegas 
bacharéis, a necessidade urgente das 
alterações que sugiro, para que, nessa 
particularidade da Justiça, as decisões 
se processem com maior objetividade e 
rapidez. 

Sei que o que apresento é ainda 
pouco, mas servirá, na prática, antes da 
reforma que, mais tarde, fatalmente, 
virá. Oxalá o que apresento venha, 
inclusive, a chegar ao conhecimento dos 
profissionais, juristas de todo o País, 
para que, por suas manifestações, se 
confirme a ansiedade existente em tôrno 
da necessidade das alterações que 
proponho. 

E como se atreve a incursionar por 
seara alheia, deve fazê-lo com a 
convicção, voltarei sôbre a matéria, 
enquanto ela tramita pela respectiva 
Comissão, pois, com efeito, o problema 
forense está agravado e mostrando a 
impassibilidade de solução dentro dos 
quadros do nosso atual Código de 
Processo Civil. 

E' o seguinte, Sr. Presidente, o meu 
projeto com a respectiva cuja 
justificação: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 14, DE 1962 
 
Altera a redação de dispositivos do 

Código de processo civil. 
 
– O artigo 239, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil passa a ter a 
seguinte redação: 

O escrivão não lavrará a assentada 
de testemunha cujo nome, profissão e
 

domicílio não constem de ról 
depositado em cartório antes de 
prolatado o despacho saneador. 

– O artigo 823 terá a redação que 
segue: 

O prazo para a interposição, em 
cartório, do recurso de apelação será 
de 10 (dez) dias, observado o 
disposto no artigo 812. 

– O artigo 829 passa a ter o 
seguinte parágrafo único: 

A apelação só terá efeito 
suspensivo em feitos estimáveis de 
valor igual ou inferior a seis vêzes o 
maior salário mínimo do país, quando 
feito pelo vencido o prévio depósito 
da condenação. 

– O artigo 839 passa a ter a 
redação que segue: 

Das sentenças de primeira 
instância, proferidas em ações de 
valor igual ou inferior a três vezes o 
maior salário mínimo do país, só se 
admitirão embargos de nulidade ou 
infringentes do julgado e embargos de 
declaração. 

 
Justificação 

 
Para a primeira preposição: Na 

atualidade, o ról pode ser depositado 
com dois dias de antecedência, da 
data da audiência, o que complica o 
trabalho do cartório, dos oficiais 
encarregados das intimações, e, o 
que é mais grave, dá margem a 
transferências de audiência, com 
manobras aproveitando os feriados, 
os sábados, domingos e mesmo a 
existência do prazo. 

Se a prova for pedida antes do 
saneador, não só o juíz nêle dirá da 
sua utilidade, como sobrará tempo 
para a necessária intimação. 

Para a segunda proposição: Visa 
a aceleração do processo. Se a parte 
tem 10 dias para a contestação, que é 
a defesa básica, não se justifica tenha 
15 para recorrer da sentença. O 
excesso de 5 dias não encontra 
motivo algum que o ampare e deve 
ser mudado, ficando o prazo de 
defesa igual ao de recurso. 

Para a terceira proposição: Quem 
hoje recorre para ganhar tempo não 
ter à mais utilidade com o apêlo, pois 
terá, antes, feito o depósito, de sorte 
que os tribunais superiores estarão 
livres da apreciação de feitos sem 
relêvo e discutidos apenas para 
ganhar tempo. Haverá grande alívio 
para os Tribunais de Justiça dos 
Estado. 

Para a quarta proposição: Pode 
haver apelação, atualmente, de ações 
superiores a dois mil cruzeiros, o  
que é um absurdo e fixar valor novo 
de nada valerá, em face da inflação. 
Com o projeto, o valor estará  
sempre reajustado, tomando-se em 
linha de conta um dado oficial e 
razoável". 

Sala das Sessões, em 8 de maio 
de 1962. – Guido Mondin. 

Está é a minha proposição, Sr. 
Presidente. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
de Lei que acaba de ser lido pelo 
nobre Senador Guido Mondin, 
depende de apoiamento da Casa. 

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

Está apoiado o projeto. Vai às 
Comissões. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Barros Carvalho. 

O SR. BARROS CARVALHO (lê 
o seguinte discurso): – Senhor 
Presidente, não pretendo, 
própriamente, arrazoar uma defesa do 
 

discurso de 1º de maio, em que o 
Senhor Presidente da República sugere 
a atribuição de podêres constituintes ao 
próximo Congresso, que se elegerá a 7 
de outubro. Nem é meu intúito, neste 
momento, Senhores Senadores, 
promover, da tribuna do Senado, a 
amplificação do éco e da ressonância 
das palavras do Presidente João 
Goulart. E isto, sobretudo Senhor 
Presidente, porque as palavras do 
eminente Chefe de Estado, nem 
precisam de defesa nem de 
amplificadores. 

O que me traz à tribuna, e falo na 
qualidade de Líder do Partido do 
Presidente da República, é o dever de 
repelir, com a mais viva veemência, a 
surpreendente e gratuita colocação de 
alguns eminentes homens públicos do 
País, que pretenderam descobrir, na 
sugestão do Presidente João Goulart, 
suspeitas de subversão e temerários 
propósitos de toldar a limpidez do 
regime democrático. 

A atribuição de podêres 
constituintes a uma Assembléia do 
Congresso Nacional, Senhor Presidente, 
nem é uma inovação do Presidente João 
Goulart, nem representa uma posição 
inédita, seja nos quadros da democracia 
brasileira, seja na vida democrática de 
qualquer nação. Ilegível pouco uma 
exigência. Êle frisa no seu memorável 
discurso de Volta Redonda: "Si o atual 
Congresso entender que não lhe é 
possível, na parte final de sua última 
sessão legislativa, realizar a reforma 
constitucional que normalmente 
demanda o tempo de duas sessões, 
estará a seu alcance um gesto de 
sabedoria política e de caráter 
eminentemente popular – tomar a 
iniciativa de outorgar aos mandatários 
que a Nação vai eleger a 7 de outubro 
podêres que lhes permitam promovê-la". 

A sugestão, antes de tudo, é ao 
atual Congresso. 

O tabu da intangibilidade das 
Constituições, aliás, que foi apanágio 
do pensamento político do século 
passado, já não tem cabimento 
na conceituação do Estado Moderno. 
Grandes mestres da democracia 
contemporânea, como Ortega Y Gasset, 
(Rebelion de las massas), comparam 
a superstição da intangibilidade 
constitucional com aquela heresia 
dos beguinos, nos primeiros séculos da 
Igreja, que pretendiam estagnar a 
vida religiosa na prática do chamado 
"quietismo" contemplativo. 

Não é menos herética, no campo 
das práticas democráticas, essa espécie 
de "Quietismo" político, de "quietismo" 
constitucional, dos que pretendem situar 
os direitos humanos e sociais de um 
povo na ficção dogmática de uma lei 
totêmica que, criada pelos homens por 
êles não poderia ser alterada. 

Para o pensamento romântico do 
século XIX, Senhores Senadores 
quando os Estados emergiam do 
regalismo absolutista, e quando os 
povos iniciavam sua lua-de-mel com os 
direitos constitucionais era 
compreensível e justo o culto de idolatria 
que se dispensava à Constituição, à Lei 
Magna. 

Aos que haviam lutado pela 
derrubada do absolutismo, a 
Constituição podia, legitimamente, 
parecer um item em si. 

Na conceituação do Estado 
Moderno, porem, Senhor Presidente, 
desafio a que me apontem hoje no 
mundo inteiro, um sociólogo, um jurista, 
um pensador político, que sustente a 
vigência dos estatutos constitucionais 
como finalidade da vida democrática. 
Pois a Constituição, Senhores Senadores, 
não é um fim, mas um meio de
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garantir a liberdade, o bem-estar e o 
progresso da Nação. E, como tal, não 
pode deixar de ser sempre atualizada e 
reajustada à mutação dos interêsses 
nacionais. 

O princípio das Constituições 
estáticas está perempto em todo o 
mundo. A Constituição, no Estado 
Moderno, ou será um instrumento 
dinâmico, ou acabará recolhida a um 
museu de ceroplástica. 

Essa conceituação resulta hoje  
tão incontestável, Senhor Presidente, que 
as próprias Constituições a consagram 
em seu texto expresso, como é o caso de 
nossa Lei Magna, quando atribui  
ao Congresso poderes quase ilimitados 
de emenda. A tal ponto, Senhores 
Senadores, que, atentos ao instituto  
da emenda constitucional, juristas e 
parlamentares acampam hoje, em 
número cada vez mais expressivo,  
entre os que reconhecem, a qualquer 
Congresso, em função da faculdade 
revisionista, poderes constituintes 
imanentes. E parece lógico que, se  
êsses poderes são cerceados por sua 
oportunidade no tempo e no espaço,  
as profundas mutações do processo 
social e político hão de exigir, em certas 
etapas fundamentais da vida nacional,  
a revisão de suas vigências e de seus 
alcances. E isto, Senhores Senadores, 
até mesmo para disciplinar e fixar  
o próprio poder de revisão, a fim de que a 
ortodoxia de suas decisões não tenha  
sua legitimidade exposta à dúvida,  
ao debate e à suspeita de bastardia. 

E' o caso, por exemplo, da recente 
transposição do regime presidencial para 
o regime parlamentar, através de emenda 
votada pelo atual Congresso. Não 
pretendo, Senhor Presidente, debater, 
especificamente, êsse "fafi accompli" da 
política brasileira de nossos dias. Mas 
apenas fixar a cristalina verdade de que, 
procedidos por um Congresso com 
poderes constituintes expressos, fatos 
dessa natureza teriam trânsito livre e 
tranqüilo em tôdas as camadas da 
opinião, sem que os mareasse a sombra 
da desconfiança ou a perspectiva das 
crises. 

E' fora de dúvida, Senhor Presidente 
que o País se encontra diante de 
decisões cruciais de seu processo político 
e social, com o debate de reivindicações 
e reformas, cujas conseqüências poderão 
ser ainda mais intensas e significativas do 
que essas que resultaram na instalação 
do regime parlamentar. 

Ora, Senhores Senadores, se a  
crise deflagrada, com a extinção do 
regime presidencialista ainda encerra 
perigosas brasas que podem  
ser sopradas no borralho da insatisfação 
popular, pois poderosas correntes  
de opinião continuam a sustentar a tese 
de incompetência de foro ao  
atual Congresso para a modificação que 
realizou – a que extremos, Senhor 
Presidente, não poderá chegar a repulsa 
da Nação, se os seus legisladores,  
sem poderes expressos para tanto, 
tiverem que alterar estruturas de base do 
País, como a que diz respeito,  
por exemplo, ao direito de desapropriação 
de terras, recomendado no artigo 141  
§ 16 da Constituição Federal. 

E êste, Senhores Senadores, é 
apenas um exemplo, entre os muitos que 
poderiam ser citados, com referência às 
reformas reclamadas pelo povo. 

A atribuição de poderes constituintes 
ao Congresso, Senhor Presidente, não 
encerra qualquer manobra contra a 
democracia, nem visa a qualquer objetivo 
de caráter inconfessável. 

Nem o Senhor Presidente da 
República dela pretende fazer uma 
imposição política ou uma intransigência 
pessoal. Trouxe-a a debate, apenas 
 

como uma sugestão, como uma 
contribuição de sua experiência aos 
problemas do País. E seu apêlo é ao 
próprio Congresso. 

Nem é o Presidente João Goulart o 
primeiro a trazer a debate uma 
contribuição desta espécie. Para citar 
apenas dois precedentes, poderíamos 
lembrar aqui a advertência feita, há cêrca 
de três anos, pelo eminente Senhor Bias 
Fortes, quando Governador de Minas 
Gerais, que afirmava ser impossível 
governar o País com a atual Constituição. 

E outro homem público, de tão 
incontestáveis responsabilidades na 
formação da opinião política brasileira, o 
ilustre Governador Carlos Lacerda, 
quando Deputado Federal, liderou, da 
tribuna da Câmara e das colunas de seu 
jornal, vigorosa campanha de sentido 
muito mais radical do que esta de 
conceder poderes constituintes ao 
Congresso. 

Com efeito, advogava aquêle 
eminente Líder da Oposição a suspensão 
pura e simples, a prazo certo, 
das vigências capitais da Carta Magna, 
a fim de que se instalasse no País um 
Govêrno de emergência, capaz 
de reenquadrar o processo político-
partidário e conjurar o que então lhe 
parecia uma crise dramática e insolúvel 
para a sobrevivência do regime 
democrático. 

Como vêem, Vossas Excelências, 
Senhores Senadores, não é o Senhor 
Presidente da República o primeiro nem o 
único a considerar a necessidade de um 
reajustamento na lei maior. O 
revisionismo constitucional constitui uma 
preocupação dos mais categorizados 
dirigentes e observadores da realidade 
brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Senhores 
Senadores, para que a Nação se 
tranquilize. Para que se desmanchem os 
infundáveis receios de quantos puderam 
cometer a injustiça de atribuir ao Chefe de 
meu Partido propósitos pouco claros ou 
manobras golpistas. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Com prazer. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Conto-me entre os Senadores que 
contestaram a tese suscitada 
no importante discurso do Sr. Presidente 
João Goulart. Em apartes entretanto, 
ressaltei a bôa intenção de S. Exa., 
que apenas apresentava sugestão para 
que se atingissem as reformas de 
base, desejadas não só por S. Exa. como 
por todos nós. Não obstante, classifiquei 
a tese de heresia jurídica. Expus que 
S. Exa. não havia sido bem assessorado 
e, em aparte ao nobre Senador 
Paulo Fender, dei as razões por que 
assim penso. Não fiz, e quero que fique 
bem claro – nenhum ataque 
ou insinuação à pessoa do Presidente 
João Goulart, e seria incapaz de fazê-lo, 
tanto mais aqui, no Senado. Acredito 
que V. Exa. não se esteja referindo 
àqueles Senadores que foram contrários 
à tese suscitada pelo Presidente João 
Goulart. Quanto a mim, apenas declarei 
não haver necessidade de convocação 
de uma Constituinte, quando há um Poder 
de direito. Há um poder constituído, 
um poder de direito e não um poder 
de fato, conseqüentemente não há 
porque convocar-se uma Constituinte. 
Disse também que não via como pudesse 
o atual Congresso dar ao futuro poderes 
constituintes, pois que só se pode 
dar aquilo que se tem. E se o 
atual Congresso tem êsses podêres para 
delegar pode êle também, reformar 
a Constituição; que havia necessidade, 
tão só de o Govêrno obter dos Líderes 
desta e da outra Casa do Congresso, 
que as Emendas Constitucionais 
necessárias sejam realmente elaboradas.
 

Por outro lado, sabe V. Exa. que se 
cogitarmos de dar podêres constituintes 
ao futuro Congresso, êle só se reunirá em 
março do próximo ano. Isso nos faria 
supor que as reformas não são tão 
urgentes, pois só poderíamos surgir em 
abril ou maio do ano próximo. 

De qualquer forma, o que ressaltei é 
que não podemos aceitar a tese, porque 
lhe faltam fundo e forma de Direito. Única 
e exclusivamente isso é que frizei em 
aparte ao nobre Senador Paulo Fender, e 
declaro ser êsse o pensamento do 
Governador Carlos Lacerda e também o 
da Bancada da U.D.N. Carioca, na 
Câmara Federal. 

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Agradeço ao nobre Senador Venâncio 
Igrejas seu brilhante e esclarecedor 
aparte... 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Obrigado a V. Exa. 

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Que vem, até certo ponto, corroborar as 
assertivas do meu modesto discurso. 

Quanto à segunda parte, é uma 
questão de pensamento, de 
interpretação, que respeito 
rigorosamente, como respeito o 
pensamento de todos os meus colegas, 
de todos os Srs. Senadores, que estão no 
mesmo pé de igualdade que o modesto 
representante do Partido Trabalhista 
Brasileiro. 

Não me referi ao aparte de V. 
Excelência, que li, tão pouco me refiro 
aos debates aqui travados, porque esta e, 
exatamente, a Casa para a qual o 
Presidente João Goulart apelou, em seus 
discurso de 1º de Maio, no sentido das 
reformas de que o Brasil tanto carece. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
permite V. Exa. um aparte? 

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Com prazer. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
Nobre Senador, eu, sem tomar posição 
sôbre o debate de convocação de uma 
Constituinte para elaboração de nova 
Constituição que possibilite as reformas 
de base que toda a Nação e o Presidente 
da República preconizam, respeito o 
ponto de vista do Sr. Presidente da 
República. Respeito-o porque vejo que 
eminentes juristas, dentre os quais alguns 
da nossa própria Bancada, tem negado 
ao Congresso Nacional podêres como 
aquêle que mudou o sistema de Govêrno 
sem autorização constitucional. Há quem 
sustente essa tese, inclusive juristas 
eminentes. De maneira que ao Sr. 
Presidente da República pode parecer 
sejam as reformas de base acoimadas de 
inconstitucionais por não ter o Parlamento 
podêres para fazê-las, dentro da ordem 
constitucional que adotamos. Respeito, 
repito, o ponto de vista do Sr. Presidente 
da República, mesmo sob o aspecto 
doutrinário, embora não me esteja 
definindo como filiado à corrente que 
entende se deve, ou se pode, convocar 
uma Constituinte para a elaboração de 
nova Carta Magna, quando estamos em 
pleno regime constitucional. Mas as 
dúvidas que acorrem ao a espírito do 
Presidente João Goulart existem dentro 
da própria Bancada e no espírito de 
eminentes juristas brasileiros. 

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Nobre Senador Heribaldo Vieira, não só 
me sinto muito honrado com o aparte de 
V. Exa. como satisfeito pelas 
ponderações nêle contidas. Vossa Exa., 
um estudioso do Direito Constitucional, 
bem sabe medir e interpretar as 
necessidades do povo brasileiro e as 
dificuldades emanadas dentro das duas 
Casas do Congresso Nacional em 
oportunidades desta natureza. E o aparte 
de V. Exa. veio preencher uma lacuna, 
em meu discurso. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? (Assentimento  
do orador) –, nobre Senador 
 

Barros Carvalho, parece-me que a 
questão realmente momentosa que V. 
Exa. ventila nesta Casa, em tôrno do 
discurso do Presidente João Goulart, 
pode ser dividida em duas partes: a 
primeira, uma questão de fato, digamos, 
refletindo o pensamento do Chefe da 
Nação e o pensamento do Conselho de 
Ministros no sentido de promover as 
reformas de base julgadas essenciais á 
vida do Brasil. Desse ponto de vista, é 
plenamente louvável a atitude do 
Presidente da República reclamando 
providências, que julga de conveniência 
serem urgentes, para que as reformas se 
efetivem; a segunda questão, muito mais 
delicada, é a de ordem jurídico – 
constitucional. Realmente, somos um 
Poder Constituído e parece-me que nos 
falta poder para a convocação de um 
Poder Constituinte. Devemos ter em vista, 
porém o seguinte: a sugestão que o 
Presidente João Goulart apresenta não 
fere frontalmente os princípios 
constitucionais ainda dominantes na 
estrutura jurídico-constitucional de todos 
os povos. Nada há de mal, não fere a 
constituição e nem mesmo a tradição na 
vida jurídica do País, o fato de um Poder 
Constituído, através de Lei, convocar o 
povo a que eleja representantes seus, 
Deputados e Senadores, para uma 
Assembléia Constituinte. Ao que me 
parece, após a Revolução de 1930, a 
primeira Assembléia Constituinte foi 
convocada por Decreto do Govêrno. De 
modo que, o fato de se elaborar uma lei 
convocando nôvo Congresso com 
Podêres Constituintes, não ofenderia o 
princípio de que o Poder Constituinte só 
poderia emergir do povo. Porque, de fato, 
quem opinar na formação dessa 
Assembléia Constituinte seria o próprio 
povo ao eleger os seus representantes. O 
que é substancial. para o exame do 
Congresso, é que o Govêrno – a Câmara 
dos Deputados, o Senado e o Gabinete, – 
estão sentindo a conveniência e a 
necessidade da elaboração, o quanto 
antes, dessas reformas base julgadas 
essenciais aos interêsses do Brasil. 

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Muito grato ao brilhante aparte de S. Exa. 
o nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
A interpretação que S. Exa. deu ao meu 
discurso vem ilustrá-lo, vem emoldurá-lo... 

O SR. ARGEMIRO DE 
FIGUEIREDO: – Muito obrigado a V. Exa. 

O SR. BARROS CARVALHO: – ...e 
servirá, certamente, para melhor 
compreensão nos futuros passos que 
necessàriamente haveremos de dar em 
tôrno da reforma constitucional. 

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

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Com muita honra. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não causa 
estranheza o discurso do Presidente João 
Goulart proferido em Volta Redonda. S. 
Ex.ª, no Govêrno do Presidente Juscelino 
Kubtscheck, quando vice-Presidente da 
República, e como Chefe do Partido 
Trabalhista Brasileiro, já declarava a 
necessidade de nos encaminharmos para 
as reformas de base. Pode-se mesmo 
dizer que foi o pioneiro na questão da 
reforma agrária no Brasil. No Govêrno, S. 
Excelência não podia, absolutamente, 
tomar orientação diferente. Quanto á 
convocação de uma Constituinte. Sua 
Excelência fêz mera sugestão. Foi até 
cuidadoso ao explicar a razão do seu 
discurso, pois declarou que em virtude de 
se aproximar o término de mandato do 
atual Congresso talvez não fôsse possível 
dar reformas de base e que são 
imprescindíveis. Assim sugeria e deixava 
ao patriotismo dos atuais Congressista 
delegar êsse Poder Constituinte ao novo 
Parlamento. V. Ex.ª que o Presidente 
João Goulart não deu sentido imperativo 
ao seu discurso; nêle fêz apenas uma 
sugestão. 
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O SR. BARROS CARVALHO: – V. 
Ex.ª vem ao encontro da tese que 
defendo. 

V. Ex.ª leu e estudou bem o discurso 
do Sr. Presidente da República, tanto que 
pediu sua inserção nos Anais do Senado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – 
Perfeitamente. 

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Agradeço muito o aparte com que Vossa 
Excelência me honrou. 

Sr. Presidente, continuo a leitura: 
Nem o Presidente João Goulart 

precisa delas para o objetivo de sua 
política de sua vitoriosa vida pública, 
construída tôda ela á luz do dia, no mais 
belo espetáculo de luta aberta já travada 
neste País por qualquer homem público. 

Nem é menor que o de qualquer de 
seus defensores, o respeito do Presidente 
João Goulart pela Constituição da 
República. 

E êste respeito só tem um limite, só 
conhece uma fronteira: a vontade do 
povo. 

Pois só o povo, que foi quem fêz a 
Constituição, através de seus 
representantes, poderá dizer até onde ela 
lhe serve e a partir de quando precisará 
ela de ser reajustada. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa, requerimento que vai ser lido Sr. 1º 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 179 DE 1962 
 
O Sr. Senador Padre Calazans 

solicita a reconstituição do Projeto de Lei 
da Câmara nº 105-59 (reduz as taxas 
postais incidentes sôbre livros e delas 
isenta os livros didáticos), com 
fundamento no artigo 161 do Regimento 
Interno. 

Brasília, em 8 de maio de 1962. – a) 
Padre Calazans 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria 
dêste requerimento é da competência do 
Presidente do Senado, que o defere. 
(Pausa) 

Está finda a hora do expediente. 
Passa-se á: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Apenas o Item 4 trata de matéria em 
fase de discussão. 

 
Em discussão única a redação final 

das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 115, de 1961, que cria 
Juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª 
Região da Justiça do Trabalho e dá 
outras providências (redação oferecida 
pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 100, de 1962). 

 
Se nenhum dos Srs. Senadores 

deseja fazer uso da palavra vou encerrar 
a discussão. (Pausa) 

Está encerrada. 
As demais matérias constantes da 

Ordem do Dia estão em fase de votação. 
Em virtude da falta do "quorum" 

mínimo fixado pelo Regimento Interno, 
fica adiada a votação das mesmas. 

Está esgotada a matéria da Ordem 
do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Tem palavra o nobre Senador Lima 

Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (sem 

revisão do orador): – Senhor Presidente, 
Srs. Senadores, recebi ontem no Senado 
uma delegação de Deputados e membros 
da Mest da Assembléia Legislativa, do 
Estado de Mato Grosso que veio trazer ao 
Senhor Presidente da República memorial 
que contém reivindicação das mais justas 
porque, em verdade, corresponde aos 
anseios do povo daquele Estado. 

Sabe V. Ex.ª que a Estrada que liga 
Corumbá a Santa Cruz de La Sierra 
 

está em função também das 
Notas Reversais do Acôrdo de Roboré. 
Agora, sem que essas Reversais 
tenham sido submetidos a ratificação 
e aprovação do Congresso Nacional, 
a direção da Estrada de Ferro Corumbá 
– Santa Cruz de La Sierra resolveu 
transferir trezentos funcionários – 
vale dizer quinhentas famílias – para 
a localidade de Santa Cruz de 
La Sierra, na Bolívia, onde não 
existem condições para abrigar tanta 
gente. 

Sr. Presidente, êsses funcionários 
que vão transferidos do Brasil para 
a Bolívia consideram-se – dignamos 
não verdade – expatriados, porque 
não desejam sair do Brasil, nem 
de Corumbá, onde moram têm seus 
lares. 

Assim, os Deputados que 
representam a Mesa da Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso vem 
perante às autoridades constituídas e, 
especialmente, perante o Sr. Ministro 
das Relações Exteriores do Brasil, 
solicitar a suspensão da medida 
determinada pela Comissão Mista que 
dirige a estrada de ferro, até que sejam 
aprovadas as Notas Reversais pelo 
Congresso Nacional. 

Por outro lado, Sr. Presidente, 
estamos no período pré-eleitoral, e não 
trezentos, mas no mínimo seiscentos 
votantes se afastarão do Brasil para a 
Bolívia, sem cumprir o dever sagrado e 
cívico da manifestação nas urnas, 
quando a própria Lei Eleitoral impede 
que seis mêses antes ou depois das 
eleições se façam transferências de 
funcionários. 

Para constar das Anais da Casa, 
passo a ler o ofício subscrito pelos 
Deputadas à Assembléia Legislativa de 
Mato Grosso, vasado nos seguintes 
termos: 

"Da Assembléia Legislativa de 
Mato Grosso 

Ao Exmº Sr. Senador Lima 
Teixeira. 

DD. Líder da Maioria. 
Por fôrça do Tratado de Petrópolis 

e a Declaração de Corumbá, foi criada 
a Comissão Mista Brasil Bolívia, 
encarregada da construção da estrada 
de ferro ligando Corumbá à Santa 
Cruz de La Sierra, no ano de 
1939, ficando a sede da referida 
Comissão em Corumbá, Estado de 
Mato Grosso. 

Depois foram trocadas as "Notas 
Reversas" de Roboré e agora, com a 
visita do Chanceler boliviano, para ver 
se as referidas notas e transformá-las 
em "Tratados", – a Bolívia exigiu a 
mudança da Comissão Mista para 
Santa Cruz (Território boliviano) o que 
acarretará as seguintes 
consequências: 

a) A transferência de mais de 300 
funcionários e respectivas famílias ao 
território boliviano, – sem garantias 
funcionais, – eis que, na sua maioria 
cantam perto de vinte anos de serviço, 
são interinos, sem garantias, portanto 
podendo ser dispensados com apenas 
"aviso prévio". 

Garantias Pessoais – A mínima 
possível, devido à instabilidade de 
política naquele País, como é de todos 
conhecido. 

Financeiramente – A transferência 
da sede do território nacional para o 
boliviano, acarretará sérios danos à 
economia matogrossense e 
especialmente à cidade de Corumbá. 

Eleitoral – Temos dúvida se há 
amparo legal, na transferência de mais 
de trezentos eleitores, a partir de 
ilegível de abril, eis que a lei eleitoral é 
taxativa e proibitiva na deslocação de 
funcionários, na época pré-eleitoral. 

 

Expatriamento – Nos parece que a 
transferência dêsses funcionários, 
poderá ser taxada de expatriamento ao 
invés de transferência, assunto êsse 
que deveria ser examinado com mais 
cuidado, em tôdas as facetas, para 
evitar desgostos e prejuízos a tão 
humildes servidores, que se 
sacrificaram, em condições difíceis, na 
ajuda de construção da referida 
estrada. 

 
Solicitação 

 
Como a Comissão Mista já 

notificou a êsses funcionários que 
deverão estar prontos para a mudança, 
que se efetuará a partir de 15 do 
corrente mês, solicitamos os bons 
ofícios no sentido de que dita ordem de 
embarque seja transferida "sine die", 
para um reexame total do assunto. 

Aproveitamos o ensejo para nesta 
oportunidade, reiterar a V. Ex.ª os 
protestos de estima e consideração a 
par de nossos agradecimentos 
pessoais pela acolhida que nos 
dispensou. – Deputados Pedro Luiz de 
Souza. – Mario Van Den Bosch. – 
Alarico Reis D' Avila. – Waldir Santos 
Pereira. 

Subscrevem o ofício os Deputados 
integranes da comissão que veio a 
Brasília procurar o Sr. Presidente da 
República. 

Desejo ressaltar que a pessoa 
indicada para tratar do assunto seria o 
eminente Senador Filinto Müller. 

Não se encontrando, porém, Sua 
Excelência em Brasília e sabendo  
da vinda dessa Comissão, incumbiu-
me de falar sôbre a matéria, da tribuna 
do Senado, e mesmo de interceder 
junto ao Sr. Presidente da República 
para as providências que se fizessem 
mister no sentido de sustar a 
determinação da Comissão Mista, 
sediada em Corumbá e que já 
autorizou a transferência dêsses 
daqueles funcionários. 

Desincumbindo-se dessa missão, 
ontem levei os Deputados 
matogrossenses à presença do  
Prof. Hermes Lima, Chefe da Casa  
Civil da Presidência da República. S. 
Ex.ª, depois de ponderar que poderiam 
surgir dificuldades de ordem 
internacional, por se tratar de medida 
que consta de uma das "Notas 
Reversais," do Tratado do Roboré, 
prometeu conversar com o Exmo. Sr. 
Presidente da República, Dr. João 
Goulart, e com o Ministro San Thiago 
Dantas, à procura de uma fórmula capaz 
de atender à justa reivindicação do povo 
de Corumbá. 

Sr. Presidente, ao dar conta do meu 
desempenho à missão que me foi 
conferida pelo Senador Filinto Müller, 
formulo votos por que os ilustres 
Deputados Matogrossenses, que aqui 
estiveram representando a Assembléia 
Legislativa de seu Estado, obtenham 
pleno êxito na justa causa que 
patrocinam. 

Era o que tinha e dizer (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Venâncio 
Igrejas. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS (não 
foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, em discurso que pronunciei, 
há dias, da tribuna do Senado Federal, eu 
próprio suscitei necessidade e a urgência 
de que realmente realizemos as 
chamadas reformas de base. Mais tarde, 
em aparte ao nobre Senador Paulo 
Fender, mostrava eu como a tese  
da convocação de uma Constituinte,  
ou aquela outra de se concederem 
poderes constituintes ao futuro 
Congresso, na minha opinião, não têm 
fundamento jurídico, especialmente no Di- 
 

reito Constitucional. Disse então que, 
brevemente daria as razões do meu ponto 
de vista, em linhas gerais. 

Eis por que, com justificado orgulho, 
li hoje no prestigioso órgão da imprensa 
carioca Correio da Manhã entrevista 
concedida por um dos mais eminentes 
juristas do País, ex-Ministro da Justiça, 
Professor Seabra Fagundes, na qual 
confirma as minhas modestas 
considerações. 

Hoje, o nobre Senador Barros 
Carvalho, pronunciou nesta Casa 
magnífica oração na qual apreciou o 
importante discurso do Sr. Presidente 
da República. Ainda em meu aparte ao 
nobre Senador Paulo Fender, há dias, 
dizia eu que não podia entrar no 
exame das intenções do Senhor 
Presidente da República, mas acreditava 
que S. Ex.ª fôsse levado a agir com a 
melhor intenção. Todavia, a tese 
suscitada no discurso presidencial, 
embora como sugestão aos 
Congressistas parecia-me uma heresia 
jurídica e também, que S. Ex.ª não tivera 
sido bem assessorado. 

Em março, quando rassumi meu 
mandato, já me manifestava claramente 
contra a convocação de uma Constituinte 
e dava as razões por que assim pensava. 
Portanto, minha atitude atual, não é de 
ocasião, nem resultado da fala 
presidencial em volta Redonda. 

Já em meados de março – repito – 
ao ter a honra de voltar ao convívio dos 
Senadores, dizia que era contra a 
convocação de uma Constituinte. Em 
têrmos gerais, devo, portanto, esclarecer 
meu pensamento, que coincide com o da 
UDN carioca, Partido a que tenho a honra 
de presidir ocasionalmente, no 
impedimento do seu Presidente efetivo, o 
Governador Carlos Lacerda. 

Sr. Presidente, não podemos pensar 
– sem que isso envolva uma espécie de 
desprestígio para o Congresso Nacional – 
na convocação de uma Constituinte. Só 
há necessidade de constituir – é lógico, 
curial e óbvio, aquilo que não está 
constituído. Só há, portanto, necessidade 
da convocação de uma Constituinte, 
quando há um poder de fato. Se temos o 
Estado organizado juridicamente, e aquilo 
a que se chama de poder constituído, não 
há razão para convocarmos uma 
Constituinte. Evidentemente, não há 
razão, porque hoje as Constituições 
modernas prevêm, elas próprias, a 
maneira pela qual podem ser reformadas. 
Assim, as Constituintes de 1946 traçaram 
normas para que a Carta Magna pudesse 
ser reformada. Vale dizer, êles próprios 
reconheceram que a Constituição não 
pode ser um tabu, um diploma intocável. 
Por isso, previram normas para a sua 
reforma. Fôram sábios, pois pràticamente 
só não pode uma legislatura ordinária 
reformar a Constituição no que tange á 
forma republicana de Estado e ao sistema 
federativo. Tudo mais, a legislatura 
ordinária pode emendar. 

Assim, o Constituinte de 1946 deu ao 
Legislador ordinário amplo poder de 
emenda. 

Dir-se-ia, Sr. Presidente, que êste 
Congresso já se encontra no fim de 
Legislatura, não estendo, portanto, em 
condições de emendar a Constituição, a 
fim de propiciar as chamadas reformas de 
base. Estas, no entanto, já estão 
formuladas através de projetos em 
tramitação nas Casas do Poder 
Legislativo. As reformas – eleitoral, 
administrativa, bancária e tributária não 
precisam, substancialmente, para serem 
realizadas, de emenda ao Texto 
Constitucional. Apenas e reforma agrária 
poderia suscitar uma emenda 
constitucional. 

Não estou entrando no mérito da 
conveniência ou não da emenda. Mas, só 
a reforma agrária é que poderia, para 
a sua realização, em determina-
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dos têrmos, depender de emenda ao 
texto que, na Constituição, consagra a 
desapropriação pela indenização a justo 
preço e em dinheiro. 

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

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
muito prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Exatamente neste ponto jamais a 
Constituição deveria ser reformada, 
porque garante aquilo que é a base de 
tôda a ação livre – o direito de 
propriedade. O que se quer fazer é uma 
indenização à vontade, que não seja pelo 
custo natural ou pelo pagamento justo 
daquilo que se quer indenizar. Assim, 
tôda e qualquer modificação neste 
sentido, a meu ver, importará numa 
violação ao direito mais original e 
indeclinável de tôda sociedade civilizada. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Agradeço o aparte do nobre Senador 
Fernandes Távora. 

Dizia e quero, para me tornar claro, 
repisá-lo, que não estou entrando no 
mérito da conveniência ou não de se 
reformar a Constituição. Realmente, 
aquilo que respeita ao direito de 
propriedade, precisamos sempre levar em 
alta consideração porque é a medida 
entre a Democracia e o Socialismo. 

Mas não desejo desviar o rumo de 
minhas considerações para o exame do 
mérito dêste ponto. 

Evidentemente, para a reforma 
agrária, poderia haver necessidade da 
indenização, não a dinheiro, mas de 
qualquer outro tipo, como, se não me 
falha a memória, a Constituição de 1937, 
que não consagrou o princípio da 
indenização em dinheiro. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – A 
Constituição de 1937 era, apenas, uma 
portaria que não se deveria levar em 
considerarão. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Acho que, para a reforma agrária, há 
necessidade de emenda constitucional. 
Mas, para as demais, não vejo tal 
necessidade e, muito menos, para uma 
reforma da Constituição ou sua nova 
elaboração. O de que haveria 
necessidade, isto sim, é da realização de 
algumas reformas, já previstas em 
diferentes projetos em tramitação por 
ambas as Casas do Poder Legislativo. 

Mas, acredito, a idéia de se conceder 
poderes constituintes ao futuro Congresso 
deriva do fato de que há muita dificuldade 
em emendar a Constituição, pois, para 
tanto, é necessário um quorum de dois 
têrços em cada Casa do Poder 
Legislativo, na mesma Legislatura. 

Acontece que não podemos 
modificar o critério. O poder constituinte 
estabeleceu isto como norma e nós – ou 
o futuro Congresso, não poderemos 
alterar esta norma. Também não convém 
que a alteremos porque é medida de 
cautela. Uma vez que o poder está 
constituído, então a Constituição regula a 
maneira como ela própria pode ser 
emendada. 

E mais, há razões ponderáveis para 
isto. 

O nosso regime democrático se 
baseia no sistema bi-cameral, Câmara 
dos Deputados e Senado Federal. 

Se fôrmos emendar a Constituição 
num tipo Congressual, acontecerá que 
um dos Poderes, o Senado Federal, ficará 
diluído, porque representa um sétimo da 
Câmara dos Deputados. Então, o poder 
moderador, que o sistema bi-cameral 
atribui ao Senado, fica diluído, falhando 
assim o regime Constitucional 
Democrático Representativo Bi-cameral 
que temos adotado. 

Eu me permitiria, modestamente, 
pedir a atenção dos nobres Senhores 
Senadores para o aspecto de que se  
êste Congresso ou o futuro Congresso, 
ab absurdo, resolvesse emendar o  
que não pode, a Constituição, para que, 
como Congresso, quiçá como 
Constituinte, venha a emendar a 
 

Carta Magna, o Senado Federal ficaria 
pràticamente diluído na Maioria da outra 
Casa do poder Legislativo... 

O SR. PADRE CALAZANS: – Perderia 
sua função. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
...perdendo sua função de poder moderador, 
que é sua razão de ser dentro do sistema bi-
cameral. 

Desejo dizer que aqui sempre defendi 
as reformas de base e tenho dedicado os 
últimos tempos de minha vida política em 
lutar por elas, mas reconheço que o excesso 
de velocidade ocasiona grandes desastres, e 
precisamos ponderar bem sôbre se as 
normas dos projetos de reforma 
estabelecidas na Constituição, pois visam 
exatamente fazer com que essas reformas 
não tenham o sentido que poderiam vir a ter 
se não tivermos a necessária cautela. 

Talvez possamos, ainda que bem 
intencionados, colocar em risco o próprio 
regime democrático se nos apressarmos 
muito em realizar de qualquer modo essas 
reformas. 

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

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
muita honra. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou 
ouvindo com muita atenção as judiciosas 
Considerações de V. Ex.ª. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Muito 
obrigado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tenho a 
impressão de que o pensamento do Sr. 
Presidente da República, expresso no 
discurso pronunciado em Volta Redonda, 
teve precisamente o objetivo de sugerir, e foi 
com essa intenção que S. Ex.ª se manifestou 
naquela magnífica oração, sugerindo ao 
Congresso que se não fôsse possível 
apressar as reformas que pretendia executar 
desde Vice-Presidente da República; 
apontou, então, a possibilidade ao 
Congresso Nacional, através a solução 
preconizada e ora debatida, da convocação 
de uma Constituinte. S. Ex.ª fez muito bem, 
quando assim sugeriu, porque ensejou a 
oportunidade do pronunciamento do 
Congresso Nacional, dando sentido exato ao 
seu desejo de apressar tais reformas, 
especialmente a agrária, tão sentida e 
desejada... 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Por 
todos nós. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Êste o 
objetivo de S. Ex.ª, e suas palavras devem 
ser assim interpretadas porque é a 
expressão da sua vontade, naquele discurso. 
V. Ex.ª tece considerações muito judiciosas e 
oportunas, porque, realmente, se a finalidade 
é apressar essas reformas, talvez o objetivo 
da convocação da Constituinte não seja 
alcançado. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Permita, a esta altura do aparte de V. Ex.ª, 
interrompê-lo para lembrar argumento de 
meu aparte a discurso do nobre Senador 
Barros Carvalho. Veja V. Ex.ª e os Srs. 
Senadores que se formos dar podêres 
constituintes ao futuro Congresso, por 
hipótese, êsse futuro Congresso se reunirá 
sòmente em março do ano que vem. 
Portanto, a futura Constituinte, ou essa 
reforma constitucional sairá daqui um ano. 
Logo, a tese ainda peca naquilo que 
concerne à pretendida urgência. Ouço, 
agora, o aparte de V. Ex.ª. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Logo, Vossa 
Ex.ª vê bem que, partindo dessa premissa, 
cabe a nós mesmos... 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Isto 
sim! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: –
...congressistas, procurar os meios para 
apressar essas reformas, tão necessárias. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Nesse 
ponto V. Ex.ª tem tôda razão! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Êsse 
o objetivo do Sr. Presidente da República, 
expresso magnificamente no seu 
discurso, mormente quando S. Ex.ª apela 
para que todos se unam no combate ao 
alto custo de vida, porque S. Ex.ª sente e 
verifica, como Chefe de Estado, 
que precisemos remover as di-
 

ficuldades que ora enfrentamos, e a 
solução depende de nós mesmos. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Não 
há dúvida de que o Sr. Presidente da 
República teve o mérito de suscitar o 
debate em tôrno de questão tão 
importante para a vida nacional. E jamais 
lhe neguei êsse mérito, nem entrei no 
exame da sua intenção, e muito menos 
faria a injustiça de querer ser o juiz dessa 
atitude. Apenas tenho entendido a 
impossibilidade de adotarmos essa tese: 
– a convocação de uma Constituinte, ou 
de dar-se podêres constituintes ao futuro 
Congresso, e muito menos de emendar 
normas que a Constituição prevê para ser 
emendada, porque nós não temos poder 
constituinte! Se a Constituição diz que 
para ser emendada precisa de "quorum" 
de 2/3 numa e, depois, igual número 
noutra Casa do Congresso, na mesma 
Legislatura, ou maioria absoluta numa e 
depois noutra, por duas vêzes, em 
Legislaturas consecutivas, isto quer dizer 
que fixou normas as quais não 
poderemos alterar fora das fixadas pelo 
poder constituinte, que não somos nós. 

De maneira que, penso eu, só 
podemos alterar a Constituição dentro 
das normas pré-fixadas pelo Poder 
Constituinte, de 1946. Daí achar que a 
tese não procede, do ponto-de-vista 
jurídico, de Direito Constitucional. No 
entanto, não nego o mérito. Agora, acho, 
como V. Ex.ª, que realmente se o 
Govêrno quiser, se estiver disposto a 
fazer as emendas necessária ao nosso 
Estatuto Básico, poderá fazê-las, pois se 
trata de um Govêrno que tem uma 
situação como poucos têm tido: dispõe de 
uma maioria parlamentar, de apoio, 
pacífica; tem mais do que isso, pois é um 
Govêrno de união nacional, em que pese 
uma ou outra divergência, mas não se 
pode deixar de dizer que é um Govêrno 
de união nacional. 

Então, êste Govêrno tem, em ambas 
as Casas do Legislativo, uma tal situação 
que se de fato quiser, se de fato convocar 
as lideranças, se realmente convocar os 
Senadores e os Deputados, se enfim 
puser mãos à obra há de realizar não só 
as emendas constitucionais que pretende 
como também a aprovação das reformas 
de base, quase tôdas elas, já formuladas 
no Congresso Nacional. 

Esta, a minha tese, Srs. nobres 
Senadores. 

Se realmente o Sr. Presidente da 
República desejar reformas de base, 
como todos nós desejamos, então êle 
contará conosco, contará com as duas 
Casas do Congresso. Então, vamos 
realizar, ainda neste Congresso, essas 
reformas. 

Uma eu considero fundamental, 
porque é das eleições que nasce a 
verdadeira, a autêntica Democracia. 
Neste e caso façamos a reforma do 
código o eleitoral e para fazê-la não é 
preciso e emendar a Constituição. Para 
acabar com a burocracia que tanto 
prejudica o País não necessitamos 
emendar a Constituição para fazer a 
reforma administrativa; tampouco a 
reforma bancária, e ainda que alguns 
dispositivos dessa reforma pudessem 
suscitar uma emenda constitucional, o 
Govêrno se realmente as pretende, 
poderia alcançá-las, porque raramente 
um Govêrno dispõe da situação do atual, 
em que o Presidente da República, como 
Chefe de Estado, é prestigiado por tôdas 
as fôrças nacionais, em que se constitui 
um Govêrno de coalisão, mais do que  
de coalisão, de união nacional mais do 
que de união nacional, de salvação 
nacional. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito 
bem. 

O SR. PADRE CALAZANS: – 
Permite V Ex.ª um aparte? 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
prazer. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Ouço 
com muito prazer o discurso judicioso  
de V. Ex.ª, que abrange bem o âmbito da 
 

questão. O Presidente da República 
por seu comportamento bastante 
prudente, tem conseguido cercar-se 
da simpatia da nação e operado a 
coalezão de tôdas as fôrças políticas, 
a união do própria povo e, 
principalmente, das duas Casas do 
Congresso. Hoje muito se fala em 
reformas de base. Para uns o seu 
significado, é ignorado, para outros tais 
e tais assuntos são reformas de base e 
ainda para outros, não. Mas, o que 
importa, é defini-las. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Claro. 

O SR. PADRE CALAZANS: – O 
próprio Govêrno apresentou os 
elementos. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Muito bem. 

O SR. PADRE CALAZANS: – 
...dêsses pontos essenciais 
que garantirão as bases fundamentais 
das reformas? Não creio que o 
Congresso possa negar-lhe o seu 
apoio neste momento bastante difícil 
para o Brasil no que diz respeito 
ao custo de vida, já em desafio brutal ao 
povo – talvez uma pequena exceção, 
não padece dêsse impacto do custo 
de vida – que coloca a Nação realmente 
em perigo. É portanto do nosso dever 
e uma grande responsabilidade para 
nós como para os que estão na direção 
do Executivo, apressar as medidas 
fundamentais que possam estancar 
a inflação, e equilibrar a economia 
da Nação. Enquanto esta não 
se equilibrar todos os esforços serão 
vãos. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Permita-me V. Ex.ª interrompê-lo, 
apenas para lembrar, por exemplo, que 
o Conselho de Ministros organizou um 
plano – e aqui vai um elogio ao Senhor 
Ministro da Fazenda – para lutar contra 
o deficit. Organizou então algumas 
mensagens, mandou à Câmara dos 
Deputados e estão tôdas elas 
pràticamente aprovadas na outra Casa 
do Poder Legislativo. Era só para trazer 
um exemplo atual, de que quando o 
Govêrno quiser, pode obter as reformas 
de base, dentro da legislatura ordinária 
e poderá obter dêste Congresso numa 
coordenação de lideranças as emendas 
constitucionais acaso necessárias. 

O SR. PADRE CALAZANS: – As 
provas estão aí indicando a boa vontade 
do Congresso. Era preciso o elenco 
dessas medidas fundamentais que 
constituem medidas básicas, e a própria 
palavra do Presidente da República que 
revela grande preocupação pela paz 
social da Nação. A importância dessas 
medidas – direi de segurança – para a 
paz social, é, sem dúvida, um apêlo à 
consciência de todos, principalmente 
dos Legisladores no sentido de facilitar a 
tramitação dessas leis e a aprovação 
das mesmas. Eu penso, como V. Ex.ª, 
que a Constituição tôda vez que é 
emendada é reformada. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Claro. 

O SR. PADRE CALAZANS: – E 
a própria Constituição garante, nos 
seus itens, o direito ao Congresso de 
apresentar emendas. Para uma 
nova Constituição, creio que seria 
necessária a convocação de uma 
Constituinte. Não se trata de convocar 
uma nova Constituinte, trata-se tão 
sòmente, se fôr necessário, de adaptar 
alguns dos seus dispositivos à situação 
atual do País o que depende, 
exclusivamente, de nós. Acredito que 
essa boa vontade existe. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Exato. Entendo que muito mais 
importante do que reformar constituições 
é cumprí-las, muito mais importante do 
que elaborar é obedecer às leis. 

O SR. PADRE CALAZANS: – A 
argumentação de V. Ex.ª, faz-me lembrar 
trecho de discurso de um dos maiores 
educadores do mundo, Monsenhor
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Thiamer Thet, que, durante muitos anos, 
falou à juventude universitária e aos 
intelectuais da Hungria. Em um de seus livros 
sôbre os Dez Mandamentos, dizia que "numa 
Nação com tantas leis, um cidadão, vivendo 
cem anos, não  conseguiria lê-las tôdas". Se 
os homens fôssem capazes de obedecer ás 
leis fundamentais – os Dez Mandamentos – à 
paz existiria no mundo inteiro. A sorte da paz 
social não está na pletora das leis mas, 
exatamente, no cumprimento dessas leis, 
realmente positivas, no sentido de operar a 
paz social e trazer o equilíbrio às Nações 
livres. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Pois 
não. 

O SR. BARROS CARVALHO: – Ouvi 
tanto quando possível o discurso de Vossa 
Excelência. Concordo também em grande 
parte com a argüição do nobre Senador por 
São Paulo, mas V. Ex.ª não nos fará a 
injustiça de admitir que desejarmos a reforma 
constitucional para votar as leis que o 
Ministro da Fazenda acaba de solicitar ao 
Conselho de Ministros. Essas, realmente, são 
leis que não ferem, de maneira alguma, os 
preceitos constitucionais. São feitas 
normalmente. 

Tenho, porém a lamentar que dentre  
os dez projetos de lei remetidos à Câmara 
dos Deputados, até hoje não tenha vindo  
ao Congresso um dêles, precisamente o 
décimo, que trata da organização do serviço 
administrativo da Fazenda. Êsse projeto,  
de qualquer maneira, interessa-nos muito, 
neste momento, porque vamos examinar  
a proposição sôbre o aumento de 
vencimentos do funcionalismo público, sem 
conhecer ainda o teor do Projeto número 10, 
oriundo da Mensagem do Conselho de 
Ministros. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Muito 
obrigado pela atenção de Vossa Excelência. 

O SR. PODRE CALAZANS: – Permita-
me V. Ex.ª acrescentar mais uma palavra, 
uma vez que o aparte do nobre Senador 
Barros Carvalho não deixa de ser também – 
digamos assim – um apêlo, que todos. 
referendamos, para que haja realmente  
um apressamento, inteligente e prudente, na 
Câmara dos Deputados, no sentido de  
que êsse projeto chegue, quanto antes,  
ao Senado da República, para que 
possamos, com mais segurança e 
tranqüilidade,... 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Perfeito. 

O SR. PADRE CALAZANS: – ...dar 
provimento ao outro que aqui se encontra 
sôbre o aumento de vencimentos do 
funcionalismo público. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – O 
Govêrno poderá, contar, inclusive, com  
a nossa colaboração para o andamento 
rápido de projetos da maior importância  
que se encontram na Casa. Uma vez 
aprovados, êsses projetos já valeriam  
por muita coisa: o Projeto que Regula o 
Direito de Greve; o Projeto de Contrôle dos 
Abusos do Poder Econômico, o Projeto  
de Participação dos Trabalhadores nos 
Lucros das Emprêsas e uma série de ouros 
que – permitam o têrmo, talvez um pouco 
abusivo e impróprio – estão "engavetados" 
nas Casas do Poder Legislativo. Dirão que 
são projetos que, por sua delicadeza, 
merecem ser apreciados com calma. Sim, 
precisamos realmente compreender que a 
Democracia deve ser um regime de 
serenidade. Aquêles que têm fé na 
Democracia sabem que ela constitui um 
regime de conquistas lentas mas certas e 
definitivas. Exatamente, o antônimo do 
Totalitarismo, cuja característica é das 
reformas apressadas. 

Como quer que seja, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero concluir dizendo que  
o Govêrno encontrará, do Senado e da 
Câmara dos Deputados. 

 

tôda colaboração que o patriotismo dos 
Congressistas lhe dará para a aprovação 
dos importantes Projetos que se 
encontram nas duas Casas e das 
Emendas Constitucionais que se fizerem 
necessárias e que não há melhor 
Regime que este, até porque o Regime 
Parlamentarista faz com que o Primeiro 
Ministro seja o Líder da Maioria e, no 
caso atual, do Congresso Nacional, êle 
é, na realidade, o Líder de todo o 
Congresso. 

Portanto, se efetivamente o 
Govêrno deseja as Emendas 
Constitucionais, deseja as Reformas de 
Base, a aprovação de importantes 
Projetos que se encontram no 
Legislativo, está em situação ímpar, 
ainda que na proximidade do pleito, que 
não está tão próximo assim, de obter, se 
não todo, mas muita coisa do Congresso 
e possivelmente obterá do vindouro, pois 
os futuros Senadores e Deputados virão 
com a mesma permeabilidade que temos 
a isso que todos nós consideramos como 
urgente, pois o que domina hoje o 
Senado, o que predomina na Câmara 
dos Deputados, é o pensamento de que 
é urgente fazermos a Reforma para 
evitarmos a Revolução. 

O que precisamos é exatamente 
fazermos essa reforma através dos 
meios democráticos e evitarmos que os 
adversários da democracia possam vir a 
fazer a revolução através da reforma da 
Constituição. (Muito bem. Muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

 
O SENHOR SENADOR GILBERTO  

MARINHO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais 

oradores inscritos. 
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais 

havendo que tratar, encerro a sessão, 
designando para a próxima a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
SESSÃO DE 9 DE MAIO DE 1962 

(QUARTA-FEIRA) 
 

Matéria em regime de urgência 
 

1 
 

Votação, em turno único, da 
Emenda da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1957, 
de autoria, do Sr. Senador Arlindo 
Rodrigues, que dispõe sôbre a não 
aplicação, a partir da vigência da Lei nº 
1.050, de 1950, ao extranumerário-
mensalista, diarista ou tarefeiro julgado 
incapaz por motivo de acidente em 
serviço ou em virtude de moléstia 
profissional ou doença especificada em 
Lei, das normas estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 3.768, de 28 de 
outubro de 1941 (em regime de urgência, 
nos têrmos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 142, de 1962, dos Srs. 
Afrânio Lages e Jefferson de Aguiar, 
respectivamente Líder da Minoria e Líder 
da Maioria em exercício, aprovado na 
sessão de 26 de abril), tendo Pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
favorável; salvo quanto ao § 2º do art. 
2º; de Serviço Público Civil, favorável; de 
Legislação Social, favorável; de 
Finanças, favorável. 

 
2 

 
Votação, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara 138, de 1961, (493,
 

de 1959, na Casa de origem), que concede 
aos radialistas aposentadoria integral aos  
trinta anos de serviço (em regime de urgência, 
nos têrmos do artigo 330, letra c, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento de nº  
157, de 1962, dos Srs. Senadores José 
Feliciano e Jefferson de Aguiar, Líder  
da Maioria em exercício, aprovado na sessão 
de 27 de abril), tendo Pareceres da Comissão 
de Legislação Social, sob nº 101, de 1962, 
oferecendo substitutivo; da Comissão  
de Constituição e Justiça, favorável ao 
substitutivo; da Comissão de Serviço Público 
favorável ao substitutivo; da Comissão  
de Finanças, favorável ao substitutivo. 
 

3 
 

Votação em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo, originário da Câmara dos 
Deputados, (65, de 1961,na Casa de origem), 
que concede anistia a eleitores faltosos e 
exime de multa aquêles que tenham deixado 
de se alistar no prazo legal (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 158, de 1962, dos Srs. 
Afrânio Lages e Jefferson de Aguiar, 
respectivamente Líder da Minoria e Líder da 
Maioria em exercício, aprovado na sessão de 
27 de abril); tendo pareceres (ns. 102 e 103, de 
1962) da Comissão de Constituição e Justiça, 
pelo arquivamento da Comissão de Finanças, 
favorável. 

 
4 
 

Votação em turno único da redação final 
das emendas do Senado ao Projeto Lei da 
Câmara nº 115, de 1961, que cria Juntas de 
Conciliação e Julgamento na 6ª Região da 
Justiça do Trabalho e dá outros providências 
(redação oferecida pela Comissão de Redução 
em seu Perecer nº 100, de 1962). 

 
5 
 

Matéria em Tramitação Normal 
 

Votação, em turno único, do 
Requerimento nº 169, de 1962, em que o Sr. 
Senador Paulo Fender solicita passe à 
Comissão que se seguir no despacho inicial de 
distribuição o Projeto de Lei da Câmara nº 94, 
de 1961, que dispõe sôbre o Estatuto do 
Trabalhador Rural. 

 
6 
 

Votação, em turno único, do 
Requerimento nº 170, de 1962, em que o 
Senhor Senador Victorino Freire solicita 120 
dias de licença. 

 
7 
 

Votação, em turno único, do 
Requerimento nº 172 de 1962, em que o Sr. 
Senador Jefferson de Aguiar solicita a 
convocação do Sr. Ministro da Fazenda para 
expor, circunstanciada e detalhadamente, 
todos os assuntos relacionados com a situação 
econômico-financeira do país perante o 
Senado Federal. 

 
8 
 

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

 
9 

 
Votação, em segundo turno, do 

Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1962,  
que considera de utilidade pública o 
Círculo Operário de Caetité com sede na 
cidade de Caetité, Estado da Bahia, tendo 
Parecer sob nº 74, de 1962, da 
 

Comissão de Constituição e Justiça, pela 
aprovação. 
 

10 
 

Votação, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 66, de 1954 (nº 3.727, de 
1953, na Casa de origem) que acrescenta um 
parágrafo ao art. 4º do Decreto-lei nº 5.452, 
de 1-5-1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho), tendo Pareceres I – Sôbre o 
projeto (nº 1 245, de 1957) – da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; – da Comissão de 
Legislação Social: 1º – nº 1.246, de 1957, 
favorável; 2º – nº 70, de 1962, (em virtude do 
Regimento nº 333, de 1961, e após a 
audiência do Senhor Ministro do Trabalho) 
pela rejeição; II – Sôbre as emendas de 
Plenário (ns. 1 a 3) (nº 70, de 1961) – da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade – da Comissão de 
Legislação Social: 1º – nº 71, de 1961, pela 
rejeição; 2º – nº 70, de 1962, pela rejeição. 

 
11 
 

Votação em discussão única do 
Requerimento nº 177, de 1962, pelo qual o 
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita a 
convocação do Sr. Ministro da Indústria e 
Comércio a fim de expor, circunstanciada e 
detalhadamente, os planos de govêrno e 
medidas porventura já adotadas para a 
contenção e possível redução do custo de 
vida, especialmente para propiciar maior 
produção, maior produtividade e extinção da 
especulação. 

 
12 

 
Votação, em turno único do 

Requerimento nº 179, de 1962, pelo qual o 
Sr. Senador Lima Teixeira solicita a 
transcrição nos Anais do discurso proferido 
pelo Sr. Presidente da República no dia 1º de 
maio em Volta Redonda. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão ás 16 horas e 35 

minutos). 
 

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 
 

Atos do Diretor Geral 
 

(*) PORTARIA Nº H-51 DE 4 DE MAIO DE 
1962 

 
O Diretor-Geral, no uso de suas 

atribuições, resolve designar os funcionários 
José Pinto Carneiro de Lacerda, Assessor 
Legislativo, José Celestino Pessoa, Chefe do 
Serviço de Transporte, Alberto Pereira da 
Cunha, Auxiliar Legislativo, para constituírem 
sob a presidência do primeiro, uma comissão 
de sindicância para apurar o acidente 
ocorrido, hoje, com a Camioneta "(Kombi", nº 
9.98.90, dirigida pelo Motorista Adonias 
Pedro da Costa. 

Secretaria do Senado Federal, em 4 de 
maio do 1962. – Evandro Mendes Vianna, 
Diretor-Geral. 

 
PORTARIA Nº 52 DE 7 DE MAIO DE 1962 

 
O Diretor-Geral, no uso de suas 

atribuições, resolve designar os funcionários 
José Pinto Carneiro Lacerda Assessor 
Legislativo, José Celestino Pessoa, Chefe do 
Serviço de Transporte, Alberto Pereira da 
Cunha, Auxiliar Legislativo para constituírem, 
sob a presidência do primeiro, uma comissão 
de sindicância para apurar o acidente 
ocorrido com o auto. Aero Willys placa 91, do 
Senado Federal em data de 27 de abril 
próximo passado, dirigido pelo Motorista José 
Roseo Filho. 

Secretaria do Senado Federal, em – 7 
de maio de 1962, – Evandro Mendes Vianna, 
Diretor-Geral. 

 
__________________ 
(*) Republica-se por haver saído com incorreções. 

 

 
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 0,40 

 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 

ANO XVII – Nº 54 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 1962
 

CONGRESSO NACIONAL 
 

Presidência 
 

Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais 
 
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, 

da Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum convoca 
as duas Casas do Congresso Nacional para, era sessões 
conjuntas a realizarem-se nos dias 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho 
do ano em curso, às 21 horas e 30 minutos no Plenário da 
Câmara dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos 
presidenciais: 

Dias 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho 
 
– veto parcial, ao Projeto de Lei (nº 2.222-57, na Câmara e no 13-

60 no Senado) que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, 
Senado Federal, 27 de abril de 1962. 

 
AURO MOURA ANDRADE 

Presidente 
 

MESA 
Presidente – Moura Andrade 

– PSD. 
Vice-Presidente – Rui 

Palmeira – UDN. 
Primeiro-Secretário –Argemiro 

de Figueiredo – PTB. 
Segundo-Secretário – Gilberto 

Marinho – PSD. 
Terceiro-Secretário – Mourão 

Vieira – UDN. 
Quarto-Secretário – Novaes 

Filho – PL. 
Primeiro-Suplente – Mathias 

Olympio – PTB. 
Segundo-Suplente – Guido 

Mondin PSD. 
Terceiro-Suplente – Joaquim 

Parente UDN. 
 

LIDERES E VICE-LÍDERES  
 

DA MAIORIA 
 

LÍDER 
 
Filinto Müller (PSD). 

 
VICE-LÍDER 

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

DA MINORIA 
 
João Villasbôas – (UDN) 
 

Dos Partidos 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO 

 
LÍDER 

 
Benedito Valladares 

SENADO FEDERAL 10. Heribaldo Vieira – Sergipe 
11. Ovídio Teixeira – Bahia. 
12. Del Caro – Espírito Santo. 
13. Afonso Arinos – 

(licenciado. Em exercício o 
suplente Venâncio Igrejas – 
Guanabara. 

14. Padre Calazans – São 
Paulo. 

15. Irineu Bornhausen – 
Santa Catarina. 

16. Daniel Krieger – Rio 
Grande do Sul. 

17. Milton Campos – Minas 
Gerais. 

18. João Vilasboas – Mato 
Grosso. 

19. Lopes da Costa – Mato 
Grosso. 

20. Coimbra Bueno – Goiás. 
 

DO MOVIMENTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

 
LÍDER 

 
Paulo Fender. 
 

DO PARTIDO REPUBLICANO  
 

LÍDER  
 
Mendonça Clark. 
 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA
 

PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO 

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

BRASILEIRO 
 
1. Vivaldo Lima – Amazonas. 
2. Mathias Olympio – Piauí. 
3. Fausto Cabral – Ceará. 
4. Argemiro de Figueiredo 

Paraíba. 
5. Barros Carvalho – 

Pernambuco  
6 Lourival Fontes – Sergipe  
7. Lima Teixeira – Bahia. 

VICE-LÍDERES 
 
Gaspar Veloso.  
Victorino Freire 
Alô Guimarães. 
 

DA UNIÃO DEMOCRATICA 
NACIONAL  

 
LÍDER  

 
Daniel Krieger. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Afonso Arinos. 
Afrânio Lages. 
Padre Calazans. 
 

O PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

 
LÍDER 

 
Barros Carvalho. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Fausto Cabral. 
Arlindo Rodrigues  
Nelson Maculan 
 

DO PARTIDO LIBERTADOR 
 

LÍDER 
 
Mem de Sá. 
 

VICE-LÍDER 
 
Aloysio de Carvalho. 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
PROGRESSISTA 

 
LÍDER. 

 
Jorge Maynard. 
 

VICE-LÍDER 
 
Miguel Couto 

7. Ruy Carneiro – Paraíba. 
8. Jarbas Maranhão –  

Pernamouco. 
9. Silvestre Péricles –  

Alagoas. 
10. Ary Vianna – Espírito 

Santo. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL 

 
LÍDER 

 
Lino de Mattos. 
6. Menezes Pimentel – ceara. 
11. Jefferson Aguiar – Espírito 

Santo  
12. Gilberto Marinho – 

Guanabara. 
13. Paulo Fernandes – Rio de 

Janeiro. 
14. Moura Andrade – São 

Paulo 
15. Gaspar Veloso – Paraná. 
16. Alô Guimarães Paraná. 
17. Guido Mondin – Rio 

Grande do Sul. 
18. Benedito Valladares –  

Minas Gerais. 
19. Filinto müller – Mato 

Grosso. 
20. Juscelino Kubitschek 

(Licenciada. Em exercício o Sr. 
José Feliciano) – Goiás. 

21. Pedro Ludovico – Goiás. 
 
UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 
 
1. Mourão Vieira – Amazonas. 
2. Zacarias de Assunção – 

Par  
3. Joaquim Parente – Piauí. 
4. Fernandes Távora – Ceará 
5. Reginaldo Fernandes – 

Rio. 
6. Sergio Marinho – Rio 

Grande do Norte. 
7. João Arruda – Paraíba. 
8. Afrânio Lages – Alagoa  
9. Rui Palmeira – Alagoas. 
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  8. Caiado Castro – Guanabara  
  9. Arlindo Rodrigues – Rio de Janeiro 
10. Miguel Couto – Rio de Janeiro.  
11. Nelson Maculan – Paraná. 
12. Saulo Ramos – Santa Catarina  
13 Nogueira da Gama – Minas Gerais  
 
Licenciada o Sr. Leonidas Mello –(Piauí) 

Em exercício o Suplente, Sr. Mendonça Clark 
(do PR)  

 
PARTIDO LIBERTADOR 

 
1 Novaes Filho – Pernambuco. 
2 Aloísio de Carvalho – Bahia 
3. Mem de Sá – Rio Grande do Sul. 
 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA  
 
1. José Maynard – Sergipe. 
 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 
 
1. Lino de Matos – São Paulo. 
 

MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR 
 
1. Paulo Fender – Pará. 
 

PARTIDO REPUBLICANO (P R)  
 

1. Mendonça Clark – Piauí. 
 

SEM LEGENDA 
 
Dix-Huit Rosado – Rio Grande do Norte. 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

Comissão Diretora 
 
Moura Andrade – Presidente 
Rui Palmeira 
Argemiro de Figueiredo 
Gilberto marinho  
Mourão Vieira 
Novaes Filho 
Matinas Olympio  
Guido Mondin  
Joaquim parente (9). 
 

Comissão de Agricultura 
 
PTB – Nelson Maculan –  Presidente 
PSD – Eugênio Barros – Vice- 

Presidente 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Fernandes 
UDN – Lopes da Costa 
UDN – Ovídio Peixeira 
PTB – Fausto Cabral (7) 
 

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

Comissão de Constituição e Justiça 
 
PSD – Jefferson de Aguiar – 

Presidente. 
UDN – Milton Campos – Vice-

Presidente 
PSD – Sylvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Bobão da Silveira 
UDN – Heribaldo Vieira 
UDN – Afonso Arinos  
UDN – Afrânio Lages 
PTB – Lourival Fontes 
PTB – Nogueira da Gama 
   PL – Aloysio de Carvalho (11). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Ary Vianna 
PSD – 2 Benedicto valladares 
PSD – 3. Gaspar Valioso 
PSD – 4. Menezes Pimentel 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR-GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES  CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES MAURO MONTEIRO 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
BRASÍLIA 

 

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

Chermont. 
 

Comissão de Legislação Social 
 
PTB – Lima Teixeira – Presidente 
PSD – Ruy Carneiro Vice-Presidente 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Menezes Pimentel 
UDN – Afonso Arinos 
UDN – Lopes da Costa 
UDN – Afrânio Lages 
PTB – Caiado ele Castro 
PTB – Arlindo Rodrigues (9) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Sebastião Archer 
PSD – 2. Silvestre pericles 
PSD – 3. Eugênio Barros 
UDN – 1. Dix-Hult Rosado 
UDN – 2. Padre Calazans  
UDN – 3. Heribaldo Vieira 
PTB – 1. Barros Carvalho  
PTB – 2. Lourival Fontes 
PTB –  3. Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 
Comissão de Relações Exteriores 

 
PTB –  Vivaldo Lima – Presidente 
UDN – João Villasboas – Vice-

Presidente 
UDN – Afrâmo Lages 
UDN – Heribaldo Vieira 
PSD – Benedicto Valladares 
PSD – Gaspar Veloso 
PSD – Filinto Müller 
PTB – Lourival Fonte 
   PL –  Aloysio de Carvalho (9) 

 
SUPLENTES 

 
UDN – Milton Campos 
UDN – João Arruda 
UDN – Sergio Marinho 
PSD – Menezes Pimentel 
PSD – Jefferson de Aguiar 
PSD – Alô Guimarães. 
QTB – Nogueira da Gama. 
PTB – Barros Carvalho. 
  PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16:00 

horas. 
Secretário: Eurico Gory Auler. 
 

Comissão de Redação 
 

TITULARES 
 
Sérgio Marinho – presidente (UDN  
Ary Vianna – Vice-Presidente (PSD) 
Alô Guimarães (PSD) 
Affonso Arinos (UDN) 
Lourival Fontes (PTB) 
1. Padre Calazans (UDN) 
2. Heribaldo Vieira (UDN) 
2. Lobão da Silveira (PSD) 
1. Caiado de Castro (PTB). 
Secretário – Sara Abraão – Oficial 

Legislativo. 
Reunião – Terças-feiras, às 16 horas. 
 

Comissão de Saúde Pública 
 
UDN – Reginaldo Fernandes 

Presidente. 
PSD – Alô Guimarães – Vice-

Presidente. 
UDN – Fernandes Távora. 
PSD – Pedro Ludovico. 
PTB – Saulo Ramos – (5). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Eugênio Barros. 
PSD – Jarbas Maranhão. 

 

ASSINATURAS 
 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
 

Capital e Interior 
 

 
Capital e Interior 

Semestre........................... Cr$ 50,00 Semestre.............................. Cr$ 39,00 
Ano.................................... Cr$ 96,00 Ano....................................... Cr$ 76,00 

 
Exterior 

 
Exterior 

 
Ano.................................... Cr$ 136,00 Ano....................................... Cr$ 108,00 

 

 

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. 

– A fim de possibilitar a remessa de valos es acompanhados de esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque 
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 
somente mediante solicitação. 

– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício 
decorrido cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 

 
 

UDN – 1 João Villas Boas 
UDN – 2 Daniel Krieger  
UDN – 3 Sérgio Marinho  
UDN – 4 Lopes da Costa 
PTB – 1 Barros Carvalho 
PTB – 2 Lima Teixeira  
   PL – 1 Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras ás 16 

horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Economia 
 
PSD – Gaspar Velloso – Presidente. 
PTB – Fausto Cabral – Vice-

Presidente. 
UDN – Sergio Marinho 
UDN – Fernandes Távora  
UDN – Del Caro 
UDN – João Arruda 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Pender. 
PTB – Nogueira da Gama (9) 

 
Suplentes 

 
PSD – 1. Eugenio Barros 
PSD – 2. Sebastião Archer  
PSD – 3. Alô Guimarães 
UDN – 1. Irineu Bornhausen 
UDN –2. Ovídio Teixeira 
UDN – 3. Zacarias de Assumpção 
UDN – 4. Sergio Marinho  
PTB – 1. Lima Peixeira  
PTB – 2. Saulo Ramos 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 
Comissão de Educação e Cultura 
 
PSD – Menezes Pimentel – 

Presidente 
PL – Mem de Sá – Vice-Presidente 
PSD – Jarbas Maranhão 
PTB – Saulo Ramos 
PTB – Arlindo Rodrigues 

 

UDN – Reginaldo Fernandes 
UDN – Padre Calazans 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Alô Guimarães 
UDN – Lino de Mattos (Do PTN) 
PTB – Calado de Castro 
PTB – Lima Peixeira 
PL - Aloísio de Carvalho 
Reuniões:quartas-feiras, ás 6 horas. 
Secretário: Evandro Fonseca 

Paranaguá. 
 

Comissão de Finanças 
 
UDN – Daniel Krieger – Presidente 
PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente 
PSD – Eugenio barros 
PSD – Paulo Coelho 
PSD – Gaspar valioso 
PSD – Bobão da Silveira 
PSD – Victorino Freire 
UDN – Irineu Bornhausen 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Lopes clã Costa 
PTN – Lino de Mattos  
PTB – Nogueira da Gama 
PTB – Barros Carvalho  
PTB – Saulo Ramos 
        – Dix-Hult Rosado 
PL  – Mem de Sá (17) 

 
SUPLENTES 

 
PSD – Silvestre Péricles  
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Jarbas maranhão 
PSD – Menezes Pimenta' 
PSD – Pedro Ludovico 
PSD – Filinto Mülher. 
UDN – Coimbra Suaria 
UDN – Zacharias de Assumpção  
UDN – João Arruda 
UDN – Milton Campos 
UDN – João Villasboas  
UDN – Del Caro 
PTB – Fausto Cabral  
PTB – Vivaldo Lima  
PTB – Arlindo Rodrigues 
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UDN – Lopes da Costa. 
UDN – Sérgio Marinho. 
PTB – Arlindo Rodrigues. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 

horas. 
Secretário: Eduardo Rui Barbosa. 
 

Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas 

 
PSD – Jorge Maynard – Plesidente. 
UDN – Coimbra Bueno – Vice-

Presidente. 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
PTB – Fausto Cabral (5). 
 

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

horas. 
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias. 
 

Comissão de Segurança Nacional 
 
UDN – Zacarias Assumpção – 

Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice-

Presidente. 
PSD – Jefterson de Aguiar. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Sergio Marinho. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Arlindo Rodrigues (7).  
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Jorge Maynard. 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Afrânio Lages. 
PTB – Saulo Ramos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras às 16 

horas. 
Secretário Julieta Ribeiro dos Santos. 
 

Comissão de Serviço Público Civil 
 
PL – Aloysio de Carvalho – 

Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice-

presidente. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Padre Calazans. 
UDN – Coimbra Bueno. 
PTB – Calado de Castro. 
PTB – Fausto Cabral. 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Benedito Valladares. 
UDN – Sergio Marinho.  
UDN – Reginaldo Fernandes. 
PTB – Nelson Cabral. 
PRB – Fausto Cabral. 
   PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretária: Italina Cruz Alves. 
 

COMISSÃO DIRETORA 
4ª REUNIÃO REALIZADA EM 3 DE MAIO 

DE 1962. 
 
Sob a presidência do Sr. Argemiro 

de Figueiredo, 1º Secretário, presentes os 
Gilberto Marinha, 2º Secretário Mourão 
Vieira, 3º Secretario, Naves Filho, 4º 
Secretário, Mathias Olympio 1º Suplente, 
e Joaquim Parente, 3º Suplente, reúne-se 
a Comissão Diretora. 

Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Srs. Moura Andrade, 
Presidenta. Ruy Palmeira, Vice-
Presidente, e Guido Mondin, 2º Suplente. 

A ata da reunião anterior é lida e 
sem observações aprovada. 

Para a vaga de Motorista Auxiliar, 
aberta com o falecimento de Waldemar 
Pinna, a Comissão nomeia Expedito Bina, 
obedecido o disposto no § 2º do art. 325 
da Resolução número 6, de 1960. 
Nomeia, ainda, para cargos idênticos. 
Amadeu Souza, Aroldo Lacerda 
Guimarães e José da Silva. Para a vaga 
de Auxiliar de Limpeza, deixada por êste 
último, é nomeado Arary Francisco. 

De acôrdo com os pareceres do 
Senhor 1º Secretário, ao deferidos os 
seguintes requerimentos: 

– De Dalva Bastos e Lydia das Dores 
Matta, Enfermeiras solicitando pagamento 
de gratificação de nível universitário, a 
que fazem jus: 

– de Helio Vargas Aguilleras e 
Durville Barros Silva, solicitando elevação 
de "Pro-Labore", nos ternos de solicitação 
feita pelo Diretor Geral. 

Ainda de acôrdo com o parecer de 
Sua Excelência é indeferido o 
requerimento 50-62. no qual Izidro Pereira 
da Silva Barreto, Guarda de Segurança. 
PL-9, e Antonio Roque dos Santos, 
Auxliar de Portaria, de igual padrão de 
vencimentos, solicitam permuta de seus 
respectivos cargos. 

A Comissão defere nos têrmos do 
parecer do Sr. 3º Secretário, o 
Requerimento 78-62, de Libanio Ferreira 
de Albuquerque, solicitando elevação de 
pro-labore; é indeferido o de nº 80-62, no 
qual Maria de Lourdes Oliveira Rodrigues 
pede pagamento das "diárias de Brasília". 
de 22 de novembro de 1961 a 1º de 
dezembro de 1961, em virtude de luto, 
período em que se achava de licença 
especial. 

São encaminhados à Comissão de 
Constituição e Justiça, conforme 
requerimento dos respectivos relatares. 
os processos de Heredio Del Giudice 
(Regtº 351-61), Mauro Cunha Campos de 
Moraes e Castro (Regtº 93-62 e de Elza 
José Muniz de Mello Requerimento nº 
158-62). 

Por fim, a Comissão aprova parecer 
do Sr. 4º Secretário, oferecendo 
substitutivo ao Projeto de Resolução nº 
28, de 1951, estruturando a Diretoria de 
Radiodifusão. O projeto é devolvido à 
Comissão de Finanças. 

Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente encerra os trabalhos, 
lavrando eu, Evandro Mendes Vianna, 
Diretor Geral e Secretário da Comissão a 
presente ata. 

 
PARECER A QUE SE REFERE 

A ATA DA COMISSÃO DIRETORA 
 
Da Comissão Diretora, sôbre o 

Projeto de Resolução nº 20, de 1961. 
 
Relator. Senador Noves Filho. 
A ilustrada Comissão de Finanças 

suscita o pronunciamento dêste ãrgão 
técnico sôbre o Projeto de Resolução nº 
20, de 1961, que dispõe sôbre a estrutura 
administra do serviço Radiotécnico do 
Senado Federal. 

Bem andou a aludida Comissão no 
seu pedido de audiência. O tempo 
decorrido entre a apresentação do Projeto 
e as modificações que êste próprio órgão 
houve por bem imprimir á divulgação dos 
trabalhos do Senado aconselha o 
reexame da matéria. 

Com efeito, a Comissão Diretora 
decidiu aparelhar a Casa com um 
eficiente instrumento de difusão de suas 
atividades, de modo a impô-la no maior 
conhecimento popular. 

Do outro lado, fôrça é destacar os 
trabalhos das Comissões técnicas desta 
Casa, perante as quais são apresentados, 
em profundidade, os estudos das diversas 
matérias legislativas em tramitação. 

Impor à opinião pública o maior 
conhecimento das atividades desta. Casa, 
mormente no regime parlamentar, 
representa medida de alta sabedoria 
desta Comissão Diretora. E fazê-lo

bem, através de um reaparelhamento que 
lhe dê eficiência prática e oportunidade de 
reafirmação de prestígio na opinião 
popular, traduz, inegavelmente, defesa da 
própria instituição. Difundir noticiário dos 
trabalhos das comissões privatividade no 
exercício de certas prerrogativas 
constitucionais, além de numerosas 
outras atividades que lhe são pertinentes, 
tudo isso representa, para o Senado, 
afirmação no seio do conhecimento 
popular. 

Ora, o Substitutivo que oferecemos, 
visa exatamente, a proporcionar os 
recursos humanos e de adequação  
funcional, indispensáveis á consecução 
dêsses propósitos. 

Êle prevê seja instituída a Diretoria 
da Radiodifusão, assim transformado o 
atual Serviço, êste, aliás, ainda 
funcionando de fato, sem definição 
jurídica. 

Implantada a Diretoria, que terá, 
destarte, maior densidade para o 
exercício das suas atribuições, estiará ela 
subordinada diretamente a Comissão 
Diretora. O Substitutivo apenas mantém, 
neste passo, a orientação do projeto 
inicial, um e outro dando, ao novo órgão, 
com isso, a necessária flexibilidade para 
receber, sem maiores óbices de ordem 
administrativa, a orientação emanada 
desta Comissão. 

A Diretoria, assim instituída, está 
dividida em dois Setores – o de 
Divulgação e o de Manutenção. 

O Setor de Divulgação representa a 
atividade da Diretoria. A êle incumbirá 
tôda a parto redacional para divulgação 
das atividades do Senado, encaminhando 
aos jornais emissoras de rádio e 
televisão, o respectivo noticiário. 

O Setor de Manutenção representa a 
atividade meio, estando a seu cargo a 
conservação e o normal rendimento 
técnico de tôda a aparelhagem 
radiofônica da Diretoria. Este, no sistema 
técnico existente, comanda através dos 
aparelhos denominados "consoletes", 
tôda a sonorização da Casa. Registra o 
som dos microfones do Recinto das 
Sessões e o emite para todos os alto-
falantes inclusive no Anexo. 

Na organização do quadro de 
pessoal para a Diretoria, o Substitutivo se 
orientou, de um modo geral, por um duplo 
aspecto: – o aproveitamento do pessoal já 
lotado no Serviço e o sentido de rigorosa 
economia para o Senado. 

O primeiro aspecto teve por fim 
aproveitar o concurso da experiência, 
sobretudo do pessoal técnico; o segundo 
se comprova no reduzido número de se 
cargos cuja criação propõe e na extinção 
daqueles isolados de provimento efetivo 
ocupantes sejam nomeados para a 
Diretoria da Radiodifusão. 

Por outro lado, a seleção de 
elemento humano está previsto de modo 
a que a divulgação dos trabalhos da Casa 
seja mentida em alto nível. Exige-se para 
o provimento dos cargos de diretor. 
Redator-Revisor e Redator a 
apresentação do diploma de nível 
universitário (art. 8º). O Noticiarista só 
terá acesso a Redator se atender á 
mesma condição (artigo 11) Mesmo para 
o primeiro provimento do cargo de 
Redator-Revisor existe a obrigatoriedade 
de tirocínio e do conhecimento dos 
trabalhos da Casa através dos anos de 
serviço, recrutado ainda, o ocupante do 
cargo, do seio de duas carreiras de 
elevada condição (artigo 6º) 

Eis, em linhas, gerais, o sentido do 
Substitutivo, cujo maior mérito é o de 
atender ás superiores conveniência desta 
Casa. 

O papel desempenhado pelo 

congresso e, portanto, pelo Senado, no 

regime parlamenta, faz com que  

avultem as responsabilidades políticas da 
Câmara Alta. Govêrno do Poder 
Legislativo, de que, última ratio, 
dependem a estabilidade dos gabinetes e 
a execução dos planos administrativos, o 
sistema parlamentar revigorou, por assim 
dizer, a existência inconstitucional do 
Senado. 

Por tais fundamentos, entendemos 
que o Projeto de Resolução nº 20 não 
atende, na sua redação atual ao novo 
sentido que se pretende imprimir ao Setor 
de Divulgação dos trabalhos do Senado. 
Êle terá atingido os seus objetivos nos 
têrmos do seguinte: 

 
EMENDA N... 

 
(Substitutiva) 

 
Ao Projeto de Resolução nº 20, de 

1961. 
Dê-se ao projeto a seguinte redação: 
 

PROJETO DE RE RESOLUÇÃO Nº 20, 
DE 1961 

 
Altera a Resolução nº 6, de 1960 

(Regulamento da Secretaria). 
 
Art. 1º Os serviços de divulgação das 

atividades do Senado Federal serão 
executados pela Diretoria da Radiofusão. 

Art. 2º A Diretoria da Radiodifusão, 
criada por esta Resolução, tem por 
finalidade: 

I – Pelo Setor de Divulgação: 
a) elaborar as resenhas diárias das 

sessões plenárias e das reuniões dos 
órgãos técnicos, assim como colher 
noticiário pertinente atividades do 
Senado, para o efeito de divulgação:  

b) redigir comentários e matéria 
noticiosa para as emissoras de rádio e 
televisão. que, espontâneamento, ou 
mediante contrato, se encarregarem da 
difusão das atividades do Senado: 

c) encaminhar às estações de 
telavisão, radioemissora, jornais, revistas 
ou quaisquer outros órgãos de divulgação 
que o solicitarem, cópias das matérias 
referidas nas alíneas anteriores; 

d) fornecer aos interessados cópias 
ou reproduções, em disco ou fita, dos 
elementos do e eu arquivo, mediante 
indenização do material empregado;  

e) inutilizar, no fim de cada sessão 
legislativa, para efeito de recuperação do 
material, os elementos constantes do seu 
arquivo e que a critério da Comissão 
Diretora, não forem considerados de 
interêsse permanente; 

f) elaborar programa de 
arquivamento e recuperação do material, 
atendidos o caráter técnico da radiofusão 
e o sentido de economia. para o Senado. 

II – Pela Setor de Manutenção: 
a) manter em perfeito estado de 

conservação e funcionamento os 
aparelhes, máquinas e acessórios 
indispensáveis à execução dos serviços; 

b) organizar e manter atualizado um 
estoque de acessórios e sobresselentes; 

c) desincumbir-se das atribulações 
constantes do artigo 41 da Resolução nº 
6 de 1960, mantendo para tanta 
através da Diretoria, os necessários 
entendimentos com a Secretaria geral 
da Presidência. 

Parágrafo único. Para a execução do 
disposto nas alíneas " a", "b" e "c" do item 
I dêste artigo, a Diretoria contará com a 
cooperação de todos os serviços da 
Casa, mediantes prévio fornecimento, por 
parte dos mesmos, dos dados e 
elementos necessários á confecção dos 
programas a divulgar. 

Art. 3º Ao Diretor da Diretoria da 
Radiodifusão compete: 

a) dirigir os serviços de sua Diretoria, 

no cumprimento de orientação emenda da 

Comissão Diretora:  
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b) propor á Comissão Diretora a 
aquisição do material necessário ao 
funcionamento da Diretora, recebê-lo- e 
manter registro de sua entrada e saída.  

c) determinar providência técnicas 
atinentes á normal sonorização do 
Recinto das Sessões na atendimento do 
disposto na alínea " c" do item I do artigo 
2º 

d) exercer, no que couber, as 
atribuições estabelecidas no artigo 163 da 
Resolução nº 6, de 1960; 

e) indicar ao Diretor Geral os chefes 
dos Setores. 

Art. 4º A Diretoria da Radiodifusão, 
diretamente subordinada à Comissão 
Diretora, será integrada bàsicamente 
pelos cargos criados na forma do Quadro 
Anexo a esta Resolução. 

Parágrafo único. O primeiro 
provimento dos cargos constantes do 
Quadro de que trata êste artigo será feito 
por servidores que estejam, à data desta 
Resolução, prestando serviços no Setor 
Radiodifusão do Senado. 

Art. 5º A lotação de outros 
funcionários na Diretoria será processada 
na forma da Resolução nº 6, de 1960. 

Art. 6º O primeiro provimento do 
cargo de Redator Revisor será realizado 
mediante escolha entre os ocupantes dos 
cargos de Assessor Legislativo e Redator 
que contem, na data desta Resolução, 
mais de dez (10) anos de serviços 
legislativos. 

Art. 7º O cargo de Revisor Técnico 
será provido por profissional portador de 
certificado de especialização em 
eletrônica e habilitado no conhecimento 
das instalações técnicas do Senado. 

Art. 8º Ressalvadas as situações 
existentes à data desta Resolução, o 

provimento dos cargos de Diretor, 
Redator Revisor e Redator exige a 
apresentação de diploma de curso 
superior. 

Art. 9º Os Setores de Divulgação e 
de Manutenção serão orientados, 
respectivamente, pelo Redator Revisor e 
pelo Revisor Técnico, mediante portaria 
do Diretor Geral baixada na forma do que 
dispõe o artigo 3º, letra "e", desta 
Resolução. 

Art. 10. Substitui o Diretor da 
Diretoria da Radiodifusão, nos seus 
impedimentos, o Redator Revisor, o qual, 
no caso de vacância do aludido cargo, 
concorrerá à nomeação efetiva com os 
ocupantes de cargos que integram as 
classes mais elevadas das respectivas 
carreiras ou de cargos isolados do mais 
elevado padrão. 

Art. 11. Observado o disposto no 
artigo 8º, in fine, desta Resolução, c 
ocupante do cargo de Noticiarista 
concorrerá preferencialmente ao cargo de 
Redator. 

Art. 12. Aplica-se ao pessoal 
integrante do Quadro da Diretoria de 
Radiodifusão o disposto no artigo 191 da 
Resolução nº 6, de 1960. 

Art. 13 Ficam extintos, no Quadro da 
Secretaria, os cargos isolados, de 
provimento efetivo, que se vagarem em 
virtude da nomeação de seus ocupantes 
para cargos criados por esta Resolução. 

Art. 14. Fica extinto o Serviço 
Ratécnico, cujos encargos e pessoal 
serão assinalados pela Diretoria da 
Radiodifusão, alterado o artigo 20, letra 
"e", da Resolução nº 6, de 1960. 

Art. 15. Esta Resolução entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

ATA DA 35ª SESSÃO, DA 4ª sei 
SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª  
LEGISLATURA, EM 9 DE MAIO DE 1962 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA 
ANDRADE, MATHIAS OLYMPIO E 

GUIDO MONDIM 
 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se 

me presentes os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima – Paulo Fender – 

Lobão da Silveira – Mendonça Clark – 
Mathias Olympio – Joaquim Parente – 
Fernandes Távora – Menezes Pimentel – 
Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – 
Dix-Huit Rosado – Argemiro de 
Figueiredo – João Arruda – Novaes Filho 
– Jarbas – Maranhão – Barros Carvalho – 
Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Jorge 
Maynard – Heribaldo Vieira – Ovídio 
Teixeira – Linha Teixeira – Aloysio de 
Carvalho – Del Caro – Arlindo Rodrigues 
– Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas – 
Nogueira da Gama – Moura Andrade – 
Padre Calazans – Pedro Ludovico – José 
Feliciano – Alô Guimarães – Saulo 
Ramos – Daniel Krieger – Guido Mondin. 

(35)  
O SR. PRESIDENTE: – A lista de 

presença acusa o comparecimento de 35 
Srs. Senadores. Havendo número legal, 
declaro aberta a sessão. Vai ser lida a 
ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura 
da ata da sessão anterior, que é sem 
debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGEM  
 

Nº 93, do Sr. Presidente da 
República, nos seguintes têrmos: 

 
MENSAGEM Nº 93, DE 1962 

 
(Nº 36, DE 1962, NA PRESIDÊNCIA) 

 
Senhores membros do Senado 

Federal: 
De acôrdo com o preceito 

constitucional, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências a 
designação que desejo fazer do Senhor 
Sylvio Ribeiro de Carvalho para exercer a 
função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno do Equador nos têrmos do artigo 
23, da Lei nº a 3.917, de 14 de julho de 
1961. 

Os méritos do Senhor Sylvio Ribeiro 
de Carvalho que me induziram a escolhê-
lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexa informação do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília. em 16 de março de 1962. a) 
João Belchior Marques Goulart.  

 
CURRICULUM VITAE 

 
Embaixador SYLVIO RIBEIRO DE 

CARVALHO 
 
1. Nasceu no Rio de Janeiro, em a 5 

de agôsto de 1904. 
2. Ingressou na carreira de 

Diplomata em 1932, como Cônsul de 
Terceira Classe: Cônsul de Segunda 
Classe, por merecimento, em 1934; 
Segundo-Secretário em 1934: Primeiro-
Secretário, por antiguidade, em 1943; 
Conselheiro, em 1949. Ministro de 
Segunda Classe, por merecimento, em 
1950; Ministro de Primeira Classe, por 
antiguidade, em 1961. 

3. Durante sua carreira o 
Embaixador Sylvio Ribeiro de Carvalho 
foi designado para Cônsul Adjunto em 
Antuérpia; Segundo-Secretário em 2 
Antuérpia. La Paz. Montevidéu e 
Londres; Cônsul Adjunto em Buenos 
Aires; Conselheiro e Ministro Con- 

selheiro, em Montevidéu; Enviado 
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário 
em São José da Costa Rica; Ministro 
Conselheiro em Washington Cônsul Geral 
em Nova Orlenas. 

4. Além dessa, o Embaixador Sylvio 
Ribeiro de Carvalho exerceu ainda as 
seguintes funções: Oficial aluno da Escola 
Militar de 15 de junho de 1922 a 14 de 
janeiro de 1931. Primeiro-tenente, de 14 
de janeiro de 1931 a 26 de fevereiro de 
1932. Fêz parte da Comissão de 
Recepção ao Presidente da Argentina, 
Augustin Justo, 1931. Encarregado de 
Negócios em La Paz, de 12 de outubro de 
1924 a 21 de outubro de 1934. 
Encarregado de Negócios, em 
Montevidéu, de 23 de novembro de 1935 
a 20 de dezembro de 1935. A disposição 
da Comissão de Eficiência do Ministério 
das Relações Exteriores, 14 de abril de 
1939. Chefe do Serviço de 
Comunicações, fevereiro ele 1946. Chefe 
da Divisão de Comunicações, abril de 
1946. Encarregado do Consulado Geral 
em Buenos Aires, de 28 de junho de 1947 
a 16 de março de 1947, de 12 de janeiro 
de 1940 a 14 de julho de 1948 e de 10 de 
dezembro de 1949 a 31 de dezembro de 
1949. Encarregado de Negócios em 
Montevidéu de 18 de julho de 1950 a 14 
de agôsto de 1950. Conselheiro da 
Embaixada Especial para em Montevidéu, 
representar o Govêrno do Brasil nas 
comemorações do Primeiro Centenário da 
Morte do General Artigas, em setembro 
de 1950. Ministro Conselheiro da 
Embaixada Especial ás solenidades de 
posse do Senhor Andréa Martinez 
Trueba, Presidente eleito da República 
Oriental do Uruguai, em 27 de fevereiro 
de 1951. Encarregado de Negócios em 
Montevidéu, de 29 de janeiro de 1951 a 
19 de fevereiro de 1951 de 1 de abril de 
1951 a 29 de abril de 1951 e de 24 de 
setembro de 1951 a 9 de outubro de 
1951. Encarregado de Negócios da 
Embaixada em Washington de 18 de 
agôsto de 1953 a 1 de outubro de 1953. 
Encarregado de Negócios da Embaixada 
em Washington de 9 de janeiro de 1954 a 
17 de fevereiro de 1954 e de 2 de março 
de 1954 a 9 de março de 1954. Chefe da 
Divisão Consular do Departamento 
Econômico e Consular do Ministério das 
Relações Exteriores em 5 de novembro 
de 1954. Chefe da Divisão de 
Passaportes do Departamento Econômico 
e Consular do Ministério das Relações 
Exteriores em fevereiro de 1956. 

5. O Embaixador Sylvio Ribeiro de 
Carvalho, que atualmente exerce as 
funções de Cônsul Geral do Brasil em 
Nova Orleans, é indicado para exercer as 
funções de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário junto ao Govêrno do 
Equador. – Jorge d'Iscragnolle Taunay – 
Chefe da Divisão do Pessoal. 

Á Comissão de Relações Exteriores. 
 

OFÍCIO 
 
Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 

Deputados, nos seguintes têrmos: 
Brasília, em 8 de maio de 1962.  
Nº 637 
Encaminha ofício de retificação ao 

autógrafo do projeto número 4.002 de 
1962. 

Senhor Secretário: 
Em aditamento ao ofício nº 591 

remetendo a essa Casa do Congresso 
Nacional os autógrafos relativos ao Projeto 
de lei número 4.002, de 1962, que fixa 
noves valores para os vencimentos dos 
servidores da União institui empréstimo 
compulsórias e altera, legislação do 
imposto de renda autoriza emissão de título 
de recuperação financeira modifica 
legislação de letras e obrigações do 
Tesouro Nacional e dá outras providências 
se digne mandar fazer a seguinte 
retificação nos referidos autógrafos. 

QUADRO A QUE SE REFERE O ARTIGO 49 DESTA RESOLUÇÃO 

 

Número 

de Cargos 
Cargos Padrões 

1 Diretor........................................................................... PL-1 

1 Redator Revisor........................................................... PL-2 

2 Redator......................................................................... PL-4 

2 Noticiarista.................................................................... PL-6 

3 Locutor......................................................................... PL-6 

1 Revisor Técnico............................................................ PL-6 

5 Operador de Som......................................................... PL-7 

1 Operador de Som Auxiliar............................................ PL-8 
 

 
ATAS DAS COMlSSÕES 

 
Comissão de Saúde Pública 

 
QUARTA REUNIÃO, 

EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 9 
DE MAIO DE 1962. 

 

Aos nove dias do mês de maio de mil 

novecentos e sessenta e dois, sob a 

presidência do Sr. Senador Reginaldo 

Fernandes, presentes os Senhores 

Senadores Pedro Ludovico, Saulo Ramos 

e Fernandes Távora, na Sala das 

Comissões do Senado Federal, reune-se 

a Comissão de Saúde Pública. 

Deixa de comparecer, com causa 

justificada. o Sr. Senador Alô Guimarães 

 
E' lida e aprovada, sem debates ou 

alterações, a ata da reunião anterior. 
O Sr. Senador Reginaldo Fernandes, 

Presidente, distribui ao Sr. Senador Pedro 
Ludovico o Projeto de Lei do Senado nº 7, 
de 1962, que declara de utilidiade pública 
o Hospital Santo Amaro, de Guarujá, 
Estado de São Paulo. 

Com a palavra o Sr. Senador Pedro 
Ludovico emite parecer favorável ao 
referido projeto, o qual é aprovado, por 
unanimidade, pela Comissão, 

Nada mais havendo que tratar, 
encerra-se a reunião, da qual, para 
constar, eu Eduardo Rui Barbosa, 
Secretário, lavrei a presente ata, que, 
uma vez lida e aprovada, seres assinada 
pelo Sr. Presidente e demais membros 
presentes. 
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No art. 9º, letra c, onde se lê: 
"c) nos casos de importâncias 

arrecadadas em virtude de leilão de 
mercadorias apreendidas, 35%; 

Leia-se: 
«§ 7º A participação dos funcionários 

nos casos de arrecadação em virtude de 
leilão de mercadorias apreendidas será 
de 35%. 

No artigo 38 onde se lê: 
«Art. 38. O artigo 42 do Decreto-lei 

nº 4.014, de 13 de janeiro de 1942, 
alterado pelo Decreto-lei nº 9.832, de 11 
de setembro de 1945, e Lei nº 2.879, de 
21 de setembro de 1956, passa a ter a 
seguinte redação". 

Leia-se: 
"Art. 38. O artigo 42 do Decreto-lei nº 

4.014, de 13 de janeiro de 1942, alterado 
pelo Decreto-lei nº 9.832, de 11 de 
setembro de 1945, e Lei nº 2.879, de 21 
de setembro de 1956, mantido o 
parágrafo único desta última lei, passa a 
ter a seguinte redação": 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
José Bonifácio, 1º Secretário. 

 
Junte-se ao processo. 

 
AVISOS 

 
Nº GM 65 – Br., de 8 de maio, do Sr. 

ministro da Agricultura – Encaminha 
informações solicitadas pelo Sr. Senador 
Paulo Coelho em seu Requerimento nº 
29, de 1962; 

Nº 69, de 27 de abril, do Sr. Ministro 
da Fazenda – Comunica haver do 
encaminhado à Delegacia do Tesouro 
Brasileiro em Nova York, o Requerimento 
nº 80, de 1962, do Sr. Senador Jefferson 
de Aguiar, para a prestação das 
informações nêle solicitadas: 

Nº 12, de 7 de maio, do Sr. Ministro 
da Guerra – Envia informações sôbre a 
matéria da emenda do Senhor Senador 
Caiado de Castro ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 24, de 1961: 

Nº 13 de 7 de maio, do Sr. Ministro 
da Guerra – Transmite o pronunciamento 
daquele Ministério, solicitado pelo 
Senado, sôbre o projeto de Lei da 
Câmara nº 87, de 1961;  

Nº 477, de 7 de maio, do Sr. Ministro 
do Trabalho e Previdência Social sôbre o 
Requerimento nº 88, de 1962, do Sr. 
Senador Paulo Coelho. 

 
TELEGRAMA 

 
Dos Presidentes dos Clubes dos 

Subtenentes, Suboficias, Sargentos do 
Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, como segue: 

De Praça 15 Rio GB 0674 8551300. 
Exmo. Sr. Dr. Auro Moura Andrade 
Presidente Senado Federal – Brasília – DF. 

Clubes Subtenentes, Suboficiais, 
Sargentos. Exército, Aeronáutica, Polícia 
Militar. Corpo Bombeiros, alarmados 
publicação jornal, chamando manifesto 
sargentos repudiando tais manifestações 
não condizentes decoro militar e espírito 
subtenente, suboficiais sargentos, 
estando citado manifesto desacôrdo 
pensamentos norteiam ações referidas 
entidades, reiteram absoluta confiança 
poderes constituídos. – João Ciro Vogt 
Presidente CSSE José Pereira Gomes – 
Presidente CSSA José Delmondes de 
Souza, Presidente ASSPM – Lindolfo 
Zeferino, presidente CSCE. 

 
PARECER Nº 105, DE 1962 

 
Da Comissão de Legislação Social. 

sôbre telegrama do Presidente do 
sindicato dos Ferroviários da Estrada de 
Ferro Santos-Jundiaí no sentido de que o 
Senado defenda as reivindicações que 
especifica. 

 
Relator: Senador Nelson Maculan  
1. Trata-se de telegrama em que  

os ferroviários da Estrada de Ferro 

Santos a Jundiaí, através do Presidente 
do seu Sindicato, solicitam que os Srs. 
Senadores da República defendam as 
seguintes reivindicações da classe: 

1º) aposentadoria ordinária com 30 
anos de serviço e com 25 anos de serviço 
insalubre; 

2º) reforma da Caixa de 
Aposentadoria e Pensões com 
administração paritária o presidente eleito 
pelos associados; 

3º) cumprimento do art. 157 da 
Constituição, especialmente dos incisos 
3, 6 e 7; e 

4º) liberdade e autonomia sindical, 
de acôrdo com o artigo 159 da 
Constituição. 

2. A matéria está totalmente 
superara em face da promulgação de leis, 
trabalhistas e previdenciárias, posteriores 
à data em que foi ela suscitada e que já a 
atendem integralmente. 

3. Além disso, cumpre salientar que 
a Estrada de Ferro Santos a Jundiaí foi 
incorporada pela União, estando os seus 
servidores sob o regime de legislação 
específica. 

4. Ante o exposto, somos pelo 
arquivamento do presente expediente. 

Sala das Comissões, em 5 de abril 
de 1962, – Nelson Carneiro, Presidente – 
Nelson Maculan, Relator. – Lopes da 
Costa. – Afrânio Lages. – Silvestre 
Péricles. 

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

Sôbre a mesa requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 180, DE 1962 
 
Requeiro ao Senado a transcrição, 

em seus Anais, do discurso pronunciado 
pelo Governador Carlos Lacerda ao 
ensejo da assinatura do contrato 
celebrado entre o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e a Superintendência 
de Urbanização e Saneamento do Estado 
da Guanabara, com o aval do Banco do 
Estado, para um empréstimo de US$ 
35.000.000,00, destinado a resolver os 
problemas da falta de água e da melhoria 
da rêde de esgotos da cidade do Rio de 
Janeiro. 

A providência que ora solicito, com 
fundamento no art. 212, letra y, do 
Regimento Interno, se justifica pela 
excepcional significação das palavras 
proferidas naquela solenidade, na qual 
tive a honra de ser convidado, como 
homenagem ao Senado, a participar, 
subscrevendo como testemunha o 
instrumento que se firmava. 

Conforme se verá das palavras cuja 
transcrição requeiro, o ato transcendeu do 
aspecto de simples operação financeira 
entre um Executivo estadual e um 
estabelecimento estrangeiro de crédito, 
para se revestir do sentido de uma 
definição do espírito em que o Brasil se 
deve situar em relação à Aliança para o 
Progresso e à aplicação dos auxílios que 
ela há de proporcionar para o 
desenvolvimento do País. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 
1962. – Venâncio Igrejas. 

O SR. PRESIDENTE: – Este 
requerimento depende de apoiamento. 

Os Srs. Senadores que o apoiarem 
deverão permanecer sentados. 

Sendo evidente que o documento 
cuja transcrição se pede não atinge o 
limite estabelecido no parágrafo único do 
art. 202 do Regimento Interno, será 
oportunamente subtmetido A deliberação 
do Plenário, indepedentemente de 
parecer da comissão Diretora. (Pausa). 

Sôbre a mesa outro requerimento 
que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 119 181, DE 1962 
 
Sr. Presidente: 
Solicito, nos têrmos regimentais, as 

seguintes informações do Sr. Primeiro 
Ministro: 

a) Se o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico tem 
conhecimento oficial do ajuste entre o 
Govêrno do Estado do Pará e o Banco 
Internacional de Desenvolvimento, em 
tôrno de uma concessão em dólares, para 
serem aplicados em serviços de água e 
esgôto naquele Estado; 

b) Se, em caso positivo, qual a 
participação do BND na matéria, caso 
haja, e quais os têrmos do referido ajuste, 
com tôdas as suas exigências de 
aplicabilidade; 

c) Se o BDN já fêz qualquer 
adiantamento em dinheiro ao Govêrno do 
Estado do Pará, por conta da aludida 
concessão, esclarecendo, outrossim, que 
providêncas adotou ou pretende adotar, 
na sua alçada, para a fiscalização da 
aplicação especifica dos dinheiros 
mencionados. 

Sala das Sessões em 9-5-62 – Paulo 
Fender. 

O SR. PRESIDENTE: – Há oradores 
incritos. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Lobão da Silveira. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ocupo, hoje, 
a tribuna para registrar, com o maior 
pesar, o falecimento, domingo último, 6 
do corrente, na Cidade do Rio de Janeiro, 
do jornalista Frederico Barata, Diretor 
responsável pelos Diários e Rádios 
Associados no setor Norte. 

Tendo adoecido repentinamente em 
Belém, Capital do meu Estada, no exercício 
das suas atividades jornalísticas 
transportou-se para o Rio em busca de 
tratamento para a sua saúde e 
lamentavelmente não obteve êxito. Perde a 
Amazônia com a morte do jornalista 
Frederico Barata uma das expressões mais 
legitimas do seu jornalismo. Foi homem 
que viveu e morreu como jornalista. Teve 
essa vocação decidida e jamais faltou ao 
chamamento a que tinha sido convocado. 

Quando o jornalista Assis 
Chateaubriand tratou de recuperar o 
grande matutino «A Província do Pará", 
fundado pelo então Senador Antônio 
Lemos quando viveram e escreveram na 
Amazônia os maiores jornalistas daquela 
época. foi buscar na pessoa de Frederico 
Barata o homem talhado para a 
recuperação, fundação e circulação dêsse 
jornal na sua segunda fase. 

Mais tarde incorporou à cadeia dos 
seus "Diários Associados" o vespertino "A 
Vanguarda". 

Quando se fundou a Rádio 
Marajoara e a Televisão Marajoara foi 
também na pessoa de Frederico Barata 
que êle encontrou o elemento capaz para 
dirigir êsses grandes órgãos de 
publicidade que hoje servem a minha 
terra. 

O SR. JOAQUIM PARENTE – O 
nobre orador permite um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA – V. 
Ex.ª tem o aparte. 

O SR. JOAQUIM PARENTE – 
Através do discurso de V. Ex.ª tomo 
conhecimento, com profundo pesar, do 
falecimento do Dr. Frederico Barata, 
pessoa a quem conheci de Muitos anos, 
no Rio de Janeiro, e a quem sempre 
muito admirei. Por essas razões, peço 
permissão a V Ex.ª para associar-me à 
justa homenagem que está prestando ao 
grande jornalista ora desaparecido. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA – Sou 
muito grato à manifestação de V. Ex.ª que 
vem solidarizar-se à homenagem 
justíssima que o Pará presta a um dos 
seus mais eminentes e prestimosos 
jornalistas. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA – Com 
muito prazer. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS – 
Desejo associar-me, Como representante 
do Estado da Guanabara nesta Casa, à 
homenagem que V. Ex.ª está prestando à 
memória do eminente jornalista Frederico 
Barata. Não falarei a respeito do quanto o 
ilustre desaparecido realizou na imprensa, 
porquanto V. Ex.ª já o vem ressaltando, 
com muita propriedade. Em meu nome 
pessoal, e também em nome da Bancada 
da União Democrática Nacional, 
solidarizo me com V. Ex.ª nesta 
manifestação de pesar, enviando sentidos 
pêsames à família enlutada, aos "Diários 
Associados" e ao prestigioso matutino do 
Rio de Janeiro "O Jornal". 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA – 
Muito grato à solidariedade que V. Ex.ª 
traz ao meu discurso, em nome da União 
Democrática Nacional e como 
representante do Estado da Guanabara. 

O SR. PAULO FENDER – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA – Com 
muito prazer. 

O SR. PAULO FÉNDER – Acabo 
de regressar do nosso Estado e deu ao 
Senado meu depoimento sôbre a 
tristeza que reina em todo o Pará, em 
razão do desaparecimento de Frederico 
Barata. Tôda a nossa terra esta de luto, 
e a televisão, recentemente inaugurada 
dos "Diários Associados" também 
emudeceu e apagou-se. O luto oficial 
decretado pelo Govêrno do Estado do 
Pará, bem justifica a mágoa que vai em 
tôda a Amazônia pelo desenlace que 
acaba de privar o Brasil e, em particular, 
aquela região do País, de um de seus 
mais, lúcidos homens de imprensa. 
Frederico Barata fêz no Pará jornalismo 
sério. Seu jornal tinha uma linha de 
sobriedade e de fidelidade, com relação 
ao noticiário, que constituía e que 
constitui ainda um exemplo a ser 
seguido por muitos órgãos de imprensa 
no Brasil. Depois, a responsabilidade 
que teve Frederico Barata de fazer 
ressurgir das próprias cinzas o velho e 
tradicional jornal paraense "A Província 
do Pará", fundado por Antonio Lemos, 
jornal que, nos tempos áureos da 
borracha, era uma sentinela da opinião 
do Norte, perante o País, bem diz o 
quanto êle era grande, o quanto êle era 
capaz na sua ação de jornalista 
empreendedor e de brasileiro digno 
Queira V. Ex.ª aceitar a manifestação de 
pesar que, em nome do meu Partido, o 
Movimento Trabalhista Renovador, e em 
meu próprio, tenho por dever apresentar 
ao Senado e à Nação, por ocasião do 
discurso com que V. Ex.ª com tão instas 
e sóbrias palavras, noticia o infausto 
acontecimento. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA – 
Agradeço o testemunho da solidariedade 
que V. Ex.ª presta a Frederico Barata, em 
seu nome pessoal em nome do Partido de 
V. Ex.ª – o Movimento Trabalhista 
Renovador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Frederico Barata foi um dêsses 
homens que saiu do Norte para 
aprimorar sua inteligência no curso 
universitário do Rio de Janeiro, mas, 
muito mais tarde regressava, ao seu 
Estado para prestar serviços à sua 
terra e à sua região.
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O SR. BARROS DE CARVALHO: – 
permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – 
Com muita honra. 

O SR. BARROS DE CARVALHO: – 
Desejo associar-me a V. Ex.ª nesta 
manifestacão de pesar pelo 
desaparecimento de Frederico Barata, 
grande jornalista e antes de tudo, grande 
amigo e grande artista. Foi o eminente 
brasileiro desaparecido meu companheiro 
nos Diários Associados, ao tempo de sua 
mocidade. Convivemos juntos longo tempo. 
Mais tarde, quando ingressei na Câmara dos 
Deputados e quis apresentar um projeto que 
regulava a vida dos salões artísticos, 
encontrei em Frederico Barata um 
verdadeiro tesouro de experiência e de 
conhecimentos, e a sua biblioteca me foi de 
uma utilidade extraordinária, Êle foi, 
pràticamente, um dos autores dêsse projeto. 
Acompanhei tôda a sua vida, sempre 
lamentando a distância que o separava de 
nós, que vivemos no Sul, mas admirando o 
brilho com que dirigia a velha Província do 
Pará, vendo a serenidade com que êle, 
apesar de manter-se à margem da política, 
nunca se desinteressou da vida política 
nacional. Por outro lado, foi um homem de 
caráter ilibado. 

Rendo minha homenagem pessoal e 
a do Partido Trabalhista Brasileiro à 
memória dêsse grande amigo e notável 
jornalista e me associo aos sentimentos 
de pesar dos Diários Associados, aos 
quais êle deu tôda a sua preciosa 
existência e aos quais consagrou todo o 
ardor de sua inteligência. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – A 
solidariedade de V. Ex.ª em seu nome 
pessoal e em nome do artido Trabalhista, 
Braisleiro, tem significação tôda especial, 
porque V. Ex.ª foi testemunha, como 
colega de Frederico Barata, das suas 
qualidades de inteligência e de sua 
cultura. Não foi só como jornalista que se 
salientou o professor Frederico Barata. 
Foi amigo das artes, ciências e letras. 
Deixou publicadas duas obras 
interessantes, uma sôbre arte pictórica e 
outra sôbre antropologia. Deixou uma 
grande coleção de cerâmica indígena que 
muita honra seu espírito inteligente e 
voltado às pesquisas científicas. 

O Pará lhe deve muito; a Amazônia 
lhe deve imenso e os Rádios e os Diários 
Associados tinham na sua pessoa uma 
das colunas mestras do seu progresso da 
sua evolução e do seu desenvolvimento. 

O meu Espado acaba de lhe prestar as 
maiores homenagens, tendo o Senhor 
Governador mandado decretar luto oficial por 
três dias, porque a essas homenagens fazia 
jus Frederico Barata, que sempre trabalhou 
lutou e pugnou pela sua terra e pela região a 
que pertencia, a Amazônia. Inumeras vezes 
convidando a exercer mandatos políticos ou 
cargo na administração pública a isso se 
recusou, porque preferia viver no seu jornal 
trabalhar pelo seu jornal, naquele ambiente 
predileto o ambiente da imprensa, das 
máquinas, dos prelos. 

Quero , neste momento, prestar a 
homenagem da minha admiração e da minha 
estima a Frederico Barata e comungar da justa 
dor que envolvem sua familia os seus colegas 
dos Diários Associados, notadamente aquele 
de meu Estado, o Pará, em cujo setor de 
atividades êle trabalhalhava mas também aos 
seus colegas de bancada de imprensa que 
hoje continuam sua obra, porque quando 
secretário de O Jonal, no Rio de Janeiro êle 
trabalhou na bancada de imprensa da Câmara 
e do Senado Federal. 

Julgo de justiça ler para constar 
também desta minha manifestação as 
palavras de ternura, encantamento e 
exaltação sôbre a personalidade de 
Frederico Barata, que foram 
pronuciadas pelo jornalista, pelo captão 
das hortes associados, que é Assis 
Chateaubriand, por intermédio do 
 

jornalista João Calmon, no momento do 
sepultamento daquele grande jornalista 
amazônico. 

Dizia Assis Chateaubriand, por 
intermédio de João Calmon: 

– "Tôda a confiança moral e 
intelectual de Frederico Barata residia 
na sua vida de homem de imprensa. 
Ninguém foi mais exclusivamente 
jornalista. Era incapaz de ter outra 
profissão fora do jornal. Temos de 
admitir a infalibilidade do nosso destino 
na vida dei imprensa, considerando o 
seu caso. 

Se o jornalismo é o amor do fato, 
é o culto das mais altas virtudes 
cívicas, Frederico Barata ficará como 
paradigma da carreira que nobilitou 
com o seu talento e caráter. Nunca 
desejou afirmar-se senão em função do 
ofício, ao qual consagrou todas as 
energias da vontade e tôdas as 
cintilacões da imaginacão. A êste 
respeito, o espírito lógico levou-o às 
àltimas consequências. 

Amigos dos "Diários Associados" 
pensaram nêle, diversas vêzes, para 
postos políticos e cargos na 
administração. Não tolerava que o 
privassem de dar tempo integral ao 
Diário, à revista e, ùltimamente, ao rádio e 
à televisão. Não sei de outro que 
exercesse jornalismo com padrões mais 
alto, de moralidade. 

Debaixo daquela casca de 
marroeiro desabotinado, havia um 
diretor de punhos de renda. Não era 
apenas elegante: chegagava ao maior 
rigor no exercício do seu código ético, 
onde quer que estivesse. O diário que 
fazia, destacava-se como modêlo de 
asseio e dignidade. 

Poderemos resumir a 
personalidade de Frederico Barata 
dizendo foi em um dos momentos – em 
que os costumes do seu semelhante 
mais desagradam – que êle se revelou 
como um civilizado de gôsto e um 
aristocrata da inteligência". 

Sr. Presidente, estas as palavras 
com que Assis Chateaubriand exaltou 
legítimamente, a memória daquele que foi 
um dos seus mais dignos auxiliares e 
uma das mais autênticas colunas dessa 
grande organização dos Diários e Rádios 
Associados. 

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

Durante o discurso do Sr. Lobão da 
Silveira o Sr. Moura Andrade deixa a 
Presidência, assumindo-a o Sr. Mathias 
Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Guido Mondin, 
por cessão do nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

O SR. GUIDO MONDIN (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
êste episódio da invasão de moradias 
nesta Capital em que se envolvem 
algumas dezenas de professôres tem 
mais gravidade do que se possa 
superficialmente supor. 

Para comentar tal acontecimento, 
começo com uma tecla em que já 
tenho batido muitas vêzes. Esta é a 
fase crucial de Brasília, mais difícil, 
muito mais difícil do que a da sua 
construcão, quando os recursos 
brotavam fáceis de tôdas as fontes e 
a euforia do grande cometimento 
apagava dos homens as perspectivas 
reais, as que ultrapassavam o 
horizonte do espetáculo material, para 
alcançar tôda uma problemática 
humana que Brasília congênitamante 
trazia. 

Quero admitir, quero aceitar, 
que os complexos planos da Nova 
Capital somados ao acodamento da 
construcão não pudessem evitar o 
esquecimento dos aspectos sociais que
 

a cidade envolveria. Talvez seja exigir 
demais que assim pensassem, quando 
vivemos sob a égide do nosso icorrigível 
"depois se dá um jeito". Talvez, também, 
fôsse um comportamento muito ao sabor 
dessa época de brutalidade, em que o 
que menos importa é o homem e os 
problemas do espírito. Por vêzes fico 
pensando se no fundo de tudo não há 
mesmo um propósito determinado. Repito 
que aceito que a preocupação de levantar 
paredes e asfaltar estradas não 
permitisse pensar no homem que iria 
viver entre essas paredes ou fora delas e 
andar por essas estradas. Acontece que o 
homem aí está. Ele veio dos sertões, das 
secas arrazadoras, das choupanas 
miseráveis, das cidadezinhas decadentes, 
em busca de um final para decênios de 
angústia. Ele se transportou de grandes e 
pequenos centros para estabelecer-se 
com seu negócio na promissora Brasília. 
Êle trouxe seu saber para transmití-lo às 
crianças e aos adolescentes, na grande 
missão de preparar homem úteis à 
sociedade. Êle trouxe seu Banco, sua 
profissão, sua arte, sua técnica, sua 
ciência. E com êle vieram sonhos, 
esperanças, patriotismo, abnegação, 
renúncias compreensão. Mas a ninguém 
é lícito supor que êsses sonhos 
esperanças, patriotismo, abnegação, 
renúncias, compreensão, perdurassem. O 
homem está sujeito às suas próprias 
contingências, à sua natureza, à sua 
humanidade. Entretanto, disso nada 
vemos. Passou a fase da construção 
febril, a que não permitia se pudesse ver 
tôda a subjetividade que se faz drama 
pessoal e problema social, mas agora, 
diante dêles, prosseguimos sem nada ver. 

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

O SR. GUIDO MONDIN: – Com 
muito prazer. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – 
Estou inteiramente solidário com as 
palavras de V. Ex.ª em favor dos 
professôres. Apóstolos da grande causa 
para a qual foram convocados, como nós, 
no início da mudança para Brasília, 
deviam ter merecido prioridade para as 
suas habitações. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Sou muito 
grato ao aparte de V. Ex.ª e confesso que 
contava com sua solidariedade às minhas 
palavras. 

(Lendo): 
Quando o cansaço da espera 

começou a minar as esperanças e a 
capacidade de renúncia foi murchando 
com essas flôres que o sol do Planalto 
definha, surgiram tímidos apelos contra 
silêncios de gêlo. Repetiram-se os apelos 
e o tempo passa sem prespectivas de 
solução. Não se muda o Executivo para 
Brasília porque não há moradia para os 
funcionários. O Hospital Distrital necessita 
de dezenas de enfermeiras diplomadas, 
mas não se pode contratá-las porque não 
teriam onde morar. 

Acontece que em Brasília vivem 
milhares de crianças, e de jovem que 
necessitam de instrução, aquelas nos 
cursos primários e êsses no ensino 
médio. Um dos mais belos espetáculos 
de crença em Brasília nos deu êsse 
contingente de professôres que aqui 
veio para atender à infância e à 
juventude da Nova Capital. Trouxeram o 
cabedal do seu idealismo e a beleza 
imarcescível da sua vocação. O 
magistério tem uma função de perene 
grandeza em meio à sociedade. A 
escola, como queria Ingenieros, é uma 
ponte entre o lar e a sociedade. Parece 
até que o pensador argentino previa os 
fatos que estamos apreciando quando 
afirmava que a dignidade do magistério 
elevar-se-á quando a consciência social 
prestigiar a significação do seu valor. E 
acrescentava: "Na Antiguidade, os mes- 
 

tres eram escravos; mais tarde foram 
servos; hoje são assalariados. O porvir 
dignificará cada vez mais a sua situação, 
assegurando-lhes incondicionalmente o 
confôrto material que necessitam, 
elevando-os no conceito civil à altura de 
suas funções e dando-lhes a autoridade 
moral que tornará mais eficaz o seu 
esfôrço. Não convém à sociedade que 
jornaleiros pessimistas se resignem a 
suportar crianças sem amá-las; sòmente 
devem ser professôres aquêles que 
podem cumprir por vocação uma tarefa 
que é, entre tôda a mais honrosa". 

Ora, se aceitamos êsses conceito – 
e ninguém os refutará – temos de julgar 
que os mestres, na sua missão altíssima 
de formar personalidades, não poderão 
levar para as suas aulas a angústia dos 
seus problemas pessoais, que 
transmitirão imperceptìvelmente aos que 
os ouvem. Entretanto o que acontecia e 
vem acontecendo aqui em Brasília, onde 
se quer, de cada atividade, fazer exemplo 
para o Brasil inteiro, é precisamente o 
pior. O professor foi relegado. 

O grande, o terrível problema de 
Brasília, que é a falta de moradia pôs o 
professorado entre as suas maiores 
vítimas. O que ouvi diretamente de 
professôras, quer dentre as que 
participaram das invasões quer entre 
aquelas que, por solidariedade, 
declararam-se em greve, fere o homem 
mais insensível. Não concebe que o 
magistério em Brasília se tenha sujeitado 
ate aqui a ter condições. E a pergunta 
brota agustiada, com o pensamento 
voltado para as crianças e a juventude de 
Brasília: com que espírito seus mestres 
lhes transmitem ensinamentos. Não é 
preciso ser psicólogo, não preciso ser 
sociólogo para medir extensão do 
problema. 

Ora, nesta Capital de contrastes, 
onde a mais primária das criaturas estará 
se apercebendo das tremendas 
desigualdades de vivência, que não 
diremos daqueles que a inteligência e a 
cultura faz sensíveis e no entretanto 
vivem a recalcar suas observações, numa 
tentativa insana para que não malogre o 
objetivo supremo de sua missão que é a 
de infundir na alma dos alunos os mais 
profundos sentimentos cívicos e o 
otimismo para a vida. Uma palavra de 
bondade, um conselho, um exemplo, 
ensinam mais moral do que um 
compêndio. Como poderão, porém, 
entregar-se a êsse exercício de tamanha 
expressão quem carrega dentro de si 
distúrbios emocionais agravados por uma 
situação que se prolonga sem esperanças 
de solução. 

É a essa a pungente realidade 
que envolve a maioria esmagadora do 
magistério de Brasília. Então que 
mais precisa indagar para saber que o 
desespêro induziu à invesão? Não se 
pode apreciar o acontecimento em 
têrmos de represálias e de punições. 
Urge que os responsáveis por essa 
situação que está reduzindo a Nova 
Capital a uma expressão que não é 
aquela decantada pelos folhetos 
multicores e pelos elogios 
estereotipados penetrem fundo êsse 
acontecimento que é sintoma de 
grave enfermidades social. 

Não me alinho entre os que etendem 
que atacando esta ou aquela autoridade 
se resolva alguma coisa. Prefiro dizer que 
estamos vivendo em Brasília uma fase de 
perplexidade coletiva, sufocados pelas 
proporções de cada realidade que 
sobreveio após o grande evento. É 
preciso que não nos perturbemos. Mas 
que as autoridades responsáveis saibam 
que o magistério de Brasília não está 
contra elas, contra uma situação. por isso 
mesmo não cabem nesta contingência 
impetuosas demonstrações de
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autoridade pois não é o que está em 
jôgo. Esta é uma hora de 
compreensão, de fraterno 
comportamento, em que as 
autoridades, com a responsabilidade 
que lhes é inerente, pensem em 
têrmos de solidariedade humana. Que 
não esqueçam, nessa conjuntura, 
quais as causas que levaram o 
professorado da Capital a tão 
desesperado recurso. 

Creio no idealismo, na 
urbanidade, na nobreza do magistério 
e não admitiria sem meus mais 
veementes protestos que o 
pretendessem desmoralizar, porque 
nessa atitudes se levaria de roldão o 
respeito e a confiança dos estudantes 
de Brasília. Creio da mesma forma 
nas autoridades que devem resolves 
a grave e insustentável questão da 
maradia dos professôres, dizendo-
lhes com sincera precisão quais as 
medidas que tomarão a respeito. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: – Com 
muita honra. 

O SR. PAULO FÉNDER: – Tive 
ocasião de visitar os professôres, em 
companhia de V. EX.ª, naquela tarde 
triste para a alegria de Brasília, em que 
êles se viram forçado a invadir casas há 
dois anos vasias, quando não tinham 
onde morar. Noticiando o fato desta 
tribuna, em discurso que antecedeu o de 
V. Ex.ª, ofereci ao Sr. Primeiro Ministro 
uma solução de emergência, e agora 
que V. Ex.ª clama pela solução, ouso 
aparteá-lo, a fim de que, no seu grande, 
lúcido e humanitário discurso, conste a 
estranhesa de outro Senador, isto é, a 
minha estranhesa por não haver, até 
agora, o Ministério encontrado solução 
para o caso dos professôres. A solução 
que sugeri foi a de que nenhum 
apartamento vago fôsse ocupado em 
Brasília, até que o último professor 
estivesse alojado. Estou informado de 
que há vagos, em Brasília, 
apartamentos em número superior 
àquele de que necessitam os 
professôres; e que os Ministérios estão 
providenciando a transferência de vários 
corpos de funcionários do Rio de 
Janeiro. Nada custava ao Sr. Primeiro 
Ministro resolver a situação dos atuais 
professôres de Brasília, com uma 
simples penada: determinando aos 
Ministros de Estado que entreguem os 
apartamentos vasios a professôres, a 
fim de que êstes, então, os locassem a 
professôres desabrigados. Esta a 
solução de emergência, até que o 
Govêrno planeje a edificação de casas, 
não só para funcionários que devem vir 
para Brasília, como para professôres 
que certamente ainda virão, com a 
expansão do ensino. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Nobre 
Senador, não são apenas os professôres 
que enfrentam o problema da moradia em 
Brasília. Sabemos do que está ocorrendo 
com os funcionários do Departamento dos 
Correios e Telégrafos, vivendo em 
barracos em sinal de protesto, com a 
preocupação de fazer sentir aos 
responsáveis, o Govêrno, sua angustiosa 
situação. Outras classes se envolvem 
nessa dramática situação, e porisso não 
sei se dispor simplesmente de 
apartamentos vagos em Brasília 
solucionará a questão, porque, então, 
teríamos agravado a situação para outras 
classes. 

Permita-me o nobre Senador. 
Fénder, mas esta não é a solução para o 
caso. É preciso que, especificamente, se 
cuide do problema que se cria em tôrno 
da vinda dos Ministérios em Brasília. Por 
isso clamamos constantemente, 
persistentemente; que procurem, sem 
descanso, resolver essa situação, porque 
estão se descuidando demais neste País, 
nesta Pátria em ebulição. 

O SR. PAULO FÉNDER: – Na minha 
opinião não adianta levantar celeuma, 
mas oferecer soluções práticas e 
 

objetivas, e isto foi o que fiz e que se me 
apresentou mais cabível, para resolver, 
pelo menos, a atual situação dos 
professôres. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Até aí 
concordo com V. Ex.ª, mas seria despir um 
santo para vestir outro. Quero que as 
autoridades responsáveis pensem patriótica 
e especificamente nesta emergência em 
tôrno do caso dos professôres sem agravar a 
situação existente, e para isso é preciso que 
trabalhem, é preciso que meditem e atuem 
em busca da solução acertada. Não é 
possível pensemos simplismente em dispor 
dos apartamentos vagos em Brasília, para 
dá-los aos professôres; mas o que não é 
permissível é que se procure agora, para 
atender aos professôres, usar um paliativo 
qualquer, deixando para as calendas gregas 
a solução definitiva de tão angustiante 
problema. 

Êste o sentido do nosso apêlo, do 
nosso protesto, do nosso clamor. Por isso 
mesmo, Sr. Presidente, compreendendo 
que o problema é da alçada do Executivo 
e dos órgãos que se criaram 
especialmente em Brasília para resolver o 
problema da moradia, é que a nós, na 
nossa função de Legislativo – não somos 
Executivo – mais cabe clamar, insistir, 
para que seja ferida a sensibilidade que 
não se manifesta em tôrno de tais 
problemas sociais. 

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

O SR. GUIDO MONDIN: – Com 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou 
informado de que o Professor Hermes 
Lima recebeu uma Comissão de 
professôres de Brasília para tratar do 
assunto e que já teria tomado as 
primeiras providências para que fôssem 
atendidos nas suas justas reivindicacões, 
ou seja, na obtenção dos apartamentos 
de que necessitam para morar. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Sou 
agradecido pelo esclarecimento que V. 
Ex.ª traz a esta Casa. 

Creio que dentro mesmo do 
pensamento do nobre Senador Paulo 
Fender, temos, efetivamente de dar uma 
solucão ou seja a utilização das casas de 
todo o conjunto invadido, de propriedade 
do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico, as quais estavam em 
completa disponibilidade, vazias há ano e 
meio e, inclusive, danificadas pelo tempo, 
porque fechadas. 

Portanto, por aí há de começar a 
solução. Confesso a ansiedade de 
solidarizar-me com os professôres, dentro 
sempre das atribuições desta Casa que 
são as de fazer sentir que estamos 
realmente preocupados com problemas 
dessa natureza. 

O SR. PADRE CALAZANS: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: – Com 
muito prazer. 

O SR. PADRE CALAZANS: – E' 
lamentável! que tudo isso aconteça. V. 
Ex.ª tem razão no seu clamor. O 
problema não é sòmente de habitação 
para professôres, mas para todos os 
trabalhadores, funcionários públicos e o 
próprio povo. Além da inexistência de 
casas, as poucas que há desafiam o 
orçamento de qualquer família. Dos 
direitos do homem, depois do direito à 
vida, parece-me que o de ter um telhado 
é dos primeiros. Êste problema, no 
Brasil, se envolve em escândalo. Não 
sei o que se passa nos outros Estados. 
Na Capital de São Paulo, por exemplo, 
se não me engano há setecentas mil 
famílias, das quais apenas duzentas mil 
possuem casa própria. O restante – não 
me refiro a trabalhadores nem à 
sociedade média – tem mais acesso ao 
próprio terreno, diante da exploração 
imobiliária que está desafiando a 
dignidade humana e a responsabilidade 
dos governantes, já dizia São João 
Crisóstomo: "Tôda fera tem sua furna e 
todo pássaro tem seu ninho". 
Como é duro falar-se em civilização 
cristã numa desordem econômica co-
 

mo a que atravessamos! Além do 
panorama doloroso que apresenta a 
Nação brasileiro, há o de uma Cidade 
nova como esta, com poucos meses de 
vida, onde os problemas fundamentais 
não são tratados dentro de uma 
hierarquia de valores e de respeito à 
dignidade da pessoa humana. Assistimos 
ao espetáculo de criaturas – no caso os 
professôres – invadirem casas vazias 
para usufruírem de um direito que lhes 
cabe como pessoas humanas. Assim, 
uno-me totalmente a V. Ex.ª no caso. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Nobre 
Senador padre Calazans, tudo que 
acontece é porque Brasília nasceu sem 
cuidar do homem. Isto tem sido mil vêzes 
proclamado e cada dia que passa mais 
sentimos que houve a preocupação de 
inaugurar Brasília no dia 21 de abril de 
1960, a preocupação de deslumbramento, 
de mostrar ao mundo inteiro a nossa 
capacidade, que realmente se expressou 
de maneira extraordinário. O homem, 
porém, que foi feito dêie? Que é do 
homem em Brasília? Se já temos no 
Brasil um deficit de 15 milhões de 
moradias, não deveriamos deixar que a 
nova Capital nascesse com êsses 
defeitos de cidade velha. 

Brasília está emoldurada por uma 
infinidade de favelas, que se instalam até 
no Plano Piloto. Que diremos, então, das 
cidades satélites? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: – Com 
satisfação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Naturalmente V. Ex.ª que anda nas ruas 
de Brasília como eu, deve-se defrontar a 
todo momento, com brasileiros que 
pedem esmola porque estão morrendo à 
fome. O problema de Brasília quanto ao 
emprêgo, por exemplo, já me parece 
insolúvel. 

O da moradia é um problema 
igualmente insolúvel. Todos os defeitos 
de que a cidade se ressente, apenas dois 
anos depois de criada, jamais deixarão de 
existir. Apenas, em relação ao gesto dos 
professôres, à atitude de protesto por êles 
assumida através de uma greve, é que 
tenho reservas. Se tôdas as classes, em 
Brasília, que não têm ainda condições 
satisfatórias de moradia deliberassem 
entrar em greve, haveria um colapso; 
Brasília pararia. A greve parece-me no 
caso, com sacrifício de crianças que 
devem receber educação, uma atitude 
inteiramente inescusável. E' curioso que 
êsses professôres só tivessem deliberado 
a invasão e entrado em greve, depois que 
o Congresso, generosamente, os efetivou 
nos seus cargos. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Sr. 
Senador Aloysio de Carvalho, em primeiro 
lugar os professôres em greve já 
retornaram às Escolas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Então fica a para a mocidade estudiosa o 
mau exemplo. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Tudo, nobre 
Senador, se resume no complexo chamado 
Brasília. Uma cidade que não tem problemas 
porque ela é uma cidade problema. 

Na medrugada de 1 para 2 do 
corrente, fui despertado às 3 horas. Eram 
professôres desesperados que pediam 
minha presença para uma reunião. 
Compareci, de imediato. Tive então 
oportunidade de ouvir depoimentos os 
mais chocantes que um homem possa 
ouvir, num retrato fiel, doloroso, trágico, 
da situação enfrentada por êstes, em 
relação às suas moradias. 

Há aspectos que eu não teria 
coragem de trazer para êste Plenário. 
Pergunto a V. Ex.ª: Suportaríamos nós, 
em nossa própria carne, situação dessa 
natureza? Gostaria de ver se nos seria 
possível resistir mais. Acresce que êles 
não estiveram mudos até aqui. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Em relação à invasão das casas para 
morar, eu nada disse. Admito que o 
desespêro a que chegaram tivesse ditado 
tal procedimento. Há de haver al- 
 

gum protesto; alguém afinal de contas, há 
de demonstrar que tem energia bastante 
para que diminuam pelo menos os 
problemas de Brasília. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Na 
hora do desespêro não podemos 
pensar em atitudes ou soluções 
ideais. O homem perde o contrôle e 
tudo aquilo que sufocou no tempo 
eclode naquele instante; as atitudes 
que tomam, então, não podem ser 
aquelas que o bom-senso, o 
raciocínio mais frio ditariam. Não é 
possível, temos que compreender! E' 
isto que clamo das autoridades: que 
se situem na posicão dos professôres, 
e compreendam que outra atitude não 
poderiam tomar. Eu também, no 
fundo, não concordo com essa 
atitude, mas entendo que a ela foram 
levados pelo desespêro. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
O nobre orador permite um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: – Pois não. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

V. Ex.ª há de proclamar a 
responsabilidade maior de uma classe 
como a de professôres. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Foi o que 
tive oportunidade de dizer-lhes, mas tive, 
também, de silenciar diante do que ouvi. 

Sempre me preocupa nos 
movimentos o seu conteúdo humano. 
Depois do que me esclareceram 
professôres e professôras, digo a V. 
Ex.ª que não sou revoludionário, não 
sou extremista, nem agitador, mas os 
acompanharia, porque não é possível, 
nobre Senador Aloysio de Carvalho, 
nesta fase de vida brasileira e, 
particularmente, nesta fase da vida de 
Brasília que nos comportemos com a 
tranqüilidade dos dias felizes. Tantos 
são os problemas, tal a inércia em 
tôrno dêsses problemas, tal o mistério 
na falta de soluções, que somos 
levados, pouco a pouco, a tomar as 
mesmas atitudes e a sofrer com tôdas 
as classes o que elas enfrentam 
atualmente. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – o nobre 
orador permite um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: – Com todo 
prazer. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – 
Nobre Senador Guido Mondin V. Ex.ª 
se refere ao desvendar do mistério 
que fere ao desvendar do mistério 
que existe em Brasília, e todos 
sentimos que êle se resume na 
solução do problema de moradia. 
Talvez – indago de V. Ex.ª – fôsse 
conveniente a inclusão no Orçamento 
da República de um percentual do 
Orçamento, num período de cinco 
anos, para solucionar o problema 
habitacional em Brasília. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Cocordo 
com V. Ex.ª. Aliás, notícia dos jornais de 
ontem dizem que será enviada 
Mensagem ao Congresso solicitando 
abertura de um alentado crédito para 
socorrer, precisamente, o problema da 
moradia em Brasília. 

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

O SR. GUIDO MONDIN: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – 

Não entre na apreciação jurídica nem 
administrativo do ato dos professôres 
e professôras, invandindo propriedade 
que não lhes pertença. Acho que êsse 
ato só poderá ser julgado pela 
Administração, pelo Poder Executivo 
e pelo Judiciário, se tal fôr o caso. 
Entretando, não deixa de haver um 
certa justificação para o gesto 
violento; o Sr. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira entendeu de fazer a 
mundança da Capital para Brasília 
quando esta Cidade não estava ainda 
em condições de receber o homem, S. 
Exa. no entanto, quis ser faraó e 
deixar sua pirâmide. Sòmente isso, 
tudo mais é o resultado do anseio do 
Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira 
de entrar para a História, sem 
merecimento para isso. 
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O SR. GUIDO MONDIN: – 

Responderei ao aparte do nobre Senador 
Fernandes Távora concluindo meu 
discurso. 

Insisto em que esta é a fase crucial 
de Brasília. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – O 
nobre orador permite um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: – Com 
muita honra. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – 
Acompanho com todo interêsse o 
discurso de V. Exa. Devo dizer que o 
problema habitacional de Brasília me 
preocupa desde quando aqui cheguei. Há 
poucos dias tive oportunidade, da tribuna 
deste Casa, de apelar ao Govêrno no 
sentido da aprovação do plano 
apresentado pelo Grupo de Trabalho de 
Brasília, o qual coincide inteiramente com 
o que acaba de propor o nobre Senador 
José Feliciano. Quanto ao problema dos 
professôres, de há muito me vem 
preocupando. Lamento profundamente 
que essa classe venha recebendo dos 
podêres públicos, tratamento um tanto 
desigual. Muitas vêzes fui procurado, no 
Senado e fora dêle, no sentido de 
encontrar habitação qualquer que fôsse, 
para um professor e, por isso, solidarizo-
me com V. Exa., no discurso que profere. 
Neste ensejo, apelo para as autoridades 
no sentido de que seja dado aos 
professôres solteiros, – àqueles que 
chamados à Polícia para prestar 
depoimentos, ao regressarem 
encontraram suas casas ocupadas – o 
mesmo tratamento dispensado aos 
professôres casados, que continuam 
habitando as casas que ocuparam. Afinal, 
a situação é idêntica, e não se justifica a 
diferença de tratamento só pelos fato de 
se terem ausentado os professôres 
solteiros a fim de prestar depoimento na 
Polícia. Êste o meu apêlo, através do 
discurso de V. Exa., às autoridades 
competentes e ao Sr. Prefeito da Cidade. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Muito 
grato ao aparte pleno de humanidade do 
nobre Senador Joaquim Parente. 
Procurei, em meu discurso, fixar o ponto 
de que aquelas criaturas a quem 
entregamos nosso filhos para instruir, não 
podem, em missão de tanta grandeza, 
levar para as aulas o pêso de problemas 
da natureza, dêste que estão enfrentando 
em Brasília. 

Gostaria que as autoridades 
responsáveis, pelo menos, se fixassem 
nesse ponto, e daí teriam de partir tôdas 
as soluções. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: – Com 
muito prazer. 

O SR. PAULO FENDER: – Não 
desejaria que o discurso de V. Exa. se 
constituisse em motivo para ataques à 
construção de Brasília. Brasília tem suas 
lacunas, teria de tê-las, mas é, realmente, 
um marco na civilização brasileira. 
Despiciendo seria alinhar, aqui, tantas 
razões, já aduzidas, para a construção de 
Brasília. Sabemos todos de sua 
importância histórica, geográfica, política 
e econômico-social. Não convém repisar 
argumentos, pois Brasília está com 
realidade indiscutível perante o mundo e 
perante o País. Não importa que essas 
dificuldades surjam. Aceito o discurso de 
V. Exa. não porém como crítica à 
Juscelino Kubitschek, que já o afirmei 
desta tribuna, precisava ser reeleito para 
continuar Brasília. O que falta a Brasília é 
– Juscelino Kubitschek. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Nobre 
Senador Paulo Fender, creio que em 
nenhuma manifestação ouvida neste 
plenário, se fêz qualquer alusão contra 
Brasília. Nossa prencupacão, 
precisamente, é fazer de Brasília aquela 
Capital que desejamos. Nossa função é 
precisamente essa,... 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Muito 
bem! 

O SR. GUIMO MONDIN: – ...mas 
não é com elogios sistemáticos que se 
fará a Brasília que desejamos. 

 

O SR. PAULO FENDER: – Não faço 
elogios sistemáticos, apenas, diante 
das dificuldades apontadas por V. 
Ex.ª, e diante dos erros que aí estão, 
chega-se à conclusão lógica de que 
só o realizador de Brasília poderia 
continuá-la. V. Ex.ª não ignora que a 
falta de continuidade na construção 
de Brasília é a responsável por 
tôdas essas dificuldades e 
irregularidades que se estão 
apresentado. Esta é a realidade, não 
houve continuidade na obra de 
Juscelino Kubitschek. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Quero 
deixar com V. Ex.ª, nobre Senador 
Paulo Fender, êsse raciocínio, não o 
penetro, não o comento. Tentarei 
concluir meu discurso, cujo fecho 
responde não apenas ao aparte do 
Senador Fernandes Távora, mas 
também ao de V. Ex.ª. 

Insisto em que esta é a fase 
crucial de Brasília. Que mais precisa 
para demonstrá-lo do que êsse 
episódio da invasão, por professôres, 
das casas construídas pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico? Mas nos estamos a 
postos, senhor Presidente, para 
pugnar pela humanização de Brasília, 
nós, os transplantados, nós, os que 
sabíamos que depois da cidade feita 
de cimento, ferro e asfalto, teríamos 
de construir uma Brasília com a 
argamassa do amor, do sentimento, 
da fraternidade, para a qual não são 
necessários planos, mas a vigília 
constante como esta que se impõe 
para solucionar quanto aspira o 
magistério da Capital da República. 
(Muito bem; muito bem). 

Durante o discurso do Senhor 
Guido Mondim, o Senhor Mathias 
Olympio deixa a Presidência, 
reassumindo-a o Senhor Moura 
Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa requerimentos que vão ser lidos 
pelo Senhor 1º Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 182, DE 1962 
 

Nos têrmos do artigo 330, letra c, 
do Regimente Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara número 21, de 1962, que fixa 
novos valores para os vencimentos dos 
servidores da União, institui 
empréstimo compulsório e altera 
legislação do Impôsto de Renda, 
autoriza emissão de títulos de 
recuperação financeira, modifica 
legislação sôbre emissão de letras e 
obrigações do Tesouro Nacional e dá 
outras providências. – Gilberto 
Marinho, Barros Carvalho, Lima 
Teixeira, Líder da Maioria, em 
exercício. – Benedito Valladares, Líder 
do P. S. D. – Joaquim Parente, 
Silvestre Péricles. 

 
REQUERIMENTO Nº 183, DE 1962 

 
Urgência

Nos têrmos do artigo 330, letra c, 
do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Decreto 
Legislativo número 3, de 1962, que 
aprova o acôrdo de transportes 
aéreos regulares entre o Brasil e o 
Japão, firmado no Rio de Janeiro em 
14 de dezembro de 1956. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 
1962. – Afrânio Lages, no exercício da 
liderança da UDN. 

O SR. PRESIDENTE: – Os 
requerimentos que acabam de ser lidos, 
serão apreciados ao final da Ordem do 
Dia. 

 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em turno unico, da 
Emenda da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado número 
18, de 1957, de autoria do Senhor 
Senador Arlindo Rodrigues, que 
dispõe sôbre a não aplicação, a partir 
da vigência da Lei número 1.050, de 
1950, ao extranumerário-mensalista, 
diarista ou tarefeiro julgado incapaz 
por motivo de acidente em serviço ou 
em virtude de moléstia profissional ou 
doença especificada em Lei, das 
normas estabelecidas no Decreto-lei 
número 3.768, de 28 de outubro de 
1941 (em regime de urgência, nos 
têrmo do artigo 330, letra c, do 
Requerimento número 142, de 1962, 
dos Senhores Afrânio Lages e 
Jefferson de Aguiar, respectivamente 
Lider da Minoria e Lider da Maioria 
em exercício, aprovado na sessão de 
26 de abril), tendo Pareceres: – da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
favorável; salvo quanto ao § 2º do 
artigo 2º – de Serviço Público  
Civil, favorável; – de Legislação 
Social, favorável; – de Finanças, 
favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão 

de Constituição e Justiça propôs a 
supressão do parágrafo 2º do art. 2º da 
Emenda da Câmera por meio de emenda, 
que, nessas condições, constitui 
subemenda. 

O Regimento, em seu artigo 299, 
estabelece que a emenda da Câmara 
a projeto do Senado não é suscetível 
de modificação por meio de 
subemenda. 

À vista disso, a Mesa não poderá 
submeter ao voto do Plenário a 
submenda da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O Regimento, entretanto, 
permite, em casos dessa natureza, 
que o texto da Câmara seja votado 
parceladamente, se qualquer 
Comissão, em seu parecer, se 
manifestar favoràvelmente a umas 
partes e contràriamente a outras. 
Nessa hipótese, a votação se fará em 
grupos, segundo o pronunciamento 
das Comissões. 

Baseada nesse preceito 
regimental, a Mesa submeterá a 
emenda da Câmara em duas partes. A 
primeira constará do texto recebido 
da casa revisora, exceto o parágrafo 
2º do artigo 2º. A segunda será êsse 
dispositivo assim destacado. 

1) Votação, em escrutínio 
secreto, da emenda da Câmara, salvo 
o parágrafo 2º do artigo 2º. Nessa 
parte tôdas as Comissões são 
favoraveis. 

2) Votação, também em escrutínio 
secreto, ao parágrafo 2º do artigo 2º. A 
Comissão de Constituição e Justiça é 
contrária a êsse dispositivo, cuja 
supressão aconselhou. As demais 
Comissões são favoráveis à sua 
manutenção. 

3) Terminada a votação, a matéria 
irá a Comissão de Redação. 

Vai-se proceder à votação da 
Emenda da Câmara salvo o parágrafo 
2º do Artigo 2º, que será votado em 
seguida. 

Em votação a Emenda da Câmara. 
Os Senhores Senadores que a 

aprovam, queiram permanecer  sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
Em votação o parágrafo 2º do Artigo 

2º. 
Os Senhores Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está rejeitado. 
 

E' a seguinte a Emenda da Câmara 
aprovada: 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 

18, DE 1957 
 

Dispõe sôbre a não aplicação das 
normas estabelecidas no Decreto-lei nº 
3.768, de 1941 a partir da vigência da Lei 
nº 1.050, de 1950, aos extranumerários 
mensalistas, diaristas ou tarefeiros 
julgados incapazes por motivo de 
acidente em serviços, de moléstia 
profissional ou por doença especificada 
em lei. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ao servidor extranumerário, 

de qualquer categoria, quando 
julgado incapaz por motivo de acidente 
em serviço, de moléstia profissional 
ou de doença especificada em lei, aplicar-
se-ao as disposições dos artigos 
178 e 182, letra b, da Lei número 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, 
ficando derrogadas, a partir da 
vigência da Lei nº 1.050, de 3 de janeiro 
de 1950, as normas restritivas 
estabelecidas no § 4º, do art. 5º, do 
Decreto-lei nº 3.768, de 28 de outubro de 
1941. 

Art. 2º E' o Poder Executivo 
autolizado a proceder, pelos órgãos 
competentes, à revisão dos proventos de 
inatividade dos extranumerários 
aposentados até a data desta lei, para o 
fim de conceder-lhes salário integral 
idêntico ao que perceberiam se 
estivessem em atividade. 

§ 1º Os benefícios decorrentes 
da referida revisão, bem com todos 
os seus efeitos, retroagirão à data 
em que passou a vigor a Lei nº 1.050, 
de 1950, a que faz remissão o art.
 1º. 

Art. 3º Para atender às despesas 
decorrentes desta lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a tomar as 
providências necessárias à abertura do 
respectivo crédito especial. 

Art. 4º A transferência do valor 
necessário ao pagamento dos 
proventos revistos na forma do art. 2º 
desta lei será feita de conformidade 
com as regras estabelecidas pelo 
Decreto-lei nº 3.768, de 28 de outubro 
de 1941. 

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

E' o seguinte o parágrafo do artigo 
2º, rejeitado: 

§ 2º Para aplicação do disposto 
no presente artigo, serão somados, 
nas suas respectivas datas, os 
valores fixados nas tabelas de 
vencimentos, salários e abonos 
vigentes a época aposentadoria e dos 
reajustes. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria 
vai à Comissão de Redação. 

Votação, em turno único do 
Projeto de Lei da Câmara número 
138, de 1961 (número 493, de 1959 
na Casa de origem), que concede aos 
radialistas aposentadoria aos trinta 
anos de serviço (em regime de 
urgência, nos têrmos do artigo 330, 
letra c, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento número 157, 
de 1962, dos Senhores Senadores 
José Feliciano e Jefferson de Aguiar, 
Lider Maioria em exercício, aprovado 
na sessão de 27 de abril), tendo 
Pareceres da Comissão de Legislação 
Social, sob nº 101, de 1962, 
ofercendo substitutivo: da Comissão 
de Constituição e Justiça, favorável 
ao substitutico: da Comissão de 
Serviço Público Civil, favorável ao 
substitutivo; da Comissão de 
Finanças favorável ao substitutivo. 
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A discussão foi encerrada na sessão 

de 3 de maio. 
Em votação o Substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está, aprovado. Fica prejudicado o 

projeto. 
E' o seguinte o substitutivo apovado: 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 1 – (C.L.S.) 
 

Aplica aos radialistas profissional de 
13 de janeiro de 1959, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Aplicam-se aos "radalistas 

profissionais", no que couber, as 
disposições da Lei nº 3.529, de 13 de 
janeiro de 1959, que concede aos 
jornaIistas profissionais aposentadoria 
com trinta (30) anos de serviço,  
e as constantes da Subeção V. 
Capitulo III, arts. 67 a 71, do Decreto 
nº 48.959 – A, de 19 de setembro de 
1960. 

Art. 2º Considera-se "radialista 
profissional" aquêle que, trabalhando 
em emprêsa de rádio ou televisão, 
percebendo remuneração habitual, 
esteja compreendido no âmbito da 
categoria profissional dos radialistas, 
representada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Emprêsas de 
Radiofusão, e registrados no Serviço 
de Identificação Profissional do 
Departamento Nacional do Trabalho, 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, na forma da 
legislação em vigor. 

Art. 3º As dúvidas oriundas da 
aplicação desta lei serão resolvidas 
pelos órgãos competentes do 
Ministério do Trabalho e Previdência 
Social. 

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

Sala das Comissões, em 2 de maio 
de 1961. – Lima Teixeira, Presidente. – 
Lopes da Costa, Relator. – Lobão da 
Silveira. – Heribaldo Vieira. – Dix-Huit 
Rosado. 

E' o seguinte o projeto prejudicado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, 
DE 1961 

 
Concede aos radialistas 

aposentadoria integral aos trinta anos de 
serviço. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Serão aposentados pelos 

Institutos de Previdência a que 
pertencerem, com remuneração integral, 
os radialistas profissionais que trabalhem 
em emprêsas de radiodifusão, quando 
contarem trinta (30) anos de serviço. 

Art. 2º Considera-se radialista, para 
os efeitos desta lei, o profissional de 
emprêsa de Rádio ou Televisão, que 
perceba remuneração habitual e esteja 
enquadrado da categoria profissional dos 
radialistas, representada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Emprêsas de 
Radiodifusão. 

Art. 3º A aposentadoria a que se 
refere a presente lei, será concedida ao 
radialista profissional que contar no 
mínimo, trinta (30) anos de atividades 
profissionais em uma ou mais emprêsas 
radiofônicas. 

Parágrafo único – A aposentadoria 
requerida pelo próprio interessado será 
despachada, no prazo máximo de 
noventa (90) dias, pela Instituição de 
Previdência Social a que estiver filhado o 
radialista profissional. 
Art. 4º Na concessão de aposentadoria 
será observado o prazo de carência de 
vinte e quatro (24) meses de 
contribuições prestadas à Institui- 
 

ção de Previdência Social a que pertencer 
o segurado. 

Art. 5º O tempo de serviço será 
computado de acôrdo com os 
preceitos da legislação trabalhista e a 
sua comprovação se fará pela 
Carteira Profissional, regulamente 
anotada pelos registros de 
empregados existentes nas emprêsas 
de radiodifusão, atestado do Sindicato 
de Empregados em Emprêsas de 
Radiodifusão ou pelas demais provas 
admitidas em direito. 

Art. 6º O valor mensal da 
aposentadoria corresponderá ao salário 
profissional vigente na data da concessão 
do benefício. 

§ 1º Caso remuneração do 
radialista, à epoca da concessão de 
beneficio, seja superior ao salário 
profissional vigente, a importância da 
aposentadoria será fixada na base do 
salário médio correspondente às 
ultimas vinte o quatro (24) 
contribuições, não podendo ser 
inferior ao salário profissional. 

§ 2º Os proventos da aposentadoria 
serão percebidos a partir da data em que 
o segurado se desligar do serviço da 
emprêsa. 

§ 3º Quando o radialista trabalhar 
simultâneamente em mais de uma 
emprêsa de radiodifusão, sua 
aposentadoria será calculada sôbre a 
soma dos salários de contribuições. 

Art. 7º O aposentado aos têrmos 
desta lei que voltar a exercer emprego ou 
atividade remunerada não será segurado 
em razão dêsse emprêgo ou atividade. 

Art. 8º Nenhuma contribuição incidirá 
sôbre os proventos da aposentadoria, 
devendo a Instituição de Previdência 
Social registrar em separado as 
concessões deferidas. 

Art. 9º Os radialistas profissionais 
que exercerem suas atividades na 
Agência Nacional e emissoras oficiais ou 
autárquicas, onde são equiparados e 
percebem as vantagens dos sevidores 
públicos as vantagens e segurados 
obrigatórios do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Estado, 
serão aposentados por êsse Instituto, na 
forma da presente lei. 

Parágrafo único. A apuração do 
tempo de serviço a que se refere êste 
artigo será feita computando-se a 
atividade radialística em entidade pública, 
paraestatal e autárquica. 

Art. 10 Não se aplica aos segurados 
do Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado do disposto no 
art. 8º. 

Art. 11. O Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores do 
Estado pagará as aposentadorias 
concedidas de acôrdo com a 
presente lei, cabendo à união 
reembolsá-lo pelas importâncias 
dispendidas. 

Art. 12 As dúvidas e omissões serão 
resolvidas pelo Ministério do Trabalho, 
ouvido prèviamente o Departamento 
Nacional de Previdência Social e o 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Emprêsas de Radiodifusão. 

Art. 13 Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogada das as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria 
vai à Comissão de Redação. 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo, originário da 
Câmara das Deputados (nº 65, de 1961, 
na Casa de origem), que concede 
anistia a eleitores faltosos e exime de 
multa aquêles que tenham deixado de 
se alistar no prazo legal (em regime de 
urgência, nos têrmos do artigo 330, 
letra c, do Regimento Interno em 
virtude do Requerimento nº 158,
 

de 1962, dos Srs. Afrânio Lages e 
Jefferson de Aguiar, respectivamente 
Lider da Minoria e em exercício, 
aprovação na sessão de 27 de abril); 
tendo pareceres (nos 102 e 103, de 1962) 
da Comissão de Finanças, favorável. 

A discussão foi encerrada na sessão 
de 3 do corrente. 

A Presidência esclarece que o 
Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça é pelo arquivamento do Projeto, 
por entender que a anistia que nêle se 
pretende conceder aos eleitores que 
deixaram de votar nas eleições realizadas 
no País, nos últimos dez anos, e a 
isenção da multa e das sanções previstas 
àqueles que tenham deixado de se alistar, 
no prazo legal, está já contida no Decreto-
Legislativo nº 18, de anistia, já 
promulgado pelo Congresso Nacional. 

Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
E' o seguinte o projeto rejeitado, que 

vai ao Arquivo: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 4, DE 1962 

 
(Nº 65-B, de 1961, na Câmara) 

 
Concede anistia a eleitores faltosos e 

exime de multa aquêles que tenham 
deixado de se alistar no prazo legal. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida anistia aos 

eleitores que deixaram de votar nas 
eleições realizadas no País, nos 
últimos dez anos, não se lhes 
aplicando as sanções previstas nas 
Leis números 1.164, de 24 de julho de 
1950, e 2.550, a de 25 de julho de 
1955. 

Art. 2º Ficam isentos da multa e das 
sanções previstas nos arts. 38 e 39 da Lei 
nº 2.550, de 25 de julho de 1955, aquêles 
que tenham deixado de se alistas no 
prazo legal. 

Art. 3º Os processos em curso serão 
arquivados mediante despacho da 
autoridade competente, de ofício, com 
isenção de selos, custas ou 
emolumentos. 

Art. 4º Êste decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Votação em turno único da 
redação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, 
de 1961, que cria Juntas de 
Conciliação e Julgamento na 6ª 
Região da Justiça do Trabalho, e dá 
outras providências (redação 
oferecida pela Comissão de Redacão 
em seu Parecer nº 100, de (1962). 

Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Está aprovada. 
E' a seguinte a redação final 

aprovada, que vai à Câmara dos 
Deputados: 

 
PARECER Nº 100, DE 1962 

 
Redação final das Emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
115, de 1961 (nº 98-C-59 na Casa de 
origem), que cria Junta de Conciliação e 
Julgamento, na 6ª Região da Justiça do 
Trabalho, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes 
A Comissão apresenta a redação 

final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 115, de 1961 (nº 93-
C-59, na Casa de origem). 

Sala das Comissões, 27 de abril de 
1962. – Sérgio Marinho, Presidente. – 
Lourival Fortes, Relator. – Ruy Carneiro. 

 
EMENDA Nº 1 

 
(de redação) 

 
À ementa. 
Dê-se à ementa do projeto a 

seguinte redação: 
"Cria Juntas de Conciliação e 

Julgamento nas 2ª, 4ª, 6ª e 8ª Regiões da 
Justiça do Trabalho; eleva à 1ª categoria 
os Tribunais Regionais do Trabalho das 
7ª e 8ª Regiões; extingue as atuais 
funções de Suplente de Juiz do Trabalho, 
Presidente das Juntas de Conciliação e 
Julgamento, com sede em Recife, e dá 
outras providências". 

 
EMENDA Nº 2 

 
(Correspondente à emenda nº 2-CSPC) 

 
Ao art. 7º, § 2º. 
Dê-se ao § 2º, do art. 7º, a seguinte 

redação: 
§ 2º Os vencimentos e as 

gratificações dos cargos e funções de que 
trata êste artigo são reguladas pela Lei nº 
3.414, de 20 de junho de 1958". 

 
EMENDA Nº 3 

 
(Correspondente à emenda nº 3 – CSPC) 

 
Ao art. 11. 
Dê-se ao art. 11 do projeto a 

seguinte redação: 
"Art. 11. São criados, nos Quadros 

do Pessoal da Justiça do Trabalho das 2, 
4ª, 6ª e 8ª Regiões, para lotação das 
Juntas de Conciliação e Julgamento 
criadas por esta lei, os cargos constantes 
das Tabelas anexas". 

 
EMENDA Nº 4 

 
(Corresponde à emenda nº 1 – CSPC) 

 
Substituam-se ás tabelas A e B a que se refere o artigo 11 do Projeto pelas 

seguintes: 
 

TABELA A 
 

6ª REGIÃO DA JUSTICA DO TRABALHO 
 

Cargos isolados de provimento efetivo 
 

Número 
de 

Cargos 
CARGOS Padrões 

2 Chefe da Secretaria das 4ª e 5ª JCJ do Recife ....................... PJ-1 

6 
Chefe de Secretaria das JCJ de Goiânia, Nazaré da Mata, 
Escada, Palmares, Jaboatão e Caruaru .................................. 

PJ-2 

2 Oficial de Justiça das 4ª e 5ª JCJ do Recife ............................ PJ-8 
6 Oficial de Justiça das JCJ de Goiânia, Nazaré da Mata, 

Escada, Palmares, Jaboatão e Caruarú .................................. PJ-9 
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Cargos de Carreira 
 

Número 
de 

Cargos 
CARGOS Padrões 

   
10 Oficial Judiciário, sendo 4 (quatro) para às 4ª e 5ª 

JCJ do Recife e 6 (seis) para as demais JCJ ora 
criadas ......................................................................... PJ-  7 

12 Auxiliar Judiciário, sendo 6 (seis) para às 4ª e 5ª JCJ 
do Recife e 6 (seis) para às demais JCJ ora criadas .. PJ-  9 

10 Servente, sendo 4 (quatro) para às 4ª e 5ª JCJ do 
Recife e 6 (seis) às demais JCJ ora criadas ............... PJ-13 

   
 

TABELA B 
 

8ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

Cargos isolados de provimento efetivo 
 

Número 
de 

Cargo 
CARGOS Padrões 

   
2 Chefe de Secretaria das 2ª e 3ª JCJ de Manáus e 

Belém........................................................................... PJ-1 
3 Chefe de Santarém das JCJ de Parintins, Capanema 

e Santarém ................................................................. PJ-2 
2 Oficial de Justiça das 2ª e 3ª JCJ de Manaus e 

Belém .......................................................................... PJ-8 
3 Oficial de Justiça das JCJ de Parintins, Capanema 

Santarém .................................................................... PJ-9 
   

 
Cargos de Carreira 

 
Número 

de 
Cargos 

CARGOS Padrões 

   
4 Oficial Judiciário, sendo 2 para a 3ª JCJ DE Belém e 

2 para às JCJ de Capanema e Santarém ................... PJ-  7 
4 Auxiliar Judiciário, sendo 2 para a 3ª JCJ de Belém e 

2 para às JCJ de Capanema e Santarém ................... PJ-  9 
4 Servente, sento 2 para a 3ª JCJ de Belém e 2 para 

às JCJ de Capanema e Santarém .............................. PJ-13 
   

 
EMENDA Nº 5 

 
(Corresponde à emenda nº 1 – CSPC) 

 
Acrescentem-se, no projeto, depois da tabela B, as seguintes: 

 
TABELA C 

 
2ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 
Cargos isolados de provimento efetivo 

 
Número 

de 
Cargos 

CARGOS Padrões 

   
1 Chefe da Secretaria da JCJ de Limeira ...................... PJ-2 
1 Oficial de Justiça da JCJ de Limeira ........................... PJ-9 
   

 
Cargos de Carreira 

 
Número 

de 
Cargos 

CARGOS Padrões 

   
1 Oficial Judiciário para a JCJ de Limeira ...................... PJ-  7 
1 Auxiliar Judiciário para a JCJ de Limeira .................... PJ-  9 
1 Servente para a JCJ de Limeira ................................. PJ-13 
   

 

TABELA D 
 

4ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

Cargos isolados de provimento efetivo 
 

Número 
de 

Cargos 
CARGOS Padrões 

   
1 Chefe de Secretaria da JCJ de Itajaí PJ-2 
1 Oficial de Justiça da JCJ de Itajaí PJ-9 
   

 
Cargos de Carreira 

 
Número 

de 
Cargos 

CARGOS Padrões 

   
1 Oficial Judiciário para a JCJ de Itajaí ............................. PJ-  7 
1 Auxiliar Judiciário para a JCJ de Itajaí ........................... PJ-  9 
1 Servente para a JCJ de Itajaí ........................................ PJ-13 
   

 
Parecer publicado no "Diário do Congresso Nacional" de 4 de maio de 1962 
 

O SR. PRESIDENTE: – Designo o 
Sr. Jefferson de Aguiar para 
acompanhar na outra Casa do 
Congresso, o estudo das emendas do 
Senado. 

Votação, em turno único, do 
Requerimento nº 169, de 1962, em 
que o Sr. Senador Paulo Fender 
solicito passe à Comissão que se 
seguir no despacho inicial de 
distribuição o Projeto de Lei da 
Câmara nº 94, de 1961, que dispõe 
sôbre o Estatuto do Trabalhador Rural. 

Sôbre a mesa requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 184, DE 1962 
 

Nos têrmos dos arts. 212, letra i, e 
274, letra b, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da votação do 
requerimento nº 169, de 1962, para ser 
incluído na sessão de 14-5-62. 

Sala das Sessões, em 9 de Maio 
de 1962. – Paulo Fender. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
virtude da deliberação do Plenário, a 
matéria sai da Ordem do Dia, para a 
ela retornar na sessão de 14 do 
corrente. 

Em votação, em turno único, do 
Requerimento nº 170, de 1962, em 
que o Sr. Senador Victorino Freire 
solicita 120 dias de licença. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Em conseqüência, será 

convocado o suplente do nobre 
Senador Victorino Freire Sr. Alfredo 
Duailibe. 

Votação, em turno único, do 
Reequerimento nº 172, de 1962, em 
que o Sr. Senador Jefferson de Aguiar 
solicita a convocacão do Sr. Ministro 
da Fazenda para expor, 
circunstanciada e detalhadamente, 
todos os assuntos relacionados com a 
situação econômico-financeira do País 
perante o Senado Federal. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
A Presidência dará conhecimento ao Sr. 
Ministro da Fazenda do Requeri- 
 

mento ora aprovado, nos têrrnos do 
que dispõe o Art. 380 do Regimento, 
segundo o qual os Ministros de Estado 
poderão comparecer perante o Senado 
Federal, qualquer Sr. Senador, com 
aprovação do Plenário. 

Adotar-se-á sôbre a matéria a 
seguinte orientação: será dado 
conhecimento ao Sr. Ministro da 
Fazenda da lista de informações 
desejadas a fim de que S. Exa., em 
prazo que lhe fôr estipulado e nas 
horas regimentais da sessão, 
compareça a esta Casa. 

A Presidência entrará em 
entendimentos com o Sr. Ministro e 
dará ciência ao Senado da data em 
que Exa. comparecerá a Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 185, DE 1962 
 

Requeiro seja transferida para o 
último lugar da Ordem do Dia a eleição 
constante do item 8. a) Mathias 
Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria 
será apreciada depois da votação do 
Item nº 12, da Ordem de Dia. 

Votação em segundo turno, do 
Projeto de Lei do Sanado nº 8, de 
1962, que considera de utilidade 
pública o Círculo Operário de Caetité, 
com sede na Cidade de Caetité, 
Estado da Bahia, tendo Parecer sob nº 
74, de 1962, da Comissão de 
Constituição e Justiça pela aprovação. 

A discussão foi encerrada a 4 do 
corrente. 

Em votarão. 
Os Srs. Senadores que aprovam 

projeto queiram ficar sentados (Pausa) 
Aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovam 

em segunda discussão, que vai à 
Comissão de Redacão: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, 

DE 1952 
 
Considera de utilidade pública o 

Circulo Operário do Caetité, com 
sede na cidade de Caetité, Estado 
da Bahia. 

O Congresso Nacional derreta: 
Art. 1º E' considerado de utilidade 

pública o Círculo Operário de Caetité,
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entidade civil de objetivos filantrópicos, 
com personalidade jurídica e sediada no 
Município de Caetité, Estado da Bahia. 

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

Votação, em turno único do Projeto 
de Lei da Câmara nº 66, de 1954 (nº 
3.727, de 1953, na Casa de origem) que 
acrescenta um parágrafo ao artigo 4º do 
Decreto-lei nº 5.452, de 1-5-1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), 
tendo Pareceres I – Sôbre o projeto (nº 
1.245, de 1957 – da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; – da Comissão de 
Legislação Social. 1º – nº 1.246, de 1957, 
favorável; 2º – nº 70, de 1962 (em virtude 
do Requerimento nº 333, de 1961, e após 
a audiência do Senhor Ministro do 
Trabalho) pela rejeicão; II – Sôbre as 
emendas de Plenário (ns. 1 a 3) (nº 70, 
de 1961) – da Comissão de Constituição 
e Justiça, pela constitucionalidade – da 
Comissão de Legislação Social: 1º – nº 
71, de 1961, pela rejeição; 2º – nº 70, de 
1962, pela rejeição. 

A discussão dêste projeto também 
foi encerrada a 4 do corrente. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 66, DE 1954 
 
Acrescenta parágrafo único ao art. 4º 

do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ao art. 4º do Decreto-lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), é 
acrescentado o seguinte parágrafo único: 

"Art. 4º................................................ 
Parágrafo único. Computar-se-ão, 

na contagem de tempo de serviço, 
para efeito de indenização e 
estabilidade, os períodos em que o 
empregado estiver afastado do 
trabalho prestando serviço militar, em 
gozo do benefício por parte de 
instituição de previdência social e por 
motivo de acidente do trabalho". 

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

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
as emendas, ambas de pareceres 
contrários. 

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

Rejeitadas. 
São as seguintes as emendas 

rejeitadas: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Substitua-se o art. 1º pelo seguinte: 
Art. 1º Ao art. 4º da Consolidação 

das Leis do Trabalho (Decreto-lei número 
5.452, de 1º de maio de 1943), 

Acrescente-se o seguinte parágrafo 
único: 

Art. 4º................................................. 
Parágrafo único. Computar-se-á, 

igualmente, para efeito de indenização e 
de estabilidade, o período em que o 
empregado estiver afastado do serviço, 
por motivo de acidente de trabalho. 

EMENDA Nº 2 
 
Suprima-se no parágrafo único do 

artigo 4º entre as palavras "trabalho" e 
"por", o seguinte: 

..... prestando serviço militar, em 
gôzo de benefício por parte de instituição 
de previdência social e .... 

 
EMENDA Nº 3 

 
No art. 4º parágrafo único, referido 

no art 1º. suprima-se as expressões "e 
estabilidade". 

Rejeitadas as emendas, o projeto vai 
á sanção. 

Votação em discussão única do 
Requerimento nº 178, de 1962, pelo qual 
o Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita 
a convocação do Sr. Ministro da Indústria 
e Comércio a fim de expor, 
circunstanciada e detalhadamente, os 
planos de govêrno e medidas porventura 
já adotadas para a contenção e possível 
redução do custo de vida, especialmente 
para propiciar maior produção, maior 
produtividade e extinção da especulação. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1º Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 186, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l e 

274, letra b, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da votação do 
Requerimento nº 178, a fim de ser feita na 
sessão de 18 de corrente. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 
1962. – Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude 
da deliberação do Plenário a matéria sai 
da Ordem do Dia para retornar na sessão 
de 18 do corrente. 

Votação, em turno único do 
Requerimento nº 179, de 1962, pelo qual 
o Sr. Senador Lima Teixeira solicita a 
transcrição nos Anais do discurso 
proferido pelo Sr. Presidente da 
República no dia 1º de maio em Volta 
Redonda. 

A discussão foi encerrada em 4 do 
corrente. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o 

aprovam queriam conserva-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 
Eleição da Comissão Especial 

destinada a emitir Parecer sôbre o Projeto 
de Emenda à Constituição nº 12, de 1962, 
que altera a redação do art. 185 da 
Constituição (obrigatoriedade de concurso 
para a investidura em cargo inicial de 
carreira e proibição de nomeações 
interinas). 

Sôbre a mesa requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido e, aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº187, DE 1962 
 
Requeiro adiamento da eleição 

constante do item 8 para ser feita na 
sessão de amanhã – Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude 
da deliberação do Plenário, a matéria. 
sairá da Ordem do Dia retornar na sessão 
de amanhã. 

Em discussão o requerimento nº 180, 
lido na hora do expediente, de autoria
 

do nobre Senador Venâncio Igrejas. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o 

aprovam, queiram permanecer como se 
acham. (Pausa) 

Está aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada 

pelo Sr. Senador Venâncio Igrejas. 
No Expediente foi lido o requerimento 

nº 182 de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 21, de 1962, 
que fixa novos valores para os vencimentos 
dos servidores da União, institui 
empréstimo compulsório, altera a 
legislação do Impôsto de Renda, autoriza a 
emissão de títulos de recuperação 
financeira, modifica a legislação sôbre 
emissão de letras e obrigações do Tesouro 
Nacional e dá outras providências. 

Concedida a urgência, a matéria 
entrará na Ordem do Dia da terceira 
sessão seguinte. 

Em votação o Requerimento. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra, pela ordem, o nobre Senador 
Aloysio de Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(pela ordem. sem revisão do orador): – 
Sr. Presidente, o texto do projeto vindo da 
Câmara foi lido no Expediente da sessão 
de segunda-feira. Sendo hoje quarta-feira e 
estando sôbre a mesa êsse requerimento 
de urgência, desejaria que a Presidência 
informasse o estado atual da tramitação do 
projeto na Casa, isto é, a que Comissão foi 
distribuído, se a Comissão já se reuniu e se 
o seu Presidente já designou relator para a 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto 
está distribuído à Comissão de Projetos 
do Govêrno, do qual é Presidente 
eventual o nobre Senador Barros 
Carvalho. Solicito, assim, a S. Exª. a 
gentileza de informar a Casa se a 
Comissão que eventualmente preside já 
se reuniu e se pronunciou sôbre o Projeto 
de Lei na Câmara nº 21, de 1962, a 
respeito do qual foi requerida urgência. 

O SR. BARROS CARVALHO (sem 
revisão do orador): – Senhor Presidente, 
posso prestar a V. Exª. e ao nobre Senador 
Aloysio de Carvalho a seguinte informação: 
ausentes quase todos os membros da 
Comissão de Projetos do Govêrno, na 
qualidade de seu integrante mais idoso e 
atendendo a apelos que recebi inclusive da 
própria Mesa, permitir-me expedir 
telegramas convocando todos os membros 
dessa Comissão. Como não houve número 
na Casa, nem anteontem nem ontem, não 
podendo assim ser votado o requerimento 
de urgência, julguei prudente aguardar até 
hoje, quando tínhamos esperança de 
quorum, para que a Comissão se reunisse. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
Presidência agradece a V. Exª. as 
informações prestadas. 

Regimentalmente, entretanto, o 
requerimento está perfeito para ser 
votado. 

Os Senhores Senadores que 
aprovam o requerimento de urgência, nos 
têrmos do art. 330, letra c). do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
nº 21, de 1962, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 

Será incluído em Ordem do Dia da 
terceira sessão subseqüente a esta. 

A Presidência toma a liberdade de 
solicitar da douta Comissão de Projetos 
do Govêrno atenção para a circunstância 
de se tratar de projeto de lei que envolve, 
na realidade, atos distintos, fixando novos 
valores para os servidores civis e militares 
da União; instituindo empréstimo 
compulsório; alterando a Legislação do 
Impôsto de Renda; alterando a emissão 
de Títulos de Recuperação Financeira; 
modificando a Legislação sôbre Emissão 
de Letras e Obrigações do Tesouro 
Nacional e dando outras providências. 

Por fôrça da aprovação do 
requerimento, o prazo para a tramitação 
do projeto é bastante restrito e o trabalho 
da Comissão será fatigante, dada a 
complexidade das proposições contidas 
em um só projeto de lei. 

Os Srs. Senadores que desejarem 
colaborar na feitura da matéria, deverão 
preparar-se para que a proposição possa 
ser votada na terceira sessão 
subseqüente a esta. 

Em votação o requerimento nº 183 
lido na hora do expediente, de urgência 
para o Projeto Legislativo nº 3 de 1962, 
que aprova o Acôrdo de transporte 
regular entre Brasil e Japão. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer como se encontram. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
A matéria será incluída na Ordem do 

Dia da terceira sessão subseqüente a 
esta. 

Está esgotada a matéria da Ordem 
do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Silvestre Péricles. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (não 
foi revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, nobres Senadores inicio meu 
modesto discurso lendo o art. 217 da 
Constituição Federal, que assim 
preceitua: 

"Art. 217. A Constituição poderá ser 
emendada. 

§ 1º Considerar-se-á proposta a 
emenda, se fôr apresentada pela quarta 
parte, no mínimo, dos membros da Câmara 
dos Deputados ou do Senado Federal ou 
por mais da metade das assembléias 
legislativas dos Estados no decurso de dois 
anos, manifestando-se cada uma delas 
pela maioria dos seus membros. 

§ 2º Dar-se-á por aceita a emenda 
que fôr aprovada em duas discussões 
pela maioria absoluta da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, em 
duas sessões legislativas ordinárias e 
consecutivas. 

§ 3º Se a emenda obtiver numa das 
câmaras, em duas discussões, o voto de 
dois terços dos seus membros, será logo 
submetida à outra; e, sendo nesta 
aprovada pelo mesmo trâmite e por igual 
maioria, dar-se-á por aceita. 

§ 4º A emenda será promulgada 
pelas mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. Publicada com a 
assinatura dos membros das duas mesas, 
será anexada, com o respectivo número 
de ordem, ao texto da Constituição. 

§ 5º Não se reformará a Constituição 
na vigência do estado de sítio. 

§ 6º Não serão admitidos como 
objeto de deliberação projetos tendentes 
a abolir a Federação ou a República". 

Sr. Presidente, eu me permiti 
esta leitura, porque está vindo do alto, de
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cima para baixo dos atuais donos do 
Brasil, a intenção de uma medida 
subversiva: quer-se fazer uma nova 
Constituinte. 

Ora, a Constituição prevê, 
perfeitamente, Emendas Constitucionais, 
e o que ora observo me faz pensar que o 
Brasil está em vésperas de perigo, o que 
já salientei, de outra feita, perante o 
Senado. 

Mais do que eu, o Presidente 
conhece os dispositivos constitucionais, 
mas agora estou falando para a Nação 
para o Brasil inteiro. 

Não é possível, Sr. Presidente, que 
os atuais donos do Brasil ignorem êsses 
preceitos, que devem ser ensinados até 
nas escolas primárias. 

Lembrei-me de agitar o assunto na 
tribuna do Senado, principalmente 
perante a Nação, visto como, depois de 
vários anos de ditadura, o General Góis 
Monteiro e seus companheiros das 
Fôrças Armadas puseram têrmo a uma 
situação que já envergonhava o Brasil. 
Agora observo certa tendência para 
aquele mesmo poder pessoal. 

Procuram, de novo, fazer voltar o 
Brasil ao regime da escravidão. Mas, não 
contam com o povo brasileiro e com as 
Fôrças Armadas, que saberão reagir. 

Aproveito o ensejo para ler um artigo do 
Cônego Medeiros Neto, sacerdote católico e 
ilustre parlamentar, sôbre "O General de 
1930 publicado no "Correio Brasiliense" de 
hoje. Sua Excelência afirma, com a sua 
autoridade de Cônego e Deputado: 

(Lendo:) 
Há cinco anos passados, no Rio de 

Janeiro, que foi teatro principal da sua 
vida pública, morria o ilustre General 
Pedro Aurélio de Góis Monteiro. Era o 
alagoano mais culto da sua idade, o 
brasileiro mais combatido da sua época e 
o militar mais distinto da sua geração. Faz 
alguns dias, fui Biblioteca da Câmara para 
compulsar os Anais da Comissão, ciada 
pelo Decreto nº 21.402, de 14 de maio de 
1932, a qual foi incumbida de elaborar o 
anteprojeto da Constituição Federal de 16 
de julho de 1934. Levara-me a isso 
desejo de conhecer a atuação dêsse 
honrado e inteligente soldado, que integra 
essa Comissão, na qualidade de Ministro 
da Guerra do Govêrno Provisório, 
instalado aos 24 de outubro de 1930. 
Procurei fixar-me no exame de seus 
pronunciamentos sôbre a presença do 
Exército e Fôrças Armadas na vida do 
País moderno. Dizia êle, acossado por 
Oswaldo Aranha e João Mangabeira, que 
o Exército só devia ser instrumento de 
fôrça da Nação e não de fôrça partidária, 
dividido entre partidos que entram em 
luta. 

Observem o Senado e a Nação que 
o General Góis Monteiro queria um 
Exército nacional e nunca partidário, não 
fazendo a política dêsses Partidos que 
vivem se degladiando, pois todos eles se 
equivalem. 

(Lendo) 
Acrescentava que era favorável a 

que se dessem os maiores privilégios ao 
militar da ativa, em troca dos maiores 
rigores que se pudessem exigir contra o 
militar político. Afirmava que o Exército 
devia ser verdadeira escola, como o é na 
concepção moderna da Nação armada, 
capaz de acudir ao preparo moral e 
material do povo e do País para a guerra, 
no momento preciso. E necessário, 
proclamava êle com ênfase, aliviar o 
Exército de muitos oficiais e sargentos, 
que não têm aptidão para as armas nele 
ingressam simplesmente como meio de 
vida, quando se impõe seja legítima 
corporação de profissionais. 

Dentro daquele estilo da escola 
francesa, em que formou o seu espírito 
militar, propôs a substituição da 
bandeira nacional que ficaria apenas 
com característica comercial. Externou 
que a bandeira de guerra devia estar 
isenta de sectarismo ou de paz. Um 
estandarte para cada regimento era 
urgente, porque se fazia do mister 
criar símbolo digno de espírito militar 
do País, Achava que os regimentos 
não deviam ter por lema "Ordem 
e Progresso", senão estandartes 
próprios. Obtemperava, diz o 
comentarista Mendonça de Azevedo, 
que os.que colaboraram na 
Constituição de 1891 eram em grande 
percentagem, contistas ou positivistas, 
menos ou quase nada militares. Eram 
homens ilustres, porém, não entendiam 
da sua profissão. Teve ocasião, 
também, de manifestar-se sôbre 
problema de ontem e de hoje, com 
verdadeira apreciação e visão de 
estadista. 

Lembrou a necessidade de lei 
ordinária, que estabelecesse medidas 
preventivas para atender à técnica 
revolucionária moderna. O Estado se 
acha sem defesa contra os golpes de 
mão. É preciso preparar o País para a 
defesa interna, porque o pior inimigo é 
o interno. Não pode existir uma Nação 
estável, se é minada pelo inimigo 
interno. O inimigo interno nada 
respeita. Verifica-se, por essas tôdas, 
revelações, até onde chegavam a 
medida e penetração do espírito 
arguto do inesquecível General Góis 
Monteiro. 

Fui dêle adversário, em determinada 
época, e dêle fui amigo, por vários anos. 
Jamais, nessa alternativa, tive motivos 
para desconhecer-lhe os reais 
merecimentos de militar. Tinha muito do 
espírito alagoano, que se revelou em 
Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca. 

Culturalmente, era polimórfico e 
eclético. Com a sua memória invulgar, 
na a guardava trechos da Divina 
Comédia de Dante da Suma Teológica, 
de Santo Tomás, como se retratasse a 
própria folha e página viva dêstes livros 
memoráveis. Conhecia vida de 
Napoleão e de César, como se fôssem a 
cartilha da formação militar. Contara-me 
êle, certa feita, que a sua viagem aos 
Estados Unidos lhe dera a oportunidade 
de verificar que se o militar brasileiro 
dispusesse dos recursos e meios 
técnicos do militar norte-americano 
seria, sem dúvida, o mais capaz de todo 
o Ocidente. Conhecido é o episódio da 
visita do General Góis a Academia 
Militar de West Point. Revelou, nos 
encontros ali ensejados, tal cultura 
técnico-militar, que ainda hoje lembrado 
é o seu nome pelos que o ouviram. 
Creio que o nível cultural e técnico em 
que se colocou como estudante e oficial, 
lhe dava essa confiança de que o 
Exército tinha de preocupar-se em ser 
escola para formar profissionais 
capazes. 

Contando-lhe, certa feita que Major 
e Comandante da Vigéssima 
Circunscrição de Recrutamento, em 
Maceió, saudando o então edil 
Francisco Abdon Arrochelas, seu tio, 
invocara-o como PREFEITO DO 
DISTRITO FEDERAL DE ALAGOAS, 
êle, rindo e rindo muito, conseguiu 
afirmar: "Êsse é o Exército que pretendo 
corrigir.". Deu, realmente, o estilo e 
exemplo para que o militar de carreira se 
preparasse cultural e profissionalmente. 
A sua presença, em todos os setores 
da vida pública nacional, consti-
 

tuia o reconhecimento dos méritos do 
Exercito. Discípulo da Missão Francesa 
que orientou e disciplinou a melhor 
geração dos filhos espirituais de Caxias, o 
general Góis Monteiro se fêz dos maiores 
expoentes dêsse Exército amante da 
técnica e da cultura. 

Sr. Presidente, Ii o artigo, embora 
dêle discordando em alguns pontos. 
Evidentemente, o General Góis Monteiro, 
desde 1930, teve grande atuação na vida 
pública do País, mas creio que, ainda 
agora, na crise que atravessamos, haverá 
milhares, tão dignos quanto êle. 

Estou certo de que o Brasil, que tanto se 
jacta de ser País civilizado, tem a tendência 
um tanto obscura e perigosa de distinguir entre 
civis e militares, quando cogitam os 
politiqueiros de diminuir os militares. 

Vejamos, Depois que o General Góis 
Monteiro restituiu a liberdade ao povo 
brasileiro, em outubro de 1945, três 
Generais do Exército se candidataram à 
Presidência da República e foram 
derrotados. Esses três Generais são 
homens dignos, honrados a começar pelo 
Brigadeiro Eduardo Gomes, pelo General 
Juarez Távora, e por fim, Nos Estados 
Unidos, País civilizado pelo Marechal 
Teixeira Lott, por excelência, um General 
não perd 

e uma eleição. O General Grant 
governou aquêle País, assim como o 
General Eisenhower, e, no Brasil, três 
ilustres, dignos e bravos Generais 
perderam as eleições. 

Isso não pode continuar, pois os 
donos atuais do Brasil estão a afundar a 
Nação. 

Vejo um artigo do "Correio 
Braziliense", em que se diz: 

"Quem é o responsável pelo trágico 
disparate – econômico, social e político – 
de ganhar um môço de bordo da Marinha 
Mercante mais do que um capitão-de-
corveta da Marinha de Guerra? 

Não sou eu. Não é o bispo. Nem o 
capital colonizador. Quem será, então?". 

Os donos atuais do Brasil é que são 
os responsáveis. 

Um Capitão-de-Corveta Sr. 
Presidente, equivale a um Major do 
Exército ou da Aeronáutica. 

Oficiais superiores do Exército 
homens ilustres, que têm cursos, mas 
cujos vencimentos são inferiores ao 
salário de um môço de bordo. 

Este é um País pior do que 
imaginariam os próprios comunistas, 
porque num regime de comunismo parece 
que o superior tem maior estadão, maior 
predominância do que no Brasil. 

E' o ponto a que chegamos, Sr. 
Presidente, com êsse trabalhismo 
falsificado, de demagogia criminoso, que 
está afundando o Brasil. 

Sr. Presidente, nas próximas eleições, 
– não sou profeta, mas digo: o primeiro 
militar que se apresentar para governar o 
Brasil, irá governá-lo. Não tenhamos dúvida 
sobre isso. Não é possível que homens 
como o Brigadeiro Eduardo Gomes, o 
General Juarez Távora e o Marechal 
Teixeira Lott continuem indefinidamente 
submetidos à lei dêsses cidadãos que 
decidiram fazer do Brasil uma senzala. 

Sr. Presidente, na primeira eleição, 
candidatando-se um Oficial-General do 
Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, ou 
mesmo que não seja Oficial-General, porque, 
quando o General Góes Monteiro fêz a 
revolução, em 1930, era Tenente-Coronel, e 
Benjamin Constant, em 1889, era também 
Tenente-Coronel – na próxima eleição 
veremos o que vai acontecer neste País. 

Um môço de bordo ganhando 
mais do que um Oficial Superior das 
Forças Armadas?! Sr. Presidente, só 
 

mesmo no Brasil dêsse anarquistas, que 
se dizem trabalhistas. Portanto, desde já 
aviso á Nação: preparemo-nos, porque o 
Brasil vai tomar novos rumos. (Muito 
bem). 

Durante o discurso do Sr. Silvestre 
Péricles, o Sr. Moura Andrade deixa a 
Presidência, reassumindo-a o Sr. Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a 
mesa ofício que vai ser lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

E lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
D. E. – Exp. – 2 
São Paulo,..... de maio de 1982. 
Senhor Vice-Presidente, 
Tenho a honra de convidar Vossa 

Excelência a comparecer, no próximo dia 8, 
às 17 horas, ao Plenário desta Casa, a 
sessão especial de entrega do diploma de 
Cidadão Emérito da Cidade de São Paulo” 
ao eminente Senador da República, Doutor 
Auro Soares de Moura Andrade. 

Ao mesmo tempo, solicito de Vossa 
Excelência a gentileza de, na qualidade 
de Vice-Presidente dessa Augusta Casa, 
transmitir, em nome desta Câmara êste 
convite, a todos os dignos senhores 
Senadores da República. 

Na oportunidade, apresento a Vossa 
Excelência os protestos de minha alta 
consideração. Antônio Hélio Xavier de 
Mendonça, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – No 
expediente que acaba de ser lido os 
membros desta Casa são convidados a 
comparecer a sessão especial realizada 
ontem pela Câmara Municipal de São 
Paulo, para entrega ao Sr. Senador 
Moura Andrade do diploma de Cidadão 
Emérito da cidade de São Paulo. 

O ofício, que veio sem data, só chegou à 
Mesa ontem depois de terminada a sessão. 

Não houve, pois, possibilidade de ser 
transmitido aos Srs. Senadores a tempo 
de alcançarem a solenidade. 

A Mesa, dêle dando conhecimento a 
Casa, registra com satisfação a homenagem 
prestada ao ilustre titular da Presidência. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Gilberto Marinho. 

 
O SENHOR SENADOR GILBERTO 

MARINHO PRONUNCIA DISCURO QUE 
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE 

. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Aloysio de 
Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, nós, os Senadores que 
compomos a Bancada do Estado da 
Bahia, recebemos do ilustre 
conterrâneo Professor Orlando Gomes, 
Presidente da Associação Comercial 
telegrama que passo a ler, para que 
conste de nossos Anais e seja do 
conhecimento da Casa , tendo em vista 
a Próxima votação do projeto que 
institui o Abono 13º Mês: 

O telegrama está assim redigido: 
“A Associação Comercial, em 

reunião de sua Diretoria, aprovou 
unânime que sua entidade manifestasse a 
V. Exª. a necessidade de meticuloso e 
profundo exame do projeto que institui o 
abono décimo terceiro mês, cuja 
aprovação importará no agravamento 
da crise financeira nacional, estimulando 
o surto inflacionário e consequente 
majoração do custo de vida. Dentro 
dêsse pensamento as classes produtoras 
baianas expressam sua inconfor-
 

 



Quinta-Feira 10 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Maio de 1962 663
 

nidade com o referido projeto. 
Atenciosamente. – Orlando Gomes, 
Presidente". 

Eis, Sr. Presidente, a manifestação 
da Associação Comercial do meu Estado 
em relação a este projeto. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre senador Paulo Fénder. 

O SR. PAULO FENDER (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
inscrevi-me para fazer o necrológio de 
Frederico Barata, desaparecido no Pará. 
Minha inscrição, no entanto, perde a 
finalidade, e desisto da palavra, porque 
já o fiz o nobre Senador Lobão da 
Silveira, em nome do meu Estado, 
proferindo discurso ao qual me associei 
em aparte. 

Obrigado a V. Exª, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Saulo Ramos. 
O SR. SAULO RAMOS (não foi 

revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
quando o Senado da República se 
apresta para ultimar a votação do 
Projeto de Lei de Aumento dos 
Funcionários Públicos Civis e Militares 
da Nação, de todos os quadrantes da 
Pátria apelos são dirigidos aos 
representantes do Senado, no sentido 
de que o projeto seja aprovado, sem 
emendas. Todavia, varias entidades de 
classe propuseram pela apresentação 
de emendas a fim de que o Projeto de 
Lei, venha a atender de maneira 
equânime, a todos os funcionários civis 
e militares da União Nesse sentido 
tenho recebido inúmeros telegramas. 
Para conhecimento do Senado vou ler o 
que me enviou a União dos Ferroviários 
do Brasil: 

“Senador Saulo Ramos – Senado 
Federal – Brasília – D.F. A união dos 
Ferroviários do Brasil, representando 
cêrca de cento e sessenta mil ferroviários 
servidores públicos, protestando contra a 
atitude antidemocrática da Câmara dos 
Deputados, aprovando dispositivo que 
revoga direitos e vantagens, 
aposentadoria e reforma dos funcionários 
civis e militares, solicita a V. Exª a 
suspensão do art. 25, do Projeto de 
Aumento, que não permite aos 
funcionários em inatividade perceberem 
proventos maiores vencimentos 
atividades. Não são essas ínfimas 
vantagens aos humildes servidores que 
abalarão as finanças nacionais. 
Atenciosas saudações. – José Soares 
Silva Prado, Presidente Nacional”. 

Sr. Presidente, venho de receber, da 
União Regional dos Ferroviários da Rêde 
Paraná-Santa Catarina, o seguinte 
telegrama: 

“Senador Saulo Ramos – Senado 
Federal – Brasília – D.F. A Regional 
União dos Ferroviários do Brasil, 
representando os ferroviários da 
Estrada de Ferro Dona Tereza 
Cristina, apela para a clarividência 
dos nobres Senadores para a rejeição 
do artigo 25, do Projeto de Aumento 
que derroga o direito da dupla 
aposentadoria dos ferroviários. 
Outrossim, solicita dos ilustres 
Senadores o valioso apoio ao 
aumento de cinqüenta por cento, com 
o mínimo de dez mil cruzeiros,  
até o nível 11 (Lei número  
3.826-60). Justo pela classe, cremos 
encontrará guarida do voto  
amigo dos ferroviários. Agradecidos 
ficam os ferroviários. – José 
Holtausen, Presidente”. 

Do Sindicato dos Médicos recebi, 
também, o seguinte telegrama: 

"Senador Saulo Ramos – Senado 
Federal – D. F. O Sindicato dos 
Médicos do Rio de Janeiro, em 
conexão com os Sindicatos dos 
Médicos de São Paulo, da Bahia, de 
Pôrto Alegre e de Fortaleza, apela para 
V. Exª. no sentido do apoio à extensão 
do aumento dos funcionários aos 
servidores do SAMDU, conforme 
emenda do Deputado Waldir Simões, 
aprovada na Câmara. Atenciosamente. 
– Silveira Lobo, Presidente". 

Sr. Presidente, aproveitando a 
oportunidade de estar na tribuna, devo 
também declarar que Comissões de 
funcionários da NOVACAP me 
procuraram para apelar no sentido de que 
o aumento dos funcionários seja 
extensivo a essa classe, o que será 
motivo de emenda de minha autoria. 

Outro assunto, Sr. Presidente, me 
traz à tribuna. A triticultura nacional 
está, nesta safra, grandemente 
ameaçada. O crédito prometido pelo 
Banco do Brasil, para financiamento ao 
pequeno agricultor do Estado de Santa 
Catarina até êste momento, não foi 
concedido, tãopouco as sementes 
selecionadas foram enviadas para o 
meu Estado. 

A lavoura tritícola no Estado de 
Santa Catarina, já mecanizada, 
completamente preparada aguarda, 
somente, estas duas providências 
governamentais. 

Um País que já produz perto de um 
milhão de toneladas de trigo, êste ano, se 
o Govêrno não atender aos reclamos dos 
lavradores a produção decairá, não 
atingirá talvez, nem a têrça parte. 

Nesse sentido tomei providências 
junto ao Sr. Presidente da República, ao 
Sr. Primeiro Ministro e Sr. Ministro da 
Agricultura. Vou ler para ficar 
consignado nos Anais do Senado 
Federal o telegrama que me foi dirigido 
pelo Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina: 

(Lê) 
Exmo. Sr. Senador Saulo Ramos 

Senado Federal. 
A Assembléia Legislativa 

aprovando proposição do Deputado 
Agostinho Mignoni, vem à presença de 
V. Exª em nome dos pequenos 
triticultores catarinenses cuja esperança 
de salvamento reside única e 
exclusivamente no financiamento do 
Satélite (Banco do Brasil) pelo prazo de 
seis a sete meses, tempo suficiente, a 
fim de que os triticultores possam 
resgatar o produto da safra. A medida 
solicitada visa amparar a nobre classe 
que luta com total desamparo e tôda 
morosidade do Poder Público num 
Estado como Santa Catarina, onde se 
constata a totalidade de pequenos 
triticultores. Face a calamidade em que 
se encontram os mesmos, encarecemos 
o financiamento ao prazo descrito acima 
e que seja dada autorização imediata e 
urgente à Inspetoria SET dêste 
Estado, a fim de entregar sementes 
selecionadas nesta modalidade, 
consoante os entendimentos mantidos 
aqui nesta Capital, em presença do 
Diretor-Geral do SET Rio. As sementes 
deveriam ser entregues durante o mês 
de abril, face a circunstância não foram, 
a razão de sua imediata e urgentíssima 
distribuição é para aproveitar o tempo, 
modalidade solicitada e defendida. 
Atenciosas saudações. Deputado João 
Estivalet Pires – Presidente". 

Solicito ao Sr. Presidente da 
República, ao Sr. Primeiro Ministro 
e ao Sr. Ministro da Agricultura que
 

atendam aos apêlos dirigidos à Bancada 
Catarinense no Senado Federal, Só 
assim poderá o país aumentar a produção 
tritícula, e, desta forma, concorrer, em 
futuro próximo para sua emancipação 
econômica. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Sérgio Marinho. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Sr. 

Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Padre Calazans. 
O SR. PADRE CALAZANS (não foi 

revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
ao dirigir a palavra hoje ao Senado, 
desejo que ela chegue aos ouvidos do Sr. 
Ministro do Trabalho. 

A imprensa publicou o seguinte: 
 

Inquérito 
 
Conforme noticiário distribuído pelo 

Ministério do Trabalho, o inspetor da 
Previdência junto ao IAPETC encaminhou 
nova representação contra o Conselho 
Administrativo daquele instituto, que 
mandou cancelar todos os inquéritos 
administrativos e suspendeu outros, 
realizados para apurar responsabilidades, 
bem como cancelou faltas ao serviço e 
notas desabonadoras, com fundamento 
no decreto legislativo nº 18, que 
concedeu anistia para os crimes políticos. 

Estranhando tal resolução, o 
representante do Departamento Nacional 
da Previdência Social levou o assunto ao 
conhecimento da Divisão de Fiscalização, 
que pedirá imediatamente o 
pronunciamento do Conselho Diretor do 
DNPS. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
dêste tópico que a imprensa nos oferece, 
êle só, nos causa profunda estranheza. 
Aquêle Conselho serve-se de uma lei de 
anistia por crimes políticos, votada pelas 
duas Casas do Congresso para dar 
cobertura a todos os escândalos de 
roubos e de saques nas autarquias. Isso 
significa que todos êsses crimes 
desaparecerão sob a proteção do 
Decreto-Legislativo nº 18, que concede 
anistia por crimes políticos. 

Realmente, êste País é o país das 
maravilhas. O fato nem merece 
comentário. Li o tópico para que chegue 
ao conhecimento do Sr. Ministro do 
Trabalho que, por certo, desconhece 
totalmente o que se passa a respeito. 
Acredito que S. Exª., firmado nos mais 
elementares conceitos de moral, não 
permitirá que tal crime seja cometido 
contra o Brasil sob a proteção de um 
Decreto Legislativo votado com sentido 
totalmente oposto ao que se quer 
emprestar. Acredito que ainda está em 
vigor o Código Penal e que o roubo 
continua sendo roubo. A Justiça ordena 
que aquêles que roubarem devolvam o 
roubado aos seus legítimos donos, – 
neste caso a Nação – principalmente em 
se tratando de dinheiro das classes 
trabalhadoras. 

Era o que tinha a dizer. (Muito. bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais 

oradores inscritos. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (para uma 

questão de ordem): – Sr. Presidente 
solicito que V. Exª. me informe, 
especialmente para meu governo, onde 
se encontra o Projeto de Lei, oriundo da 
Câmara dos Deputados, que dispõe sôbre 
o pagamento do 13º mês de salário aos 
trabalhadores. 

Segundo me consta, foi a matéria 
distribuída à Comissão de Constituição 
e Justiça. Gostaria que V. Exª. me 
informasse exatamente a tramitação 
que êsse Projeto está tendo. 
 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
informa a V. Exª. que o Projeto que 
instituiu o 13º mês de salário ao 
trabalhador encontra-se desde o dia 24 
de abril, na Comissão de Constituição e 
Justiça, de onde será encaminhado à 
Comissão de Legislação Social. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado 
a V. Exª. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA (pela 
ordem não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, estive atendendo ao meu nobre 
colega e Líder, Senador Barros Carvalho. e 
não houvi a questão de ordem levantada 
pelo eminente Líder da Maioria, Senador 
Lima Teixeira, a respeito do Projeto 
denominado do 13º mês. 

S. Exª. teria recebido telegramas de 
diversos sindicatos reclamando a 
tramitação rápida dessa proposição. 

E' com prazer que informo a V . Ex.ª 
e ao Senado que recebi, como relator, há 
vinte minutos, o Projeto de Lei em 
questão, a cujo estudo irei proceder no 
mais breve espaço de tempo. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE: – Com a 
explicação do Sr. Senador Nogueira da 
Gama, relator na Comissão de Constituição 
e Justiça do Projeto que institui o 13º mês 
de salário, fica o Senado perfeitamente 
esclarecido sôbre o assunto. 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
Sessão de 10 de maio de 1962 

 
(Quinta-feira) 

 
1 

 
Eleição da Comissão Especial 

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

 
2 

 
Discussão única do Projeto de 

Resolução nº 63, de 1961, que modifica o 
artigo 339, letras b, c, d, e, do Regimento 
Interno, tendo – Pareceres pelo 
arquivamento (visto já estar a matéria 
atendida na Resolução número 76-61) 
sob nos 83 e 84, de 1962, das Comissões 
de – Constituição e Justiça e Diretora. 

 
3 
 

Discussão única do Projeto lei da 
Câmara nº 190, de 1961 (nº 2.353, de 
1957, na Casa de origem) que estabelece 
normas para a validade de pedido de 
demissão ou recibo de quitação contratual, 
firmado por empregado, tendo – Pareceres 
favoráveis sob os n.os 88 e 89, de 1962, das 
Comissões – de Constituição e Justiça e de 
Legislação Social. 

 
4 

 
Continuação da primeira discussão 

(quanto ao mérito) do Projeto de Lei do 
Senado nº 29, de 1960, que estende aos 
Diretores das Secretárias do Tribunal 
Superior do Trabalho e dos Tribunais 
Regionais de Trabalho o disposto no 
artigo 1º Decreto Legislativo nº 5.059, de 
99 de novembro de 1926 e dá outras 
providências (aprovado em 1º discussão, 
com emenda, em 26-4-62), tendo – 
Pareceres – da Comissão de Redação (nº 
104-62) oferecendo a redação do vencido 
na discussão preliminar; – da Comissão 
de Finanças (nº 22-62) favorável, nos 
têrmos do substitutivo apresentado em 
Plenário em discussão preliminar 
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5 
 
Primeira discussão do Projeto de Lei 

do Senado nº 39, de 1961, que dispõe 
sobre a realização da consulta 
plebiscitária a que se refere o artigo 25 da 
Emenda Constitucional nº 4, de 1961, e 
dá outras providências, tendo – Pareceres 
contrário sob nº 97 de 1962, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

 
6 

 
Primeira discussão do Projeto de Lei 

do Senado nº 4, de 1962, de autoria do Sr. 
Senador Auro Moura Andrade que declara 
de utilidade pública a Santa Casa de 
Misericórdia de Araraquara, no Estado de 
São Paulo, tendo – Pareceres favoráveis, 
sob nos  98 e 99 de 1962, das Comissões – 
de Constituição e Justiça – de Saúde. 

 
7 

 
Discussão única do Parecer nº 95, de 

1962, da Comissão de Legislação Social, 
no sentido do arquivamento do Ofício nº S-
16, de 1947, do Presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria, que encaminhou ao Senado 
memorial da Federação dos Trabalhadores 
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico de São Paulo, 
contendo sugestões relacionadas com a 
incorporação de abonos concedidos aos 
trabalhadores, em virtude dos Decretos-lei 
3.813 e 4.356, respectivamente de 10 de 
novembro de 1941 e de 4 de junho de 
1942. 

 
Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas. 
 
DISCURSO DO GOVERNADOR 

CARLOS LACERDA, QUE SE PUBLICA 
NOS TERMOS DO REQUERIMENTO Nº 
180, DO SR. VENÂNCIO IGREJAS, 
APROVADO NA SESSÃO DE 9-5-962. 

 
Êste dia é memorável para o mais novo 

Estado do Brasil e creio que o será para todo 
o Brasil. Acredito que também o seja, para o 
Banco Inter-americano de Desenvolvimento, 
cujo Presidente, êsse grande chileno que é o 
Sr. Felipe Herrera tanto nos honra com a sua 
presença, juntamente com valorosos 
elementos de sua administração, entre os 
quais me permito assinalar o nosso 
compatriota, o diretor Evaldo Correia Lima, o 
engenheiro Bernardo Grossling, o advogado 
Fernando Trigueiro Vieira Ribeiro e êsse 
dedicado técnico e amigo do Brasil, o Sr. 
Philip Glaessner. 

O contrato hoje assinado dá 
condições para que o povo dêste Estado 
veja resolvidos dois problemas 
fundamentais: o abastecimento d'água e a 
rêde de esgotos sanitários. Parte por 
empréstimo, parte por doação do Fundo de 
Botatá, o total perfaz a metade do 
necessário às obras de águas e esgotos, 
enquanto com nossos próprios recursos e 
com parte do chamado Fundo do Trigo, 
empréstimo e doação do povo norte-
americano. Sendo o habitante do Rio, 
individualmente considerado o maior 
contribuinte da receita nacional o caos na 
sua vida o desalento e o desespêro que o 
ameaçam contribuem para por em risco a 
segurança e o desenvolvimento da própria 
Nação. E nós queremos aumentar, nunca 
diminuir, a nossa participação no esfôrço 
comum, de todos os Estados pelo 
desenvolvimento nacional. 

Assim vamos recuperar o tempo perdido 
nesses anos em que tanto dinheiro se inverteu 
em tôda sorte de empreendimentos, deixando 
muito aquem do indispensável a solução de 
problemas básicos do segundo parque 
industrial do país, que é a cidade do Rio. 

Mas, êste ato transcende tal 
significado, já por si tão relevante. Aqui se 
efetuam três condições essenciais ao 
êxito do programa da Aliança para 
 

o Progresso para que êle possa aproveitar 
ao Brasil antes que seja tarde. Tais 
condições a meu ver são: regionalizar as 
soluções a serem imediatamente adotadas, 
descentralizando a execução. Trabalhar 
em constante cooperação, desde o estudo 
dos projetos, com a própria entidade 
financiadora; e sem prejuízo da 
concorrência, na hora própria da autoridade 
Federal, adotar soluções de rápidos 
resultados e de finalidade social evidente 
em cada caso, tratando com o Estado ou 
grupo de Estados, diretamente 
interessados. 

Quando digo Estados quero dizer 
govêrnos de Estados; pois é inútil 
pretender que o órgão técnico, 
indispensável na sua função, substitua o 
govêrno que é o órgão capaz de dar a 
essa obra de alto sentido político, a sua 
real significação. 

A extensão territorial do Brasil e a 
extrema variação de suas condições 
regionais diversificam os seus problemas 
e, portanto, o modo de resolvê-los com 
realismo e com urgência. 

A partir de uma idéia de conjunto, 
as soluções devem ser descentralizadas 
e entregues, na sua aplicação, a órgãos 
regionais, a Estados ou grupos de 
Estados, se não se quer pôr grave risco 
o êxito de todo esfôrço sincero para 
aplicar, a tempo, a Aliança para o 
Progresso em benefício do Brasil e do 
próprio continente americano, em tão 
grande escala dependente da própria 
sorte dêste país, assim como a sorte do 
país em tão grande parte depende da 
sorte dêste Estado de alta concentração 
demográfica, da população mais 
alfabetizada e mais representativa da 
unidade nacional – pois mais de metade 
dos habitantes do Rio vêm dos outros 
Estados. 

Note-se que em todo o modo de 
ação adotado pelo BID nesta operação 
com a Guanabara estêve presente, 
como é natural, a autoridade federal 
brasileira. Desde a autorização inicial 
imediatamente dada pelo Presidente 
Jânio Quadros e a lúcida e firme 
recomendação de prioridade, do Ministro 
Clemente Mariani, até a confirmação 
dessa prioridade na fase final das 
negociações, dada pelo Ministro 
Walter Moreira Sales e pelo Embaixador 
Roberto Campos, evidentemente 
autorizados pelo Presidente João 
Goulart. E a ratificação constitucional do 
empréstimo, em poucas horas, pelo 
Senado, por iniciativa dos senadores da 
Guanabara; assim como cabe 
mencionar a aprovação pela Assembléia 
do Estado, em dezembro último, das 
taxas que tornaram possível ao Govêrno 
da Guanabara ser o fiador único do 
empréstimo feito ao Banco do Estado 
para as obras de um dos órgãos do 
Estado, a Superintendência de 
Urbanização e Saneamento. 

Mas, não se perderam nos planos 
globais e na fluidez que caracteriza a 
fase de adaptação e certa perplexidade 
ante a inexperiência e inaplicação do 
regime parlamentar, nem a iniciativa 
nem a capacidade de concluir estudos 
e negociações. Isto parque, graças às 
negociações diretas do Banco 
Interamericano com o Estado, o 
assunto não ficou detido nem foi 
diluído. 

Se nos demais projetos, a 
participação da entidade financiadora, ou 
dos órgãos executores da Aliança para o 
Progresso, se fizer desde o início seguir 
"pari passu" a elaboração dos projetos 
específicos até final, como fêz o BID com 
o inestimável entendimento dos seus 
técnicos com os nossos, o programa da 
AIiança ganhará mais velocidade e o 
Brasil, posso dizê-lo, ficará mais seguro 
quanto ao próximo futuro. 

A aplicação do mesmo critério é 
decisiva no êxito dos demais projetos, 
como o das favelas e o da COPEG, na
 

Guanabara, e outros mais, em todo o 
Brasil, desde que – evidentemente – não 
fique o seu encaminhamento entregue a 
adversários confessos da Aliança para o 
Progresso ou a seus prepostos. Nem 
dependa dos que insistem em proclamar, 
depois de Pedro I, a independência do 
Brasil. 

A independência ao Brasil não está 
por fazer. Pelo menos a dos brasileiros 
que nunca dependeram senão de sua 
consciência. O que, sim, está pendente 
de nossa decisão é o reconhecimento de 
caráter federativo da unidade brasileira, 
essa federação que lhe deu unidade no 
passado e, hoje, é a mais forte razão do 
progresso e da paz que afinal, contra 
todos os presságios, continua a 
prevalecer – porque o povo não quer 
andar para trás nem quer que lhe 
pertubem a marcha: e porque em muitas 
unidades da Federação existem, 
diferenciados, mas entregue à mesma 
tarefa de administrador, governos 
vitalmente ligados à democracia e, 
portanto, interessados na ação 
administrativa que procura torná-la 
possível no Brasil.  

A par da indispensável obrigação de 
aplicar honestamente os recursos da 
Aliança, obrigação que o govêrno da 
Guanabara contraiu consigo mesmo e 
com o seu povo antes de responder por 
ela perante o Banco Interamericano, 
existe outra que, parece, não é de bom 
tom sequer mencionar. Ao contrário, 
tenho notado em alguns uma certa 
cerimônia em proclamar que a Aliança 
para Progresso não deve ser neutra, ao 
passo que outros, menos displicentes 
mas ainda mais confusos, consideram-na 
vinculada a uma determinada posição dita 
de "esquerda". 

Certo, há reformas a fazer. Conforme 
a nação e a região, em nosso continente, 
inclusive neste subcontinente tão variado 
que é o Brasil. Antes de mais nada, e 
preciso fazer o balanço econômico do 
Brasil, para saber com que podemos 
contar para desenvolvê-lo em vez de o 
exaurismo na pretensão de o expandir. 
Não se espere, que venham tais reformas 
sempre antes da aplicação urgente e 
criteriosa da Aliança para o Progresso; 
pela simples razão de que, se tais 
reformas fôssem possíveis previamente e 
sem o preenchimento de certas 
condições, a ajuda da Aliança já não seria 
necessária. Se tais reformas vierem 
antes, a Aliança não precisa mais vir – 
porque as conseqüências de tais 
reformas serão tais que a Aliança ou será 
inútil ou será recusada... 

Não me refiro a reforma tais como as 
que permitem a aplicação dêsses créditos 
e o seu devido uso. Reformas tais como a 
do mau costume de mal-baratar os 
empréstimos ou de não pagá-los. 
Reformas tais como as de respeitar e 
fazer respeitar as Constituições em vez 
de mudá-las. Reformas tais como as de 
não julgar o poder público uma 
propriedade pessoal, mas uma 
delegação, temporária e condicionada do 
povo aos seus mandatários. Reformas 
tais como as de votar leis em vez de 
engavetá-las, e aplicar o dinheiro dos 
impostos em vez distribuí-los entre os 
amigos. Reformas tais como decentralizar 
a administração, para descentralizar a 
administração, para não asficiá-la com a 
centralização que paralisa governos e os 
impede de executar até os seus melhores 
propósitos. Reformas tais como a de 
enfrentar a demagogia e contrapor aos 
"slogans" da agitação a palavra 
esclarecedora dos que realmente têm fé 
na capacidade que tem o povo de agir 
certo, se os seus líderes não o 
desorientarem a ponto de desesperá-lo. 

Há que examinar francamente essa 
questão de reformas, muito faladas e 
pouco definidas, em nome das quais  
se protelam atos decisivos e fáceis  
de praticar; em nome das quais – a 
 

exemplo dos comunistas, que deixam 
para depois da revolução a salvação do 
mundo – não se faz o que é possível e 
necessário a pretexto de que só com 
reformas de base se pode fazer alguma 
coisa. Não é expressivo que estejam 
falando tanto em certas reformas 
precisamente os que não acreditam 
nelas, porque só acreditam na revolução  

Existe um esquerdismo verboso que 
é hoje, a contrapartida daquela 
fascinação que, sôbre o mesmo tipo se 
forças e quase diria o mesmo tipo de 
homens, exerceu no passado recente, o 
direitismo. O nacionalismo esquerdizante 
de hoje é a versão comunista do 
nacionalismo direitista de ontem. o 
mesmo tipo de oportunismo os inspirou, 
na mesma fascinação pelos que antes 
pensavam que iam dominar o mundo, tal 
como hoje há que proclame a vitória 
inelutável do comunismo – ao mesmo 
tempo que utiliza fôrças internas, em cada 
país, para dar um empurrão nesse 
inelutável... 

Os que não têm fé na democracia 
não crê no processo lento e penoso, de 
sua construção; inclinam-se facilmente 
pelos simplismo das soluções que, ontem, 
na direita, implantavam ditadura de uma 
pessoa ou de um grupo e, hoje, na 
esquerda ao sabor dos ventos visam a 
instituir a virtual ditadura de maiorias 
ocasionais, em assembléias amolecidas 
pela corrupção, dispersas pelo 
oportunismo, entorpecidas pela 
desagregação doutrinária, desorientadas 
pelo temor de dizer, na hora própria as 
verdade necessárias. 

Esta é uma de tais horas. E' preciso 
dizer-se que a democracia exige 
consciência de responsabilidade. E' 
preciso dizer que não existe nação cuja 
independência esteja garantida se não 
tiver consciência em sua política interna e 
coesão em sua política exterior. As 
nações cujos dirigentes confundam 
notoriedade com prestígio e manchete em 
jornal, com autoridade, estão muito mal 
servidas. Pois se são fortes, geralmente 
acabam em desgraça; e se são fracas, 
acabam expostas à irrisão. Quem que ter 
liberdade não pode ser indiferente à 
marcha das tiranias sôbre os povos mal 
defendidos. Não pode tratar ao mesmo 
tempo igualmente os que querem 
sinceramente a liberdade dos povos e os 
que a renegam para si e para os outros. 
Não se pode ser indiferentes aos meios 
para atingí-la e fiel aos seus princípios e 
aos seus fins. 

O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento tem um papel 
extraordinário na conquista de condições 
materiais para tornar possível a 
democracia em nosso País. No Brasil, 
pelas razões mencionadas, e ainda por 
outras o esfôrço de melhoria das 
condições materiais do povo tem de ser 
simultâneo com esfôrço pelo seu 
esclarecimento, pela educação de todos e 
pelos exemplos dos líderes. 

A principal melhoria material a fazer 
pelo povo é exatamente lhe dar o meio de 
conquistar por suas próprias mãos essa 
melhoria. O instrumento principal dessa 
conquista, a par de algumas condições 
elementares, é a educação cuja obra 
libertadora é a única que pode dar ao 
homem verdadeiro aprêço pela liberdade e 
genuino sentimento de responsabilidade. 

Tem de ser simultâneo o esfôrço 
porque a ligação entre o progresso 
material e o vigor das idéias é 
inseparável. Os próprios marxistas sabem 
que as condições econômicas não são a 
única, nem mesmo sempre a dominante 
razão do surgimento e da expansão das 
idéias. Só ignoram essa ligação os 
chamados economistas e os não-
chamados, mas numerosos ignorantes 
que tomam emprestado ao marxistas 
o que êles dizem mas não o que 
êles fazem. Pois a fôrça totalitária se 
expande através das idéias enquanto 
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se procura convencer os americanos 
que êles devem sustentar a 
democracio ùnicamente com o dinheiro 
tomado ao seu povo livre, trabalhador 
e pacífico; e dá-lo não importa a quem, 
na vã tentativa de aplicar, ou seduzir, 
os irredutíveis inimigos da liberdade e 
da paz. 

Prega-se a prevenção contra os 
Estados Unidos e a condescendência 
com a Rússia; alguns chamam a isto 
nacionalismo ou neutralidade. A 
pretexto de não querer tem amos, 
troca-se uma aliança cujos pequenos 
erros corrigem-se com recíproca 
lealdade, por, uma cumplicidade com 
as tiranias, por uma subserviência 
diante da arrogância dos novos 
conquistadores do mundo, como 
sempre iludidos sôbre as razões do 
malôgro de seus antecessores. Graças 
à liberdade protegida pela bomba 
atômica americana, é bem fácil usar a 
liberdade para protestar contra a 
bomba. Com os dólares emprestados 
pelo povo americano, é bem fácil falar 
em independência como um mero 
jôgo-de-palavras e fazer o jogo dos 
que emprestam a uns pequena parte 
do muito que tomaram de outros 
povos. E' fácil ser indiferente à sorte 
dos povos e chamar a opressão de 
autodeterminação, quando se tem a, 
barriga cheia e as costas quentes. Não 
é tão fácil, porém, silenciar os que não 
se conformam em ver povos honrados, 
mal servidos ou iludidos por seus 
porta-vozes, consagrando pelo silëncio 
ou pela cumplicidade o tráfico de 
prisioneiros de guerra, o genocídio a 
ocupação e absorção de nações que 
am livres, a intriga e a provocação 
interna e internacional, e a sistemática 
violação de todos os direitos humanos. 

Não se diga, como diriam os 
hipócritas, que falamos aqui de 
assunto estranho a esta solenidade. 
Pelo contrário, julgo estar tocando na 
sua própria substância. 

Se não sustentasse isto, se não 
fôsse capaz de dizer isto, por bem do 
meu país e para advertí-lo e a quantas 
possam ouvir-me, faria o que fazem, 
com louvável franqueza, alguns dos 
que pensam e desejam o contrário 
disto. Então, tal como êles fazem, eu 
também repeliria o apoio da Aliança 
para o Progresso ao meu govêrno; e 
se não tentasse dificultar a elaboração 
de projetos e o encaminhamento das 
soluções, pelo menos, rejeitaria 
francamente os recursos que nos 
oferece os Estados Unidos: e iria 
buscar ajuda para o meu povo noutra 
parte do mundo, cujo interêsse pelo 
Brasil tanto se parece com ò da bruxa 
pela saúde de João e Maria. 

Com amizade sincera proclamo  
o nosso reconhecimento pela ajuda  
que o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento vem dar ao povo da 
Guanabara. Porque essa ajuda servirá, 
neste Estado, à melhoria das condições 
de vida de um povo decidido a manter a 
sua liberdade e por isto, as alianças 
necessárias à sua preservação. 

Se admitirmos que basta mudar as 
condições materiais para que a demo- 
 

cracia esteja salva, teremos de 
reconhecer que o desenvolvimento da 
astronáutica na Rússia será por si só, 
capaz de garantir, por lá, por exemplo, 
o direito de greve democráticas e 
prósperas precisamente porque estas 
pareciam haver perdido a fé em sua 
própria ideologia e se vinham deixando 
facilmente convencer de que a sua é 
uma causa perdida. 

Por isto é que a Aliança para o 
Progresso ao mesmo tempo que 
reacende fundadas esperanças não 
deve ser nem desamarrada de 
condições ideológicas simples e 
básicas, nem amarrada e falsos 
pressupostos de direita e esquerda, a 
reformas confusamente expostas 
quanto mais insistentemente são 
proposta e nunca adotadas com 
seriedade. 

Por isto é que exemplo de 
compreensão, a flexibilidade nos 
métodos de ação a seriedade no 
estudo da solução a adotar, o caráter 
direito da aproximação, a reta e 
vigorosa ação de homens como os do 
Banco Interamericano, constituem 
contribuição importante à solução 
democrática da crise brasileira. Por 
isto, ainda é que faço questão de 
assinalar neste ato o valor da atuação 
honrada e leal dêsse eminente 
colaborador do Presidente Kennedy, o 
embaixador Lincoln Gordon. 

A êles, aos ministros Clemente 
Mariani e Moreira Sales, ao diretores e 
técnicos do Banco aos meus 
colaboradores diretos nesse esfôrço 
de quase dez meses tendo à frente o 
sr. Raphael de Almeida Magalhães 
manifesto o meu profundo 
reconhecimento. A quantos aqui 
vieram prestigiar com a sua presença 
a significação dêste ato, deseja o 
Govêrno do Estado testemunhar a sua 
gratidão. 

Cabe mencionar, ainda, a 
exemplar compreensão com a qual o 
povo carioca entendeu que não 
podemos ter serviços essenciais, como 
a água e esgotos, sem pagar por êles. 
E se dispôs a pagar uma taxa que, 
afinal, se traduz nesta comparação: 
400 litros dágua pelo preço de um 
cafèzinho. 

Possa êste acôrdo marcar um novo 
ritmo avante a urgência das soluções 
imprimir sentido exato, de fidelidade à 
democracia e de sincera adesão à 
causa da liberdade e aos seus aliados 
para realizar a obra com que sonhou um 
jovem estadista que reabre na América 
a era de Roosevelt, atualizada e 
transfigurada por penosas experiências: 
o Presidente Jonh F. Kennedy. 

Senhoras e senhores: entre tantos 
motivos de descrença e desalento, entre 
tantas dificuldades e decepções, com o 
caráter dos homens e a firmeza de suas 
convicções, ante a freqüência de uma 
natural propensão que os grandes 
manifestam para a mediocridade 
e os soberbos. para a mesquinharia. 
Nesta escola de paciência que é 
o govêrno democràticamente exercido, 
há momentos que compensam, 
estimulam, consolam e exaltem. 

Este, é um dêles, e dos maiores. 
Porque aqui, agora, temos a certeza 
de que a obra começada vai ser 
completada e levará, como um sinal 
vivo e perene, a marca da 
compreensão e da amizade entre 
povos iluminados pela mesma 
confiança no futuro e na – esta sim – 
inelutável vitória de liberdade. 

No nosso programa de trabalho à 
frente dêste Govêrno, há uma idéia 
central, um presuposto, que é o 
seguinte: se pudermos mostrar ao 
povo que somos capazes de fazer por 
êle, com eficiência o que os 
demagogos prometem e não fazem, o 
que os corruptos fazem, mas roubam, 
o que os tiranos nem sempre fazem e 
nem roubam, teremos contribuído para 
fortalecer no povo a confiança numa 
democracia capaz de lhe assegurar 
bem-estar e liberdade. 

Por isto é que, senhores os que 
defendem a liberdade tal qual a 
entende o mundo democrático, não 
como um regime acabado e limitado 
mas como um progressivo processo de 
governar baseado numa concepção da 
vida e da sociedade humana devem 
ser ajudados; para que fique 
evidenciado ao povo que não estão 
sozinhos nem são sonhadores a 
caminho da inelutável derrota. 

No desejo de assegurar um continua 
e verdadeira independência ao Brasil, 
através do bem-estar e segurança do seu 
povo, é o realismo político o que 
precisamente nos leva a cada vez mais 
repudiar e combater as formas totalitárias 
de pensamento de ação, abertas ou 
encobertas, e ainda à conquista do 
mundo, não restais manobras, em nosso 
país só aproveitam as fôrças que agem 
internacionalmente em cada nação e 
visando a conquista do mundo não 
respeitam a neutralidade dos oportunista 
nem o desengajamento dos indiferentes. 

Porque prezamos a paz sabemos 
que ela só é conservada pela posição 
relativamente vantajosa em que se 
encontra, no balanço de fôrças o mundo 
democrático; e só será mantida 
enquanto não se deslocar êsse 
equilíbrio em favor do mundo totalitário 
Pois, sempre que os totalitários tiverem 
a seu favor o equilíbrio de fôrças 
atacarão. E seu ataque começará – 
como já começou – pelos mais fracos, 
não apenas, materialmente mas, 
sobretudo, ideológicamente. 

Nós, os que acreditamos que a 
liberdade é o único meio eficaz de 
garantir a paz e o respeito entre os 
povos, não admitimos que a nossa 
pátria caia, pela inércia e a desordem 
dos espíritos, nesse vestíbulo do 
totalitarismo que é o pseudo-mundo 
dos neutros e dos desengajados. Ser 
desengajado não é realismo, é apenas 
neologismo. 

A independência do Brasil não  
está para ser proclamada. O que 
precisa ser refeito é antes a nitidez, a 
autenticidade a límpida e forte e sincera 
posição que o Brasil manifestou sempre 
perante o mundo, tôda. vez que,  
no mundo, se alçou contra a paz  
o seu mais perigoso inimigo – que o 
 

é da liberdade e tanto que ao 
contrário dos antigos imperialismos o 
novo, além de negar liberdade a 
outros povos, não a quer para o seu 
próprio. 

A franqueza nos obriga a dizer 
que as nações totalitárias, sem dar 
nenhuma ajuda efetiva aos povos 
econômicamente pobres estão tirando 
da ajuda que êles recebem das 
nações. 

 
SECRETARIA DO SENADO 

FEDERAL 
 

Atos do Diretor Geral 
 
O Diretor-Geral, deferiu os 

seguintes requerimentos: 
Nº 36-62 – em que Jose Ney 

Passos Dantas Auxiliar Legislativo, PL-
9, solicita contagem de tempo de 
serviço prestado à Prefeitura Municipal 
de Salgado, Estado de Sergipe, num 
total de 658 dias. 

Nº 181-32 – em que José Campos 
Brício, Diretor substituto da 
Taquigrafia, solicita salário-família em 
relação a sua espôsa, a partir de 
fevereiro de 196. 

Nº 182-62 – em que Georgino 
Avelino da Costa, Auxiliar de Portaria, 
PL-10, solicita salário-família em 
relação a seu filho Joaquim Jose, a 
partir de março de 1962. 

Concedeu férias relativas a 
1961, em virtude de ter permanecido 
de plantão no recesso, a Roberto 
das Neves, Guarda de Segurança, 
PL-9, a partir de 2 de maio do 
corrente ano. (Requerimento nº 214-
62). 

Abonou, de acôrdo com o artigo 
302 do Regulamento da Secretaria, às 
faltas abaixo discriminadas, referentes 
ao mês de abril: 

De Sarah Abrahão, Oficial 
Legislativo, PL-8, no dia 9; 

De Celso Luiz Ramos de 
Medeiros, Auxiliar Legislativo, PL-10 
no dia 23; 

De Irene Stella Homem da Costa. 
Taquígrafa-Revisora, PL-2, no dia 23; 

De Roberto Diacópulos, Ajudante 
de Almoxarife, PL-7, no dia 13; 

De Ruth de Souza Castro, 
Redatora, PL-4, no dia 13; 

De Aloizio Menezes Evaristo. 
Guarda de Segurança, PL-9, nos dias 
16, 17 e 18, considerando como de 
Iicença para tratamento de saúde os 
dias 19, 20, 21, 22 e 23. 

Secretaria do Senado Federal. 2 
de maio de 1962. – Maria do Carmo 
Rondon R. Saraiva, Diretora do 
Pessoal. 

 
PORTARIA Nº 53, DE 8 DE MAIO DE 

1962 
 
O Diretor-Geral, no uso de suas 

atribuições, resolve transferir João 
Aureliano Filho, Ajudante de Porteiro, 
PL-7, da Diretoria. do Pessoal para a 
Portaria. 

Secretaria do Senado Federal. 8 
de maio de 1962. – Evandro Mendes 
Vianna, Diretor-Geral. 
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 
ANO XVII – Nº 55 CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO 1962
 

CONGRESSO NACIONAL 
 

Presidência 
 

Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais 
 

O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70 § 3º, da 

Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas Casas 

do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a realizarem-se nos dias 29 

e 30 de maio, 5 e 7 de junho do ano em curso, às 21 horas e 30 minutos, no 

Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos 

presidenciais: 

Dias 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho 
 
veto parcial, ao Projeto de Lei (nº 2.222-57, na Câmara e nº 13-60, no 

Senado) que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 
Senado Federal, 27 de abril de 1962. 
 

AURO MOURA ANDRADE 
Presidente 

 
MESA 

 
Presidente – Moura Andrada – 

PSD. 
Vice-Presidente – Rui Palmeira – 

UDN. 
Primeiro-Secretário – Argemiro de 

Figueiredo – PTB. 
Segundo-Secretário – Gilberto 

Marinho – PSD. 
Terceiro-Secretário – Mourão 

Vieira – UDN. 
Quarto-Secretário – Novaes Filho 

– PL. 
Primeiro-Suplente – Mathias 

Olympio – PTB. 
Segundo-Suplente – Guido 

Mondin – PSD. 
Terceiro-Suplente – Joaquim 

Parente – UDN. 
 

 
LIDERES E VICE-LÍDERES DA 

MAIORIA 
 

LÍDER 
 
Filinto Müller (PSD). 
 

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

DA MINORIA 
 
João Villasbôas – (UDN) 
 

Dos Partidos 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO 

 
LÌDER 

 
Benedito Valladares. 

SENADO FEDERAL 10. Heribaldo Vieira – Sergipe. 
11. Ovídio Teixeira – Bahia. 
12. Del Caro – Espírito Santo. 
13. Afonso Arinos – (licenciado. 

Em exercício o suplente Venâncio 
Igrejas) – Guanabara. 

14. Padre Calazans – São Paulo. 
15. Irineu Bornhausen – Santa 

Catarina. 
16. Daniel Krieger – Rio Grande 

de Sul. 
17. Milton Campos – Minas 

Gerais. 
18. João Vilasboas – Mato 

Grosso. 
19. Lopes da Costa – Mato 

Grosso. 
20. Coimbra Bueno – Goiás. 
 

DO MOVIMENTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

 
LÍDER 

 
Paulo Fender. 
 
DO PARTIDO REPUBLICANO 
 

LÍDER 
 
Mendonça Clark 
 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO  

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

PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

 
1. Vivaldo Lima – Amazonas. 
2. Mathias Olympio – Piauí. 
3. Fausto Cabral – Ceará 
4. Argemiro de Figueiredo – 

Paraíba. 
5. Barros Carvalho – Pernambuco. 
6. Lourival Fontes – Sergipe. 
7. Lima Teixeira – Bahia. 

VICE-LÍDERES 
 
Gaspar Veloso. 
Victorino Freire. 
Alô Guimarães. 
 
DA UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 
 

LÍDER 
 
Daniel Krieger. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Afonso Arinos. 
Afrânio Lages. 
Padre Calazans. 
 
DO PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO 
 

LÍDER 
 
Barros Carvalho. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Fausto Cabral. 
Arlindo Rodrigues. 
Nelson Macular 
 
DO PARTIDO LIBERTADOR 
 

LÍDER 
 

Mem de Sá. 
 

VICE-LÍDER 
 
Aloysio de Carvalho. 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
PROGRESSISTA 

 
LÍDER 

 
Jorge Maynard. 
 

VICE-LÍDER 
 
Miguel Couto. 

7. Ruy Carneiro – Paraíba. 
8. Jarbas Maranhão – 

Pernambuco. 
9. Silvestre Péricles – Alagoas. 
10. Ary Vianna – Espírito Santo. 
 
DO PARTIDO TRABALHISTA 

NACIONAL 
 

LÍDER 
 
Lino de Mattos. 
6. Menezes Pimentel – Ceará. 
11. Jefferson Aguiar – Espírito 

Santo 
12. Gilberto Marinho – 

Guanabara. 
13. Paulo Fernandes – Rio de 

Janeiro. 
14. Moura Andrade – São Paulo. 
15. Gaspar Veloso – Paraná. 
16. Alô Guimarães – Paraná. 
17. Guido Mondin – Rio Grande 

do Sul. 
18. Benedito Valladares – Minas 

Gerais. 
19. Filinto Müller – Mato Grosso. 
20 Juscelino Kubitschek 

(Licenciado. Em exercício o Sr. José 
Feliciano) – Goiás. 

21. Pedro Ludovico – Goiás. 
 

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 

 
1. Mourão Vieira – Amazonas. 
2. Zacarias de Assunção – Piauí 
3. Joaquim Parente – Piauí. 
4. Fernandes Távora – Ceará. 
5 Reginaldo Fernandes – Rio. 
6. Sergio Marinho – Rio Grande 

do Norte. 
7. João Arruda – Paraíba. 
8. Afrânio Lages – Alagoas. 
9. Rui Palmeira – Alagoas. 
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8. Caiado de Castro – Guanabara, 
9. Arlindo Rodrigues – Rio de Ja- 
10. Miguel Couto – Rio de Janeiro. 
11. Nelson Maculan – Paraná. 
12. Saulo Ramos – Santa Catarina. 
13. Nogueira da Gama – Minas Gerais. 
Licenciado o Sr. Leônidas Mello – 

(Piauí). Em exercício o Suplente, Sr. 
Mendonça Clark (do PR). 

 
PARTIDO LIBERTADOR 

 
1. Novaes Filho – Pernambuco. 
2. Aloísio de Carvalho – Bahia. 
3. Mem de Sá – Rio Grande do Sul. 
 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA  
 

1. José Maynard – Sergipe. 
 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 
 
1. Lino de Matos – São Paulo. 
 

MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR 
 
1. Paulo Fender – Pará. 
 

PARTIDO REPUBLICANO (PR) 
 

1. Mendonça Clark – Piauí. 
 

SEM LEGENDA 
 
Dix-Huit Rosado – Rio Grande do Norte. 
 

COMISSÕES PERMANENTES  
 

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

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

 
SUPLENTES 

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

Filho. 
 
Comissão de Constituição Justiça 

 
PSD – Jefferson de Aguiar – Presidente. 
UDN – Milton Campos – Vice. 

Presidente 
PSD – Sylvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Lobão da Silveira 
UDN – Heribaldo Vieira 
UDN – Afonso Arinos 
UDN – Afrânio Lages 
PTB – Lourival Fontes 
PTB – Nogueira da Gama 
PL – Aloysio de Carvalho (11) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Ary Viana 
PSD – 2. Benedicto valladares  
PSD – 3. Gaspar Venoso 
PSD – 4 Menezes Pimentel 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÕES  CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES MAURO MONTEIRO 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
BRASÍLIA 

 

PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
PL – Aloysio de Carvalho 
Reuniões: Quintas-feiras ás horas. 
Secretário – Renato de Almeida 

Chermont. 
 

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

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Sebastião Archer 
PSD – 2. Silvestre Péricles 
PSD – 3. Eugênio Barros 
UDN – 1. Dix-Huit Rosado 
UDN – 2. Padre Calazans 
UDN – 3. Heribaldo Vieira 
PTB – 1. Barros Carvalho 
PTB – 2. Lourival Fontes  
PTB – 3. Nelson Maculan 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 
Comissão de Relações Exteriores. 
 
PTB – Vivaldo Lima – Presidente. 
UDN – João Villasboas – Vias-

Presidente. 
UDN – Afrânio Lages. 
UDN – Heribaldo Vieira. 
PSD – Benedicto Valladares. 
PSD – Gaspar Veloso. 
PSD – Filinto Müller. 
PTB – Lourival Fontes. 
PL – Aloysio de Carvalho (9). 
 

SUPLENTES 
 
UDN – Milton Campos. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Sergio Marinho. 
PSD – Menezes Pimentel. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Alô Guimarães. 
QTB – Nogueira da Gama. 
PTB – Barros Carvalho. 
PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quintas-feiras; às 16,00 

horas. 
Secretário: Eurico Gory Auler. 
 

Comissão de Redação 
 

TITULARES 
 
Sérgio Marinho – Presidente (UDN Ary 

Vianna – Vice-Presidente (PSD). 
Alô Guimarães (PSD) 
Affonso Arinos (UDN) 
Lourival Fontes (PTB). 
1 Padre Calazans (UDN) 
2. Heribaldo Vieira (UDN) 
2. Lobão da Silveira (pSD) 
1. Caiado de Castro (PTB) 
Secretário – Sara Abraão – Oficial 

Legislativo. 
Reunião – Terças-feiras, ás 16 horas. 

 
Comissão de Saúde Pública 

 
UDN – Reginaldo Fernandes – 

presidente. 
PSD – Alô Guimarães – Vice-

Presidente. 
UDN – Fernandes Távora. 
PSD – Pedro Ludovico. 
PTB – Saulo Ramos – (5). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Eugênio Barros. 
PSD – Jarbas Maranhão. 

 

ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
 

Capital e Interior 
 

 
Capital e Interior 

Semestre............................... Cr$ 50,00 Semestre.................................. Cr$ 39,00 
Ano........................................ Cr$ 96,00 Ano........................................... Cr$ 76,00 

 
Exterior 

 
Exterior 

 
Ano........................................ Cr$ 136,00 Ano........................................... Cr$ 108,00 

 

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão 
tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. 

– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à 
sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque ou vale postal, 
emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 
sómente mediante solicitação. 

– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido 
cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 

 

UDN – 1. João Villas Boas 

UDN – 2. Daniel Krieger 

UDN – 3. Sérgio Marinho 

UDN – 4. Lopes da Costa 

PTB – 1. Barros Carvalho 

PTB – 2. Lima Teixeira  

PL – 1. Mem de Sá. 

Reuniões: Quartas-feiras, ás 16 horas. 

Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 

 

Comissão de Economia 

 

PSD – Gaspar Velloso – Presidente. 

PTB – Fausto Cabral – Vice-Presidente. 

UDN – Sérgio Marinho 

UDN – Fernandes Távora 

UDN – Del Caro 

UDN – João Arruda 

PSD – Alô Guimarães 

PSD – Paulo Fender 

PTB – Nogueira da Gama (9) 

 

SUPLENTES 

 

PSD – 1. Eugênio Barros 

PSD – 2. Sebastião Archer 

PSD – 3. Alô Guimarães 

UDN – 1. Irineu Bornhausen 

UDN – 2. Ovídio Teixeira 

UDN – 3. Zacarias de Assumpção 

UDN – 4. Sérgio marinho 

PTB – 1. Lima Teixeira 

PTB – 2. Saulo Ramos 

Reuniões: Quintas-feiras, ás 16 horas. 

Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 

 
Comissão de Educação e Cultua 

 
PSD – Menezes Pimentel – Presidente 

PL – Mem de Sá – Vice-presidente 

PSD – Jarbas maranhão 

PTB – Saulo Ramos 

PTB – Arlindo Rodrigues 

 
UDN – Reginaldo Fernandes  
UDN – Padre Calazans 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Alô Guimarães 
UDN – Lino de Mattos (Do PTN)  
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
PL – Aloísio de Carvalho 
Reuniões: às quartas-feiras, ás 16 

horas. 
Secretário: Evandro Fonseca 

Paranaguá. 
 

Comissão de Finanças 
 
UDN – Daniel Krieger – presidente 
PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente 
PSD – Eugênio Barros 
PSD – Paulo Coelho 
PSD – Gaspar velloso 
PSD – Lobão da Silveira  
PSD – Victorino Freire  
UDN – Irineu Bornhausen 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Lopes da Costa 
PTN – Lino de Mattos 
PTB – Nogueira da Gama 
PTB – Barros Carvalho 
PTB – Saulo Ramos 
        – Dix-Huit Rosado 
   PL – Mem de Sá (17). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Silvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Jarbas Maranhão 
PSD – Menezes pimentel 
PSD – Pedro Ludovico 
PSD – Filinto Müller  
UDN – Coimbra Bueno 
UDN – Zacharias de Assumpção  
UDN – João Arruda 
UDN – Milton Campos 
UDN – João Villasboas 
UDN – Del Caro 
PTB – Fausto Cabral 
PTB – Vivaldo Lima 
PTB – Arlindo Rodrigues 
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UDN – Lopes Costa. 
UDN – Sergio Marinho. 
PTB – Arlindo Rodrigues. 
Reuniões: Quintas-feiras, as 15 horas. 
Secretário: Eduardo Rui Barbosa. 
 

Comissão de Transportes, Comunicações  
 
PSD – Jorge Maynard – Presidente. 
UDN – Coimbra Bueno – Vice-

Presidente. 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
PTB – Fausto Cabral (5) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Paulo Coelho. 
UDN – Sergio Marinho. 
UDN – Lino de Matos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quartas-feiras ás 16,00 

horas. 
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias. 
 

Comissão de Segurança Nacional  
 
UDN – Zacarias Assumpção – 

Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice-

Presidente. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Sergio Marinho. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Arlindo Rodrigues (7) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Jorge Maynard 
PSD – Victorino Freire 
UDN – João Arruda. 
UDN – Afrânio Lages. 
PTB – Saulo Ramos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras às 16 horas  
Secretário: Julieta Ribeiro dos Santos 
 

Comissão de Serviço Público Civil 
 
PL – Aloysio de Carvalho – 

Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice-

presidente. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Padre Calazans. 
UDN – Coimbra Bueno. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB. – Fausto Cabral. 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Benedito Valladares. 
UDN – Sergio Marinho. 
UDN – Reginaldo Fernandes 
PTB – Nelson Cabral. 
PRB – Fausto Cabral. 
PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 horas. 
Secretária: Italina Cruz Alves. 
 

COMISSÃO MISTA 
 

QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO 
MISTA DE REMESSA DE LUCROS, 

REALIZADA EM 4 DE ABRIL DE 1 1962. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Havendo 
número legal, está aberta a sessão. 

Vai-se proceder à leitura da Ata. 
 

(Leitura da Ata) 
 
Em votação a ata. (Pausa) 
Está aprovada com as modificações 

a sugeridas. 
Sôbre a mesa volumosa 

correspondência enviada pelo Presidente 
do Senado e que está Presidência 
enviará à publicação. 

De acôrdo com o deliberado a Ata  
de da reunião realizada no Estado da 
 

Guanabara deve ser objeto de ata 
especial. Não pôde ainda ser redigida 
porque não chegaram a Brasília as notas 
taquigráficas. 

Tem a palavra o nobre Senador Mem 
de Sá, relator da matéria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. 
Presidente, nesta semana que passei no 
Rio de Janeiro aproveitei o melhor que 
pude no interêsse da Comissão. Depois 
da reunião que fizemos na segunda-
feira, votei à SUMOC na têrça-feira e 
astive longamente com o Diretor Antônio 
Abreu Coutinho, Chefe do Serviço de 
Balanços de Pagamento. Entre outras 
coisas, obtive dele que mandasse 
imprimir e reproduzir porque êle tem 
mais facilidade aquele quadro estatístico 
que havia trazido no apenas um 
exemplar. 

Solicitei-lhe também certos 
desdobramento porque o quadro que êle 
mandara rigorosamente de tais padrões 
internacionais e adotando aquelas 
classificações de capitais autônomos, 
capitais compensatórios, etc. 

Eu tinha verificado que a forma de 
apresentação dos dados não tomava bem 
claros certos aspectos importantes para 
que os parlamentares e sobretudo o 
público que não está tecnicamente 
entrosado na matéria. Solicitei portanto 
certos desdobramentos, tornando 
expressas as partes de investimentos 
diretos, lucros, remetidos lucros e juros e 
empréstimos a emprêsas particulares, 
juros de capitais compensatórios. Êle fêz 
isto e tenho aqui agora o número 
suficiente para distribuir a todos os Srs. 
Membros da Comissão. 

O Sr. Diretor do Impôsto de Renda 
teve a gentileza de mandar uma 
quantidade – excessiva -aliás – daqueles 
quadros sôbre a matéria referida. 

Depois disto andei a procura do 
relatório da Comissão Mista. Consegui no 
Conselho de Economia. Não o Trouxe 
porque são dois volumes que deixei em 
minha mala. Já os examinei. 

Estive no Itamarati em longo 
entendimento com o Sr. Embaixador Diar 
Carneiro, Chefe do Departamento de 
Economia, pedindo-lhe para apressar a 
obtenção de outro relativo a Legislação 
Fiscal Cambial dos países, que havíamos 
indicado, sobretudo os da América do Sul, 
e mais aqueles lembrados pelo nobre 
Deputado Sérgio Magalhães. 

Êle mostrou que já se havia 
dirigido a tôdas as Embaixadas. Mas 
só havia recebido resposta do Canadá, 
que havia na Biblioteca do Itamarati 
publicação de idoneidade internacional 
em que há precisamente um volume 
destas coleções para cada País com o 
conjunto de tôdas as Legislações, 
não apenas sôbre êsse aspecto, mas 
também sôbre todos os aspectos 
econômicos e fiscais de cada País. E' 
um volume alentado. Disse-me que 
o Itamaratí se socorre daquela 
publicação de indiscutível idoneidade. 
Pedi que me mandasse trazer dessa 
publicação os dados que nos 
interessavam enquanto não vêm uma 
informação direta. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muita 
honra. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: 
–Gostaria de lembrar o que está 
ocorrendo na Assessoria Paulista que 
vem acompanhando com vivo 
interêsse o problema desde o início 
do seu debate. Ela teve o cuidado de 
solicitar, a medida que o debate se foi 
prolongando, a cada uma das 
Embaixadas diretamente um exemplar 
com êsses elementos. 

Tenho a impressão que a 
Aessossoria Paulista dispõe agora deles, 
os quais poderei fazer chegar às mãos 
de V. Ex.ª. Esta a informação recebí-a 
de um dos assessores. 

O SR. MEM DE SÁ: – Será ótima. 
O Sr. Embaixador Dias Carneiro 

prometeu-me que vai proceder assim e 
mandará cópias dêste acêrvo de dados 
impressos. 

Ainda estive por convite e não por 
iniciativa própria, no Conselho Nacional 
de Economia, o Sr. Conselheiro Humberto 
Bastos, telefonou-me convidando-me 
para participar de uma reunião com um 
grupo de estudos do Conselho de 
Economia, que elaborou trabalho adotado 
com modificações pelo plenário e passou 
a ser ponto de vista do Conselho de 
Economia. 

Êste trabalho foi remetido 
oficialmente e deve estar prestes a 
chegar. 

A palestra, foi praticamente informal 
porque houve apenas troca de idéia. 
Tratava-se de grupo de trabalho 
pràticamente dissovildo porque terminara 
a sua missão. 

Queria esclarecer que os jornais de 
hoje do Rio de Janeiro trouxeram um 
resumo disto, o que muito me 
supreendeu porque ou não havia 
durante a palestra que alguém tivesse 
tomado notas do que falávamos. 
Verifiquei em diversos jornais de São 
Paulo e do Rio de Janeiro. 

Quem redigiu a notícia não conhece 
bem o assunto porque ela está cheia de 
imprecisões. Foi mais ou menos aquilo 
que discutimos mas nesta matéria a idéia 
pode ser completamente alterada de boa 
fé através de uma redação imprecisa e 
infeliz. Não posso de maneira alguma 
dizer que é uma notícia falsa mas não 
está precisa. 

Agora estou portanto com os 
elementos obtidos, inclusive o parecer 
da Comissão Mista Brasil-Estados 
Unidos. A respeito dêste parecer 
procurei até me avistar com pessoas 
que trabalharam na Comissão porque 
verifiquei que há Irá realmente dois 
quadros estatísticos referentes a 
balanços de pagamento. 

O quadro estatístico diz 
expressamente que os dados de 1939 a 
1941 são auridos de uma estimativa 
realizada no Fundo Monetário 
Internacional, e a de 1947 a 1952 são 
dados da SUMOC. Depois êles tiveram 
de juntar a parte estimativa com a parte 
de levantamento direto. Mas na parte 
estimativa o quadro que se nos afigura é 
extremamente sintético, não tem 
desdobramento nenhum. Um dos itens 
do quadro é nada menos que êste: 
"Donativos e Movimentos de Capitais". 
Não compreendo esta mistura de itens 
no Quadro de 1939 a 1952. Tratarei, na 
próxima reunião, os volumes e mostrarei 
a perplexidade em que se fica porque, 
do período de 1947 a 1952, pode-se 
fazer conclusões opostas às do período 
total. 

Perguntei ao Embaixador Dias 
Carneiro quais as pessoas mais 
indicadas a um pronunciamento a 
respeito. Respondeu-o, S. Exa. que os 
Senhores Roberto Campos e Glycon de 
Paiva eram os que tinham trabalhado 
mais nesta parte da estatística. Estive 
com êste último que me respondeu  
não haver outros desdobramentos, 
prometendo-me, entretanto, que 
procuraria os assessores a fim de obter 
outros subsídios. 

Era o que queria expor à Comissão, 
sôbre minhas atividades a respeito. Creio 
que o nosso problema agora é, mais uma 
vez, estabelecer nosso roteiro daqui por 
diante: se ouvirmos os órgãos de classe 
ou se trataremos a matéria, diretamente. 

Percebi, em conversa com o 
Deputado Carvalho Sobrinho, que S. Exa. 
estima muito a audiência dos órgãos de 
classe, que se estão manifestando 
através de ofícios, de contribuições, etc. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Minha estimativa é um pouco mais 
eclética, Sr. Presidente. Meu ponto 
 

de vista, já manifesto em reuniões 
anteriores, é de que a existência desta 
Comissão Mista, pressupõe a magnitude 
e a complexidade do problema. Diríamos 
mesmo que esta complexidade teria 
resultado – digamos – de duas ortodoxias 
distintas: a que poderíamos denominar 
"Ortodoxia Sérgio Magalhães". 

O substitutivo vitorioso na Comissão 
de Finanças, outra coisa não foi senão 
uma simbiose do Projeto Sérgio 
Magalhães, através da maior ou menor 
astúcia legislativa, levada a efeito pelos 
reputados Celso Brant e Saturnino Braga. 
E' inegável que o assunto assumiu uma 
estatura dialética que extravassou os 
limites das duas Casas do Congresso. 
Houve interêsse geral e aos debates 
afloraram as mais diversas opiniões com 
repercussão internacional. 

Meu ponto de vista é de que não 
podemos fixar os ciclos dos trabalhos 
desta Comissão, sem dar uma certa 
ressonância a essa existência dialética 
incontestável, em tôrno do problema. 

Se podemos obter diretamente, de 
um lado os elementos informativos, ou 
por expositores que aqui venham 
representar os pensamentos das classes 
conservadoras, ou por memoriais que 
possam encaminhar, acredito que de 
outro lado, temos que procurar aquêles 
elementos representativos de ponto de 
vista contraditório. 

Porque não colocarmos aqui, Sr. 
Presidente, frente a um debate elucidativo, 
homens de tendências completamente 
diversas. 

Por exemplo, do ponto de vista mais 
da esquerda, um dos homens que, 
intelectualmente, tem uma volumosa 
literatura a respeito, seria o Professor 
Aristóteles Moura. De outro lado, 
paralelamente, teríamos o economista 
paulista Prado Júnior. No sentido 
contrário, teríamos o Professor Eugenio 
Gudim e Nogueira Pôrto. São expoentes 
de um pensamento e de outro. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Da 
esquerda e da direita. 

O SR. MEM DE SÁ: – De tendências 
opostas. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
De natureza opostas, digamos.. 
Ouviríamos, também, os órgãos que 
representam a cúpula do sistema 
econômico brasileiro – o Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas – as federações, as 
associações de classe, e até mesmo os 
investidores, por maior civa de suspeição 
que lhes pudessemos atribuir, antes ou 
depois de sua manifestação. Poderíamos 
igualmente ouvir as Câmaras do 
Comércio inglêsa e americana. Dessarte, 
estriamos a cavaleiro e teríamos um 
manancial que justificaria, em parte, a 
delonga dos nossos trabalhos, pois 
teríamos dado ao assunto a alta 
ressonância que deve ter. 

Avancei um pouco nos esclarecimento 
porque meu ponto de vista é renito, um 
pouco mais eclético do que teria parecido 
ao nobre Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mais amplo. 
O SR. PRESIDENTE: – Constitui 

uma proposta? 
O SR. RUI CARNEIRO: – Senhor 

Presidente, receio que haja uma protelação 
muito grande, entretanto a êsse ponto já se 
referiu o nobre colega, Senador Mem de Sá. 
Pela relevância do assunto, estou convencido 
de que poderemos dividir esse grupo em 
dois; faríamos duas sessões, convocaríamos 
os interessados e, caso êles não 
comparecessem, encerraríamos a questão. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Entendo que Nosso interregno entanto 
ouvíssemos os debates sôbre o aspecto 
contraditório, teríamos, nós e o próprio 
relator, mais tempo para examinar a 
matéria. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Poderíamos mesmo resolver o assunto 
em duas semanas. 
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OS SR.MEM DE SÁ: – Pediria um 
esclarecimento aos proponentes; êsses 
expoentes, de orientações contraditórias, 
deveriam vir sucessivamente, ou 
deveríamos reuní-los um par de cada vez, 
isto é, um representante de uma corrente 
e outro de outra, para ouví-lo em 
debates? 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Já procurei ser tanto quanto possível 
explícito quanto ao meu ponto de vista 
relativamente à mesa redonda. Penso 
que não haveria dificuldade alguma; 
poderíamos ouvir, num mesmo dia, 
representantes de tais pensamentos, mas 
ouví-los distintamente, isoladamente, não 
estabelecer debate, porque o assunto 
talvez adquirisse um aspecto tumultuário. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Os fa- 
nosso ambiente não permite isso. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Depois que tivéssemos uma formulação 
geral sôbre êsses pontos de vista, a mesa 
redonda teria razão de ser. Meu 
pensamento é para que se ouça 
distintamente; pode ser no mesmo dia. 

O SR. RUI CARVALHO: – Sr. 
voráveis e os contrários. Se convocados, 
todos comparecerão, dada a relevância 
do assunto. Tôda a gente está, 
preocupada com a solução dêsse 
problema. 

O SR. MEM DE SÁ: – Seria mais 
interessante colocar os dois antípedas na 
mesma sessão. Não creio haveria 
tumulto, porque são pessoas educadas. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Exatamnte. O debate é que traria 
oportunidade de opiniões acaloradas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Seria apenas 
um de cada lado e o Presidente aqui está 
para evitar qualquer demasia. Creio que 
haveria mais vivacidade, porque os 
argumentos pró e contra surgiriam e 
seriam refutados. Se assim não fôr, o que 
falar em segundo lugar levará sempre 
vatagem. Veja V. Ex.ª nós nos reunimos e 
ouvimos primeiro o defensor de uma 
orientação. Horas depois – ou no dia 
seguinte – ouvimos o de orientação 
contrária. Êste levará vantagem porque 
falará depois de conhecer os argumentos 
do anterior, sem possibilidade de réplica. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Não acredito sejam chamadas aqui para 
um encontro de debates. Pateme que 
virão expor suas idéias. Não sou contra, 
digo apenas que, se levarmos para o 
campo do debate, poderemos sacrificar a 
posição de ambos, criando uma 
deficiência de nossa parte, no sentido de 
interrogá-los. 

O SR. MEM DE SÁ: – Parece-me 
desnecessário, porque por exemplo, as 
idéias do Professor Aristóteles Moura 
estão consubstanciadas em livros. Já os li 
e conheço tôdas as suas idéias. As do 
Professar Eugênio Gudin são mais do que 
conhecidas, porque expostas diàriamente. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Pediria um aparte a V. Exa.: ou a 
Comissão já se considera com os 
elementos necessários para iniciar o 
exame do projeto, ou então estaria 
necessitando, de fato, da audiência de 
vários representantes de classe ou de 
grupos, interessados no assunto, Na 
hipótese da Comissão necessitar dessa 
audiência, cada um dêsses 
representantes, que em geral possuem 
equipes – analistas, estudiosos da 
matéria – sabendo da importância de uma 
comissão mista de deputados e 
senadores, aqui viriam preparados para 
discorrer durante três oc quatro horas e 
depois submeter-se a debate. Seria uma 
decepção para um representante, 
convidado a trazer esclarecimentos ou 
seu ponto de vista sôbre êsse projeto e, 
ou aqui chegando, dpusesse de tempo 
reduzido, eu fosse interrompido para que 
se ouvisse outro representante que já 
estaria aguardando sua vez. 

O SR. MEM DE SÁ: – Claro. 
O SR SERGIO MAGALHÃES: –  

Se a Comissão vai ingressando nesse 
 

caminho, é para fazê-lo completo, a fim 
de que cada representante tenha 
igualmente o número de horas 
necessárias para discorrer sôbre a 
matéria. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Não faço a menor restrição. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Não faço a menor restrição. 

O SR. SERGIO MAGALHÃES: – 
Para que a Comissão possa ter a 
audiência de outras pessôas, que venham 
representando outros pontos de vista. 
Pediria a atenção da Comissão, para o 
fato de que o Projeto é muito longo; 
possui cêrca de 143 artigos e envolve 
vários aspectos: o cambial, o fiscal, o 
problema das fraudes, o dos depósitos 
brasileiros no exterior e vários 
aspectos que dificilmente poderiam ser 
esgotados numa só sessão por êsses 
representantes. Assim, ao conceder 
audiência, teremos de marcar o tempo 
necessário para que êsses 
representantes não fiquem 
decepcionados com um tempo reduzido. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Nada tenho a opor. 

O SR. MEM DE SÁ: – De minha 
parte, não vejo inconveniente. 

O SR PRESIDENTE: – Continua em 
discussão a proposta. 

O SR. DANIEL FARACO: – Creio 
que devemos voltar ao nosso roteio. Nêle, 
a primeira fase foi a da coleta de dados. 
Creio que, a esta altura, deveremos 
perguntar se realmente já fizemos tudo 
que poderíamos fazer, no sentido de 
procurarmos obter os dados necessários. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Pela exposição do Sr. Relator, nêste 
aspecto já estaria satisfeito. 

O SR. DANIEL FARACO: – Faço-o 
por uma questão de método. Minha 
convicção é a de que realmente fizemos 
tudo que estava em nosso alcance. 
Dedicamos a essa matéria todo o tempo 
que poderíamos utilizar. Fomos até onde 
foi possível ir. Esta a minha impressão. 
Se alguém, entretanto. tiver ainda idéia ou 
sugestão de qualquer outra medida, 
deverá externá-la. A mim não ocorre mais 
nada a sugerir em matéria de coleta de 
dados e mesmo de coleta de crítica de 
dados. Agora, só temos o trabalho de 
julgar. No meu entender, a fase de coleta 
de dados foi cumprida. Deveríamos 
considerá-la encerrada, sem prejuízo, é 
evidente de quaisquer outras 
manifestações, pois queremos a verdade 
e não vamos pô-la dentro do relógio. 
Quero fazer-me bem compreendido nêste 
ponto: nossa preocupação é a verdade. 
Queremos a realidade, porque a nossa 
responsabilidade é tão grande, que 
devemos tudo fazer para nos 
assegurarmos da verdade tôda. 

Continuando com meu raciocínio 
metódico, creio que a parte da coleta de 
dados pode ser considerada como 
cumprida. Deveríamos passar à segunda 
fase a que nos propômos, que seria a da 
coleta de opiniões. Admito, inclusive, a 
possibilidade de um e julgamento agora 
mais positivo sôbre a vantagem dessa 
coleta de opiniões a Parece-me muito 
interessante a argumentação do 
Deputado Carvalho Sobrinho. Realmente, 
o nosso problema não é apenas o de 
cada um de nós se convencer. Fomos 
constituídos em comissão mista para – 
repito raciocinarmos em público para 
constituirmos – de certo modo – a própria 
Nação tanto quanto possível, examinando 
a matéria. De modo que deveríamos abrir 
o ensejo razoável evidentemente, para 
que tivéssemos e acesso até nós. E mais 
do que isso, procurar opiniões de certo 
peso, de certa autoridade. 

Creio. Sr. Presidente, que já agora 
a poderíamos ingressar na fase de 
coleta de opiniões. Considero útil e 
oportuna essa coleta. Não sou 
cético quanto à fôrça dos argumentos. 
Entendo que êles sempre podem mu-
 

dar ou qualificar uma opinião que já 
tivesse se sustentado. Do contrário, não 
haveria necessidade de nos reunirmos 
em comissão. Bastaria que votássemos. 

Fica claro que não se trata de fazer 
concessões e sim de ponderar o valor 
dessas opiniões mediante às quais 
poderíamos qualificar as nossas. 

Como proceder a essa coleta? 
O Deputado Carvalho Sobrinho 

sugere uma fórmula que me parece 
razoável. Não creio que haja esquerdas e 
direitas. Não acredito nisso. 
Decididamente é uma divisão que me 
parece muito artificial. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sobretudo 
nesse assunto. 

O SR. DANIEL FARACO: – Muitas 
vêzes esquerda e direita acabam tendo a 
mesma opinião. Além do mais 
admitiríamos uma opinião de Centro, 
diferente. 

Mas, o que o Deputado Carvalho 
Sobrinho quis dizer usando essa 
expressão mais corrente de esquerda e 
direita... 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Não foi minha. Foi uma intercorrência. 
Classifico como ortodoxia. 

O SR. DANIEL FARACO: – Desde 
que o tomista Carvalho Sobrinho não 
incorreu nisso que me parece uma má 
colocação da questão, retiro a expressão. 
Mas, o Deputado Carvalho Sobrinho tem 
a preocupar de convocar – não é bem 
convocar, seria mais propriamente 
conconvidar, pois não somos comissão 
de inquérito... 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Abri o exemplo para que prestem 
patrióticamente sua colaboração essas 
pessoas. Aliás, peço à Taquigrafia que 
substitua o verbo em homenagem à 
reparação de V. Exa. 

O SR. DANIEL FARACO: – 
...convocar essas pessoas que, por esta 
ou aquela razão, tendo maior convivência 
e estudo da matéria tragam seus 
argumentos, suas observações à 
Comissão, para que possamos examiná-
las. 

Como, evidentemente, nesta matéria 
existe uma divisão entre os que se 
inclinam por uma disciplina mais rígida e 
os que entendem que essa disciplina 
deva amoldar-se melhor a um sentido 
mais útil de liberdade, creio que há 
realmente dois campos que se 
interpretam bastante, mas que poderão 
para fins de classificação serem 
considerados distintos. 

O Deputado Carvalho Sobrinho 
porque paulista, ou mineiro, não sei ao 
certo... 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: –
Paulista estiuvado, para usar um têrmo 
gaúcho. 

O SR. DANIEL FARACO: – Por 
essa razão tem mais autoridade de 
porque além de paulista é mineiro. 

O SR. PRESIDENTE: – Paulista 
nascido em Minas é muito mais 
inteligente como mineiro do que qualquer 
paulista ...(Risos). 

O SR. DANIEL FARACO: – O 
Deputado Carvalho Sobrinho tem maior 
conhecimento dêsse ambiente. Surgiu 
alguns nomes que me parecem muito 
interessantes. 

O SR. RUY CARNEIRO: – S. Exa. 
declarou, desde logo, nomes, como 
exemplo. 

O SR. DANIEL FARACO: – Creio 
que essa pessoas, uma vez convidados, 
neste ponto estou de inteiro acôrdo com o 
Deputado Sérgio Magalhães – deveriam 
dispôr de tempo necessário para se 
manifestarem. São pessoas inteligentes 
que não poderiam perder tempo útil. Creio 
que poderíamos até seguir aquela velha 
praxe que as Comissões da Câmara 
observam: dar-lhes a oportunidade de 
expor suas opiniões e, depois, acatarem 
as perguntas que lhes forem dirigidas por 
membros da Comissão. 

Quanto ao debate, Sr, Presidente, 
não vejo em que possa ser útil. Ademais, 
ficaríamos como que na condi- 
 

cão de juízes de uma luta de 
inteligentes... 

O SR. PRESIDENTE: – O assunto já 
é controvertido. Se colocarmos aqui 
representantes de tendências diferentes a 
controvérsia apenas se aprofundará. 

O SR. DANIEL FARACO: – 
Divergências bastam as nossas. 
Evidentemente depois debater e resolver 
a questão entre nós. 

Sr Presidente, ao encerra minhas 
considerações, gostaria de dizer que com 
um ou mais dois meses, possamos 
resolver o problema sem causar grandes 
prejuízos à sua solução. 

Não temos, agora o direito de errar. 
Precisamos encontrar uma solução viável, 
e que corresponda nos interesses 
nacionais, neste ano de 1962, tal como a 
questão está colocada. 

E' o que se pede ao gênio político e 
do qual, com ressalvas quanto à minha 
capacidade de interpretá-lo, este gênio 
político que esta comissão está chamada 
a interpretar. Parece-me, assim, que 
poderíamos passar, desde logo, a tornar 
depoimentos. 

Quanto ao problema dos prazos, 
acho seria fácil desolvê-lo. Claro que não 
poderíamos prever quantas semanas e 
tantos dias. Isso contrariaria a 
preocupação de procurar a verdade. Mas, 
também, não ficaríamos aqui, 
indefinidamente. Acredito que um mês 
seria bom prazo, suficiente. 

Além disso, não creio demorasse 
tanto, pois a coleta de dados que parecia 
consumiria tanto tempo, realmente foi 
muito rápida e colocamos os problema de 
um modo que há de fazer história no 
País. 

Ora, evidentemente, não se vai poder 
falar na questão de remessa de lucros, de 
dados, sem recorrer a material de alta valia, 
do que a Comissão produziu. Tanto quanto 
a coleta em si ou quanto à crítica a que se 
submeteu os dados. Esta, portanto, minha 
impressão. Aceito inteiramente a proposta 
do Deputado Carvalho Sobrinho com a 
aprovação do Deputado Sérgio Magalhães 
e termino reafirmando o que várias vêzes 
tenho dito. Creio que o nobre Relator de 
matéria, deveria também assumir na 
condução dos nossos trabalhos, uma 
atitude um pouco menos modesta do que 
S. Exa. está assumindo, porque o ilustre 
colega quer sempre ouvir muitos e faz bem, 
mas S. Exa. terá de liderar, junto com V. 
Exa. Sr. Presidente. Confiamos muito no 
seu descortinio, na sua sinceridade, na sua 
capacidade, no seu talento, confiamos 
muito nisso para inclusive formarmos nessa 
opinião própria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. 
Presidente, agradecendo esse final 
generoso do nobre Deputado Daniel 
Faraco quero dizer que aceito, 
perfeitamente o ponto de vista dos 
colegas que vejo é uniforme. Minha 
preocupação, entretanto, é muito aquela 
que o eminente Deputado Sérgio 
Magalhães externou na reunião anterior, 
não só da importância dos nossos 
trabalhos como da urgência de 
chegarmos a uma solução. Não apenas a 
opinião pública está, com os olhos postos 
em nossa conduta, como também creio 
que situação atual é a mais contra 
indicada: é esta situação de indefinição 
um projeto aprovado pela Câmara dos 
Deputados e não se sabe absolutamente 
o que vai acontecer, se o projeto vai ser 
adotado, se vai ser totalmente rejeitado 
ou substituído ou se vai apenas ser 
moldado. Por outro lado preocupame 
muito o problema ao ano que estamos. 
Nenhum de nós pode perder de vista que 
depois do mês de junho, praticamente, o 
Congresso terá uma produção precária ou 
mesmo negativa. Assim é que aceitando 
as sugestões, abrindo mão inteiramente 
daquela minha idéia do debate para 
apressar, eu sugeriria então que 
elegêssemos um número pequeno, 
porque evidentemente nesta matéria os 
argumentos pró e contra, os argumentos 
numa apresentação oposta – deputado 
Sergio Magalhães disse muito bem
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que o projeto é complexo – mas todos ou 
qualquer projeto vai decorrer de uma 
orientação. 

O SR. PRESIDENTE: – E' formado 
por uma filasofia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente; 
mesmo porque os argumentos não são 
inesgotáveis. Podemos conseguir 10 ou 12 
pessoas capazes, supondo-se que cada 
uma delas trouxesse novos argumentos ou 
idéias. Se se lecionarmos bem, nós, com 
um pequeno número de depoimentos 
conheceremos todos os pontos de vista 
cabíveis. Esta seria minha sugestão, 
reduzir o número de audiências, 
selecionando-as para chegarmos a êsse 
meio têrmo, mas sem nos prolongarmos 
junho a dentro. Penso que o fim de maio 
seria um bom prazo para terminarmos. 
Quero chamar a atenção que neste mês 
temos uma semana inútil. 

O SR. PRESIDENTE: – Inútil, mas 
santa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Inútil para os 
nossos trabalhos e da maior utilidade 
para os valores eternos. Para os nossos 
trabalhos repito – será uma semana 
branca. Teremos, portanto, neste mês, 
apenas duas semanas. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – Sr. 
Presidente creio que a idéia é de se reduzir 
as audiências. As entidades de classe 
poderiam por escrito seu pensamento; mas 
também não poderemos solicitar o 
depoimento dessas pessoas selecionadas 
sem lhes dar um relativo prazo para que 
alinhem seus dados. 

O SR. DANIEL FARACO: – 
Devemos, inclusive, enviar-lhes o avulso 
do projeto. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: –  1 
Poderíamos marcar uma semana para 
audiência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vamos dizer a 
última semana do mês depois da Páscoa. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. 
Presidente sugeriria que fôssem feitos 
hoje mesmo os convites para a última 
semana de abril e a primeira de abril para 
encerrar o assunto. 

O SR. NELSON MACULAN: – Sr. 
Presidente, apoio a proposta do eminente 
Deputado Carvalho Sobrinho e acreceento 
uma sugestão: que essas convocações 
realmente se façam na última semana de 
abril, consecutivamente, façamos duas 
sessões diárias se possível. Quanto ao 
receio do ilustre Deputado Carvalho 
Sobrinho de que os ilustres economistas 
precisam de algum prazo para se porem a 
par do assunto, lembro que são homens 
que estão completamente dentro do 
problema, conhecem a legislação. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Mas têm os seus afazeres. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não há, 
dúvida. Estou inteiramente de acôrdo com 
o Senhor Nelson Maculan. 

O SR. PRESIDENTE: -- Seria então 
a semana de 23 a 28 de abril. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – O 
problema é que depois de cada reunião 
precisamos do tempo para ir organizando 
a matéria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vamos ouvir e 
estudamos depois pelas notas 
taquigráficas. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Sérgio Magalhães. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Sr. 
Presidente, a meu ver abrem-se, agora, 
novas perspectivas para aquela fase 
anterior de coleta de dados. A Comissão 
assistiu à nossa reunião na SUMOC e 
percebeu que lá surgiram dúvidas – que 
lá ainda permanecem – a respeito da 
correspondência entre os dados oficiais e 
o movimento real de capitais. 

Agora abriam-se novas perspectivas 
com a intervenção federal numa 
Companhia que opera em vários  
Estados do Brasil a Cia. Telefônica 
Brasileira. Seria a oportunidade de 
confrontarmos, agora, os dados que pos- 

sam ser solicitados diretamente na Cia., 
uma vez que ela está sob intervenção 
federal, para têrmos idéia – só u'a mostra 
– a respeito do movimento de entrada 
e saída de capitais e de remessa de 
lucros. 

Creio que a Comissão não deve 
desperdiçar esta oportunidade, porque 
seriam dados mais objetivos e reais e que 
serviriam de amostra, porque essas 
Companhias são acusadas, há muito 
tempo, de que remetiam, para o exterior, 
sob a forma de lucros, juros de 
empréstimos tomados a taxas de juros 
inferiores àquela pela qual êles 
passavam, novamente, a remeter para o 
exterior. 

Enquanto essas denúncias partiam 
de Parlamentares e Políticos que não 
exerciam funções no Poder Executivo, 
poder-se-ia supor que fôssem denúncias 
baseadas em dados falsos. Acontece 
que, agora, é um Governador de um 
Estado da Federação Brasileira, o Sr. 
Carlos Lacerda, que, num programa de 
televisão, acusou a Cia. Telefônica 
Brasileira de remeter, para o exterior, 
somas fabulosas que não constam como 
sendo, realmente, de remessa de lucros. 

Êste é um dado que vem ajudar. 
Creio que a Comissão não deve – e 
acredito que seu desejo esclarecer muito 
bem o problema da exportação de 
capitais e de lucros – deixar passar a 
oportunidade de a Companhia Telefônica 
Brasileira estar sob intervenção federal, 
para colhêr também, dentro desta Cia., 
dados a respeito do seu movimento de 
capitais e remessa de lucros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ninguém sabe 
– nenhuma forma de indicação existe – 
da quantia que esta Cia. ou qualquer 
outra remeteu, porque as características 
são globais e o sigilo estatístico impede, 
justamente. o conhecimento dêstes dados 
individuais. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Pode haver confronto entre os dados que 
constam do balanço da Cia. e os dados 
oficíais. 

O SR. MEM DE SÁ: – Verifico que o 
nobre Deputado examina a possibilidade 
de a Comissão dirigir-se ao Interventor 
para solicitar que revele êstes dados. 
Não sei se o Interventor poderá fazer 
isto. 

O SR. SÉRGIO MAGALÃHES: – A 
Emprêsa está sob intervenção Federal. 
Convém esclarecer que houve uma 
encampação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Houve, sim, 
um Decreto declarando-a de utilidade 
pública e, em seguida, uma ação para se 
proceder a rescisão do contrato e a 
missão de posse, dependendo da decisão 
judiciária. De modo que não tinha havido 
a encampação, mas medidas preliminares 
para, judicialmente, se chegar a 
encampação. Nesse meio tempo, o 
Govêrno Federal fêz a intervenção. De 
modo que creio que o Estado da 
Guanabara não conseguiu encampar, se 
pretendia fazê-lo porque o problema esta, 
dependendo de juízo. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: –  
Mas tomou tôdas as medidas. 

O SR. MEM DE SÁ: – O que existe, 
entretanto, sábiamente, é um interventor 
federal. Não creio que o Interventor 
possa fazer esta ínvestigação e 
revelá-la. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Quanto á revelação creio que à Comissão 
poderá receber até secretamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Digo isto, por 
causa do sigilo que cerca a matéria. E' 
princípio geral de não revelação de dados 
estatísticos, porque o Interventor tem que 
chamar o impôsto de renda. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Desejava pedir a atenção da Comissão 
para o fato de que esta idéia de 
encampação geral nas Companhias do 
Serviço Público quase que ganhou a

unanimidade da opinião pública do País e 
podemos dizer – do próprio Govêrno, 
oonforme verificaram atravês de o 
discurso pronunciado pelo Sr. Presidente 
da República nos Estados Unidos. E' que 
essas emprêsas não correspodem mais 
às necessidades do País e não atendem 
mais emprêsas, não correspondem mais 
às necessidades do País e nâo atendam 
mais aos contratos e, conseqüente essa 
idéia da encampação está em marcha, o 
que não poderemos negar. Seria a 
oportunidade de ao encontro dessa idéia, 
porque não resta a menor dúvlda e que a 
encampação acaba em inenizações. 

O SR. MEM DE SÁ: – Tem que 
haver naturamente um levantamento. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Ao 
calcularmos esta indenização, 
verificaremos de fato o patrimônio que vai 
ser indenizado e aquêle que corresponde 
ao que será escrito nos livros das 
emprêsas ou se, na realidade, é uma 
outra quantia que se deverá pagar, 
porque o Govêrno do Estado da 
Guanabara tem sustentado que os dados 
publicados do balanço da Cia. não 
correspondem ao valor real do seu 
patrimônio, aquilo que teríamos que pagar 
como indenização, havendo até voz 
corrente de que, invés de se pagar, ter de 
receber. Êsse é um fato que terá de ser 
verificado, a fim de que tenhamos uma 
indicação a respeito. 

Minha proposta concreta é no 
sentido de que esta Comissão se dirija ao 
Interventor Federal da CTB. dizendo de 
seus objetivos, da necessidade que 
temos de obter dados relativos aos 
investimentos da emprêsa, ao capital que 
ingressou e ás remessas a título de 
amortização de capital, a título de 
amortização de juros. de lucros e a de 
qualquer outro título de assistência 
técnica. Em resumo, o movimento 
completo de entrada e saída de dinheiro 
na Companhia Telefônica Brasileira. 

Com êsses elementos a Comissão 
terá, mediante uma. camparação com os 
dados oficiais constantes do balanço 
dessa e emprêsa uma idéia, pelo menos 
nesse caso, aquêles dados correspondem 
ou não aos constantes dos balanços 
oficiais. 

O SR. MEM DE SÁ: – A isso o 
Interventor não responder, a não ser 
depois de exaustiva e profunda 
investigação. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Perfeito. O interventor Federal tem o 
prazo de 180 dias para apresentar seu 
relatório. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. 
Levantaria. então, desde já, uma questão 
preliminar. Nossas Comissão, a meu ver, 
é para estudar o problema geral. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Justamente, mas o problema geral é a 
soma de problemas particulares. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas, para 
fazermos um levantamento de tôdas as 
parcelas como subsídio é necessário que 
o relatório do Interventor Federal esteja 
concluído. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Interventor deve estar iniciando êsse 
trabalho e, naturalmente, só com o 
decorrer do tempo irá obter os elementos. 
Então, não seria inconveniente se 
Ievássemos ao conhecimento do 
Interventor e desejo da Comissão 
conhecer êsses dados parciais. 

O SR. MEM DE SÁ: – Parcialmente 
não será possível. O Interventor terá de 
apresentar seu relatório, príncipalmente, 
ao Govêrno, mesmo porque essas 
investigações poderão levar, depois de se 
chegar a um determinado total, a 
retificação, acréscimos e redução. 

Tenho a impressão de que o 
Interventar não poderá atender antes de 
concluído seu trabalho e remetê-lo à 
autoridade nomeante, isto é, ao Sr. 
Presdente da República. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Qual o inconveniente de se conhecer 
êsses dados? 

O SR. MEM DE SÁ: – Não há 
inconveniente. Não podemos é solicitar 
êsses dados, antes que o relatório esteja 
concluído. 

O SR. SÉRGIO MAGLHÃES: – Mas 
o relatório é organizado com base nesses 
dados que são obtidos no decorrer do 
tempo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Confesso que 
não assinaria êsse documento, porque o 
Interventor não nos poderia atender. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Então, que a Comissão entre em 
entendimento com o Interventor, seja 
procurado por um de seus 
representantes, a fim de se saber da 
possibilidade da Comissão ser posta a 
par dos levantamentos feitas, para saber 
aquilo que se tem denunciado à Nação: 
de que não existe uma correspondência 
entre os dados oficiais e os que 
correspondem à realidade do movimento 
da emprêsa. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Sr. Presidente, peço vênia ao Deputados 
Sérgio Magalhães, para, até certo ponto, 
discordar da ppoposta feita por S. Ex.ª. O 
assunto adquiriu fôro de um 
acontecimento político de inegável 
gravidade e repercussão internacional. 
Está sub judico. Nossa Comissão é de 
estudos e não tem prerrogativas para ir 
além. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é uma 
comissão parlamentar de inquérito. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: –  
Chegaria a êsse ponto. Se tivéssemos as 
prerrogativas de uma comissão 
parlamentar de inquérito não haveria 
dúvida de que desceríamos ao exame 
dos elementos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mesmo aí o 
Interventor poderia recusar-se. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – A 
situação do Interventor é de 
transitoriedade visível. A negativa nos 
deixaria em situação difícil. O fato de se 
consultar poderia se tornar uma 
providência inócua porque inócua a meu 
ver seria a medida. 

Admitamos que encontrássemos 
fatos de gravidade excepcional. 

Pergunto: modificar o quadro geral 
da estatística que iríamos compulsar? 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Modificaria. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: –  
Não. O quadro geral é um conteúdo do 
aspecto estatístico global. Mostraria um 
aspecto particular de determinada 
gravidade. 

Não devemos trazer para o seio 
desta Comissão um tumulto de uma coisa 
que deve ficar à parte. Não seria de boa 
política envolvermos os trabaIhos da 
Comissão numa situação que se encontra 
sub judice. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Não está sub judice. 

O SR. MEM DE SÁ: – Está sob a 
investigação de outro Poder. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Foi ontem considerado em conflito e 
encaminhado ao Supremo Tribunal 
Federal. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – E 
outra questão. Não vamos entrar na 
apreciação do problema de conflito. 

O SR. DANIEL FARACO: – Penso 
que é de fundamental importância para o 
êxito de nossos trabalhos mantermos um 
método, porque com a melhor das 
intenções poderíamos, entretanto, 
tumultuar a pesquisa da verdade. 

Desejaria, Sr. Presidente, antecipar 
aqui o debate do mérito. Não posso 
aceitar, de maneira alguma, como 
válida, a afirmação de que, por exemplo, 
na reunião da SUMOC, se tenha
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contribuido, de alguma maneira, para 
infomar a validade dos dados estatisticos 
oficiais. 

Está nas notas taquigráficas. Tôdas 
as dúvidas levantadas, cre o que ficaram 
esclaecidas. Muitas vêzes o problema 
que surgia era o de falta de melhor 
atendimento por parte dos que levantam 
dúvidas. Não estou querendo antecipar o 
debate, mas não estou querendo aceitar 
como válida uma argumentação que está 
se antecipando. 

Sr. Presidente, parece-me que há 
uma distinção dos serviços públicos e o 
do movimento de capitais e suas rendas. 
Por exemplo: a questão da encapação 
dos serviços públicos, da conveniência ou 
não de se promover essa encampação, 
não me parece tenha a ver com a qustão 
do movimento de capitais e suas rendas. 
Creio que a encampação dos serviços 
públicos no Brasil, pode vir a ser mais um 
dos males que a inflação tem causado ao 
País, pois na verdade êsses Serviços 
Públicos, prêsos, como estão, a preços 
polítcos, que são fixados... 

O SR. PRESIDENTE: – Perdoe-me 
V. Ex.ª a intrrupção. 

Êste, aspecto está hoje exaustivamente 
exposto no artigo do professor Eugênio 
Gudin no "Correio Brazíliense". 

O SR. DANIEL FARACO: – Não li 
êsse artigo, mas a questão dos Serviços 
Públicos é a mesma da Viação Férrea. 
Tôda vez que o preço passa a ser fixado, 
não mais tendo em vista o custo real de 
produção, ou o mercado e, sim, possa a 
ser fixado com objetivos políticos de 
mantê-los baixos, condena-se êsses 
entendimentos a tumulto tal, que a 
encampação passa a ser um investimento 
expiatório: o Estado, depois de destruir 
pela sua política, determinado 
empeendimento, que pela própria forma 
porque é operado, dá prejuízo. Na opinião 
pública não se tornou muito claro isto. 
Tôda vez, que se fixa um preço baixo, 
todos são obrigados a pagar o preço do 
serviço que os usuários têm. Isto, porém, 
é outra questão. 

O que surgiu no caso do Serviço 
Telefônico no Rio de Janeiro, creio que foi 
mais afirmação de que teria cobrado um 
fato que é de adimitir não tenha sido antes 
verificado para fiscalização do poder 
concedente ou seja, a emprêsa – obtendo 
um emprétimo a uma determinada taxa 
diferente. Não quero discutir se se deve 
considerar como justo, como glosável, um 
juro que corresponde á moeda brasileira. 
Trata-se, porém de questão que o poder 
concedente deveria ter fiscalizado. A que 
conclusão se poderia chegar no caso 
dessa encampação? À conclusão de que 
essa emprêsa, que opera serviços 
telefônicos, teria fraudado a execução dos 
serviços, a execução dos contratos. Seria, 
por exemlo, classificado como despesa um 
item que realmente não é despesa. Isso, 
poém, não me parece modifique o 
problema global do movimento de capitais 
e suas rendas. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Modificaria, sim: 

O SR. DANIEL FARACO: – Nobre 
Deputado Sérgio Magalhães: Permita-me 
que conclua meu ponto de vista. Chegar-
se-ia á conclusão de que houve fraude, 
mas a possibilidade de fraude tem sido 
admitida: nunca foi contestada a 
possibilidade de haver uma fraude aqui 
ou ali, maior ou menor. Não vejo em que 
poderia infirmar as estatísticas de um 
modo geral. 

Quero aproveitar a oportinidade 
para mencionar um fato sôbre essa 
questão de estatística, que parece ter 
passado desapercebido. Até algum 
tempo atrás, os dados eram sempre  

citados precisamente por aquelas 
correntes de opinião que sustentavam 
que o movimento de capitais e suas 
rendas no Brasil era deficitário. Usava-se, 
até, a palavra sangria. Ouviamos dizer 
que o Brasil estava sendo sangrado: saia 
muito do que entrava. Foi precisamente 
impressionado por isso, que eu, já em 
1959, na Comissão de Economia, propuz 
ao Deputado Becayuva Cunha 
fizèssemos publicamente um 
levantamento da questão e os dados nos 
mostraram que, até 1947, só havia 
levantamento da questão e os dados nos 
mostraram que até 1947, só havia 
estimativas, só daquela data em diante 
houve levantamentos diretos. 

O SR. PRESIDENTE: – Depois da 
criação da SUMOC. 

O SR. DANIEL FARACO: – O 
levantamento direto produziu êsses 
números, que passaram a indicar 
precisamente o contrário, a partir de 
1956. Assim, essa questão de dados – 
quero deixar consignado – não foi 
sustada por mim. Fui a ela levando, 
precisamente pela afirmação que vinha 
sendo feita o que estava passando em 
julgado de que existia uma sangria. Devo 
dizer com tôda a lealidade, que fui 
procurar esta sangria ver como se 
codificava. Para surprêsa minha, acabei 
verificando que os dados diziam 
precisamente o contrário, a partir de 
1956. Tenho a impressão de que todos os 
elementos de informação a que 
possamos recorrer devem ser utilizados. 

À questão que o nobre Deputado 
Sérgio Magalhães levantou, a meu ver é 
antes, sôbre o aspecto da sua 
oportunidade, tal seja o curso dessa 
encampação ou dessa intervenção, ou 
tais sejam os elementos dessa execução, 
venham a público ou se tornem oficiais, 
certamente teremos que tomá-la em 
consideração. 

Concordo com o nobre Senador 
Mem de Sá e com o nobre Deputado 
Carvalho Sobrinho; o que poderíamos, no 
momento, solicitar ao Interventor? 

Que nos mantenha a par do que fôr 
verificado? 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Em 
matéria de dados. 

O SR. DANIEL FARACO: – Isto 
poderia expor-nos a ser acusados de 
demasia. Evidentemente o Interventor 
não diria não, mas, evidentemente, citaria 
algum texto de lei ou mesmo nos 
mostraria a impossibilidade. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Creio que a observação do Deputado 
Sérgio Magalhães permanece válida e 
deve ser assim aceita no sentido de que 
devemos manter atentos. E ninguém 
melhor do que o Deputado Sérgio 
Magalhães, que é do Estado da 
Guanabara e se tem dedicado, de modo 
especial ao exame desta matéria. Estaria 
em condições de, mais adiante, indicar 
alguma coisa de concreto que possamos 
pedir sem nos expor ao risco de ter nosso 
pedido diplomáticamente contestando 
quanto a sua pertinência. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Apenas para esclarecer é que vejo que o 
nobre Deputado Daniel Faraco admite a 
existência de fraude. 

O SR. DANIEL FARACO: – Sempre 
adimiti. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Mas não admirte que essa fraude tenha 
reflexo nos dados estatísticos. 

Ora, se os dados são apresentados 
justamente para poder encobrir a 
fraude, se a companhia indica que 
remeteu apenas 20 milhões e não 
40, conforme ficou provado, para evitar 
a taxação do impôsto deve conseqü-

temente organizar seu balanço dentro 
dessa alegação. Se as campanhias de 
serviço público concedido representam 
uma pacela enorme do capital estrangeiro 
investida no País pergunto á Comissão se 
os dados globais estariam ou não 
influenciados por essa fraude. Ainda 
mais, a Comissão deve estar lembrada 
pelo que disse o Diretor do Impôsto de 
Renda, de que só uma firma faturada 
nove vêses, e subfaturada outras nove 
vêses, de acôrdo com o movimento de 
entrada e saída de uma indústria 
farmacêutica, onde havia uma fraude que 
antingia nove vêzes o valor real da 
mercadoria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio que V. 
Ex.ª está generalizado. O que o Diretor do 
Impôsto de Renda disse foi que isso 
ocorrera numa determinada fatura. Foi 
logo contestado pelo Diretor da CACEX. 
Convém termos cuidado.  

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Não foi contestado! A fraude está em 
apuração. 

O SR. PRESIDENTE: – Conherço o 
caso. Tive que tomar providências. O 
Diretor do Impôsto de Renda mencionou 
a circunstância. A firma fêz um 
recolhimento de 32 milhões para evitar 
outro procedimento. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Se 
a frade é praticada em várias faturas, 
indago se está ou não invalidando os 
dados estatísticos. Indago, ainda, á 
Comissão se quando o Senhor 1º Ministro 
vem á Câmara e declarar que há 
remessas criminosas de fundos para o 
Exreroir, pode esta Comissão 
desconhercer o fato? 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: –  
Pergunto, diante de tantas indicações de 
autoridade como a do Governador do 
Estado da Guanabara, que declarra que a 
companhia está fraudante; da autoridade 
do Sr. 1º Ministro, ao declarar que há 
remessas criminosas de lucros: da 
autoridade de um Diretor do Impôsto de 
Renda; e do próprio Diretor da CACEX 
que diz que está procurando aperfeiçoar o 
sistema fiscalizador – mas que existe a 
fraude, se isso se reflete ou não nos 
dados estatísticos? 

O SR. DANIEL FARACO: – Posso 
responder à indagação. V. Ex.ª não pode 
colocar a questão em têrrnos de sim ou 
não. E questão de grau. Evidentemente, 
tôda fraude praticado tem repercussão 
nos dados. É como se diz que "um salto 
de uma pulga repercute em Sirius", existe 
essa ínterferência. Trata-se de uma 
questão de graus, Porque chegar-se a 
afirmar, a como V. Ex.ª faz – e, a meu 
ver, além do que a razão permite – que o 
fato de existir fraude aqui, outra lá, isso 
infirma os dados, de um modo geral, 
chegaríamos à conclusão de que a 
fisealização do Impôsto de Renda não 
vale coisa nenhuma. Sabemos que pode 
haver fraude. E V. Ex.ª vai encontrar, nas 
notas taquigráficas , volta e meia, que 
chegamos à conclusão de que, caso 
houvesse fraude. 

O SR. MEM DE SÁ: – Fraude físcal. 
O SR. DANIEL FARACO: – Fraude 

de que pode ser coibida cada vez mais, à 
medidas que essas providências fiscais 
se tornem melhores. Mas o que me 
parece é que ninguém tem o direito de, 
por causa da existência da fraude, pôr de 
lado todo o levantamento de milhares e 
milhões de operações. A questão é de 
grau. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Então vamos verificar o caso de fraude 
da. C. T. B. 

O SR. DANIEL FARACO: – O 
problema não é de sim nem de não. 
Repito o caso de salto da pulga, que 

reflete em Sirius mas que ninguém vai 
imaginar que altera a órbita daquela 
estrêla... 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Poemos verificar qual o grau dêssa fraude 
num dos grandes grupos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Os dois 
colegas, levados pelo debate se desviaram 
do ponto em foco, que é o problema da 
sugestão do nobre Deputado Sérgio 
Magalhães, a respeito de a Comissão se 
dirigir oficiamente ao Interventor solicitando 
a remessa de dados parciais dos 
levantamentos que forem feitos. Penso que 
é totalmente, que a Comissão se arrisque a 
uma providência dessas, que teria 
repercussão e criaria uma situação de 
grande cosntrangimento para o Interventor. 

Penso que enquanto estiver 
promovendo os levantamentos, se é que 
está, não sei se êle tem essa tarefa, essa 
incumbência, porque não se conhecem 
ainda as instruções que o Govêrno baixou, 
fixado os limites da intervenção, e no que 
deve consistir. Creio que seria prematura 
qualquer indagação. Agora se mais adiante 
se vier a saber, que está sendo feito 
levantamento contábil o chamado 
tombamento físico de avaliação, etc., 
acredito que o Interventor ultimado seu 
relatório o remeterá á autoridade nomeante 
e poderiá responder á Comissão, deste 
que a autoridade que o nomeou o permitir, 
sem quebra do respeito devido á 
Comissão. Êle tem um encargo recebido 
de um Poder. Tem de prestar contas a 
êsse Poder e não poderá começar a 
fornecer ilegivel dos parciais a aqulquer 
outro. Poder, mesmo ao próprio Judiciáro. 
Não estará obrigado a responder. O Poder 
Judiciário poderia fazer indagações mas 
não constrangê-lo a prestá-las. 

Assim, creio que, no momento, é 
totalmente inoportuna... 

O SR. DANIEL FARACO: –  Acho 
que o Deputado Sérgio Magalhães, 
deveria apresentar requerimento de 
carater pessoal para obter êsses dados. 
Seria objeto de pedido de informações. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Como estou numa Comissão Mìsta 
considero até uma falta de ética 
apresentar na Câmara requerimento 
visando justamente o esclarecimento de 
assunto que estamos discutindo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não creio que 
haveria quebra de ética. Seria uma 
indagação a latere sôbre problema 
Partlcular. A Comlssão e que não pode se 
dirigir oficialmente. 

O SR SÉRGIO MAGALHÃES: – A 
Comissão não querendo assumir a 
iniciativa, amanhã não sei se aceitará os 
dados que possa trazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Se V. Ex.ª 
formular o pedido de informações oficial, 
a resposta será oficial. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Nossa 
Comissão tem agido sempre em 
harmonia, mas dadas as opiniões 
divirgentes do relator do Deputado Daniel 
Faraco e do Deputado Carvalho Sobrinho, 
acho que o Deputado Sérgio Magalhães 
deveria pedir essas informações e trazê-
las ao conhecimento da Comissão. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Quer dizer que a Comissão aceita e 
estudo dos dados, mas não quer ter a 
iniciativa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Acredito não 
ser o momento da oportuno de Comissão 
o se dirigir oficialmente. O Interventor é 
rocém-nomeado, mas V. Ex.ª obtiver os 
dados – o que - absolutamente, não creio 
será uma satisfação tê-los aqui. 

O SR. DANIEL FARACO: – Quanto 
ao mencionado pelo Senador Ruy 
Carneiro, da possibilidade do Deputado 
Sérgio Magalhães redigir o pa-
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dido de informações, quis S. Ex.ª com 
isso fazer uma deferência a V. Ex.ª da 
qual a Comissão tôda participa. 

E V. Ex.ª traria as respostas para 
conhecimento da Comissão. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Pretendia com a coleta, desses dados 
Abrir perspectivas novas para 
conhecimento da Comissão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Em momento 
oportuno a Comissão poderia formular 
êsse pedido. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – A 
Comissão sente-se constrangida por se 
tratar de um Interventor militar? 

O SR. MEM DE SÁ: – O fato de  
ser militar não quer dizer nada. O 
momento é que não é oportuno para se 
indagar de um Interventor recém-
nomeado, cuja missão não sabemos  
qual é. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Neste caso, poderiamos pedir à 
Secretária o decreto de nomeação do 
Interventor, para sabermos qual a sua 
missão na Companhia. 

O SR. MEM DE SÁ: – De qualquer 
maneira devemos ter em vista que o 
Interventor assumiu antes de ontem. A 
Comissão dirigindo-se diretamente a êle 
a meu ver agiria imprudentemente e 
precipitadamente. Expor-se-ia a um mau 
conceito da opinião pública por se 
precipitar assim. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Acho e 
ficaria muito bem, como disse estes 
Deputado Sérgio Magalhães fazer um 
pedido de informações e as respostas S. 
Ex.ª nô-las traria. 

O SR. DANIEL FARACO: – O que 
não veda à Comissão é direito de  
pedir informações quando considerar 
oportuno. 

O SR. NELSON MACULAN: – 
Estou de acôrdo com a proposta do 
Deputado Sérgio Magalhães, porque 
êsse pedido de informações que se 
fizesse ao Interventor da Companhia 
Telefônica Brasileira evidentemente 
seriam dadas por essa interventoria na 
época oportuna, ou melhor, quando 
efetivamente os dados tivessem sido 
levantados. Não vejo qualquer 
inconveniente que a Comissão faça o 
pedido, porque realmente essas 
inforinações só nos seriam dadas depois 
de um levantamento feito por peritos 
nomeados e uma peritagem, por mais 
prolongada que seja não será superior  
a 60 dias. Só discordo de S. Ex.ª  
quando não fixa os itens a serem 
respeitados. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: –  
Uma vez que a Comissão entenda que 
se vai dirigir, não tenho dúvidas em 
redigir os itens. 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio o 
momento inoportuno. Futuramente sim, 
a Comissão poderia fazer por escrito um 
pedido oficial para saber se o interventor 
poderia dar as informações a fim de não 
expor a Comissão a uma negativa. Creio 
que nessa Comissão devo proceder com 
muita prudência. Se couber que está 
sendo feito um levantamento, se já há 
dados, ai, então sim caberia indagar do 
interventor se poderia, dentro de suas 
atribuições, das normas traçadas pelo 
govêrno, atender ao pedido da 
Comissão. No caso de resposta positiva 
aí se formularia o pedido, mas nunca 
começar pelo pedido, criando uma 
situação embaraçosa. 

O SR. RUY CARNEIRO: – A 
Comissão tem agido sempre com muita 
a unanimidade. O nosso Relator acha 
que não é conveniente uma vêz que o 
homem tomou posse anteontem, então o 
nobre Deputado Daniel Faraco pensa 
assim na fórmula de o Deputado Sérgio 
Magalhães fazer o requerimento e  
trazer a resposta para a Comissão, ou  
então aceitar a proposta do Relator  
quer dizer numa oportunidade e o 
Presidente desta Comissão faça gestões 
junto ao Interventor. Não sei se  
dada a curiosidade do Deputado 

Sérgio Magalhães em conhecer como 
está no momento a matéria que está 
sendo debatida no Estado da Guanabara 
se conforma com esta sugestão. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Diria o seguinte: eu faria o requerimento, 
depois de recebido a resposta do 
Deputado Daniel Faraco que é tão 
minucioso diria; "mas se tivessemos 
indagado este item a Comissão apreciaria 
melhor a matéria". Portanto não 
compreendo porque razão o requerimento 
não terá a colaboração geral desta 
Comissão. Eu faria o requerimento, mas 
pediria a colaboração do Relator para 
saber se de fato a maneira como está 
redigido iria dar a impressão de 
movimento de capital e suas rendas 
nessa emprêsa. 

O SR. RUY CARNEIRO: – V. Exa. 
deve fazer para evitar mal estar dentro da 
Comissão. 

O SR. DANIEL FARACO: – Senhor 
Presidente, peço a V. Exa. para que 
anote a simpatia e até desvanecimento 
com que recebo as suposições do nobre 
Deputado Sérgio Magalhães sôbre o que 
poderei fazer. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: –  
Desejo esclarecer a comissão que houve 
uma Comissão interventora do Govêrno 
Estadual e que o nôvo interventor já tem 
trabalho geral. Não existe portanto esta 
ausência de dados pela premência de 
tempo conforme se supõe. 

O SR. PRESIDENTE: – Por questão 
de método porei em votação a proposta 
do Sr. Deputado Sérgio Magalhães . 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Sr. Presidente, coloco-me contra a 
proposta por motivos que torne explicitos. 
Acho que esta Comissão não tem 
prerrogativas para tanto, porque o caso 
está sub-judice e acho que colocariamos 
esta Comissão em falso, porque não 
teriamos medidas nem políticas nem 
compulsórias que nos dariam a 
caracterização jurídica de uma Comissão 
de Inquérito para reclamar estes dados. 
Aduzo mais uma consideração, se estes 
dados tem que vir a lume, qual o mais 
interessado, se não o próprio Govêrno 
que deve revelá-los para justificar a 
encampação? Acho que nós vamos 
colocar repito a questão em têrmos 
objetivamente políticos. Iremos criar nesta 
Comissão um problema que tumultuará 
seus trabalhos nestas condições não 
obstante o maior aprêço que tenho pelo 
nobre Deputado Sérgio Magalhães. Voto 
contra a idéia de se solicitarem êsses 
dados nesta oportunidade. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Infelizmente minha proposta não foi 
aceita, embora fôsse o meio de evitar 
essas opiniões tão contraditórias. Desde 
as primeira horas a Comissão tem agido 
harmônicamente porém agora com a 
votação da proposta do nobre Deputado 
Sérgio Magalhães, observamos essas 
divergências. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
a proposta do Deputado Sérgio 
Magalhães. 

(A proposta foi rejeitada). 
O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Sr. 

Presidente, solicitaria então a votação da 
proposta do nobre Senador Ruy Carneiro, 
isto é, que eu mesmo elaborasse um 
requerimento sob a minha 
responsabilidade e trouxesse a exame 
dos demais membros da Comissão, para 
que quando a resposta chegar à 
Comissão não tenha ela que se dirigir 
novamente ao Interventor pedindo novos 
esclarecimentos. 

Esta a proposta que solicitaria fôsse 
posta em votação. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Sr. Presidente, permita-me novamente 
externar um ponto de vista diver 
gente a respeito do assunto, não obstante 
o maior aprêço que tenho ao

trio de S. Exa. desde que admito venha a 
participar de feitura de um requerimento a 
cujo mérito eu me  
teria oposto, e, então eu estaria 
contraditório. 

Quando lembrei a solução ao nobre 
Deputado Sérgio Magalhães, muito mais 
pertinente e fundada em imperativo 
regimental – que era a requerimento de 
informações – deixei ao seu arbítrio fazê-
lo e epresentá-lo à Comissão. Aceitar, 
porém, a colaboração nesse 
requerimento, não obstante saiba que o 
nobre Deputado Sérgio Magalhães 
satisfará integralmente aos objetivos 
desta Comissão, seria participar de um 
arbítrio que lhe é partinente e do qual 
estou divergindo neste momento. 

O SR. MEM DE SÁ: – O objetivo do 
nobre Deputado Sérgio Magalhães passa 
a ser atingido de forma indireta. A 
Comissão colaborando, de qualquer 
maneira estará endossando êsse 
pensamento. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Nada 
impede que o nobre Deputado Sérgio 
Magalhães ou qualquer outro parlamentar 
requeira informações a respeito, da 
tribuna do Legislativo, encaminhando-as, 
posteriormente, a esta Comissão. 

O SR. DANIEL FARACO: – Senhor 
Presidente, confesso, que não vejo como 
poderíamos, sem temeridade, redigir os 
item de um pedido de informações sôbre 
assunto que está em fermentação. 
Aventa-se a hipótese de o nobre 
Deputado Sérgio Magalhães formular 
pedido de informações à Câmara, mas 
para tal fim não necessita de autorização 
desta Comissão. 

Não vejo como esta Comissão 
pediria meu voto sôbre atitude que, 
pessoalmente, o nobre Deputado Sérgio 
Magahães tomaria, na Câmara dos 
Deputados. E' uma atitude que respeito 
mas sôbre a qual eu me pronunciarei 
quando entender necessário. 

O SR. MEM DE SÁ: – E' participar 
da elaboração de requerimento e isto é 
grave. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Entendo 
que o nobre Deputado Sérgio Magalhães 
deve fazer o requerimento. 

O SR. DANIEL FARACO: – No 
momento oportuno, as informações 
necessárias serão pedidas por esta 
Comissão. 

O que a Comissão decidiu, pelo 
menos, com o meu voto, foi o problema, 
da oportunidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. 
Presidente, há assunto que ficou para 
trás, ou seja, a escolha dos nomes e das 
datas. 

O SR. PRESIDENTE: – Ficou 
deliberado que seria de 23 a 27 de abril. 

O SR. RUY CARNEIRO: – A última 
semana de abril seria a mais conveniente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Temos que 
decidir sôbre quantos e quais os 
depoente que serão convidados. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Entendo que, quanto às classes 
representativas, o Relator deveria solicitar 
que indicassem a maneira pela qual  
se manifestariam. Se quiserem enviar  
uma pessoa para a defesa do seu 
pensamento, é outro caso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Julgo que 
quatro representantes – dois de uma 
corrente e dois de outro seria bem. 

O SR. PRESIDENTE: – Estaríamos 
com as tendências. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Sr. Presidente, sugeri os Professôres 
Aristóteles Moura – autor de um trabalho 
sôbre capitais – o Prado Júnior estudioso 
da matéria e mais um pensador, de um 
lado; e do outro, o  
Dr. Nogueira Pôrto, Professor de 
Economia e que representa, talvez, o 
pensamento de cúpula das classes 
conservadoras de São Paulo, e o Dr. 
Eugenio Gudin

tendências, sugiro sejam indicados 
nomes de pessoas que não façam parte 
nem de uma tendência nem de outra, mas 
que estudaram a matéria: o Sr. Sidney 
Latini, do G.E.A. 

O SR. MEM DE SÁ: – êle tem 
opinião. Li o trabalho; êle quer limitação 
quantitativa. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Não tenho objeções a fazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não se pode 
obscurecer, que êle tem uma orientação 
certa. 

O SR. PRESIDENTE: – Então, 
seriam cinco a ser convidados. 

O SR. MEM DE SÁ: – Neste caso, 
seriam seis. Sugiro o nome do Dr. 
Alexandre Kafka, da Fundação Getúlio 
Vargas. Esteve cinco anos na ONU, 
trabalhando justamente nesse setor. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu o conheci 
também trabalhando no Fundo Monetário 
Internacional. 

O SR. MEM DE SÁ: – E' autoridade 
de valor internacional. 

O SR. DANIEL FARACO: – 
Precisamos saber se êles estariam 
dispostos a se deslocar até Brasília. 

O SR. PRESIDENTE: – Então, são 
seis candidatos. Poderemos consultá-los 
sôbre a possibilidade de sua vinda à 
Brasília, na semana de 23 a 27 do 
corrente. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – À 
margem da minha proposta, lembrei que 
não poderíamos deixar – qualquer 
consideração que se fizesse – de ouvir 
aquêles setores que representam os 
investidores pròpriamente ditos. Lembrei 
à Câmara do Comércio Americano e a 
Câmara do Comércio Inglêsa, para que 
se manifestassem como julgassem 
oportuno. 

O SR. MEM DE SÁ: – Peço licença 
para divergir: acho que se trata de órgãos 
diretamente interessados. E' o problema 
dêles que temos que estudar. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Devemos ouvir os interessados, pois 
são entidades representativas. Estou 
falando com isenção, a despeito de 
representarem interêsses alienígenas, não 
deixam de ser órgãos representativos. 

E' apenas uma sugestão que faço, 
mas não tenho interêsses algum em que 
seja aceita. E' um dado complementar. 

O SR. MEM DE SÁ: – Peço licença 
para divergir do eminente Deputado 
Carvalho Sobrinho. Acho que essas 
Câmaras particulares são precisamente de 
investidores brasileiros. E' a causa dêles 
que está em foco. Conhemos o interêsse 
dêles, é evidente. Para êles não haveria 
impostos, etc. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – E' 
evidente. 

O SR. MEM DE SÁ: – E' natural. A 
opinião deles embora individualmente seja 
muito respeitável por seus componentes, 
como órgão não será, pela suspeição 
completa. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: –
Pergunto se êles também não trariam, na 
coleta de elementos informativos, a 
repercussão de que seja a vida, do capital 
em outros países semelhantes. Poderiam 
trazer o subsídio de muitas informações 
úteis. E' o que pressuponho. Êssas 
Câmaras, que representam o pensamento 
do investidor no mundo inteiro, devem ter 
um dossier completo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não estou 
condenando que se busquem êsses 
elementos por ofício. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Pela circunstância de serem interessados, 
é que devem ser ouvidos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Por ofício, 
aceito. Não vejo mal algum em aceitar 
êste ponto de vista. 

O SR. PRESIDENTE: – Seriam, 
então, seis convidados e por ofício, ou por 
meio de correspondência solicitaríamos a 
opinião dêsses órgãos. VV. Exas. 
concordam? 

O SR. CARVALHO SOBRRINHO: – 
Perfeitamente, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE: – Vem a 
combinar a escala de convites, entrar em 
entendimento com as entidades 
mencionadas e, em seguida, marcaremos 
a data da próxima reunião, avisando a 
cada um dos colegas. 

O SR. NELSON MACULAN: – Queria 
trazer ao conhecimento da Presidência e 
dos nobres companheiros que possuo tôda 
a Legislação italiana sôbre êste assunto. 
Coloco-a à disposição do Relator e de 
todos os companheiros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nós apenas 
não incluímos a Itália porque não é país 
que se encontre nas condições do nosso. 
E' o caso, também, da Suécia, Inglaterra, 
França, Alemanha e tantos outros. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – E 
eu também não inclui porque sabia que o 
nobre Senador Nelson Maculan dispunha 
dêsse material, que poria à disposição do 
relator. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito 
obrigado. 

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

Está encerrada a reunião. 
Encerra-se a reunião às 18,55 horas. 
 
 

ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão de Educação e Cultura 
 

SEGUNDA REUNIÃO, REALIZADA 
EM 9 DE MAIO DE 1962 (ORDINÁRIA) 

 
As 16 horas e 40 minutos, na Sala 

das Comissões, presentes oe Senhores 
Senadores Meneses Pimentel, Padre 
Calazans, Reginaldo Fernandes e Saulo 
Ramos, reune-se a Comissão de 
Educação e Cultura, sob a presidência do 
primeiro dos citados Senadores. 

Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Srs. Senadores Mem de 
Sá, Arlindo Rodrigues e Jarbas 
Maranhão.  

E' lida e sem alterção aprovada a ata 
da reunião anterior. 

Iniciando os trabalhos, o Sr. 
Presidente procede à leitura da pauta, 
dando conhecimento à Comissão das 
matérias sujeitas á apreciação. 

Em seguida, o Sr. Presidente dá a 
palavra ao Sr. Senador Padre Calazans 
que relata o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1-62, que estabelece 
convênio cultural entre Brasil e Chile, 
emitindo Parecer favorável que é 
aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-
se a reunião, lavrando eu, Evandro 
Fonseca Paranaguá, a presente ata que, 
uma vez aprovada pelo Sr. Presidente, 
será pelo mesmo assinada. 

 
Comissão de Redação 

 
OITAVA REUNIÃO, REALIZADA 

AOS NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO DO 
ANO DE 1962. 

 
Extraordinária 

 
Às quinze horas do dia nove do mês 

de maio do ano de mil novecentos e 
sessenta e dois, reune-se, 
extraordinàriamente, a Comissão de 
Redação sob a presidência do Senhor 
Senador Sérgio Marinho, presentes os 
Senhores Senadores Alô Guimarães, 
Lourival Fontes e Ary Vianna. 

A Comissão aprova o parecer em 
que o Senhor Presidente, Senador Sérgio 
Marinho, oferece a redação do vencido na 
discussão especial do Projeto de Lei da 
Câmara nº 374-52 (número 1.804-E-52, 
na Casa de origem) que regula os direitos 
civis da mulher casada. 

Nada mais havendo que tratar, dá- 
se por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Sarah Abrahão, Secretária, a presente 
ata, que, uma vez aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

Comissão de Finanças 
 

SEXTA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), 
EM 10 DE MAIO DE 1962 

 
Às 10,00 horas, na Sala das 

Comissões do Senado Federal, sob a 
presidência do Senador Daniel Krieger, 
presentes os Srs. Senadores Fernandes 
Távora, João Arruda, Lobão da Silveira, 
Ruy Carneiro, Del Caro, Barros Carvalho, 
Nogueira da Gama e Saulo Ramos, 
reune-se a Comissão de Finanças. 

Inicialmente, o Sr. Presidente 
concede a palavra ao Sr. Lobão da 
Siveira que emite parecer favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 173, de 
1961, que concede pensão vitalícia de 
Cr$ 3.000,00 mensais a Rita Gonçalves 
de Oliveira Pitanga, viúva do exservidor 
federal Ricardo Corrêa Pitanga. 

Sem restrições, o parecer é 
aprovado. 

Prosseguindo, o Sr. Senador Saulo 
Ramos apresenta parecer contrário ao 
projeto de Resolução nº 4, de 1961, que 
dispõe sôbre a iluminação de emergência 
do plenário. 

O parecer é aprovado por 
unanimidade. 

Esgotada a matéria em pauta, o Sr. 
Presidente faz a seguinte distribuição: 

– Ao Sr. Mem de Sá o Projeto de Lei 
da Câmera nº 186-1961, que assegura 
aos servidores dos Departamentos de 
Segurança dos Territórios Federais os 
benefícios da Lei nº 3.313, de 14.11.57, 
(Prisão especial, aposentadoria aos 25 
anos de serviço e promoção ("post-
mortem"). O Projeto de Resolução nº 15-
1961, que define quanto a vencimentos, a 
situação do funcionário do Senado, pôsto 
à disposição de outros órgãos do poder 
público. O projeto de Lei do Senado 
número 8-1959. que dispõe sôbre a forma 
de pagamento dos débitos dos 
cafeicultores amparados pelas Leis 
números 2.095, de 16.11.53, nº 2.697, de 
27.12.55 e 3.393. de 27.5.58, e dá outras 
providências. 

– Ao Sr. Vitorino Freire o Projeto de 
Lei da Câmara nº 10-1962, que concede 
pensão mensal de Cr$........ 30.000,00 à 
vida do ex-senador José Neiva de Souza. 

– Ao Sr. Fernandes Távora o 
Projeto de Lei da Câmara nº 162-1961, 
que concede pensão especial de Cr$  
5.000,00 mensais a Benedito de Oliveira 
Dória. O Projeto de Lei do Senado nº 2-
1962, que autoriza o poder Executivo a 
emitir selos comemorativos do 40º 
aniversário da Semana da Arte 
Moderna. O Projeto de Lei da Câmara nº 
23-1961, que concede pensão especial 
de Cr$ 5.000,00, respectivamente aos 
pracinhas, soldados expedicionários da 
FEB, Pedro Leme de Assis e Décio 
Florente. 

– Ao Sr. Saulo Ramos o projeto de 
Lei do Senado nº 42-1961, que autoriza o 
Poder Executivo a emitir selos 
comemorativos do cinqüentenário da 
fundação da Cidade de Altamira., no 
Estado do Pará. O Projeto de Lei da 
Câmara nº 198-1954, que concede 
isenção de todos os tributos para 
maquinária importada e a ser importada 
pela Companhia de Fiação e TeceIagem 
de Juta. O Projeto de Decreto Legistativo 
nº 1-1962. – DO Sr. presidente da 
República, submetendo à apreciação do 
Congresso Nacional, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Sr. Ministro das 
Relações Exteriores, aprovada pelo Sr. 
presidente do Conselho de Ministros o 
texto do o Convênio Cultural concluído 
entre o Brasil e a República do Chile, no 
Rio de Janeiro, a 5 de Julho do ano em 
curso. 

– Ao Sr. Lobão da Silveira o 
Projeto de Lei da câmara nº 5-1962, 
que autoriza o poder Executivo a abrir 
pelo Ministério da Guerra, o crédito 
especial de Cr$ 8.000.000,00 para á 
atender às despesas de tratamento, 
ambulatório e hospitalização dos ex-

integrantes da FEB, nos nosocômios 
do Exército. O Projeto de Lei do 
Senado nº 5-1960, que autoriza o 
Executivo a abrir o crédito especial de 
Cr$ 5.834.000,00 através do Ministério 
da Agricultura, destinado ao 
pagamento de salário-família, ajuda de 
custo e diárias, aos servidores do 
serviço de Proteção aos Índios, 
amparados pela Lei nº 3.483, de 8-12-
58. O Projeto de Lei de Câmara nº 3-
1962, que autoriza o Poder Executivo a  
abrir ao Conselho de ministros, o 
crédito especial de Cr$ 30.000.000,00 
para ocorrer às despesas com seu 
funcionamento no exercício de 1961. 

– Ao Sr. Nogueira da Gama o 
Projeto de Lei da Câmara nº 19-1962, 
que autoriza a abrir pelo Ministério da 
Viação e Obras públicas, o crédito 
especial de Cr$ 278.690.500,00 
destinado às despesas de 
desapropriação da ligação ferroviária 
Belo Horizonte Itabira-Peçanha. O 
Projeto de Lei do Senado nº 3-1960, que 
dispõe sôbre autorização para emissão 
de papel-moeda de curso forçado. ofício 
436 de 1962, do Sr. Governador do 
Estado de Minas Gerais, encaminhando 
o pedido de autorizacão, pelo Senado 
Federal, de empréstimo externo a ser 
contraído com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento. O Projeto de Lei 
do Senado nº 21-1961, que regula a 
locação de imóveis residenciais e dá 
outras providências. 

– Ao Sr. Dix-Huit Rosado o Projeto 
de Lei do Senado nº 44-1961, que 
dispõe sôbre o valor da aposentadoria 
dos segurados das instituições de 
previdência social quando inválidos em 
conseqüência de tuberculose ativa, 
alienação mental, neoplasia maligna, 
cegueira, lepra, paralisia e cardiopatia 
grave. O projeto de Decreto Legislativo 
nº 16-1961, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas, denegatória de 
registro ao contrato, de 4 de fevereiro de 
1959, celebrado entre o Departamento 
de Obras de Saneamento do Ministério 
de viação e obras públicas, e a firma 
construtora da barragem de Taipu, no rio 
Ceará-Mirim, no Estado do Rio Grande 
do Norte. 

– Ao Sr. Fausto Cabral o Projeto de 
Lei da Câmara nº 385 de 1956, que 
concede de direitos de importação, taxas 
adunaeiras e impôsto de consumo para o 
aprelhamento cirúrgica e de urologia, 
destinado à instalação da 14ª Enfermaria 
da Santa Casa de Misericórdia do Distrito 
Federal. 

– Ao Sr. Ary Vianna o Projeto de Lei 
da Câmara nº 129 de 1961. que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelos 
Ministérios da Educação e Cultura, da 
Justiça e Negócios Interiores, da Saúde e 
do Trabalho, Indústria e Comércio, 
créditos especiais, no montente de Cr$ 
8.000.000,00 destinados às instituições 
que especifica. 

Nada mais havendo que tratar, 
encerra-se a reunião da qual eu, Renato 
de Almeida Chermont, Secretário, lavro a 
presente ata, que uma vez aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

 
ATA DA 36ª SESSÃO DA 4ª, 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª 
LEGISLATURA, EM 10 DE MAIO DE 
1962 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA 

ANDRADE, ARGEM1RO DE 
FIGUEIREDO E MOURÃO VIEIRA. 

 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se 

e presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Vivaldo Lima – 

Paulo Fender – Lobão da Silveira – 
Mathias Olympio – Joaquim Parente – 
Fernandes Távora – Menezes Pimentel – 
Sérgio Marinho – Reginldo Fernandes – 
Dix-Huit Rosado – Argemiro de 
Figueiredo – João Arruda – Ruy Carneiro 
– Novaes Filho – Afrânio Lages – Bar- 

ros Carvalho – Silvestre Péricles – 
Lourival Fontes – Jorge Maynard – 
Heribaldo Vieira – Ovídio Teixeira – Lima 
Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro 
– Arlindo Rodrigues – Gilberto Marinho – 
Venancio Igrejas – Nogueira da Gama – 
Moura Andrade – Padre Calazans – 
Pedro Ludovico – José Feliciano – Saulo 
Ramos – Daniel Krieger – Guido Mondim 
– (36). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de 
presença acusa o comparecimento de 36 
Srs. Senador. Havendo número legal, 
declaro aberta a sessão. Vai ser lida a 
ata. 

O Sr. 2º Secretário procede leitura 
da ata da sessão anterior que é sem 
debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Aviso nº GB-70, de 27 de abril, do 
Sr. Ministro da Fazenda – Informa já 
haverem sido prestados, com o Aviso nº 
59, de 11 do mesmo mês, os 
esclarecimentos pedidos pelo Sr. Senador 
Nélson Maculan em seu Requerimento nº 
427, de 1961. 

 
PARECER Nº 106, DE 1962 

 
Redação do substitutivo do Senado 

do Projeto de Lei da Câmara n° 374, de 
1952 (nº 1.804 de 1952, na Casa de 
origem). 

 
Relator: Senador Sérgio Marinho 
A Comissão apresenta a redação do 

vencido na discussão especial do Projeto 
de Lei da Câmara nº 374, de 1952 (nº 
1.804-E-52, na Casa de origem) que 
regula os direitos civis da mulher casada. 

Sala das Comissões, em maio de 
1962. – Sérgio Marinho, Presidente. 
Relator. – Padre Calazans. – Lobão da 
Silveira. 

 
ANEXO AO PARECER  

Nº 106, DE 1962 
 

Redação do vencido na discussão 
especial do Projeto de Lei Câmara nº 374, 
de 1952 (número  1.804-E-52, na Casa de 
origem). 

 
Substitua-se o projeto pela seguinte: 
Altera disposiçõesdo Código Civil na 

que se refere a idade limite das menores 
relativamente incapazes, aos direitos civis 
da mulher casada, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Código Civil, no que se 

refere à idade limite dos menores 
relativamente incapazes e aos direitos 
civis da mulher casada, passa a vigorar 
com as seguintes alteração: 

Art. 6º Nova redação do n° I e 
revogação do n° II. 

"I. Os maiores de 16 e menores de  
18 anos (arts. 154 e 156). 

II. Revogado" 
Art. 154. (Caput).Nova redação: 
"Art. 154. As obrigações contraidas 

por menores entre 16 e 18 anos, são 
anuláveis (arts. 6 e 84), quando resultem 
de atos por êles praticados". 

Art. 155. Nova redação: 
"Art. 155. O menor, entre 16 e 18 

anos não pode, para se eximir de uma 
obrigação, invocar a sua idade, se 
dolosamente a ocultou, inquirido pela 
outra parte, ou, se no ato de se obrigar, 
espontâneamente se declarou maior". 

Art. 156 Nova redação: 
"Art. 156 O menor, entre 16 e 18 

anos equipara-se ao maior quanto 
obrigações resultantes de atos ilícitos em 
que fôr culpado": 

" Art. 250. Nova redação e 
acréscimo: 

"Art. 230. O regime matrimontal de 
bens começa a vigorar desde a da-
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ta do casamento. Os cônjuges, quando 
casados por mais de dois anos, poderão 
modificá-lo, para adotar-se outro regime 
legal de bens e proceder-se à divisão do 
ativo e passivo, respeitados os direitos de 
terceiros e obeservando-se, quando fôr o 
caso, ó disposto no § 1º dêste artigo. O 
respectivo acôrdo será celebrado por 
escritura pública, homologado por 
sentença e transcrito na forma do art. 
261, para os efeitos nêle previstos. 

§ 1º O juiz, conforme exigir a 
conveniência de proteção dos filhos e da 
mulher, fixará pensão alimentícia para 
esta e a quota, com que, para criação e 
educação daqueles, devam concorrer os 
cônjuges. 

§ 2º Aplicar-se-ão no processo de 
homologação, no que couber, as 
disposições do Título XXXV do Código de 
Processo Civil. 

§ 3º E' irrevogável a modificação, a 
que se refere êste artigo, do regime 
matrimonial de bens". 

Art. 233. Nova redação: 
"Art. 233. O marido é o chefe da 

sociedade conjugal, função que exerce 
com a colaboração da mulher, no 
intentam comum do casal e dos filhos 
(arts. 240, 247 e 251). 

Compete-lhe: 
I – A representação legal da família; 
II – A administração dos bens 

comuns e dos particulares da mulher que 
ao marido incumbir administrar, em 
virtude do regime matrimonial adotado, ou 
de pacto antenupcial, (artigos 178, § nº I, 
c, 274, 289, número I e 311) ; 

III – O direito de fixar o domicílio da 
família, ressalvada a possibilidade de 
recorrer a mulner ao juiz, no caso de 
deliberação que a prejudique; 

IV – Prover a manutenção da família, 
guardadas as disposições dos arts. 275 e 
277". 

Art. 235. Acréscimo dos ns. V e VI: 
"V – Aceitar ou repudiar herança ou 

legado; 
VI – Aceitar tutela ou curatela". 
Art. 240. Nova redação: 
"Art. 240. A mulher assume, com o 

casamento, os apelidos do marido e a 
condição de sua companheira, consorte e 
colaboradora nos encargos da família, 
cumprindo-lhe velar pela direção material 
e moral desta". 

Art. 242. Supressão dos ns. IV e V, e 
revogação dos ns. VI, VII e IX. 

Art. 246. Nova redação e acréscimo: 
"Art. 246. A mulher que exercer 

profissão lucrativa distinta da do marido 
terá direito de praticar todos os atos 
inerentes ao seu exercício e à sua defesa. 
O produto do seu trabalho, assim auferido, 
e os bens com êle adquiridos, constituem, 
salvo estipulação diversa em pacto 
antenupcial, bens reservados, dos quais 
poderá dispor livremente com observância, 
porém, do preceituado na parte final do art. 
240 e nos ns. II e III, do artigo 242. 

Parágrafo único. Não responde o 
produto do trabalho da mulher, nem os 
bens a que se refere êste artigo, pelas 
dívidas do marido, exceto as contraídas 
em benefício da família". 

Art. 248. Nova redação do "caput" do 
artigo e do nº I e acréscimo do nº XI: 

"Art. 248. A mulher casada pode 
livremente: 

I – Exercer o direito que lhe competir 
sôbre as pessoas e os bens dos filhos de 
leito anterior (arts. 329 e 293): 

 
XI – Praticar quaisquer outros atos 

não vedados por lei". 
Art. 263. Acréscimo do nº XIII. 
"XII – Os bens reservados (artigo 

246, parágrafo único). 

Art. 269. Nova redação do "caput"  
do artigo e acréscimo dos ns. III e IV: 

"Art. 269. No regime de comunhão 
limitada ou parcial, excluem-se da 
comunhão: 

 
III – Os rendimentos de bens de 

filhos anteriores ao matrimônio, a que 
tenha direito qualquer dos cônjuges em 
consequência do pátrio poder. 

IV – Os demais bens, que se 
consideram também excluídos da 
comunhão universal (art. 263)". 

Art. 273. Nova redação: 
"Art. 273. No regime da comunhão  

parcial, presumem-se adquiridos na 
constância do casamento os móvel, 
quando não se provar, por documento 
autêntico, que o foram em data ilegivel. 

Art. 326. Nova redação dos § § 1º e 
2º: 

§ 1º. Se ambos os cônjuges forem 
culpados, ficarão em poder da mãe os 
filhos menores, salvo se o juiz verificar 
que de tal solução possa advir prejuizo de 
ordem moral para êles. 

§ 2º Verificado que não devem os 
filhos permanecer em poder da mãe nem 
do pai, deferirá o juiz a sua guarda a 
pessoa notóriamente idônea da família de 
qualquer dos cônjuges, ainda que não 
mantenha relações sociais com o outro, a 
quem, entretanto, será assegurado o 
direito de visita". 

Art. 380. Nova redação do "caput' e 
acréscimo: 

"Art. 380. Durante o casamento 
compete o pátrio poder aos pais, 
exercendo-o o marido com a colaboração 
da mulher. Na falta ou impedimento de 
um dos progenitores, passará o outro a 
exercê-Io com exclusividade. 

Parágrafo único. Divergindo os 
progenitores quanto ao exercício do 
pátrio poder, prevalecerá a decisão 
do pai, ressalvado à mãe o direito de 
recorrer ao juiz, para solução da 
divergência". 

Art. 393. Nova redação: 
"Art. 393. A mãe que contrai novas 

núpcias não perde, quanto aos filhos de 
leito anterior, os direitos ao pátrio poder 
(art. 329) exercendo-o sem qualquer 
interferência do marido". 

Art. 1.298. Nova redação: 
"Art. 1.298. O maior de 16 e menor 

de 18 anos, não emancipado (artigo 9º, nº 
I), pode ser mandatário, mas o mandante 
não tem ação contra êle, senão de 
conformidade com as regras gerais, 
aplicáveis às obrigações contraídas por 
menores". 

Art. 1.299. Revogado. 
Art. 1.611 . Acréscimo: 
"Parágrafo único. À mulher casada 

sob regime que exclua a comunhão 
universal de bens caberá, por morte do 
marido, enquanto permanecer viúva, o 
usufruto vitalício da quarta parte dos bens 
dêste, se houver filhos do casal, e da 
metade, se os não houver". 

Art. 2º A mulher, tendo bens ou 
rendimentos próprios, será obrigada, 
como no regime da separação de bens 
(art. 277), a contribuir para as despesas 
comuns, se os bens comuns forem 
insuficientes para atendê-las. 

Art. 3º Pelos títulos de dívida de 
qualquer natureza, firmados por um só 
dos cônjuges, ainda que casados pelo 
regime de comunhão universal, sòmente 
responderão os bens particulares do 
signatário e os comuns até o limite de sua 
nomeação. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor 45 
(quarenta e cinco) dias após a sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

PARECERES NS. 107 E 108,  
DE 1962 

 
Nº 107, DE 1962 

 
Da Comissão de Constituição Justiça 

sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 7, de 
1962, que declara de utilidade pública o 
Hospital Santo Amaro, de Guarujá, 
Estado de São Paulo. 

 
Relator:Senador Jefferson de Aguiar. 
O Projeto de Lei do Senado nº 7 de 

1962, considera de utilidade pública o 
Hospital Santo Amaro, mantido pela 
Sociedade Santamarense na cidade de 
Guarujá, Estado de São Paulo. 

Corresponde a inúmeros outros  
projetos, que tem tramitado na Câmara 
dos Deputados e Senado Federal, não 
obstante ter o Poder Executivo outorga 
em prol dêsse reconhecimento. 

Nada há que obste a tramitação 
aprovação do projeto. 

Entretanto, atendendo reclamo 
urgente de hospital situado, em Vitória no 
Estado do Espírito Santo, apresento 
emenda ao art. 1º, assim redigida: 

 
EMENDA Nº 1-CCJ 

 
Redija-se o art. 1º nestes têrmos: 
"Art. 1º São considerados de 

utilidade pública o Hospital Santo Amaro, 
mantido pela Saciedade Santamarense, 
que tem sede na cidade de Guarujá, 
Estado de São Paulo, e a Senta Casa de 
Misericórdia de Vitória no Estado do 
Espírito Santo..." 

A Comissão de Constituição e 
Justiça opina pela aprovação do projeto 
em a emenda nº 1. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 
1962. – Silvestre Péricles, Presidene 
em exercício. – Jefferson de Aguiar, 
Relator. – Ruy Carneiro. – Menezes 
Pimentel, – Aloysio de Carvalho, – 
Afrânio Lajes. – Lopes da Costa. – 
Lourival Fontes. 

 
Nº 108 DE 1962 

 
Da Comissão de Saúde Pública 

sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 7, de 
1962, que declara de utilidade pública o 
Hospital Santo Amaro, de Guarujá, 
Estado de São Paulo. 

 
Relator: Senador Pedro Ludovico. 
1. Trata-se de projeto de lei, de 

maioria do nobre Senador Moura 
Andrade, visando a considerar de 
utilidade pública o Hospital Santo 
Amaro mantido pela Sociedade 
Santamarense de Beneficência do 
Guarujá, sediada em Guarujá, Estado 
de São Paulo. 

2. O ilustre autor do projeto, em sua 
justificação, esclarece que: 

" O Hospital Santo Amaro, mantido 
pela Sociedade Santamarense de 
Beneficência do Guarujá, vem realizando, 
dentro do programa dessa benemérita 
entidade, tarefa relevante no campo 
social, atendendo, sob múltiplas fômas – 
e sobretudo às classes humildes – a  
tôda a população daquela localidade 
paulista". 

3. Na realidade, competiria ao 
Poder Executivo a expedição de 
decreto declarando tal sociedade como 
de utilidade pública. Entretanto, nada 
obsta  a que o Poder Legislativa 
promulge leis no mesmo sentido, desde 
que sejam anexados os documentos 
exigidas para tais casos, pelo 
Executivo nos têrmos da Lei número 
95, de ilegível. 

4. Anexa ao projeto, encontra-se 
seguinte documentação: 

a) o Estatuto da Sociedade; 
b) Certidão do registro do estatuto e 

da constituição da sociedade como 
pessoa jurídica; 

c) Atestado do registro da sociedade 
no Conselho Nacional de Serviço Social 
do Ministério da Educa ção e Cultura; 

d) Atestado do registro, no Conselho 
Estadual de Assistência Hospitalar, da 
Secretaria da Saúde Pública e da Assostência 
Social, "como instituição filantrópica" e de que 
a sociedade "vem realizando seus fins, nos 
têrmos de seu estatuto. 

5. No art. 2º, Capítulo II, do Estatuto 
– Fins da Sociedade – consta que ela tem 
por finalidade prestar aos seus 
associados a assistência ali especificada 
"sem objetivo de lucro" e, ainda, que tal 
fato se dará "sem nenhuma remuneração 
à Diretoria". 

6. A ilustrada Comissão de 
Constituição e Justiça, ouvida sôbre a 
matéria, houve por bem opinar pela 
aprovação do projeto. Atendendo, no 
entanto, reclamo urgente de hospital 
situado em Vitória, Estado do Espírito 
Santo, apresentou a Emenda 1-CCJ, para 
o fim de incluir, no artigo 1º do projeto, "a 
Santa Casa de Misericóndla de Vitória, no 
Estado do Espírito Santo". 

7. No que diz respeito à esta 
Comissão, julgamos. oportunas e 
merecedoras de aprovação tôdas as 
medadas que visem a facilitar o trabalho, 
realmente benemérito e filantrópico, 
prestado por tais instituições. 

8. Em face do exposto, tendo em a 
vista nada existir que possa ser oposto ao 
projeto, opinamos pela sua aprovação, 
bem como da emenda nº 1-CCS. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 
1962. – Reginaldo Fernandes, Presidente. 
– Pedro Ludovico, Relator. – Saulo 
Ramos. – Fernandes Távora. 

O SR. PRiSIDENTE: – Sôbre a 
mesa requerimento que vai ser lido pelo 
Senhor 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 188, DE 1962 
 

Nos têrmos do artigo 330, letra c, do 
Regimento Interno, requeremos urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara número 
73, de 1960, que dispõe sôbre o Funda 
Nacional de Pavimentação e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, em 10 de maio de 
1962. – Daniel Krieger, Líder da UDN. 

O SR. PRESIDENTE: – O 
requerimento que acaba de ser lido 
será oferecido ao final da Ordem do 
Dia. 

Está finda a leitura do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Barros Carvalho, primeiro orador inscrito. 
O SR. BARROS CARVALHO (lê o 

seguinte discurso): – Senhor Presidente: 
Distinguido com a honrosa incumbência de 
representar o Senado na comitiva do 
Senhor Presidente da República, em sua 
recente viagem aos Estados Unidos da 
America do Norte, desejo trazer a esta 
Casa e à Nação um testemunho sôbre o 
histórico acontecimento. 

Sua signifocação, na paisagem 
das relações externas entre os países 
desta banda do hemisfério, adquiriu 
profundas e legítimas ressonâncias no 
seio das próprias massas populares. A 
tal ponto, Senhores Senadores, que o 
encontro entre os Presidentes das 
duas maiores nações do Continente, 
teve até a prestância de riscar novos 
esquemas no quadro da política interna 
do povo brasileiro. Pois é fora
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de dúvida que, nessa extraordinária 
oportunidade de pôr à prova sua vocação 
de estadista e a suprema dignidade de 
sua magistratura, a figura do Presidente 
João Goulart pôde oferecer a limpidez e a 
exemplaridade de um perfil cujas linhas 
de grandeza humana e nobreza política 
talvez hajam surpreendido a quantos 
ainda não se haviam habituado a encará-
lo sem as naturais reservas do 
partidarismo político. sem as restrições 
que poderiam caber ao chefe de facção, 
que êle deixou de ser, desde quando a 
escolha do povo o fêz Chefe de tôda a 
Nação, Presidente de setenta milhões de 
brasileiros. 

Senhor Presidente: 
As relações brasileiro-americanas 

nunca chegaram, é verdade, aos pontos 
de estrangulamento a que certos 
episódios passionais, de vez em quando, 
as têm querido levar. Mas nem por isso, 
Senhores Senadores, se poderá deixar de 
constatar que, por fôrça de explorações, 
de incompreensões de parte a parte, e, 
sobretudo, em decorrência da fria 
ferocidade de grupos econômicos sem 
pátria, mas que nutrem seu poderio no 
estuário do caudaloso dinheiro americano 
– por fôrça dessas condicionantes e, mais 
ainda, em razão da guerra ideológica em 
que se engajam as correntes políticas em 
todo o mundo, a tradicional cordialidade 
brasileiro-americana, a aliança de nossos 
dois países e os próprios caminhos da 
unidade continental, começaram a eriçar-
se de dificuldades crescentes. Aqui e alí, 
certas marchas pantanosas começavam a 

tornar perigoso o chão outrora tranquilo 
de nossos entendimentos. 

Atento a essa realidade, o próprio 
Presidente João Goulart já a denunciara, 
em dicurso oportuno e franco, proferido 
no Yacht Club da Guanabara, apontando, 
inclusive, uma das zonas de atrito das 
piores talvez – representada por 
companhias estrangeiras de serviços 
públicos, instaladas há dezenas de anos 
no Brasil. 

Na cômoda fruição de concessões 
estatais e até de pródigo nepotismo 
econômico, com o aval do Tesouro 
Nacional para seus empréstimos, com 
salários de mão de obra móveis, 
ajustadas sempre às tarifas, com todos os 
privilégios, em suma, essas emprêsas 
relegaram, escandalosamente, a segundo 
plano, a devida prestação de serviços, 
cada dia mais insatisfatória, para 
concentrar-se num objetivo único: a 
engorda anual dos dividendos e a 
ampliação de seus patrimônios à custa de 
desapropriações dadas como utilidade 
pública. 

A êsses justos ressentimentos, 
acrescia ainda a lentidão com que os 
Estados Unidos se davam conta do 
processo de amadurecimento político dos 
povos latino-americanos, o Brasil em 
especial, atribuindo à cordialidade de 
nossas relações aquêle tom de 
paternalismo meio genereso e meio 
indulgente, que caracterizou a chamada 
poIítica boa-vizinhança. 

Paternalismo que não excluía, pelo 
menos em relação às nações menores, a 
fiscalidade truculenta e o imperialista 
feitoral de despachos como aquêle, de 
certo Presidente ao seu Secretário de 
Estado: "informe quanto custam os 
governos do Caribe e quantos fusileiros 
seriam precisos para uma visita 
eficiente...". 

Reflexo dêsse paternalismo foi o 
próprio tratamento que recebemos diante 
de nossa participação na última guerra, 
quando o banimento do Brasil de 
quaisquer reparações internacionais e de 
qualquer participação na construção da 
política da paz, pareceria justificar a 
increpação de que, saídos da guerra de 
mãos vazias, quando não mutiladas, nela 
entráramos, não para defender os direitos 
da democracia, mas o interêsse das 
nações poderosas que monopolizaram 
em tributos, em bens, em fundos 
industriais e comerciais e em patrimônios 
territoriais e demográficos, como um bo- 
 

tim leiloado entre os quatro grandes, o 
espólio ainda rendoso dos vencidos. 

Desta forma, Senhor Presidente, os 
belos ideais do pan-americanismo e o 
sistema de unidade continental, 
começavam a perder conteúdo, a 
esvaziar-se da densidade de sentido que 
nêle colocava a visão de estadistas como 
o inesquecível Osvaldo Aranha, para 
perder-se num estéril sentimento 
romântico, quando não para deteriorar-se 
numa desconfiança cada dia mais 
profunda, numa suspeita cada hora mais 
arisca, numa animosidade cada passo 
mais afoita, dando fôro e legitimidade a 
certas erupções de violento anti-
americanismo, com raízes no passado e 
florações no presente. E, quem sabe, com 
que amargos frutos no futuro. 

Dêsse anti-americanismo se fizera 
Código e Corão no princípio da República 
a obra famosa de Eduardo Prado, a quem 
ninguém recusa os títulos e a honradez 
de grande estudioso da realidade e seu 
apaixonado defensor. 

A êsse anti-americanismo não 
estiveram alheios os mestres da geração 
romântica, como Tobias Barreto, os 
diplomatas mais lúcidos, como o grande 
pernambucano Oliveira Lima, estadista 
como Lauro Müller e pensadores como 
Azevedo Amaral. 

Em nome dêsse anti-americanismo, 
muitos brasileiros ilustres chegaram a 
insurgir-se contra nossa participação na 
primeira guerra mundial, ao lado das 
nações aliadas. 

Inspirados por êle, muitos homens 
públicos e da melhor elite intelectual e 
militar do País tentaram retardar e impedir 
nossa adesão às nações democráticas na 
última guerra, engrossando os poderosos 
grupos de direita que não ocultavam sua 
simpatia pelas potências do Eixo Roma-
Berlim, e que a proclamava legitimada 
como uma posição de defesa contra o 
imperialismo ianque. 

E' ainda em nome dêsse anti-
americanismo, Senhor Presidente, do 
instinto de defesa contra o imperialismo 
capitalista, que se levantam hoje, em todo 
o País, em tôdas as tribunas, as 
aguerridas organizações de esquerda, 
pregando abertamente nessa 
desvinculação de quaisquer 
compromissos com o bloco ocidental, 
liderado pelos Estados Unidos, quando 
não nosso ostensivo enfileiramento no 
mundo do neutralismo e até a atrelagem 
de uma aliança com a União Soviética. 

E tanto isto é assim, Senhores 
Senadores, que nenhum problema 
internacional vinha sendo, últimamente, 
mais assíduo aos debates da imprensa e 
da opinião neste País, que a posição do 
govêrno de Cuba – objeto de sedução e 
exemplo para uns, e pedra de escândalo 
e abominação para outros. 

O convite do Presidente John 
Kenedy ao Presidente João Goulart, para 
uma visita oficial aos Estados Unidos, 
chegou, pois, Senhores Senadores, numa 
hora decisiva para a conscientização de 
nossa política externa e o embasamento, 
em têrmos atualizados das relações 
brasilieiro-americanas. 

De início, Senhores Senadores, 
vale acentuar os resultados políticos 
positivos, imediatamente positivos, do 
encontro dos dois Presidentes. E aqui 
me refiro ao próprio "front" da política 
interna dos dois países. Pois a 
franqueza, a cordialidade 
cavalheiresca e leal em que se 
realizou a histórica reunião dos dois 
eminentes Chefes de Estado veio 
desarmar e esclarecer as más fadas 
que há por lá e cá. De um lado, 
apagaram-se as dúvidas, em nossa 
Pátria, dos que confundiam as 
avançadas colocações trabalhistas do 
Presidente João Goulart e seu denôdo 
na luta contra os grupos do 
capitalismo espoliador, como indício 
de uma infidelidade às tradições de 
nossa política externa. Ou o que é 
mais grave, como a suspeita de 
compro velados que não encon-
 

trariam guarida na vocação histórica nas 
condicionantes geográficas e na herança 
espiritual e cultural do povo brasileiro. 

Por outro lado, Senhor Presidente, 
aquelas correntes mais extremadas da 
vanguarda social, que cultivavam, 
entre nós, a desconfiança contra os 
Estados Unidos, e advogavam uma 
Solução à Ia Fidel Castro, e outros 
avançados, Senhores Senadores, que 
têm bandeira jurada e sagrada à 
liderança do grande Chefe de meu 
Partido e nêle fundam o endôsso e o 
aval de seus direitos, acolheram a 
presença do Presidente João Goulart 
nos Estados Unidos, como um 
verdadeiro aval ao tipo de relações 
políticas e comerciais em que se 
empenha o Presidente Kennedy. 

A ninguém terá passado 
despercebida, Senhor Presidente, esta 
dupla realidade, resultante do encontro de 
Washington: desbastaram-se as 
asperezas de grupos internos com 
relação à política externa. ao mesmo 
tempo que um saudável espírito de união 
nacional trouxe novos e inequívocos 
instrumentos de aproximação entre as 
classes conservadoras e os 
trabalhadores. 

Também nos Estados Unidos, 
Senhor Presidente, a presença, a 
atuação do Presidente João Goulart 
desmontou a carranca dos últimos 
representantes da chamada política 
dura para com a América Latina e dos 
que se surpreenderam com a lucidez, 
a sinceridade e a simpatia pessoal do 
jovem estadista brasileiro, que os 
inimigos dos trabalhadores, por algum 
tempo, insistiram em apresentar  
como um carbonário irredento e 
intratável. 

O testemunho dos próprios homens 
públicos americanos é insuspeito. Nosso 
colega do Senado de Washington, o 
Senador Hubert Humphrey, com quem 
tive a honra de manter contatos, fazia 
questão de salientar-me a impressão 
deixada ao povo e ao Govêrno dos 
Estados Unidos pelo Presidente João 
Goulart. 

Esta impressão, Senhores 
Senadores, apagará para sempre aquela 
famosa caricatura do homem de casaca e 
chapéu na mão, diante do riso largo e 
paternal de um Chefe de Estado 
Americano, que lhe perguntava: "de que 
país o Senhor é Presidente, na América 
Latina"? 

O Presidente João Goulart levou 
um estilo novo aos entendimentos 
com a Casa Branca. Êsse estilo, cujas 
premissas manda a justiça sejam aqui 
lembradas veio estruturar-se 
consoante o risco em que se projetara 
o "croquis" da Operação Pan 
Americana – brilhante e fecunda 
etapa de nossa política continental, 
que, a Nação deve à lucidez e à alta 
categoria de estadista do Presidente 
Juscelino Kubitschek. 

O Presidente João Goulart não se 
apresentou aos Estados Unidos.como 
um postulante. Convidado pelo 
Presidente Kennedy, honrou um 
entendimento para o qual o 
convidavam antes os lnterêsses 
econômicos os imperativos históricos, 
culturais, morais e espirituais da 
destinação de nossa Pátria e do 
espírito de nosso povo, da comunidade 
continental e da paz do mundo. 

E aqui, Senhor Presidente, sinto-me, 
como Líder do Partido do Presidente João 
Goulart, no dever de tributar uma 
homenagem especial aos representantes 
dos partidos de oposição, que, num 
testemunho de admirável maturidade de 
nossa educação democrática e de 
irrepreensível respeito e amor ao Brasil, 
não só silenciaram nossas divergências 
domésticas, como prestigiaram a atuação 
do estadista que, no exterior, falava, não 
em nome de uma facção partidária, 
 mas, com a unção de seu mandato, em 
nome da própria Nação. Quero  
estender esta homenagem aos repre- 
 

sentantes da Indusrtia, do Comércio, 
dos trabalhadores, a tôda a imprensa 
brasileira que, sem discordância, 
acompanharam as gestões do 
Presidente da república. Também, e 
muito especialmente, ao Senhor 
Embaixador Lincon Gordon que foi 
dos mais diligentes e apaixonados 
artífices dessa grande obra de 
aproximação e de compreensão que 
logrou repercussão mundial. 

Sem êsses apoios, Senhores 
Senadores, dificil teria sido o êxito 
alcançado – êxito que o Presidente João 
Goulart não pretende atribuir-se a si 
próprio, creditando-o, por inteiro, ao povo 
de nossa Pátria. 

(Lendo) 
Na conformidade dos proprósitos 

em que se fixará e das diretrizes em 
que a alta competência, o infatigável 
esfôço e o patriotismo dos homens do 
Govêrno, notadamente o Chanceler 
San Tiago Dantas e o Ministro 
Moreira Salles, haviam situado o 
caráter dos entendimentos o que fêz o 
Presidente João Goulart foi expôr ao 
Govêrno Americano as 
responsabilidades que o Brasil 
assume, perante a História, no que 
diz respeito ao progresso de seu povo 
e a sua contribuição para a segurança 
do hemisfério e a harmonia no 
continente e no mundo. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. BARROS DE CARVALHO: – 
Com muita honra. 

O SR. NOVAES FILHO: – Estou 
ouvindo, com muita prazer, o relato que 
o meu nobre companheiro de bancada 
faz ao Senado da República, a 
propósito da proveitosa viagem 
empreendida pelo Presidente João 
Goulart aos Estados Unidos da 
América do Norte. Sabe V. Exa. da 
isenção de ânimo com que me coloco 
sempre nêste Plenário, em face de 
fatos e acontecimentos. Devo dizer ao 
nobre colega que recolhi magnífica 
impressão de como se huove, nos 
Estados Unidos, o Presidente da 
República, com equilíbrio, bom senso, 
serenidade e, sobretudo, sem a falsa 
atitude de fugir às velhas tradições 
brasileiras e aos compromissos que há 
tantos anos unem os países 
democratas. 

O SR. BARROS DE CARVALHO: – 
Muito agradeço a V. Exa., nobre Senador 
Novaes Filho, que bem soube interpretar 
o pensamento do povo brasileiro no seu 
brilhante aparte. 

(Lendo) 
A seriedade da exposição do 

Presidente Kennedy uma acolhida tão 
significativa, que um pequeno detalhe 
a pode definir: a primeira entrevista, 
que tinha uma duração programada, 
no rígido horário dos protocolos 
oficiais, de apenas vinte minutos, foi 
prolongada por duas horas e sete 
minutos. 

Ao término da conversação, o 
Presidente Kennedy declarou ao 
Presidente João Goulart: "Não 
desejamos saber de quanto carece o 
Brasil para atingir sua independência 
econômica e lograr a paz sccial de 
seu povo; os meus esforços, neste 
sentido, não terão limite. Também não 
terá limite a colaboração americana 
para que o Brasil, dentro dêstes cinco 
anos, galgue a posição que lhe 
cabe no cone certo dos povos 
civilizados, com a tranquilidade de 
seu povo e com a consolidação de 
sua vida econômica. Irei mais adiante, 
Senhor Presidente João Goulart: 
diligenciarei junto a outras nações 
européias a fim de que tenham 
conduta idêntica à nossa para com o 
seu País". 
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A visita à Sua Excelência 

Reverendíssima o grande Cardeal 
Spelman, quando o Senhor 
Presidente da República se viu 
rodeado das maiores figuras do clero 
americano, foi de particular 
simplicidade e, por isto mesmo, de 
extraordinária beleza. 

Nem foi menos positiva a 
receptividade do Congresso Americano. 

Alí, com efeito aguardava o 
Presidente João Goulart a mais 
calorosa das manifestações de carinho, 
de aprêço, de simpatia. Essas 
manifestações se transformariam numa 
verdadeira consagração depois do 
memorável discurso pronunciado pelo 
Presidente João Goulart, cujo texto foi 
interrompido nada menos do que nove 
vêzes, pelas prolongadas palmas do 
plenário e das galerias, numa 
verdadeira ovação. 

Vários congressistas americanos me 
proclamaram a extinção de quaisquer 
reservas que anteriormente poderiam ter 
com relação ao Brasil, diante da 
independência, da lucidez e da 
sinceridade com que lhes falára o 
Presidente João Goulart. 

Estava decidida a extinção da 
política e capatazia, que durou até Hoover 
e da política paternalista, de bom-
mocismo, de "Ajuda Teu Irmão", que a 
sucedeu até ontem. 

Ingressamos, definitivamente, na 
era nova de um entendimento cordial 
e fraterno, não há dúvida, mas 
tratando de igual para igual,  
numa linguagem independente, 
cavalheiresca e firme. 

Êsse entendimento, Senhor 
Presidente, que se cristalizou na nota 
conjunta dos dois Países, e que é do 
conhecimento da Casa, pois o nobre 
Senador Mem de Sá a fêz inserir nos 
nossos anaes, foi precedido por 
vários momentos altos da visita 
presidencial, especialmente, o 
discurso no Plenário do Congresso, 
em Washington, e os discursos na 
Casa Branca. Nêle ainda se refletem 
outros tópicos importantes da visita 
do Presidente João Goulart, como o 
discurso proferido no banquete 
oferecido pelo Governador de Nova 
York Sr. Nelson Rockfeller, no almoço 
na sede das Nações Unidas, na 
recepção da Organização dos 
Estados Americanos, etc. 

Com a cobertura de tôda a imprensa 
escrita e falada dos Estados Unidos e do 
México, sob os aplausos do povo que o 
ovacionáva em tôdas as oportunidades, o 
Presidente João Goulart inaugurou um 
capítulo novo da política internacional 
dêste País. 

Para êste fato, Senhor Presidente, 
gostaria de solicitar, de maneira 
especial, a honrosa atenção dos 
Senhores Senadores, principalmente 
daqueles que não tenha a honra de ter 
como correligionários. E isto, pelo 
seguinte: distinguido, há anos, por 
estreito convívio com o Senhor 
Presidente João Goulart, numa 
irredutível amizade que aquêle 
eminente Chefe e amo se permitiu 
tornar, além de partidaria, 
generosamente pessoal e ofetuosa, 
tem-se cabido o privilégio de conhecer 
de perto a extraordinária vocação 
política, os raros dons de inteligência, 
de sensibilidade e de espirito de um 
homem público verdadeiramente 
excepcional, plenamente amadurecido 
ainda no esplendor da mocidade para 
as grandes responsabilidades de 
estadista. 

Já hoje, é notório que os mais 
reservados censores começam diante de 
dados cristalinos, a reformular juízos 
preconcebidos. 

E, em breve, ninguém haverá 
neste País que negue o patriotismo e a 
acuidade com que o Presidente João 
Goulart tem, voltadas para tôdas as 
faces do destino do Brasil e de seu 
povo, as antenas de uma sensibilidade 
 

de espirito e de coração, espantosamente 
correta em sua oportunidade e em sua 
exatidão. 

Pois é essa sensibilidade, Senhores 
Senadores, que deu ao Presidente João 
Goulart – para usar um neo-logismo em 
voga na última terminologia da filosofia 
política – a conscientização da política 
externo. 

No estágio larvar de seu 
desenvolvimento, faltava, até bem pouco, 
ao povo brasileiro, esta conscientização 
da política externa. Até ontem, ela não 
era mais do que a tarefa impedente do 
pessoal diplomático, olhado mesmo de 
longe pelo povo, como uma seita de 
iniciados. Mesmo nos momentos 
culminantes da vida internacional de 
nossa Pátria, como aquêles que fizeram a 
glória de Rio Branco a participação do 
povo não ia além dos entusiasmos 
românticos em que a imaginação das 
ruas aureolava de um ninho fantástico a 
figura excelsa do Barão inolvidável, que 
deixava quase de ser um homem de 
carne e ôsso, para sagrar-se na apoteose 
de Deus Términus da nossa diplomacia. 

Do próprio Osvaldo Aranha, com sua 
constelação de triunfos na vida 
internacional, o que as camadas 
populares mais celebravam e bem 
queriam e conheciam, era a projeção de 
sua vida e de seus feitos na vida interna. 

Hoje, não. A emancipação dos 
países africanos, a integração de novas 
áreas no sistema do poderio industrial, a 
afetação dos problemas sociais pela 
balança das relações econômicas entre 
as nações, a dicotomia ideológica em que 
se divide o mundo – tudo isto trouxe a 
política internacional para o dia a dia dos 
problemas populares. 

Foi o que não escapou ao Presidente 
João Goulart. Daí a orientação de seu 
Govêrno quando, através do eminente 
Chanceler San Thiago Dantas, fixou para o 
Brasil, na Conferência de Montevidéu, uma 
posição histórica que, sendo de formal 
repúdio à filosofia política do chamado bloco 
oriental, marcou, entretanto, uma tomada de 
pulso em nossa decisão de independência. 
Já então se caracterizava, Senhor 
Presidente, a reformulação de nossas 
relações com os Estados Unidos da América 
do Norte. 

 
§ 

 
Reformulação, aliás, pregada 

corajosamente pelo grande Osvaldo 
Aranha, há tantos anos, desde quando 
lançava essa advertência séria, sem 
deixar o pitoresco: "O Brasil, não pode 
ficar indefinidamente à espera de que o 
exército de Chiang Kai Shek reconquiste 
a China Continental, ou que os russos 
restaurem a monarquia para a princesa 
Anastácia...." Ou quando asseverava, 
numa como recomendação do que se vai 
fazendo agora: "O meu Brasil é aquêle 
que sente. que ouve, fala, pensa e anda 
por si mesmo. Não é um "robot" 
teleguiado...". 

 
§ 

 
As decorrências palpáveis dessa 

reformulação começam a ser sentidas. 
Assim é que tomaram, imediatamente, 
ritmo acelerado todos os itens em pauta 
no plano da "Aliança Para o Progresso". 

O Ministro Santiago Dantas assinou 
já com o Departamento de Estado 
acôrdos que liberam, de imediato, só para 
o Nordeste, trezentos e tantos milhões de 
dólares, sem contar a dotação de trinta e 
cinco milhões, reservados para o serviço 
de abastecimento de água nas principais 
Capitais nordestinas. 

Êsses recursos são ainda uma 
pequena parcela do todo que vira dentro dos 
próximos cinco anos, segundo a previsão do 
plano aprovado pelos dois Países. 

 
§ 

 
O Nordeste, Senhor Presidente, é o 

grande beneficiário dos desvêlos dos
 

dois ilustres Chefes de Estado. Tive 
mesmo, a honra de assistir ao primeiro 
encontro na Casa branca e de ouvir do 
Presidente Kennedy, depois da 
exposição feita pelo Presidente João 
Goulart, a afirmação dos mais 
categóricos propósitos de recuperação 
de nossa região supliciada, e na qual 
se encrava o meu querido Estado de 
Pernambuco. 

Os planos rodoviários serão 
atacados, como parte integrante do 
plano de recuperação do Nordeste. 
Com a construção e a melhoria da 
rêde de estradas, foi incluído, no 
plano de ajuda, o item da eletrificação 
rural, que até aqui não se 
compreendia institucionalmente nos 
critérios da ajuda. 

A reforma Agrária, capítulo a que 
o Presidente João Goulart emprestou 
tôda ênfase como pedra angular do 
bem estar do abandonado camponês 
da região nordestina, foi atentamente 
examinada pelo Presidente Kennedy, 
que a considerou item essencial, 
como condicionante da paz social e 
da eugenia e educação do povo. 
Desta forma, os recursos da Aliança 
para o Progresso não excluirão o 
atendimento às exigências da 
Reforma Agrária, reputada 
indispensável à independência da 
massa rural, de estímulo à lavoura de 
subsistência, e à tranquilidade do 
país. 

A respeito do planejamento da 
Aliança para o Progresso no 
Nordeste, a ser executado em regime 
de convênio com o Govêrno 
Brasileiro, num investimento total de 
trezentos e oito bilhões de cruzeiros, 
compreendendo itens a curto e a 
longo prazo, o Presidente Kennedy 
dirigiu ao Presidente João Goulart a 
seguinte carta, que vou ler para que 
conste dos anais: "Meu caro Senhor 
Presidente: Sinto-me profundamente 
satisfeito com a assinatura, hoje, do 
acôrdo segundo o qual, no plano da 
Aliança para o Progresso, nossos dois 
Países trabalharão juntos num 
programa de desenvolvimento do 
Nordeste brasileiro. 

Vemos êsse programa com o 
mesmo senso de urgência e com o 
mesmo espírito de determinação que 
o Govêrno de Vossa Excelência 
demonstrou nos planejamentos para 
aquela região. Compartilhamos de 
sua convicção de que os vinte 
milhões de habitantes do Nordeste 
devem receber oportunidade de 
participar do futuro crescimento do 
Brasil, e que nós precisamos atacar 
com firmeza os problemas sociais e 
econômicos da região. 

Trabalhamos juntos segundo êsse 
programa para dar pleno significado à 
Aliança para o Progresso, confiantes 
em que êsse empreendimento nos 
conduzirá aos objetivos estabelecidos 
em agôsto passado, em Punta Del 
Este. Nos têrmos da Aliança, damos 
nosso apoio a um programa concebido 
e elaborado por brasileiros, programa 
que dá alta prioridade ao uso de 
recursos brasileiros. 

Nosso programa conjunto constará 
de um duplo ataque aos problemas do 
Nordeste. 

Primeiro, agiremos no sentido de 
atender às necessidades urgentes 
especificas da mais alta prioridade, como 
abastecer de água potável zonas que não 
a possuem, criar fontes de energia 
elétrica, prover a educação que tornará 
mais qualificados os trabalhadores, e 
estabelecer centros de saúde de 
emergência em toda a região. 

Segundo, destinaremos noventa e 
oito milhões de dólares para os dois 
primeiros anos de seu programa 
quinquenal de desenvolvimento de longo 
alcance – programa que visa a conseguir 
a melhoria crescente dos índices de 
padrão de vida, aumento de 
oportunidades e integração do Nor- 
 

deste na economia nacional do Brasil. 
Ao fim dêsses dois anos, faremos 

uma revisão conjunta do programa e 
juntos, decidiremos sôbre a maneira de 
trabalhar mais eficientemente para 
alcançarmos nossos objetivos nos anos 
seguintes. 

Temos consciência de que os 
problemas que enfrentamos são 
complexos e de raízes profundas. Por 
isso só o trabalho árduo a paciência e 
a persistência na realização de 
projeto sôbre projeto conseguirão o 
que buscamos: mudar a face do 
Nordeste Brasileiro e proporcionar 
vida melhor a seu povo. 

Sinto-me imensamente agradecido, 
Senhor Presidente, por esta oportunidade 
de unir-me a Vossa Excelência neste 
grande esfôrço destinado a proporcionar 
melhores condições de vida em nosso 
hemisfério". 

Não tenho o direito de fatigar a 
Casa com um relatório de dados que 
já são do conhecimento de Vossas 
Excelências. Vou limitar-me, por 
isto, a pedir a transcrição, no 
Diário do Congresso, dos principais 
documentos em que se ilustram e se 
fixam os acôrdos celebrados no 
encontro dos dois Presidentes. Nem 
posso resumir os aspectos de 
vibração cívica com que o Govêrno e 
o povo dos Estados Unidos 
receberam a visita do Presidente João 
Goulart. 

Para uma idéia aproximada, 
porém, será bastante repetir aqui o 
que disse à imprensa de seu país, o 
nobre Senador Hubert Humphrey, 
Líder da Maioria no Senado de 
Washington, fazendo eco ao 
mpacto da atuação do Presidente 
brasileiro: "Nunca – declarou aquêle 
representante americano – o 
Congresso e o povo dos Estados 
Unidos tinham ouvido de um Chefe de 
Estado visitante, coisas tão 
sinceras, tão contundentes e tão 
inesperadas". 

A viagem do Presidente João Goulart 
ao México foi outra oportunidade para se 
fincar um marco histórico e abrir 
perspectivas ao intercâmbio econômico a 
ambos os Países. 

Em primeiro plano, como um 
acontecimento de extraordinária 
ressonancia, é mistér frisar o ardor, a 
espontaneidade, o carinho, descidos aos 
mais íntimos detalhes, da recepção que 
aguardava o Chefe da Nação brasileira, 
gerando um clima verdadeiramente 
emocional! 

Os dez quilômetros que separavam o 
aeroporto do local de hospedagem, eram, 
para tentar um resumo, dez quilômetros de 
povo. 

A alma latina explodiu para acolher o 
nosso Governante. 

Dessa manifestação de insuportável 
beleza jamais poderemos olvidar. 

A nota conjunta que foi firmada com o 
grande Líder e Presidente Lopes Matheos, 
como corolário de tudo, fala alto sôbre os 
resultado, dessa visita. E as manifestações, 
do povo e do Govêrno, deixadas tão claras 
nos vários pronunciamentos lá 
manifestados, dirão, mais adiante e bem 
eloqüentemente, dos frutos que plantou a 
visita do Presidente do Brasil. 

Senhores Senadores: 
Toda razão tinta o Presidente 

João Goulart quando afirmei aos 
jornalistas, ainda em Washington, 
esta convencido de haver prestado, 
com sua viagem, um grande serviço 
ao Brasil. 

Os benefícios dêsse encontro, Senhor 
Presidente, são reconhecidos e 
proclamados por toda a Nação. Para 
resumi-Ios, concluirei apontando o maior de 
todos êles, repetindo o comentário do 
brilhante jornalista Esmaragdo Marroquim, 
do "Jornal do Comércio", de Recife: – "O 
maior dêsses benefícios há de ser o fato de 
que o Presidente do Brasil emerge, agora, 
em Washington, como Líder inconteste da 
America do Sul, no plano internacio-
 

 



678 Sexta-feira 11 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Maio de 1962
 

nal. Washington aceitou-o, ou mais do 
que isto, investiu-o, espontâneamente, 
como tal. 

A própria política externa do Brasil, 
que lá, muita gente supunha 
antiamericana, foi compreendida e 
louvada por Dean Rusk, por implicar sua 
linha de independência na aceitação 
consciente de uma quota de 
responsabilidades que doutra maneira 
recairiam totalmente sôbre os ombros dos 
Estados Unidos". 

A política externa do Brasil, aliás 
vale repetir, não é contra ninguém. E' 
antes de tudo a favor dos brasileiros. A 
sua independência e a sua insuspeisção 
construirão na consciência dos povos o 
melhor respeito aos que são, livres  
e aos que querem a liberdade dos 
outros. 

Senhor Presidente: 
Senhores Senadores: 
Antes de encerrar êste modesto 

discurso quero que Vossas Excelências 
perdôem a prolixidade de minhas 
palavras que a menos não foi possível 
resumir. 

E requeiro a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, que incorpe aos 
anais do Senado, como documentos 
que marcarão por certo uma fase 
brilhante e histórica da vida política do 
País, os discursos pronunciado na 
América do Norte e no México pelos 
Presidentes das três grandes Nações 
amigas do continente. (Muito bem; 
muito bem; Palmas! O orador é 
cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Barros 
Carvalho, o Sr. Moura Andrade deixa a 
Presidência, assumindo-a o Sr. Argemiro 
de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço a V. 
Ex.ª envie à Mesa requerimento para 
que se incorpore aos Anais do 
Senado a matéria a que acaba de se 
referir. 

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Atenderei a V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE: – Há dois 
oradores inscritos, na forma, do art. 
163, § 2º, do Regimento, os nobres 
Senadores Novaes Filho e Afrânio 
Lages. 

O tempo de prorrogação é de 
meia-hora, de mdo que concedo a 
palavra ao nobre Senador Novaes 
Filho, pelo prazo de quinze minutos, a 
fim de que a outra parte seja utilizada 
pelo segundo inscrito, o nobre 
Senador Afrânio Lages. 

O SR. NOVAES FILHO (sem 
revisão do orador): – Sr. Presidente, 
regressei ontem do meu Estado, 
Pernambuco, trazendo as mais 
dolorosas impressões do cenário 
terrível que ali se observa, pela 
estiagem prolongada na zona do 
agreste, zona intermediária da minha 
terra, onde, realmente, com certo 
rendimento econômico há cultura de 
diferentes lavouras de alimentação. 

Sr. Presidente, verdadeiro drama 
vive Pernambuco, um Estado que 
atua, que trabalha, que é um dos 
maiores contribuintes do Erário 
Nacional. Um verdadeiro drama, 
repito, porque as populações do 
Interior começam, em massa, a 
invadir as cidades, assaltando o 
comércio e as feiras em busca de 
gêneros alimentícios, em situação de 
total desespêro. 

Daqui formulo apêlo ao Sr. 
Presidente da República e ao Sr. 
Presidente do Conselho de Ministros, 
para que os Ministérios e as 
autoridades competentes tomem 
providências urgentes que, a meu ver, 
poderiam ser orientadas através da 
COAI, da SUDENE, que dispõe de 
largos recursos ou por intermédio do 
D.N.O.C.S., para que acudam aquelas 
populações, dando-lhes urgentemente 
condições de vida, através de traba- 
 

lho – porque elas nada mais pedem 
que trabalho para o ganho honesto do 
mínimo necessário à própria 
subsistência. 

A dramática situação em que 
deixei a minha heróica terra das 
Guararapes, reflete bem a pressa e 
ato a leviandade de certos 
comentadores que vêem nos 
proprietários agrícola do Nordeste os 
únicos responsáveis pela pobreza e 
pelas deficiências que observaram 
naquelas regiões. 

Entretanto, Sr. Presidente, 
Senhores Senadores não só os 
trabalhadores rurais invadem casas 
comerciais e feiras em busca de 
gêneros alirnentícios, também os 
proprietários que impossibilitados de 
lançar sementes à terra não 
obtiveram as colheitas que 
anualmente, se processam dentro do 
primeiro trimestre. Assim assalariados 
e danos de terra se misturam na 
angústia em busca do que comer. 

Si considerarmos os perigos do 
regime inflacionário a que chegou o 
Brasil talvez dos mais acentuados de 
todo o Universo, que, aqui tantas vêzes 
tenho apontado, teremos a prova 
irrefragável do quadro dantesco em 
que vivem as populações do interior do 
meu Estado. 

Lanço daqui veemente apelo aos 
Poderes constituídos na sentido do 
que marchem ao encontro das 
necessidades pernambucanas 
levando elementos de vida e ajuda 
não a um povo indolente, sem 
iniciativa, sem capacidade de 
trabalho, mas, muito ao contrário, a 
um povo heróico e extraordinário, 
que, embora vivendo num Estado dos 
menores da República, e dentro do 
polígono das secas vem progredindo 
a longos passos o contribuindo, com 
seu labor, para prosperidade 
nacional. (Muito bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Afrânio Lajes. 

O SR. AFRÂNIO LAGES (lê o 
seguinte discurso): – Senhor, 
Presidente, senhores Senadores, 
venho ocupando a tribuna desta Casa 
com certa freqüência e arrostando o 
risca de tornar-me impertinente a 
reclamar a atenção das autoridades 
do para o gravíssimo problema da 
alimentação do povo brasileiro. As 
palavras que aqui pronuncio e que 
refletem a angústia de milhares de 
milhares de pessoas que integram e 
população nacional são levadas pela 
ventos e os altos dirigentes da política 
administrativa permanecem alheios 
aos sofrimentos da massa e 
esquecidos da seriedade do assunto. 
Fala-se a todo instante em reformas 
de base e insinua-se à outorga de 
poderes constituintes ao futuro 
Congresso para levá-las a têrmo, ao 
tempo era que se reduz drasticamente 
de 41,2% o orçamento do Ministério da 
Agricultura e se deixa que a fome 
pouco a pouco, vá penetrando nos 
lares humildes da Pátria. Não me 
considero senhor Presidente, uma 
cassandra agoureira mas volto do 
Nordeste, onde estive na última 
semana, grandemente preocupado 
com o trágico destino que nos está 
reservado se providências urgentes e 
imediatas não forem postas em 
prática pelo Govêrno da República. 

E' forçoso reconhecer, senhor 
Presidente, que a luta revolucionária da 
massa rural em desespero já começou. Na 
Paraíba, trabalhadores e proprietárias rurais 
arregimentam-se, prenunciando choques 
sangrentos. Em Pernambuco, a unidade 
federativa de maior influência na região 
nordestina armazéns e depósitos de gêneros 
alimenticios são assaltados, como ocorreu 
em Pesqueira. Na cidade de Surubim 
daquêle Estado, camponeses e habi-
 

tantes de cidade mediram forças mais 
de uma vez, nos ultimos dia. O 
govêrno estadual, em face da 
gravidade da situação, lançou mão do 
repouso da desapropriação dos 
gêneros estocados pelos particulares, 
medida que, embora bem 
intencianada, está fadada a malograr 
pelos impeços processuais para sua 
efetivação, acarretando ainda o 
desestimulo do comércio. Nos outros 
Estados do Nordeste a situação não é 
melhor. A carência de chuva trouxe a 
praga da lagarta e, destruída as 
plantações, o agricultuor não encontra 
siquer sementes destinadas a um 
novo plantio. 

O que poderia constituir um fato 
isolado, limitado a uma parcela do 
território nacional, vai se estendendo 
implacàvelmente a outras regiões do 
Brasil. Apesar das parcas divisas, somos 
levados a importar milho e feijão do 
estrangeiro. Na cegueira em que estamos 
mergulhados outros gêneros alimentícios 
figurarão na pauta de importação, 
empobrecendo um número cada vez 
maior de brasileiros em benefício de 
poucos que cada vez mais enriquecem. 

Ninguém ignora que o início do 
processo de desenvolvimento 
econômico repousa em boa parte na 
disponìbilidade de alimentos, 
disponibilidade resultante do aumento 
da produtividade da agricultura. Entre 
nós, a coisa se processa de modo 
diferente. Incentiva-se o fomento 
industrial, desprezando-se aquela 
advertência de Rostow de que não 
basta indústria para industrializar e 
relega-se ao abandono a agricultura, 
fonte indispensáveI ao suprimento de 
alimentos por outro lado, ao invés de 
estímulo a uma melhor produtividade, 
se pratica no inverso, concedendo-se 
financiamentos a determinados 
produtos agrícolas a prêços que não 
encontram colocação no mercado 
interno ou paridade no internacional. 
E' o caso do arroz do Rio Grande do 
Sul, por exemplo, como teve 
oportunidade de referir outro dia êste 
grande brasileiro que dirige a CACEX, 
Arnaldo Taveira, ao se opor ao 
financiamento pleiteado pelo IRGA e 
que sómente com um dólar da 500 
cruzeiros permitiria o escoamento de 
seus estoques. A fixação de preços 
mínimos, que garantam ao produtor 
justa remuneração e o leve a produzir 
mais, é uma necessidade mas preços 
artificialmente fixados conduzirão ao 
oposto. 

O problema da alimentação do 
povo brasileiro não pode aguardar as 
tais reformas de base e tão pouco 
uma revisão constitucional. Exige e 
não há quem possa contestar 
providências imediatas ditadas com 
realismo e objetividade para que não 
aconteça como a decantada reforma 
agrária, objeto de quase duas 
centenas de projetos no Congresso 
Nacional sem se falar no elaborado 
pelo Ministério da Agricultura, tão 
anunciado e divulgado em discursos e 
conferências, e que nem siquer pode 
ser considerado como tal. 

Sentindo a agudeza de questão tão 
vital para o futuro do país e para a 
própria preservação do regime e sem 
outro intúito senão o de obter do 
Presidente do Conselho de Ministros 
informações que venham tranqüilizar à 
Nação, resolvi, usando do direito que é 
assegurado pela Constituição e 
obedecidos os preceitos regimentais, 
promover a convocação de Sua 
Excelência para que compareça perante 
esta Casa do Congresso Nacional e 
esclareça quais as medidas que o 
Conselho de Ministros pretende tomar 
para solucionar o gravíssimo problema 
da alimentação e promover o 
desenvolvimento da agricultura brasileira  

 

Sr. Presidente, o requerimento que 
enviei à Mesa, está redigido nos 
seguintes têrmos: 

 
REQUERIMENTO N° 189, DE 1962 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, com fundamento no artigo 

380 do Regimento Interno do Senado, 
seja feita a convocação do 
Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Conselho de Ministros para comparecer 
perante esta Casa, a fim de prestar as 
seguintes informações: 

a) quais as providências previstas 
pelo Conselho de Ministros para conter a 
elevação desmesurada dos preços dos 
gêneros alimentícios; 

b) se está sendo elaborado um plano 
emergencial destinado ao abastecimento 
e suprimento de gêneros alimentícios aos 
centros de consumo do território nacional 
e, particularmente, do Nordeste, 
detalhando-se o referido plano; 

c) se o Conselho de Ministros, 
através de órgãos competentes, tem em 
cogitação o estabelecimento de um plano 
de desenvolvimento da agricultura 
brasileira, visando não apenas o aumento 
quantitativo da produção agrícola, 
diversificação de culturas, eletrificação 
rural, melhor produtividade, receptividade 
dos produtos nos mercados externos, 
mas também a valorização do homem do 
campo; 

d) se medidas objetivas foram postas 
em prática pela SUDENE com relação a 
agricultura nordestina, nomeando-se, se 
possível, as áreas do Nordeste 
beneficiadas pelas mesmas; 

e) se foram entregues ao Govêrno de 
Pernambuco as verbas dos chamados 
"acôrdos do trigo" e atribuídas pelo ex-
Presidente Jânio Quadros ao desenvolvimento 
da colonização naquele Estado; 

f) por que vem sendo retardada a 
remessa ao Congresso Nacional do 
anunciado projeto de modificação da 
estrutura agrária brasileira, apesar de 
declarações do Senhor Ministro da 
Agricultura de que o aludido projeto já se 
acha elaborado; 

g) se pretende o Conselho de 
Ministros liberar as verbas referentes ao 
exercício de 1962 e destinadas ao 
Ministério da Agricultura, verbas estas 
incluídas no Plano de Contenção 
Orçamentária. 

Sala das Sessões, em 10 de maio de 
1962. – Senador Afranio Lages. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O 
requerimento do nobre Senador Afrânio 
Lages depende de apoiamento do 
Plenário da Casa. Dispenso-lhe a leitura 
pelo Sr. 1º Secretário porquanto S. Ex.ª 

acaba de fazê-la. 
Os Srs. Senadores que apoiam o 

requerimento que solicita o 
comparecimento do Presidente do 
conselho de Ministros para prestar os 
esclarecimentos dêle constantes, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está apoiado o requerimento. 
Na forma do art. 236, do Regimento 

Interno, deverá ser discutido e votado no 
fim da Ordem do Dia. 

Sôbre a mesa requerimento de 
informações que vai ser lido pelo Senhor 
1º Secretário. 

E' lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 190, DE 1962 
 
Requeiro, nos têrmos do Regimento 

Interno, sejam solicitadas através do 
Ministério de Minas e Energia, as 
seguintes informações à Petrobrás: 

a) se já foi realizada e quais os 
resultados da concorrência para escolha 
do projeto relativo à construção da usina 
de asfalto de Fortaleza; 

b) quais as razões de ordem técnica 
e econômica que levaram a Petro-
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brás a escolher capital do Estado do 
Ceará, como local para a implantação 
daquela usina no Nordeste; 

c) quando terão início os trabalhos 
de construção da usina e qual a prazo 
previsto para o término da hora; 

d) qual a estimativa anual da 
produção de asfalto da novel usina, seu 
valor aproximado e qual a previsão de 
consumo para a região a ser pela mesma 
suprida. 

Sala das Sessões, em 10 de maio de 
1962. – Menezes Pimentel. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa requerimento de urgência que vai 
ser Iido pelo secretário. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 191, DE 1962 
 
Nos têrmos do art. 330 letra c, do 

Regimento Interno, requeremos urgência 
para o Projeto de Lei da Cãmera n° 3 de 
1962, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, ao Conselho de Ministros, o crédito 
especial de Cr$ 30.000.000,00 para 
ocorrer a despesas com seu 
funcionamento no exercício de 1961. 

Sala das Sessões, 10 de maio da 
1962. – Daniel Krieger – Líder da U.D.N. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo 
com o artigo 328 do Regimento Interno, o 
requerimento será votado ao final da 
Ordem do Dia. 

Há, ainda, sôbre a mesa, 
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1º Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 192, DE 1962 
 
Tendo sido indicado para participar 

da Delegação do Brasil à Conferência do 
Desarmamento, ora reunida em Genebra, 
venho solicitar do Senado, nos têrmos do 
art. 49 da Constituição e do art. 40 do 
Regimento Interno, a autorizarão 
necessária para aceitar e desempenhar a 
missão em aprêço, que terá a duração de 
cêrca de 60 dias. 

Sala das Sessões, em 10 de maio de 
1.962. – Paulo Fender. 

 
REQUERIMENTO Nº 193, DE 1962 

 
Tendo sido convidado a participar da 

Delegação do Brasil ao Congresso 
Internacional do Câncer, a realizar-se 
pròximamente em Moscou, venho solicitar 
do Senado, nos têrmos do art. 19 da 
Constituição e do art. 40 do Regimento, a 
necessária autorização para acertar e 
desempenhar essa missão que deverá ter 
a duração aproximada de 15 dias. 

Sala das Sessões, em 10 de maio de 
1962. – Reginaldo Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE: – Os 
requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Comissão de 
Relações Exteriores, devendo ser 
apreciados ainda na presente sessão 

Está finda a hora do expediente. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Eleição da Comissão Especial 

destinada a emitir Parecer sôbre e Projeto 
de Emenda à Constituição n° 12, de 1962, 
que altera a redação do art. 186 da 
Constituição (obrigatoriedade de concurso 
para a investidura em cargo inicial de 
carreira e proibição de nomeações 
interinas). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Suspendo a 

sessão por cinco minutos para que sejam 
preparadas as cédulas. 

(A sessão é suspensa às 15,55 e 
reaberta às 16 horas) 

 

O SR. PRESIDENTE: – Está 
reaberta a sessão. 

A votação será em escrutínio 
secreto. 

O Sr. 1° Secretário vai proceder a 
chamada. 

(Procede-se à chamada) 
 
Respondem à chamada e votam os 

Srs. Senadores: 
Mourão Vieira. – Vivaldo Lima. – 

Paulo Fender. – Lobão da Silveira –
Joaquim Parente. – Fernandes Távora 
– Menezes Pimentel. – Sérgio 
Marinho. – Reginaldo Fernandes. – 
Dix-Huit Rosado. – Argemiro de 
Figueiredo. – João Arruda.– Ruy 
Carvalho. – Novaes Filho. – Barros 
Carvalho. – Afrânio Lages. – Silvestre 
Péricles. – Lourival Fontes. – Jorge 
Maynard. – Heribaldo Vieira. –  Ovídio 
Teixeira. – Lima Teixeira – Aloysio de 
Carvalho – Del Caro. – Gilberto 
Marinho. – Venancio Igrejas. – 
Nogueira da Gama. – Moura Andrade. 
– Pedro Calazans. – Pedro Ludovico – 
José Feliciano. – Guido Mondin –
 (33) 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à apuração. 

Foram encontradas 33 cédulas na 
urna coincidindo com o número de 
votantes. 

E' eleita a seguinte Comissão 
Especiel destinada a emitir Parecer 
sôbre o Projeto de Emenda à 
Constituição número 12, de 1962, que 
altera a redação do Artigo 186 da 
Carta Magna: 

Jefferson de Aguiar 
Silvestre Péricles. 
Rui Carneiro. 
Lobão da Silveira 
Ari Viana. 
Milton Campos. 
Heribaldo Vieira. 
Afrânio Lages. 
João Vilasboas. 
Daniel Krieger. 
Lourival Fontes. 
Nogueira da Gama 
Barros Carvalho. 
Aloisio de Carvalho 
Paulo Fender. 
 
Discussão única do projeto de 

Resolução número 63, de 1961, que 
modifica o artigo 339, letras b, e d, e, do 
Regimento Interno, tendo –  Pareceres 
pelo arquivamento (visto já estar a 
matéria atendida na Resolução número 
76-61) sob ns. 83 e 84, de 1962 das 
Comissões de Constituição e Justiça e – 
Diretora. 

 
Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem queira fezer uso 

da palavra, está encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o projeto queiram conservar-se 
sentados. (Pausa). 

O projeto esta rejeitado. 
E' o seguinte o. projeto rejeitado, que 

vai ao Arquivo. 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 63, DE 
1961 

 
(Modificações ao Regimento Interno) 

– Titulo X – Do Orçamento – 1) Ao artigo 
339. letra b, in fine: 

Suprimam-se as expressões 
"durante as três sessões seguintes: 

2) Ao mesmo artigo 339, letra c: 
Substituam-se as expressões "o 

prazo a que se refere êste artigo será 
anunciado" pelas seguintes: 

"a providência referida no parágrafo 
anterior será anuneiada". 

 

3) Ao mesmo artigo 339, letras "d" 
"e"  

Reunam-se num só texto as letras 
"d" e e, com a seguinte redação: 

d) – as emendas, devidamente 
justificadas, serão publicadas e 
encaminhadas à Comissão de Finanças. 

4) Onde couber, no artigo 339: 
Durante o último mês de elaboração 

do orçamento a sessão do Senado, 
ordinária ou extraordinária, terá curso 
regimental suspenso, uma ou mais vêzes, 
a critério do Presidente, até que haja 
sôbre a Mesa materia orçamentária em 
condições de ser discutida ou votada. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara número 190, de 1961 (número 
2.358, de 1937, na Casa de origem) que 
estabelece normas para a validade de 
pedido de demissão ou recibo de quitação 
contratual, firmada por empregado, tendo 
– Pareceres favoraveis sob os nos 88 e 
89, de 1962, das Comissões – de 
Constituição e Justiça e – de Legislação 
Social. 

 
Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem queira fazer uso 

da palavra, está encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o projeto queiram conservar-se 
sentados. (Pausa). 

Aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que 

vai a sanção: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 190, DE 1961 
 

(Nº 2.358-D, de 1957. na Câmara dos 
Deputados) 

 
Estabelece normas para a validade 

de pedido de demissão ao recibo de 
quitação contratual, firmado por 
empregado. 

 
O Congreso Nacional decreta: 
Art. 1º O pedido de demissão ou 

recibo e quitação de rescisão do contrato 
de trabalho, firmado por empregado com 
mais de 1 (um) ano de serviço, só será 
válido quando feito com a assistência do 
respectivo sindicato ou perante a 
autoridade do Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social ou da Justiça do 
Trabalho. 

Parágrafo único. Quando não existir 
na localidade nenhum dos órgãos 
previstos neste artigo, a assistência será 
prestada pelo Juiz de Paz e, na sua falta 
ou impedimento, pela autoridade policial. 

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

 
Continuação da primeira discussão 

(quanto ao merito) do Projeto de Lei do 
Senado n° 29; de 1960, que estende aos 
Diretores das Secretarias do Tribunal 
Superior do Trabalho Regionais do 
Trabalho o disposto no art. 1° do Decreto 
Legislalivo nº 5.059, de 9 de novembro de 
1926 e dá outras providências (aprovado 
em 1ª discurssão com emenda, em 26-4-
62) tendo – Pareceres: – Da Comissão de 
Redação (n° 104-62) oferecendo a 
redação do vencido na discussão 
preliminar; – da Comissão de Finanças 
(nº 22-62) favorável, nos têrmos do 
substitutivo apresentado em Plenário em 
discussão preliminar 

. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira fazer 

usos da palavra, está encerrada a 
discussão. 

Em votação. 
 

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

Aprovado. 
O projeto voltará à Ordem do Dia, 

oportunamente, para segunda discussão. 
É o seguinte o projeto aprovado. 
Redação do vencido na discussão 

preliminar do Projeto de Lei do Senado n° 
29, de 1960, que estabelece normas para 
o recebimento de verbas orçamentárias e 
créditos da Justiça do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º As dotações orçamentária e 

os créditos destinados ao Tribunal 
Superior do Trabalho e aos Tribunais 
Regionais do Trabalho serão recebidos 
pelos Diretores das respectiva 
Secretarias, em 4 (quatro) e iguais 
prestações adiantadamente no início dos 
meses de janeiro, abril, julho e outubro, 
mediante. requisição do quantitativos 
referentes ao material das mesmas 
repartições, inclusive os atribuídos às 
Juntas de Conciliação e Julgamento. 

Art. 2º Os Diretores das Secretarias, 
mediante prévia. autorização do 
Presidente do Tribunal competente 
promoverão a aplicação das quantia, 
adiantadas pelo Ministério da Fazenda. 

Art. 3° Da aplicação dos 
adiantamentos recebidos será feita 
prestação de Contas ao Tribunal de 
Contas da União, na forma da legislação 
em Vigor. 

Art. 4º Serão suprimidas as tabelas 
de distribuição das dotações 
orçamentárias destinadas às Juntas de 
Conciliação e Julgamento. 

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

 
Primeira discussão do projeto de lei 

do senado nº 39, de 1961 que dispõe 
sôbre a realização da consulta 
plebiscitária a que se consulta o art 25 da 
emenda Constitucional nº 4 de 1961. e dá 
outras providências, tendo – Pareceres 
contrário sob nº 97, de 1962, da comissão 
de constituição e justiça. 

 
É o seguinte o projeto rejeitado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 39, 
DE 1961 

 
Dispõe sôbre a realização da 

consulta plebiscitária a que se refere o 
artigo 25 da Emenda Constitucional nº 4, 
de 1961, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Ari. 1º A consulta plebiscitária a que 

se refere o art. 25 da Emenda 
Constitucional n° 4, de 1961, para decidir 
sôbre a manutenção do sistema 
parlamentar de govêrno ou a volta ao 
sistema presidencial, realizar-se-á no dia 
30 de abril de 1965. 

Art. 2º A votação far-se-á por 
meio de duas cédulas, impressas, 
numa a palavra SIM e, noutra, a 
palavra NÃO, com as quais o eleitor 
responderá a favor ou contra a 
manutenção do atual sistema 
parlamentar. 

Parágrafo único. A maioria dos votos 
válidos apurados decidirá sôbre a 
manutenção ou rejeição do sistema 
parlamentar. 

Art. 3º As Constituições dos Estados 
não poderão adaptar-se ao sistema 
parlamentar de govêrno antes do 
plebiscito nacional de que trata esta lei. 

Parágrafo único. No caso de ser 
aprovado o parlamentarismo na 
consulta plebiscitária, as Assembléias 
Estaduais terão o prazo de seis meses, 
a contar da data da proclamação do
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resultado do plebiscito pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, para o processo de 
reforma de suas Constituições. 

Art. 4º O Tribunal Superior Eleitoral, 
de acôrdo com a legislação Eleitoral em 
vigor, expedirá as normas pensamentos 
ou instruções necessárias, plebiscitária 
até cento e vinte dias antes da data 
estabelecida no art. 1º 

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

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira fazer uso 

da palavra, está encerrada a discussão. 
Em votação. 
Em se tratando de projeto de lei 

complementar à Emenda Constitucional 
nº 4, para ser considerado aprovado é 
necessária a presença da maioria 
absoluta do Senado, isto é, 32 Srs. 
Senadores, de acôrdo com o artigo 22 do 
próprio Ato Adicional. 

Não foi o que se verificou nesta 
votação. Portanto, o projeto está rejeitado 
e vai ser arquivado. 

 
Primeira discussão do Projeto de 

Lei do Senado nº 4, de 1962, de 
autoria do Sr. Senador Auro Moura 
Andrade, que declara de utilidade 
pública a Santa Casa de Misericórdia 
de Araraquara, no Estado de São 
Paulo, tendo – Pareceres favoráveis, 
sob os números 98 e 99, de 1962, das 
Comissões – de Constituição e 
Justiça – de Saúde. 

 
Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem queira fazer uso 

da palavra, está encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto queiram conservar-se sentados. 
(Pausa)  

Aprovado. 
O projeto voltará à Ordem do Dia 

oportunamente, para segunda discussão. 
E' o seguinte o projeto aprovado em 

1ª discussão: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 4, DE 
1962 

 
Declara de utilidade pública a Santa 

Casa de Misericórdia de Araraquara, no 
Estado de São Paulo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' declarada de utilidade 

pública a Santa Casa de Misericórdia de 
Araraquara, Com sede na Cidade de 
Araraquara, Estado de São Paulo. 

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

 
Discussão única do Parecer 

número 95, de 1962, da Comissão de 
Legislação Social, no sentido do 
arquivamento do Oficio n° S-16, de 
1947, do Presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria, que encaminhou ao Senado 
memorial da Federação dos 
Trabalhadores nas, Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de São Paulo, contendo 
sugestões relacionadas com a 
incorporação de abonos concedidos 
aos trabalhadores, em virtude dos 
Decretos-leis números 3.813 e 4.356, 
respectivamente de 10 de novembro 
de 1941 e de 4 de junho de 1942. 

 
Em discussão o parecer. (Pausa). 
Não havendo quem peça, a palavra, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam Parecer nº 95, queiram 
permanecer Sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O ofício será arquivado. 
 

Em votação o Requerimento 
número 188, de 1962, lido na hora do 
expediente. 

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

Está aprovado. 
Em conseqüência, nos têrmos do 

Artigo 380, letra "c" do Regimento 
Interno, o projeto será incluído na Ordem 
do Dia da terceira sessão subseqüente à 
presente. 

Em votação o Requerimento 
número 189, do nobre Senador Afranio 
Lages, no qual S. Ex.ª requer o 
comparecimento a esta Casa do Sr. 
Presidente do Conselho de Ministros, 
para prestar informações que articula. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo o 
nobre Senador Nogueira da Gama 
pedido a palavra, a matéria será incluída 
na Ordem do Dia na sessão seguinte, de 
acôrdo com o Regimento. 

No expediente foi lido 
Requerimento nº 191 de urgência, de 
autoria do nobre Senador Daniel Krieger. 

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

Está aprovado. 
O projeto figurará na Ordem do Dia 

da terceira sessão subseqüente a esta. 

No Expediente, foram lidos dois 
requerimentos: o primeiro de nº 192, de 
autoria do nobre Senador Paulo Fender, 
em que S. Ex.ª pede autorização para 
ausentar-se do País, a fim de substituir, 
na Conferência do Desarmamento, em 
realização em Genebra, o Sr. Senador 
Victorino Freire, que, conforme 
requerimento aprovado na sessão de 
ontem solicitou licença ao Senado por 
cento e vinte dias. 

Os Srs. Senadores que apoiam o 
requerimento do Senador Paulo Fender  

queiram permanecer sentados (Pausa). 

O requerimento vai à Comissão de 
Relações Exteriores. 

O segundo requerimento de 
número 192 é do nobre Senador 
Reginaldo Fernandes, em que S. Ex.ª 
pede autorização do Senado para 
aceitar e desempenhar missão junto à 
Delegação do Brasil no Congresso 
Internacional de Câncer, a realizar-se 
em Moscou. 

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

Está apoiado. 
O requerimento vai à Comissão de 

Relações Exteriores. 
Solicito do Sr. Presidente da 

Comissão de Relações Exteriores a 
gentileza de designar Relator, para que, 
ainda na presente sessão, possa o 
Senado deliberar sôbre ambos os 
requerimentos. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma 
comunicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Nogueira da 
Gama. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA 
(para uma comunicação – sem 
revisão do orador): – Sr. Presidente, 
desejo proferir algumas palavras a 
respeito do requerimento de convocação 
do Sr. Presidente do Conselho de 
Ministros, apresentado pelo nobre 
Senador Afrânio Lages. 

Sua Excelência pretende que o 
Primeiro-Ministro Tancredo Neves 
compareça ao Senado para expor o 
plano, até o presente momento adotado 
pelo Govêrno, no que se refere à 
solução do magno problema da 
alimentação. 

Quero trazer meu apoio a êsse 
requerimento, mas ao mesmo tempo 
deixar consignado, nos Anais desta 
Casa, o meu testemunho da disposi-
 

ção do Ministro Tancredo Neves de dar 
solução cabal ao problema. 

Ainda ontem, viajando do Rio de 
Janeiro a esta Capital, em companhia de 
S. Ex.ª, foi êste o assunto principal de 
nossa conversa durante quase tôda a 
viagem. 

Examinamos os vários aspectos que 
o problema suscita e os diversos modos 
pelos quais deve êle ser solucionado. 
Certifiquei-me, com muito prazer e com 
muita satisfação, de que o Primeiro 
Ministro está vivamente empenhado em 
devotar-se à solução do problema da 
alimentação em nosso Pais seguindo, 
aliás, instruções que, a êsse respeito, 
recebeu do Chefe da Nação, o Presidente 
João Goulart. 

Sr. Presidente, trata-se de problema 
hoje crucial, que atinge a maioria de nossa 
população e em todos os recantos do 
território nacional. A angústia é enorme no 
que diz respeito a alimentos, não sòmente 
quanto à sua escassez, mas e sobretudo 
ao alto custo com que são êles expostos à 
venda, nesse regime de plena e 
devoradoura inflação que a todos 
assoberba e assola. 

Quero transmitir ao Senado o 
testemunho do que ocorreu a êsse respeito 
ao tempo do saudoso Embaixador 
Oswaldo Aranha no Ministério da Fazenda, 
em 1953 e 1954, exercendo as funções de 
Chefe de Gabinete dêsse eminente 
brasileiro, tive ensejo de participar na 
elaboração de um trabalho relativo ao 
problema da alimentação em nosso País. 

Cumprindo instruções daquele grande 
Ministro dediquei-me então, ao assunto, 
porque S. Ex.ª, solicitado pelo Presidente 
Getúlio Vargas a se manifestar a respeito 
de um projeto de contenção de preços, 
resolveu, em vez de uma opinião favorável, 
propor a extinção da COFAP a criação de 
novas Agências e ampliação dos postos e 
armazéns do SAPS. 

Nesse sentido fizemos amplos 
estudos, no Ministério da Fazenda, com  

auxilio de técnicos daquela autarquia, e a 
mim coube redigir uma Exposição de 
Motivos que o Ministro Oswaldo Aranha 
encaminhou ao saudoso Presidente 
Getúlio Vargas. 

Nessa Exposição de Motivos foi 
apresentado um plano para resolver, pelo 
menos parcialmente, o problema do 
abastecimento em nosso País: 1º) 
extinguir-se a COFAP que, naquela época, 
como ainda hoje, não resolvia as 
dificuldades em matéria de alimentação, ao 
contrário excitava os mercados e os 
consumidores, trazendo uma contribuição 
nem sempre capaz de solucionar o 
problema, 2°) Propunha-se a ampliação da 
réde dos postos, armazéns e agências do 
SAPS, não sòmente nas grandes cidades, 
nas Capitais, mas em todo o território 
nacional, dotando-se a autarquia de 
frigoríficos em diversas regiões. 

Êsse plano cogitava também de um 
crédito especial em favor do referido órgão. 
O Presidente Getúlio Vargas aprovou-o, 
em princípio, deterrninando fôsse êle 
completado. para posterior decisão de S. 
Ex.ª, o que não ocorreu. Sobrevindo a sua 
morte, o Presidente Café Filho não acolheu 
Exposição de Motivos a que me referi e, 
assim, a COFAP continuou, sendo dito 
plano pôsto à margem. 

Sr. Presidente, uma vez que o 
Ministro Tancredo Neves comparecerá ao 
Senado para falar sôbre o problema da 
alimentação e do abastecimento é preciso 
que fique consignado, de nossa parte, a 
necessidade de se organizar um aparelho 
capaz da distribuição dos gêneros de 
primeira necessidade e o órgão que ainda 
se apresenta para êsse mister é o SAPS. 

Infelizmente, lamentàvelmente, 
essa autarquia não tem cumprido a sua 
missão, não tem desempenhado o papel 
que lhe cabe, pois que sofre, 
constantemente, alternativas de más di- 
 

reções, como acontece no memento. 
segundo precisas informações de que 
disponho. 

Submetido ao regime colegiado, o 
SAPS está, neste instante, com dois de 
seus diretores decidindo em conjunto, 
enquanto um outro, representante do 
Govêrno, não tem ali voz ativa. Órgão 
destinado a promover o abastecimento de 
gêneros de primeira necessidade, cuja 
função é de grande importância para o 
povo, especialmente para os 
trabalhadores que vivem de salário, está 
à mercê de três homens que vivem 
divergindo nas suas decisões de caráter 
administrativo. 

Sr. Presidente, lamentàvelmente 
esta é a situação atual do SAPS. Isso, 
porém, não quer dizer que êle não seja, 
ainda, o órgão capaz de contribuir, 
poderosamente, para que o magno 
problema da alimentação e do 
abastecimento tenha uma soluçao em 
condição de atender às reais 
necessidades das nossas populações. 

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

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Com muito prazer. 

O SR. PAULO FENDER: – A crítica 
que V Ex.ª faz quanto ao Conselho que 
dirige os Institutos de Previdência Social é 
plenamente procedente. Não só o SAPS 
está à mercê da divergência dos 
Conselheiros mas em todos os Institutos 
– pode-se dizer em exceção – enfrentam 
êles essa divergência que dificulta a 
administração da Previdência Social. 
Tanto assim que seria necessário 
apresentássemos um projeto de lei 
reformando a Lei Orgânica da Previdência 
Sovial a fim de que o representante do 
Govêrno, nesses Conselhos, seja 
realmente o Presidente do respectivo 
Instituto. Haverá assim, pelo menos, 
responsabilidade definida do Govêrno na 
administração daquelas Autarquias, no 
seu sucesso ou insucesso. V. Ex.ª tem a 
minha solidariedade na crítica que faz. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª. Estou de 
pleno acôrdo. 

Ao que me consta a situação é 
exatamente a que V. Ex.ª descreve. Era 
alguns Institutos – não em todos – reina 
verdadeira anarquia nos colegiados. 

O SR. PAULO FENDER: – Em 
quase todos. disse eu. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – O 
pior é que não sabemos se dentre os 
elementos que compõem êsses 
colegiados todos estão em condições de 
exercer funções administrativas à altura 
da previdência social. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O nobre 
orador dá licença para um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Pois não. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Fui o 
relator da Lei de Previdência Social e 
confesso que quando tratei do assunto, 
especialmente dos colegiados, tive ensejo 
de conversar com o Presidente do meu 
Partido. Não a considerei como a melhor 
norma, porque sendo três, em alguns 
casos seis, os membros do colegiado, a 
divergência seria fatal e os prejudicados 
os previdenciários. V. Ex.ª faz uma crítica 
que é verdadeira. Temos verificado que 
ocorrerem divergências que só trazem 
dificuldades e criam embaraços à própria 
administração. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 

Posso dar o testemunho expressivo 
das criticas que meus nobres aparteantes 
acabam de fazer, com as quais estou 
inteiramente de acôrdo. 

A Direção atual do SAPS acaba de 
transferir, da cidade mineira de Três 
Corações para Varginha, a Agência 
instalada, há longos anos, na primeira 
delas. Saiba o Senado que a dis-
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tância entre Varginha e Três Corações e 
de vinte minutos. Não há, portanto, motivo 
de ordem técnica que aconselhe a 
transferência. Conheço a região de 
Varginha e também, a de Três Corações. 
A Agência sediada nessa última cidade 
atende a vasto número de Municípios e a 
rêde de armazéns, que está sob sua 
jurisdição administrativa. Não há motivos 
para essa agência ser transferida para a 
cidade de Varginha, a menos que 
caprichos administrativos sejam de se 
admitir. A direção do SAPS mudou, 
também, a agência localizada em Itajubá 
para a cidade de Uberlândia, no Triângulo 
Mineiro. No entanto, Itajubá não pode 
deixar de ser atendida por uma agência 
do SAPS, e se Uberlândia precisa de 
uma, que ali se instale sem entretanto, 
retirar a que se encontra em 
funcionamento em Itajubá. 

Os administradores atuais dessa 
autarquia, porém, assim procedem, 
fechando postos atuais do SAPS, sob a 
alegação de serem deficitários. Êsse é 
outro dos muitos aspectos que desejo 
consignar a necessidade de se ampliar e 
proteger o SAPS, para dêle fazer um 
instrumento capaz de propiciar, no País, a 
solução do magno problema de 
abastecimento das nossas populações 
menos favorecidas. 

O SAPS, através de seus postos de 
subsistência funciona como regulador dos 
prêços do mercado e do comércio, 
fazendo-lhes competição honesta e 
decente e assim, deve ser amparado. 
Antes, porém, torna-se indispensável que 
seja modificada sua administração pelos 
meios convenientes, ainda que para isso, 
Sr. Presidente, a lei tenha de ser 
modificada, pois o País não pode ser 
sacrificado, nem os institutos prejudicados 
pelas más administrações que tomaram 
conta da Autarquia. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite 
Vossa Excelência um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Com muito prazer. 

O SR. PAULO FENDER: – Parece-
me que o Govêrno tem o remédio nas 
mãos, pois pode intervir, de imediato, 
nessas instituições de previdência. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite 
o nobre orador um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Com muito prazer. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Quero 
explicar a V. Ex.ª porque resolvi solicitar o 
comparecimento do Senhor Primeiro 
Ministro, ao invés do Senhor Ministro da 
Agricultura. Assim procedi porque, dias 
atrás, o Sr. Ministro da Agricultura dirigiu 
Exposição de Motivos, dramática, 
mostrando que com o corte das verbas, 
que representava uma percentagem de 
41,2%, o Ministério da Agricultura seria 
forçado a fechar as Escolas Agro-
Técnicas, o Centro de Treinamento de 
Tratoristas, e várias outras organizações 
existentes dentro daquele Ministério. E, 
mais grave ainda, anunciava Sua 
Excelência, é que as estatísticas do 
próximo ano, já revelariam a queda 
espantosa da produção agrícola 
brasileira. O Sr. Primeiro Ministro, diante 
da exposição dramática feita pelo Sr. 
Ministro da Agricultura, exarou despacho, 
determinando que os Diretores de 
Administração do Ministério da Agricultura 
se entendessem com Presidente da 
Comissão do Plano de Contenção 
Orçamentária. Ora, diante da gravidade 
do problema e da situação que aí está, e 
que é do conhecimento de todos os 
brasileiros, e como, nessa sessão, o 
assunto foi debatido não só por mim, 
como também, com maior autoridade, 
pelo nobre Senador Novaes Filho ficamos 
na situação de necessitar ouvir uma 
palavra, de viva voz, do Senhor Primeiro 
Ministro para tranquilizar a nação bra- 
 

sileira e, principalmente, aos que, no 
Nordeste, vivem com fome e estão 
lançando mão da violência para terem 
o que comer. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Muito grato a V. Ex.ª que invoca 
motivos de efeitos demorados no 
tempo, efeitos distanciados. O que 
desejamos é que partam do Govêrno 
soluções prontas e imediatas, porque o 
problema da alimentação não mais 
comporta delongas. Espero voltar ao 
assunto em momento oportuno e com 
base em fatos que comprovam a ligeira 
advertência que hoje formulo. 

Eram estas as palavras que julguei 
do meu dever proferir, a respeito da 
convocação do Sr. Primeiro Ministro, 
que todos nós desejamos se realize o 
mais breve possível, porque 
precisamos que se pronuncie a 
respeito de medidas que não podem, 
como disse, ser retardadas. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito ao 
Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores Parecer sôbre o 
requerimento de autoria do nobre 
Senador Paulo Fender. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Sr. 
Presidente, designei relator da matéria 
o nobre Senador Afrânio Lages. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra para prolatar o parecer da 
Comissão de Relações Exteriores o 
nobre Senador Afrânio Lages. 

O SR. AFRÂNIO LAGES (não foi 
revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, fui designado para relatar o 
requerimento em que o nobre Senador 
Paulo Fender, indicado para participar 
da delegação da Conferência de 
Desarmamento ora reunida em 
Genebra, pede autorização, na forma, 
dos arts. 49 da Constituição e 40 do 
Regimento Interno, para aceitar a 
desempenhar a missão em aprêço e 
que segundo S. Ex.ª, terá duração de 
60 dias. 

Como relator do requerimento, em 
virtude de decisão do Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores, 
Senador Vivaldo Lima, quero declarar 
que a Comissão nada tem que opor à 
autorização solicitada pelo nobre 
Senador Paulo Fender. 

O SR. PRESIDENTE: – O parecer 
da Comissão de Relações Exteriores é 
favorável. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o 

aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Aloysio de Carvalho, relator designado 
para dar parecer sôbre o Requerimento 
do nobre Senador Reginaldo 
Fernandes. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(não foi revisto pelo orador): – 
Senhor Presidente, a Comissão de 
Relações Exteriores nada tem que opor 
à licença solicitada pelo nobre Senador 
Reginaldo Fernandes para participar da 
delegação do Brasil ao Congresso 
Internacional de Câncer, a realizar-se 
pròximamente em Moscou. 

O SR. PRESIDENTE: – O parecer 
da Comissão de Relações Exteriores é 
favorável. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o 

aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Comunico aos Senhores 

Senadores que o Senhor Primeiro 
Ministro Tancredo Neves 
comparecerá ao Senado às 17 horas, 
a fim de prestar esclarecimento 
à Comissão de Projetos do
 

Govêrno a propósito do Projeto de Lei 
nº 21, de 1962. 

Estão convidados, além dos 
membros da Comissão, os Líderes e os 
Senhores Senadores que desejarem 
ilegível a exposição de S. Exa. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (não foi 
revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, ocupo a tribuna para, em 
rápidas palavras, solicitar providências 
sôbre as ocorrências que se estão 
verificando no Nordeste, em virtude de 
invasões de propriedades. 

Pelos jornais tive notícia de que no 
meu Estado, a propriedade de um 
Deputado Federal foi invadida. Os 
invasores estavam armados e 
recusavam-se a sair da fazenda, 
motivo porque o Governador estava 
tomando providências. 

Em vista do ocorrido, apelo ao 
Conselho de Ministros no sentido de 
que remeta ao Congresso Nacional, o 
quanto antes, a Mensagem sôbre a 
reforma agrária, conforme o próprio 
Conselho prometeu, que objetiva, 
segundo publicam os jornais, o 
trabalho elaborado pelo eminente 
Senador Milton Campos, que presidira 
a uma Comissão encarregada de 
estudar o problema, o dos técnicos do 
Ministério da Agricultura, a fim de 
possamos adotar medidas definitivas 
que, afinal ponham côbro a invasões 
de propriedades. Entrementes é 
indispensável que o Govêrno tome 
providências enérgicas para evitar que 
êsse movimento de invasão se 
processe em outras partes do 
territórios nacional. 

Era o pronunciamento que 
desejava fazer, Senhor Presidente. 
(Muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Lima 
Teixeira, o Senhor Moura Andrade 
deixa a Presidência, assumindo-a o 
Senhor Mourão Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

 
O SR. SENADOR GILBERTO 

MARINHO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Paulo Fénder. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Aloysio de Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

– Sr. Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Sérgio 
Marinho. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Sr. 
Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Guido 
Mondim. (Pausa). Não está presente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
não me parece impertinência voltar a 
um assunto, do qual, face às 
considerações claras e precisas 
expressas desta tribuna, no comêço da 
presente semana, julguei estivesse 
convenientemente esclarecido. 

Diante, contudo, da precária 
penetração do órgão de publicidade 
dos trabalhos do Parlamento Nacional 
no seio dos setores diversos da vida do 
País, difícil se torna fazê-los 
conhecerem os seus pormenores o que 
se ouve, o que se discute, o que se es- 
 

tuda e se vota neste recinto ou no de 
suas comissões técnicas. 

Por isso mesmo, quando as 
súmulas não são bastante explícitas 
nas colunas dos jornais a respeito de 
tôdas as deliberações desta Casa ou 
de pronunciamentos de seus 
eminentes membros, razões há que 
nos conduzem a dar o devido aprêço 
ao que se divulga, a qualquer título, na 
imprensa, particularmente no que 
tange às notícias de fundo crítico ou 
doutrinário. 

Daí a impressão que causou, a 
publicação do prestigioso "Correio da 
Manhã", ontem, sob a epigrafe "J. 
Bonifácio desmente Senador: Port of 
Pará, matutino dos mais lidos com 
sofreguidão e interêsse por quantos 
desejam estar a par de todo o noticiário 
ligado em ilegível de louvada 
objetividade e realismo, aos problemas 
múltiplos da nossa grande nação. 

Eis, Sr. Presidente, como se 
manifestou através de importante 
página de conceituado jornal carioca e 
ilustre representante de Minas Gerais, 
uma das mais brilhantes e operosas 
figuras da Mesa da Câmara dos 
Deputados. 

 
J. BONIFÁCIO DESMENTE 

SENADOR: PORT OF PARÁ 
 
Brasília, 8 (Sucursal) – "Não tem 

razão o presidente da Comissão 
de Relações Exteriores do Senado. 
Tôda a matéria relacionada com o 
escândalo da "Port of Pará" já está 
publicada, há mais de um ano, no 
órgão oficial, que é o "Diário do 
Congresso" – declarou o deputado 
José Bonifácio (UDN – MG), ao 
contestar pronunciamento feito ontem 
pelo senador Vivaldo Lima Filho. E 
acrescentou: "O expediente 
encaminhado ao Senado foi o mesmo de 
todo o processo sôbre a matéria 
aprovada pela Câmara (PL – BA) 
procurou-me, de fato para obter mais 
dados a respeito do assunto. Tratava-se, 
porém, do interêsse pessoal de quem 
quer dar um parecer consciente sôbre a 
proposição como è do hábito do 
representante baiano. Acontece que 
tendo viajado, conforme revelou em 
aparte ao senador Vivaldo Lima, 
entregou o decreto legislativo ao 
presidente da Comissão de Relações 
Exteriores, e a proposição ficou parada. 

Lamento sinceramente a 
conclusão a que chegou o senador 
Vivaldo Lima Filho em seu discurso, à 
guisa de contestação à informação do 
Correio  da Manhã, pois representa a 
protelação de mais um ano no exame 
da matéria. O que não pode ser 
contestado è que, sòmente depois do 
Correio da Manhã tratar do assunto, 
êle começou a ter andamento. Espero 
que o Senado aprove o mais rápido 
possível a matéria, porque se trata de 
assunto de elevado interêsse 
nacional". 

Em face do que foi dito – agora se 
transpondo óbviamente para os Anais 
desta Casa – com as repercussões 
lógicas no seio da opinião pública, é 
que me vejo em embaraçosa condição 
de ter que retornar, muito a 
contragosto, ao assunto que julgava 
cabal e devidamente elucidado. 

Confesso que fui, talvez, 
demasiado longo na exposição feita, à 
guisa de satisfação a um Plenário tão 
conspícuo. 

Por isso mesmo, sobrepaira em 
meu espírito, tênue que possa ser, a 
impressão de que o nobre deputado 
José Bonifácio, involuntariamente, haja 
transposto trechos da modesta fala, 
despretenciosa, apenas exposita de um
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caso, incomprecusivelmente agitado – 
sem a necessária paciência ou 
atenção. 

Senão vejamos, reproduzindo-os 
agora para um quorum mais 
numeroso, como o de hoje, os 
pedaços que não foram alvo de 
cuidadosa reflexão. 

Relembro que se trata do Projeto 
do Decreto Legislativo nº 13, de 1961, 
no Senado, oriundo da Câmara  
dos Deputados sob o nº 36-B, de 
1960. 

(Lendo) 
Encaminhado ao Senado em 27 

daquele mês e ano, anexo ao Oficio 
nº 1.547, foi lido no expediente  
da sessão de 29 de setembro e  
na mesma data distribuído às 
Comissões de Relações Exteriores e 
de Finanças para o necessário estudo 
e voto. 

Recebendo-o, prioritàriamente, 
por motivos óbvios, no mesmo dia, 
isto é, em 29 de setembro de 1961, 
designei relator da matéria o nobre 
Senador Aloysio de Carvalho, 
brilhante membro da Comissão, 
representante da Bahia e integrante 
da bancada do partido Libertador. 

Por ter de ausentar-se de Brasília 
o ilustre Senador baiano, foi devolvido 
o Projeto a esta Presidência, sem 
parecer, no dia 7 de dezembro. E 
porque tal aconteceu, sobretudo em 
poder de uma figura moral, da 
capacidade intelectual e dos 
conhecimento jurídicos de um Aloysio 
de Carvalho? 

Bastaria compulsar o Projeto 
para ver como fôra enviado ao 
Senado desprovido da indispensável 
documentação complementar, 
constando apenas de oito fôlhas 
ofício, autógrafo, ficha de sinopse e o 
impresso (avulso) do projeto com a 
justificação. Nada mais. 

Ao relator de tão importante 
matéria caberia o árduo trabalho, por 
si ou intermédio da Secretária da 
Comissão, de obter os elementos 
elucidativos (pareceres, emendas, 
votos individuais, etc.) que lhe 
pudessem orientar-se na feitura de 
um parecer de tamanha 
responsabilidade, quanto aos debates 
travados em tôrno do assunto no seio 
das Comissões e no Plenário da Casa 
de origem. 

Assim foi possível, com os óbices 
inerentes, anexar à Pasta a fôlha do 
Diário do Congresso (Câmara dos 
Deputados), de maio de 61, 
referentes à Ata da Comissão de 
Constituição e Justiça – 5ª Reunião 
Plenária – na qual se tratou do 
assunto, e de junho de 61 que 
divulgou as deliberações da Comissão 
de Relações Exteriores, conforme 
consta da Ata da Reunião Ordinária 
de 6 daquele mês, bem como uma 
cópia do primeiro parecer do 
esclarecido relator da Comissão de 
Constituição e Justiça deputado 
Pedro Aleixo, proferido em dezembro 
de 1960. 

Prosseguia, no entanto, a busca 
de nossos subsídios, quando o  
nobre Senador Aloysio de Carvalho, 
tendo de viajar e ausentar-se de 
Brasília por algum tempo, achou de 
bom alvitre devolver o Projeto, a fim 
de que, com nôvo relator, não fôsse 
retardado o seu andamento 
regimental. 

E como interveio no debate o 
brilhante Senador Aloysio de 
Carvalho, nominalmente citado, 
honrando-me com um oportuno  
e elucidativo aparte? Da forma 
adiante, com o vigor e franqueza 
peculiares: 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Agradecendo a V. Ex.ª as generosas 
referências, quero consignar que estou 
muito bem lembrado, das circunstâncias a 
que V. Ex.ª se reporta, de ter vindo o 
processado sem nenhum elemento de 
 

instrução relativamente a tramitação na 
Câmara dos Deputados. Devo, 
também, informar a V. Ex.ª que a êsse 
propósito entendi pessoalmente na 
Câmara dos Deputados, inclusive, com 
o autor do projeto, o nobre Deputado 
José Bonifácio. Fui obrigado a me 
afastar de Brasília por motivo superior 
à minha vontade e, como faço sempre 
nas minhas ausências, devolvi o 
projeto à Comissão, exatamente para 
que não houvesse nenhuma demora na 
sua tramitação. 

Retomando minhas desenfeitadas 
palavras, ponderei que poucos dias 
faltavam, todavia, para o encerramento 
da sessão legislativa, precisamente 
uma semana. 

Assim, teve de hibernar na 
Secretária da Comissão de Relações 
Exteriores, durante o período 
do recesso parlamentar, isto é, de 
16 de dezembro de 1961 a 1º 
de fevereiro de 1962, quando se 
iniciaram os trabalhos da convocação 
extraordinária. 

No dia 6 de fevereiro, convidado 
o nobre Senador Gaspar Velloso, do 
PSD, aceitou a incumbência 
de prolatar a matéria e não tendo 
podido até a derradeira sessão 
daquele mês ultimar o estudo 
da proposição, promete fazê-lo, 
contudo, em ausentar-se do País 
durante o mês de abril em missão do 
Senado. 

Com um pouco mais de 
compreensão e tolerância, a 
Comissão de Relações Exteriores 
cumpriria cabalmente a sua missão, 
apreciando e votando 
conscientemente a complexa matéria, 
de molde a encaminhar ao Plenário a 
peça prolatada e discutida com a 
isenção e superioridade de que são 
capazes os seus ilustres membros. 

Trata-se de um projeto, em 
verdade, que envolve questão da 
maior relevância, qual seja a de 
revogar um Decreto Legislativo que 
aprovou um Acôrdo de Resgate 
assinado, alguns anos antes, na 
espécie, em 1956, entre os governos 
do Brasil e da França, promulgado em 
1959, examinado, debatido e votado 
por êste Parlamento em sua 
composição atual. 

Donde se conclui, Sr. Presidente, 
que a proposição em tela teve 
relatores durante os períodos de 
funcionamento do Senado e se 
parada ficou algum tempo, tal coisa 
sucedeu apenas, pràticamente, 
quando do recesso parlamentar, isto 
é, de 16 de dezembro de 61 a 1º de 
fevereiro de 62. 

As observações formuladas, 
Senhor Presidente, denotam que a 
matéria sempre mereceu a atenção de 
meus ilustrados pares naquele 
cenáculo específico, ciosos 
inflexivelmente no que diz respeito 
aos seus deveres regimentais ou 
constitucionais nesta Câmara 
Revisora do Legislativo da Republica. 

Tanto assim é que, respeitando 
os nobres melindres e o elevado 
espírito público dos mandatários com 
assento neste alto Plenário – 
concluindo – deixei patente 

"... que requererei, na oportunidade, 
escorado em letra do Regimento 
Interno, no que fôr cabível, que, 
depois de ouvida a Comissão de 
Finanças, igualmente sôbre êle opine 
a esclarecida Comissão de 
Constituição e Justiça bem como não 
se dispense, de qualquer maneira, 
antes de ser encaminhado ao 
Plenário, da audiência da Comissão 
de Relações Exteriores, a qual já se 
achará a essa altura em condições de 
não mais necessitar ultrapassar, ou 
mesmo antecipar-se, na questão lide, 
os prazos regimentais, visto que na 
Câmara baixa foi prescindida 
estranhamente a valiosa ajuda de sua 
Comissão lògicamente específica."
 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. VIVALDO LIMA: – Pois não. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Devo 

uma explicação a V. Exa., nobre 
Senador Vivaldo Lima, autor que fui do 
requerimento, se não me engano, no 
sentido de que o Projeto passasse da 
Comissão de Relações Exteriores para 
as outras a que devia ser distribuído. 
Quero esclarecer que, ao assim 
proceder, não o fiz porque 
considerasse prescindível o parecer 
dêsse órgão técnico. Apenas, havendo 
uma pressão para que êsse Projeto 
tramitasse e como as relações entre 
Câmara e Senado não andam tão 
harmoniosas quanto se deseja – 
assunto que já analisei desta tribuna – 
para evitar uma censura, digamos 
assim, ao Senado ou à própria 
Comissão de Relações Exteriores 
tomei aquela iniciativa, não sòmente 
em relação a essa, como também em 
relação a outras proposições. Meu 
objetivo, ao requerer que o Projeto 
passasse às Comissões que se lhe 
seguiam, foi apenas o de apressar seu 
andamento.V. Exa. pode ficar tranqüilo 
de que sua honestidade, seu interêsse, 
seu desvêlo no trato dos assuntos 
entregues à deliberação do Senado ou 
ao exame da Comissão de Relações 
Exteriores, não poderão ser postos em 
dúvida. E membro que sou da União 
Democrática Nacional, nesta dupla 
qualidade, portanto, quero prestar a V. 
Exa., o depoimento de que o ilustre 
colega, na realidade, é um Senador 
que pode orgulhosamente dizer que 
está trabalhando e construindo para o 
bem do Brasil e para o 
desenvolvimento de nossa Pátria. De 
modo que não veja V. Exa. no 
requerimento solicitando a passagem 
do projeto para outra Comissão, o 
intúito de colocar a Comissão de 
Relações Exteriores em situação 
equívoca; pelo contrário, o que se fez 
foi preservar o Senado de qualquer 
crítica. V. Exa. encontrava-se fora do 
Brasil – da mesma forma o ilustre 
Senador João Villasbôas – e ambos 
não estavam ausentes do País a 
passeio, mas em missão do Senado. 

Do contrário, as condições seriam 
outras. V. Exa., se estivesse presente, 
teria apresentado o parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e o projeto  
seria encaminhado a outro órgão técnico 
da Casa. Assim, faço justiça a V. Exa. 
que pode ficar tranqüilo. Qualquer 
conceito menos honesto atribuído a V. 
Exa., ou a qualquer outro Senador, não 
encontraria eco dentro ou fora desta 
Casa. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Fico 
sumamente grato às palavras generosas 
de V. Exa. a respeito do Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores. O 
depoimento dado por V. Exa. vem, 
realmente, contribuir para desanuviar o 
ambiente que se estava tornando 
carregado, mas não por minha culpa. 

O meu discurso de sete do corrente, 
foi perfeitamente explícito e orientado 
sempre no sentido histórico do caso, sem 
qualquer ofensa, apenas prestando os 
esclarecimentos que a opinião pública 
poderia exigir de nós, face a um tópico de 
jornal que, de qualquer maneira, 
arranhava o amor próprio ou o brio do 
Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores. Falava o comentário em 
negociata e atribuía a esta Presidência o 
não ter designado, há mais de ano, um 
relator, a pedido do titular do Itamarati, Sr. 
San Thiago Dantas. No entanto, V. Exa. 
não estava presente. Mas, lendo meu 
último discurso, verificará que a 
tramitação foi perfeitamente regular na 
Comissão da qual V. Exa. é um dos mais 
ilustres membros. 

No meu relatório declarei que o 
projeto havia sido entregue ao Senador 
Gaspar Veloso, que já estava estudando 
a matéria. S. Exa. prometeu-me  
como assegurei no meu dis- 
 

curso, apresentar seu trabalho à 
Comissão, durante o corrente mês. 
Entretanto, o nobre Senador Gaspar 
Velloso ainda se encontra na Europa, 
sendo esperado aqui a qualquer 
momento. A Comissão naturalmente, 
ainda êste mês, assim que S. Exa. 
chegasse, concluiria o trabalho, a fim de 
ser encaminhado à Comissão de 
Finanças. 

Agradeço, mais uma vez o 
testemunho de V. Exa. em quem 
reconheço um homem de caráter e um 
dos parlamentares que melhor 
ornamentam esta Casa, pela sua 
inteligência a cultura. 

Não visando, com tal disposição, de 
forma alguma, procrastinar a tramitação 
de um assunto do mais alto interêsse 
nacional, é que me associo 
decididamente, aos que, aqui ou lá fora, 
se batem patriòticamente por uma 
solução condigna e rápida para a 
relevante questão no Senado da 
República. 

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

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

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

 
ORDEM DO DIA 

 
SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 1962 

 
(Sexta-feira) 

 
1 

 
– Discussão única do Parecer 

número 96, de 1962, da Comissão de 
Legislação Social, no sentido do 
arquivamento da representação em que 
Lino Garcia Júnior e outros, ferroviários, 
pleiteiam a restauração da aposentadoria 
aos trinta e cinco anos de serviço, bem 
como pensão para as famílias. 

 
2 

 
Discussão em turno único, do 

Requerimento nº 189, de 1962, em que o 
Sr. Senador Afrânio Lages solicita a 
convocação do Sr. Presidente do 
Conselho de Ministros para, perante o 
Senado, prestar as informações que 
especifica. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Está 

encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 

20 minutos). 
 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
NO DIA 1º DE MAIO, EM VOLTA 
REDONDA, QUE SE PUBLICA NOS 
TERMOS DO REQUERIMENTO Nº 177, 
DO SR. LIMA TEIXEIRA, APROVADO NA 
SESSÃO DE 9-5-1962. 

 
JANGO: PODERES CONSTITUINTES 

AO NOVO CONGRESSO 
 
Volta Redonda, 2 (De Ubirajara Ramos, 

especial para UH) – O Presidente João 
Goulart lançou, ontem, um apêlo dramático 
ao Congresso Nacional para que, através de 
emenda constitucional, possibilite ao nôvo 
Congresso Nacional, a ser eleito em 7 de 
outubro, realizar as reformas de base 
amplamente debatidas e exigidas por tôdas 
as camadas da população. O Presidente 
falou para enorme multidão, no Parque 
Pandiá Calógeras, presentes delegações de 
numerosos municípios vizinhos, além da 
população de Volta Redonda que 
compareceu maciçamente ao ato. 

Às aclamações tiveram início desde a 
chegada do Chefe da Nação, no aeroporto 
da cidade Estavam presentes o Sr. Badger 
Silveira, os Deputados Bocayuva Cunha, 
Paiva Muniz, Augusto de Gregório, Ediberto 
Ribeiro de Castro e outros. Mais tarde, 
chegou o Governador Celso Peçanha. Com 
o Presidente, vieram os Ministros
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Tancredo Neves, Ângelo Nolasco, Franco 
Montoro e Virgílio Távora, que 
acompanharam o Sr. João Goulart em 
aplaudido cortejo em direção da Usina, 
cujo batismo com o nome de "Usina 
Presidente Vargas" foi feito em meio a 
grande entusiasmo popular. O Presidente 
dirigiu-se, também ao Sindicato dos 
Metalúrgicos, onde recebeu o título de 
Sócio Honorário, inauguração, a seguir, o 
Laboratório de Pesquisas Presidente 
Vargas e, adiante, depositando uma 
coroa de flôres no monumento ao ex-
Presidente Vargas. 

No grande palanque armado na 
Praça Pandiá Calógeras, usou da palavra, 
inicialmente, o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos, Sr. Samuel de Paula 
Reis, enaltecendo as conquistas 
trabalhistas e a grandiosidade da Usina 
na Presidente Vargas. Falou a seguir o 
Almirante Lúcia Meira, Presidente da 
Companhia, que qualificou o Senhor João 
Goulart como "legítimo continuador da 
obra do Presidente Vargas". 

 
ÍNTEGRA DO DISCURSO 

 
E' o seguinte, na íntegra, o discurso 

do Presidente da República: 
"No dia universal do Trabalho, não 

haveria melhor local para dirigir-me  
aos trabalhadores do Brasil. Volta 
Redonda é bem o marco do despertar  
de nosso desenvolvimento e a primeira 
afirmação da luta do nosso povo  
pela emancipação do País. Nesta 
comemoração sinto-me duplamente feliz, 
porque me encontro com os 
trabalhadores, a quem tanto devo e  
ao lado dos quais travei tôdas as batalhas 
da minha vida política, e porque posso 
prestar mais um testemunho  
de reverência ao imortal Presidente 
Getúlio Vargas, pioneiro do nacionalismo, 
o comandante das primeiras batalhas 
pela libertação econômica do Brasil, o 
criador da legislação social, o estadista 
sereno e amigo do povo, o verdadeiro, 
instaurador do voto livre em nossa terra e, 
para cada um de nós, o chefe e mestre 
inesquecível. 

Concedeu-me o destino o privilégio 
de presidir a execução do ato da justiça 
do govêrno anterior, que deu a esta Usina 
o nome do patrono dos direitos do 
trabalhador brasileiro. 

É como emoção que compareço a 
esta solenidade, voltando meu 
pensamento a Getúlio Vargas, para 
buscar na inspiração do seu gênio político 
fôrças que me permitam prosseguir na 
defesa intransigente dos interêsses do 
povo brasileiro. 

Como sabem os trabalhadores, 
assumir o govêrno no curso de violenta 
crise político-militar, que contribuiu para 
agravar as condições econômico-
financeiras do País, dando maior 
intensidade ao processo inflacionário, que 
encontrei em ritmo acelerado. 

Graças ao amadurecimento político 
do nosso povo, à compreensão e ao 
patriotismo do Congresso, bem como à 
vocação legalista de nossas Fôrças 
Armadas, o regime democrático resistiu 
às investidas de alguns espíritos 
retrógrados, e acabou por sair fortalecido 
da dura prova a que foi submetido. 

No calor da crise, o Congresso agiu 
com a presteza que o momento 
reclamava, e criou um novo sistema  
de govêrno, que tem contribuído, pelo 
descortino político do Presidente  
do Conselho de Ministros, Doutor 
Tancredo Neves, e dos Ministros que o 
integram, para propiciar melhor 
entendimento e mais estreitas relações 
entre as diversas correntes políticas, com 
reflexos positivos no desarmamento geral 
dos espíritos. 

 

CARESTIA 
 
Agora é chegado o momento de 

perguntar se o povo brasileiro, as classes 
médias e populares, os trabalhadores em 
geral e especialmente os que vivem no 
campo, estão também desfrutando da 
mesma tranquilidade e segurança. 

Minha impressão sincera é de que 
não. A cada hora que passa o povo 
brasileiro tem motivos para novas 
preocupações sôbre o dia de amanhã. 
Para êle, para o povo, ainda não foram 
assegurados perspectivas animadoras de 
traquilidade e bem-estar. 

O custo de vida continua subindo e 
destruindo os orçamentos populares. Esta 
verdade, aflitiva e cruel, chega 
constantemente aos meus ouvidos como 
o mais inquietante dos clamores. 

O preço dos gêneros sobe 
verticalmente, inclusive e sôbre tudo os 
de primeira necessidade. Todos sentem 
que é preciso pôr um freio a isso e que as 
soluções claras e positivas não podem 
tardar. 

Participando, como sempre 
participei, das angústias do povo, sinto 
que não podemos mais adiar a adoção 
de um conjunto de medidas efetivas 
para vencê-las ou atenuá-las. Embora 
não me caiba, constitucionalmente, 
a competência para tomar tais 
providências, devo, como mandatário do 
povo, participar de qualquer 
responsabilidade que importe em 
melhorar as condições gerais de vida e 
em defender os justos anseios das 
classes populares. 

Pelo menos quanto aos gêneros 
essenciais a alimentação, não é possível 
permitir que o seu preço continue em 
vertiginosa ascensão. Seja por meio de 
subsídios, que estimulem a produção e 
protejam o consumidor menos favorecido, 
seja pelo recurso das importações de 
choque que impossibilitem a exploração 
de grupos especuladores ou monopolistas 
insensíveis à realidade, seja pela 
intervenção pronta no mecanismo da 
armazenagem e da distribuição, seja por 
quaisquer outros meios adequados, 
chegou o momento de uma tomada de 
posição mais enérgica. 

Dirijo um apêlo à inteligência e ao 
patriotismo de todos as brasileiros que 
tenham qualquer parcela de 
responsabilidade no govêrno ou fora dêle, 
especialmente os que atuam nos setores 
da produção do comércio, para a luta 
corajosa no combate à carestia. 

 
REFORMAS 

 
O clima de pacificação política, 

necessário ao País, e que conquistamos 
com tenaz esfôrço, precisa abrir espaço a 
medidas eficazes do govêrno e do 
Parlamento, sob pena de vir a ser 
interpretado como um entendimento de 
cúpula feito sem levar em conta os 
interêsses populares. 

Há medidas, providências e 
especialmente reformas – que o povo se 
habituou a identificar como reformas de 
base – que estão sendo reivindicadas 
pelos trabalhadores e impostas pelo 
interêsse nacional, e que continuam 
indefinidamente no plano dos debates, 
das conferências e da propaganda 
eleitoral. O espírito prático do povo já está 
indiferente às batalhas verbais e exige 
atos e não palavras. 

A reforma agrária não pode mais ser 
protelada. Ela está tão arraigada na 
opinião pública que mesmo classes 
econômicamente mais favorecidas já a 
apóiam, por considerá-la fator 
indispensável à melhoria do poder 
aquisitivo do povo brasileiro e ao 
desenvolvimento nacional. 

 

Seria, como, por exemplo, a da 
extensão do parlamentarismo aos 
Estados e a da possibilidade de fazerem 
parte do Ministério congressistas que são 
novamente candidatos ao Congresso 
Nacional. 

Há sintomas de impaciência popular 
nesse terreno, de modo a causar 
apreensões. O homem do campo precisa 
de terra e de assistência técnica e 
financeira para torná-la produtiva. 
Devemos ir ao encontro das legitimas 
aspirações da população rural, ajudando-
a a libertar-se das condições de extrema 
penúria em que vive, e dando-lhe a 
oportunidade de participar dos benefício 
da civilização industrial. 

Outras reformas são também 
imperiosas. O sistema bancário precisa 
ser atualizado para assegurar uma 
organização de crédito e financiamento 
capaz de alimentar o progresso 
econômico do País. 

A indústria, a agricultura e o 
comércio necessitam de crédito 
largamente difundido, a juros normais, 
para se desenvolverem e melhor 
constituírem para o aumento da produção 
nacional. 

A reforma eleitoral impõe-se para 
tornar cada vez mais autêntica a voz do 
povo no Parlamento, evitando-se 
injunções estranhas e inadmissíveis – 
demagógicas ou financeiras – na 
formação das assembléias populares. 

E' indispensável a regulamentação 
da remessa de lucros para o exterior. 
Nenhum país em desenvolvimento, 
verdadeiramente independente, deixa de 
defender a sua economia e de disciplinar 
a aplicação interna do capital estrangeiro, 
que deve ser estimulado quando 
verdadeiramente se incorpora ao esfôrço 
nacional pelo progresso do País, não se 
podendo, evidentemente adotar o mesmo 
critério em relação àquele que tiver 
finalidade meramente especulativa, ou se 
converter em instrumento de espoliação 
da economia nacional. 

Torna-se também presente á reforma 
tributária que permita ao govêrno ir 
buscar recursos nas mãos daqueles a 
quem o processo inflacionário favorece 
com lucros desmedidos, e aplicá-los em 
benefício da Nação, corrigindo 
desigualdades excessivas e enfrentando 
as grandes dificuldades orçamentárias, 
sem necessidades de recorrer a emissões 
ou outros encargos que importem em 
novos sacrifícios para o povo. 

 
EQUILÍBRIO SOCIAL 

 
Se me envaidecessem as honrarias 

do cargo que neste momento ocupo, se 
pensasse em têrmos de conveniência 
pessoal, nada mais cômodo para mim do 
que adotar uma posição de árbitro das 
situações políticas. Estão em causa, 
porém, os interêsses do Brasil e não seria 
lícito omitir-me no cumprimento de meus 
deveres. 

Durante quase oito meses de 
govêrno tudo fiz para, desfazendo 
ressentimentos e desconfianças restituir o 
equilíbrio político ao País. 

Cabe agora marchar para o equilíbrio 
social, somando esforços e dividindo 
sacrifícios em busca de uma ordem mais 
justa, de uma estrutura econômica mais 
compatível com o interêsse popular, de 
uma paz interna sólida e durável a fim de 
que a democracia se consolide na 
confiança e no respeito de todo o povo 
brasileiro. 

Na caminhada pela nossa 
emancipação econômica, com o esforço o 
patriotismo e a colaboração de todos – 
fôrças produtoras e classes populares – 
tornam-se indispensáveis as reformas 
fundamentais que o País reclama. 

 

Muitas dessas reformas dependem 
de leis ordinárias, mas algumas não 
poderão ser alcançadas, ou pelo menos 
não poderão ser realizadas eficazmente, 
se antes não se reformar parcialmente a 
Constituição de 1946. 

Não poderemos, sem reforma 
constitucional, defender a ordem 
econômica contra certos abusos que 
comprometem o verdadeiro interêsse 
nacional. 
 

DEVER DO CONGRESSO 
 
Se o atual Congresso entender que 

não lhe é possível, na parte final de sua 
última sessão legislativa, realizar a 
reforma constitucional, que normalmente 
demanda o tempo de duas sessões, 
estará a seu alcance um gesto de 
sabedora política e de caráter 
eminentemente popular: tomar a iniciativa 
de outorgar aos mandatários que a Nação 
vai eleger a 7 de outubro podêres que 
lhes permitam promovê-la. 

Tal iniciativa já tem sido preconizada 
por vozes autorizadas dento e fora do 
Parlamento. Com ela abririam para a 
próxima legislatura possibilidades 
concretas de rever a nossa organização 
política, num clima menos apaixonado 
que o dos primeiros dias de setembro do 
ano passado e ao mesmo tempo as de 
criar condições constitucionais para as 
reformas de base, de que depende a 
reorganização da sociedade e a 
preservação da paz social. 

Quando o povo è convocado aos 
prélios eleitorais, na base de sua 
identificação com o debate das teses 
que interessam ao seu destino, é 
natural que se empenhe mais 
fundamente na escolha de seus 
representantes. 

Antevendo, por isso, a 
possibilidade de serem atribuídos 
podêres constituintes ao futuro 
Congresso, sinto que, se fôr tomada 
essa patriótica atitude pelos deputados 
e senadores da atual legislatura, 
encontraremos o caminho certo de uma 
eleição decisiva para os destinos do 
País e acredito que através dela 
possamos chegar às reformas tão 
ansiosamente reclamadas, já não só 
pelos trabalhadores mas por todos os 
setores da vida nacional. 

Cabe a Nação ouvir os seus 
candidatos, verificar o que pensam do 
regime e da ordem social, e escolher 
os homens mais representativos de 
seus anseios e aspirações. Nessa 
escolha, os trabalhadores – sempre 
vanguardeiros das justas 
reivindicações da nacionalidade – 
precisam ter papel preponderante, já 
que dêles, de sua unidade, de sua luta 
e de seu voto podem depender as 
tendências do futuro Congresso 
Nacional. 

Quero deixar consignado neste 1º 
de Maio, ao falar aos trabalhadores 
brasileiros, o meu apêlo ao Congresso 
Nacional para que complete sua obra, 
deferindo ao futuro Congresso o poder 
de reexaminar à luz da experiência 
dêstes oito meses, e da experiência 
bem mais vasta dos últimos quinze 
anos, as bases e condições do nosso 
regime de Govêrno. 

O presidencialismo teve defeitos e 
vantagens, e o pouco que temos vivido 
no parlamentarismo também mostra 
que êste tem uns e outros. O tempo de 
hoje não é mais, talvez, de soluções 
constitucionais extremadas, mas de 
fórmulas sàbiamente combinadas, em 
que se corrigem os excessos e se 
procura robustecer a autoridade, 
dando-lhe, ao mesmo tempo, limites 
precisos e responsabilidades definidas. 
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O que queremos para o Brasil 

é um regime que assegure 
eficiência administrativa, 
responsabilidade, tranquilidade 
nas horas de transmissão do 
mando, e segurança de que a 
vontade do povo será sempre 
respeitada. 

Uma reforma da 
Constituição permitiria a 
criação de condições 
indispensáveis à adoção das 
reformas de estrutura, e 
resolveria de maneira 
adequada, sem perturbação 
da vida nacional, questões 
que estão gerando uma 
intranquilidade de 
desnecessária. 

 
MANDATO DOS 

TRABALHADORES 
 

Trabalhadores, escolhi 
êste encontro e o dia de hoje 
para manifestar meu 
pensamento sôbre estas 
questões políticas e sociais, 
porque foi dos trabalhadores 
que recebi, mais do que de 
quaisquer outros, o mandato 
que me conduziu à 
Presidência da República e, 
assim sendo, nada mais 
oportuno do que com os 
trabalhadores, em diálogo 
com êles, definir o que me 
parece ser neste instante,  
o meu dever para com o 
Brasil. 

Neste encontro com a 
classe operária brasileira, 
que sempre se identificou 
com os problemas nacionais 
e com as grandes causas da 
humanidade, considero ainda 
meu dever afirmar aos 
trabalhadores que continuo 
na mesma trincheira em que 
sempre estive em todos os 
momentos de minha vida 
pública. 

Nunca me faltastes com o 
vosso apoio leal e decidido 
nem com a vossa 
solidariedade em tôdas as 
ocasiões necessárias. 
Falando-vos na qualidade de 
Presidente de todos os 
brasileiros, quero reafirmar a 
minha fidelidade aos 
princípios de justiça social 
defendidos por Getúlio 
Vargas. 

 

Trabalhadores, ninguém 
nos arrancará das mãos 
a bandeira que Getúlio 
Vargas nos entregou. 
Continuaremos com a ajuda 
de Deus, a conduzi-la com 
serenidade e decisão para a 
conquista dos grandes ideais 
que inspiraram sua vida e sua 
obra, dedicadas à realização 
do bem comum e dos 
superiores interêsses do 
Brasil". 

 
REPUBLICA-SE POR TER 

SAÍDO COM INCORREÇÕES 
 

COMISSÃO DIRETORA 
 

3ª REUNIÃO REALIZADA EM 
11 DE ABRIL DE 1962 

 
Sob a presidência do Sr 

Moura Andrade, Presidente, 
presentes os Senhores Ruy 
Palmeira, Vice-Presidente, 
Gilberto Marinho, 2º 
Secretário, Mourão Vieira, 3º 
Secretário Guido Mondin, 2º 
Suplente, e Joaquim Parente, 
3º Suplente, reúne-se a 
Comissão Diretora. 

Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os Srs. 
Argemiro de Figueiredo, 1º 
Secretário, Novaes Filho, 4º 
Secretário e Mathias 
Olympio, 1º Suplente. 

A ata da reunião anterior 
é lida e, sem observações, 
aprovada. 

A Comissão defere o 
pedido constante do ofício 
datado de 5 do corrente mês, 
do Sr. Presidente da 
Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Florestas, Caça e 
Pesca, devendo, no entanto, 
aquele órgão técnico indicar, 
em cada caso, as 
providências de que 
necessite para os fins 
pedidos. 

De acôrdo com o parecer 
do Sr. 3º Suplente, é 
indeferido, por falta de 
amparo legal, o Reqtº nº 62-
62, em que Beatriz Brandão 
Brigido e Irene Stella Homem 
da Costa, taquígrafas PL-3, 
pedem pagamento de 
substituição na classe 
imediata. 

A fim de firmar orientação 
para casos semelhantes, 
a Comissão Dire-
 

tora resolve solicitar audiência 
da de Constituição e Justiça 
sôbre os Requerimentos ns. 
120, 134, 136, de 1962, 
respectivamente, de Dinah 
Martins Peracio, Walter Orlando 
Barbosa Leite e João Baptista 
Costa, todos solicitando 
pagamento das "diárias de 
Brasília nos períodos em que 
estiveram de licença para 
tratamento de saúde. 

Como medida excepcional, 
delibera a Comissão conceder a 
Waldemar Pinna o pagamento 
das "diárias de Brasília", 
durante o período de licença, da 
qual devem ser descontados os 
dias de recesso do Senado, 
medida esta, também, em 
caráter absolutamente 
excepcional. 

E' aprovado o parecer do 
Sr. 2º Suplente concordando 
com o arquivamento do Projeto 
de Resolução nº 63, de 1961, já 
proposto pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Tomando conhecimento do 
processo referente às listas 
organizadas pela Comissão de 
Promoções para o 
preenchimento de vagas 
existentes na carreira de 
taquígrafo, do qual pedira vista 
o falecido Senador Cunha 
Mello, delibera a Comissão nos 
têrmos do parecer do Sr. 2º 
Secretário realizar as 
promoções, de acôrdo com a 
proposta feita, aplicando, 
inclusive o disposto no § 1º do 
art. 101, do Regulamento da 
Secretaria. São promovidos a 
Taquígrafo-Revisor, PL-2: Maria 
Thereza Fernandes de Andrade 
e Irene Stella Homem da Costa, 
por merecimento; Beatriz 
Brandão Brigido, por 
antiguidade; e Dalva Ribeiro 
Vianna, por Merecimento. A 
Taquigrafo, PL-3, Maria Reis 
Joseti, por merecimento; Celina 
Ferreira Franco, por 
antiguidade; Edmar Lelio Vieira 
Faria Soares, por merecimento; 
e José Euvaldo Peixoto, por 
antiguidade. O taquígrafo, PL-6, 
Jorge Manoel Azevedo, por 
merecimento; Maria 
D'Aparecida Jordão, por 
antiguidade; Carlos Torres 
Pereira, por merecimento; 
Walkir Silveira de Almeida, por 
antiguidade; Edila Macedo 
Ribeiro, por merecimento; e 
Beatriz Correia de Mello, por 
antiguidade. 

 

Em seguida, a fim de 
completar a classe PL-3, onde 
restava uma vaga, a 
Comissão promove, ainda 
com base no § 1º do art. 101, 
do já citado Regulamento, 
Jorge Manoel Azevedo, por 
merecimento. 

Em obediência ao que 
determina o § 1º do art. 99, da 
Resolução nº 6, de 1960, as 
promoções produzirão seus 
efeitos a partir de 23 de julho 
de 1961. 

Tendo-se verificado um 
caso de varíola em funcionário 
do Senado, a Comissão aprova 
as providências tomadas pelo 
Diretor-Geral e ordena a 
vacinação coletiva do pessoal 
da Secretaria. 

A seguir, a Comissão 
determina que o Diretor-Geral 
entre, imediatamente, em 
entendimentos com os 
Institutos e a Caixa Econômica, 
a fim de estabelecer normas 
que regularizem os 
pagamentos de aluguéis 
devidos por alguns 
funcionários do Senado e, em 
seguida, proponha a êstes o 
desconto em fôlha das 
prestações que forem fixadas, 
de modo a evitar, em definitivo, 
as ameaças de despejo que 
sôbre os mesmos pesam. 

Declara a Comissão que o 
Senado não responderá, em 
caso de despejo, por nenhuma 
despesa de hospedagem, nem 
tão pouco procurará alojamento 
ou qualquer moradia para os 
que as tiverem perdido por 
inadimplemento de suas 
obrigações, O Diretor-Geral 
poderá, entretanto, para os que 
desejarem e autorizarem o 
desconto em fôlha, antecipar os 
pagamentos ou assumir 
responsabilidade por êles. 

Determina, ainda, tome o 
Diretor-Geral providências junto 
aos funcionários que não 
cumprem as obrigações 
comerciais na praça, de modo a 
obter que os mesmos 
regularizem os pagamentos das 
dívidas contraídas, a fim de que 
não desmereçam o justo crédito 
de que goza, na sua maioria, o 
funcionalismo do Senado. 

Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente encerra os 
trabalhos, lavrando eu, Evandro 
Mendes Vianna, Diretor-Geral e 
Secretário da Comissão, a 
presente ata. 

 

 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 

ANO XVII – Nº 56 CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 12 DE MAIO DE 1962
 

CONGRESSO NACIONAL 
 

Presidência 
 

Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais 
 

O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da 

Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as 

duas Casas do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a 

realizarem-se nos dias 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho do ano em 

curso, às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos 

Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais: 

Dias 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho 
 
– veto parcial, ao Projeto de Lei (nº 2.222-57, na Câmara e nº 13-60, 

no Senado) que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 
Senado Federal, 27 de abril de 1962. 

 
AURO MOURA ANDRADE 

Presidente
 

MESA 
 

Presidente – Moura Andrade – 
PSD. 

Vice-Presidente – Rui Palmeira 
– UDN. 

Primeiro-Secretário – Argemiro 
de Figueiredo – PTB. 

Segundo-Secretário – Gilberto 
Marinho – PSD. 

Terceiro-Secretário – Mourão 
Vieira – UDN. 

Quarto-Secretário – Novaes 
Filho – PL. 

Primeiro-Suplente – Mathias 
Olympio – PTB. 

Segundo-Suplente – Guido 
Mondin – PSD. 

Terceiro-Suplente – Joaquim 
Parente – UDN. 

 
LÍDERES E VICE-LÍDERES 
 

DA MAIORIA 
 

LÍDER 
 
Filinto Müller (PSD). 
 

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

DA MINORIA 
 

João Villasbôas – (UDN) 
 

DOS PARTIDOS 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO 

 
LÍDER 

 
Benedito Valladares. 
 

SENADO FEDERAL 
 

10. Heribaldo Vieira – Sergipe. 
11. Ovídio Teixeira – Bahia. 
12. Del Caro – Espírito Santo. 
13. Afonso Arinos – (licenciado. 

Em exercício o suplente Venâncio 
Igrejas) – Guanabara. 

14. Padre Calazans – São 
Paulo. 

15. Irineu Bornhausen – Santa 
Catarina. 

16. Daniel Krieger – Rio Grande 
do Sul. 

17. Milton Campos – Minas 
Gerais. 

18. João Vilasboas – Mato 
Grosso. 

19. Lopes da Costa – Mato 
Grosso. 

20. Coimbra Bueno – Goiás. 
 

DO MOVIMENTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

 
LÍDER 

 
Paulo Fender. 
 

DO PARTIDO REPUBLICANO 
 

LÍDER 
 
Mendonça Clark. 
 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 
 
1. Paulo Coelho – Amazonas. 
2. Lobão da Silveira – Pará. 
3. Victorino Freire – Maranhão. 
4. Sebastião Archer – 

Maranhão. 
5. Eugênio Barros – Maranhão. 
 
PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO 
 
1. Vivaldo Lima – Amazonas. 
2. Mathias Olympio – Piauí. 
3. Fausto Cabral – Ceará. 
4. Argemiro de Figueiredo – 

Paraíba. 
5. Barros Carvalho – 

Pernambuco. 
6. Lourival Fontes – Sergipe. 
7. Lima Teixeira – Bahia. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Gaspar Veloso. 
Victorino Freire. 
Alô Guimarães. 
 
DA UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 
 

LÍDER 
 
Daniel Krieger. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Afonso Arinos. 
Afrânio Lages. 
Padre Calazans. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

 
LÍDER 

 
Barros Carvalho. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Fausto Cabral. 
Arlindo Rodrigues 
Nelson Maculan 
 
DO PARTIDO LIBERTADOR 
 

LÍDER 
 
Mem de Sá. 
 

VICE-LÍDER 
 
Aloysio de Carvalho. 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
PROGRESSISTA 

 
LÍDER 

 
Jorge Maynard. 
 

VICE-LÍDER 
 
Miguel Couto. 
 

7. Ruy Carneiro – Paraíba. 
8. Jarbas Maranhão – 

Pernambuco. 
9. Silvestre Péricles – Alagoas. 
10. Ary Vianna – Espírito Santo. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL 

 
LÍDER 

 
Lino de Mattos. 
6. Menezes Pimentel – Ceará. 
11. Jefferson Aguiar – Espírito 

Santo 
12. Gilberto Marinho – 

Guanabara. 
13. Paulo Fernandes – Rio de 

Janeiro. 
14. Moura Andrade – São 

Paulo. 
15. Gaspar Veloso – Paraná. 
16. Alô Guimarães – Paraná. 
17. Guido Mondin – Rio Grande 

do Sul. 
18. Benedito Valladares – Minas 

Gerais. 
19. Filinto Müller – Mato 

Grosso. 
20. Juscelino Kubitschek 

(Licenciado. Em exercício o Sr. José 
Feliciano) – Goiás. 

21. Pedro Ludovico – Goiás. 
 

UNIÃO-DEMOCRÁTICA NACIONAL 
 
1. Mourão Vieira – Amazonas. 
2. Zacarias de Assunção – 

Pará. 
3. Joaquim Parente – Piauí. 
4. Fernandes Távora – Ceará. 
5. Reginaldo Fernandes – Rio. 
6. Sergio Marinho – Rio Grande 

do Norte. 
7. João Arruda – Paraíba. 
8. Afrânio Lages – Alagoas. 
9. Rui Palmeira – Alagoas. 
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8. Caiado de Castro – Guanabara. 
9. Arlindo Rodrigues – Rio de Janeiro 
10. Miguel Couto – Rio de Janeiro. 
11. Nelson Maculan – Paraná. 
12. Saulo Ramos – Santa Catarina. 
13. Nogueira da Gama – Minas 

Gerais. 
Licenciado o Sr. Leônidas Mello 

(Piauí). Em exercício o suplente, Sr. 
Mendonça Clark (do PR).  

 
PARTIDO LIBERTADOR 

 
1. Novaes Filho – Pernambuco. 
2. Aloísio de Carvalho – Bahia. 
3. Mem de Sá – Rio Grande do Sul. 
 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
 
1. José Maynard – Sergipe. 
 

PARTIDO TRABALHISTA  
NACIONAL 

 
1. Lino de Matos – São Paulo.  
 

MOVIMENTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

 
1. Paulo Fender – Pará. 

 
PARTIDO REPUBLICANO (P.R) 
 
1. Mendonça Clark – Piauí 
 

SEM LEGENDA 
 
Dix-Huit Rosado – Rio Grande do 

Norte. 
 
COMISSÕES PERMANENTES 
 

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

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

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

Filho. 
 

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

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Ary Vianna 
PSD – 2. Benedicto Valladares 
PSD – 3 Gaspar Velloso 
PSD – 4. Menezes Pimentel 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES  CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES MAURO MONTEIRO 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
BRASÍLIA 

 

PTB – Caiado de Castro  
PTB – Lima Teixeira 
   PL – Aloysio de Carvalho 
Reuniões: Quintas-feiras, ás 15 

horas. 
Secretário – Renato de Almeida 

Chermont. 
 
Comissão de Legislação Social 
 
PTB – Lima Teixeira – Presidente 
PSD – Ruy Carneiro – Vice-

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

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Sebastião Archer 
PSD – 2. Silvestre Péricles  
PSD – 3. Eugênio Barros. 
UDN – 1. Dix-Huit Rosado  
UDN – 2. Padre Calazans  
UDN – 3. Heribaldo Vieira  
PTB – 1. Barros Carvalho  
PTB – 2. Lourival Fontes  
PTB – 3. Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16 

horas. 
Secretário; José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Relações Exteriores 
 
PTB – Vivaldo Lima – Presidente. 
UDN – João Villasboas – Vice-

Presidente. 
UDN – Afrânio Lages. 
UDN – Heribaldo Vieira. 
PSD – Benedicto Valladares. 
PSD – Gaspar Veloso. 
PSD – Filinto Müller. 
PTB – Lourival Fontes. 
  PL – Aloysio de Carvalho (6). 
 

SUPLENTES 
 
UDN – Milton Campos. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Sérgio Marinho. 
PSD – Menezes Pimentel. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Alô Guimarães.  
QTB – Nogueira da Gama.  
PTB – Barros Carvalho.  
   PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16,00 

horas. 
Secretário : Eurico Gory Auler. 
 

Comissão de Redação 
 

TITULARES 
 
Sérgio marinho – Presidente (UDN) 
Ary Vianna – Vice-Presidente (PSD) 
Alô Guimarães (PSD) 
Alfonso Arinos (UDN) 
Lourival Fontes (PTB) 
1. Padre Calazans (UDN) 
2. Heribaldo Vieira (UDN) 
2. Lobão da Silveira (PSD) 
1. Calado de Castro (PTB) 
Secretário – Sara Abraão – Oficial 

Legislativo. 
Reunião – Terças-feiras, ás 16 

horas. 
 

Comissão de Saúde Pública 
 
UDN – Reginaldo Fernandes – 

Presidente. 
PSD – Alô Guimarães – Vice-

Presidente. 
UDN – Fernandes Távora. 
PSD – Pedro Ludovico. 
PTB – Saulo Ramos (6) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Eugênio Barros.  
PSD – Jarbas Maranhão 

 

 

ASSINATURAS 
 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
 

Capital e Interior 
 

 
Capital e Interior 

Semestre........................... Cr$ 50,00 Semestre.............................. Cr$ 39,00 
Ano.................................... Cr$ 96,00 Ano....................................... Cr$ 76,00 

 
Exterior 

 
Exterior 

 
Ano.................................... Cr$ 136,00 Ano....................................... Cr$ 108,00 

 

 

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. 

– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque 
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 
sòmente mediante solicitação. 

– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício 
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

 
UDN – 1. João Villas Boas  
UDN – 2 Daniel Krieger  
UDN – 3. Sérgio. Marinho  
UDN – 4. Lopes da Costa  
PTB – 1. Barros Carvalho  
PTB – 2. Lima Teixeira  
   PL – 1. Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Economia 
 
PSD Gaspar Venoso – Presidente. 
PTB – Fausto Cabral – Vice-

Presidente. 
UDN – Sérgio Marinho 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Del Caro 
UDN – João Arruda 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Fender 
PTB – Nogueira da Gama (9) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Eugênio Barros  
PSD – 2. Sebastião Archer  
PSD – 3. Alô Guimarães  
UDN - 1. Irineu Bornhausen  
UDN – 2. Ovídio Teixeira 
UDN – 3. Zacarias de Assumpção  
UDN – 4. Sérgio Marinho  
PTB – 1. Lima Teixeira  
PTB – 2. Saulo Ramos 
Reuniões; Quintas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário; José Soares de Oliveira 

Filho. 
 
Comissão de Educação e Cultura 
 
PSD – Menezes Pimentel – 

Presidente 
PL – Mem de Sá – Vice-Presidente 
PSD – Jarbas Maranhão 
PTB – Saulo Ramos 
PTB – Arlindo Rodrigues 

 
UDN – Reginaldo Fernandes  
UDN – Padre Calazans 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Alô Guimarães 
UDN – Lino de Mattos (Do PTN). 
PTB – Calado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
   PL – Aloísio de Carvalho 
Reuniões: às quartas-feiras, ás 16 

horas. 
Secretários: Evandro Fonseca 

Paranaguá. 
 

Comissão de Finanças 
 
UDN – Daniel Krieger – Presidente 
PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente 
PSD – Eugênio Barros  
PSD – Paulo Coelho  
PSD – Gaspar Velloso  
PSD – Lobão da Silveira  
PSD – Victorino Freire  
UDN – Irineu Bornhausen  
UDN – Fernandes Távora  
UDN – Lopes da Costa  
PTN – Lino de Mattos  
PTB – Nogueira da Gama  
PTB – Barros Carvalho  
PTB – Saulo Ramos 
       – Dix-Huit Rosado  
  PL – Mem de Sá (17). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Silvestre Péricles  
PSD – Ruy Carneiro  
PSD – Jarbas maranhão  
PSD – Menezes pimenta  
PSD – Pedro Ludovico  
PSD – Filinto Müller  
UDN – Coimbra Bueno 
UDN – Zacharias de Assumpção  
UDN – João Arruda  
UDN – Milton Campos  
UDN – João Villasboas  
UDN – Del Caro 
PTB – Fausto Cabral  
PTB – Vivaldo Lima  
PTB – Arlindo Rodrigues 
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UDN – Lopes da Costa. 
UDN – Sérgio Marinho. 
PTB – Arlindo Rodrigues. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 

horas. 
Secretário: Eduardo Rui Barbosa. 
 

Comissão de Transportes. 
Comunicações e Obras Públicas. 
 
PSD – Jorge Maynard – Plesidente. 
UDN – Coimbra Bueno – Vice-

Presidente. 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
PTB – Fausto Cabral (5). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Paulo Coelho. 
UDN – Sergio Marinho. 
UDN – Lino de Matos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quartas-leiras às 

16,00horas. 
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias. 
 

Comissão de Segurança Nacional 
 
UDN – Zacarias Assumpção – 

Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice-

Presidente. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Sergio Marinho. 
PTB – Calado de Castro. 
PTB – Arlindo Rodrigues (7). 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Jorge Maynard. 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Afrânio Lages. 
PTB – Saulo Ramos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras às 16 

horas. 
Secretário: Julieta Ribeiro dos Santos. 
 

Comissão de Serviço Público Civil 
 
PL – Aloysio de Carvalho – 

Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice-

presidente. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Padre Calazans. 
UDN – Coimbra Bueno. 
PTB – Calado de Castro. 
PTB – Fausto Cabral. 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Benedito Valiadares. 
UDN – Sergio Marinho. 
UDN – Reginaldo Ferrandes. 
PTB – Nelson Cabra. 
PRB – Fausto Cabra. 
   PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras, ás 16 

horas. 
Secretária: Italina Cruz Alves. 

 
5ª Reunião da Comissão Mista para 

estudo do projeto de Lei que disciplina a 
aplicação do capital estrangeiro e as 
remessas de valores para o exterior, 
realizada em 26 de abril de 1962. 

 
O SR.PRESIDENTE (Deputado 

José Maria Alkemin): – Vamos dar início 
aos trabalhos. Tem a palavra o nobre 
relator da Comissão o Interparlamentar, 
Senador Mem, de Sá, a quem peço 
explicar as razões desta reunião. 

O SR. MEM DE SÁ: – Atendendo  
à solicitação do Sr. Presidente, devo  
ditar que nessa última reunião, dia 

20, no Senado Federal, em Brasília, a que 
compareceram os Drs. Octávio Bulhões, 
Werther Teixeira de Azevedo e Abreu 
Coutinho, teve por objetivo estudar os 
dados relativos ao Balanço de 
Pagamentos, tais como são divulgados 
pela SUMOC. A Comissão desejava 
conhecer, em tôdas as suas minúcias, 
como êsses dados eram obtidos, 
manipulados, que limite de segurança, 
que margem de precisão ofereciam e, 
portanto, inversamente, que 
possibilidades de fraudes, de evasão, de 
insegurança neles se continham. Tal 
reunião foi prolongada e satisfez quantos 
lá estavam. O Dr. Octávio Bulhões 
convidou, com insistência, os membros 
da Comissão para virem ao Rio de 
Janeiro, à SUMOC, a fim de verificarem, 
in loco, como é feito o trabalho, 
esclarecendo, ainda, quaisquer outras 
dúvidas remanescentes. No dia seguinte, 
quarta-feira, a Comissão novamente se 
reuniu, já então para estudar o roteiro dos 
trabalhos.O Deputado Sérgio Magalhães, 
que não pudera comparecer, por motivos 
alheios à sua vontade à reunião anterior 
esteve presente na de quarta-feira, e, em 
face do relatório que lhe foi feito, formulou 
questões que não haviam ocorrido aos 
mais membros da Comissão. Houve, 
naturalmente, uma troca de idéias, 
procurando uns esclarecer as dúvidas ou 
argüições do Deputado Sérgio Magalhães 
e outros formular novas indagações. Em 
face dessa discussão amistosa entre os 
membros da Comissão, propus ao Sr. 
presidente que fôsse aceito o conto do Dr. 
Octávio Bulhões, isto é, que a Comissão 
viesse ao Rio de, Janeiro, se reunisse na 
SUMOC com tôdas as autoridades dos 
setores que, direta, ou indireta ou, mesmo 
remotamento, tivessem ação no 
problema, e fim de que essas questões, 
essas dúvidas fôssem novamente 
propostas, para serem definitivamente 
examinadas e, se passível, esgotado o 
assunto. Após isto, a Comissão passaria 
a outros pontos de sua atividade. Êste o 
objetivo da nossa reunião. 

Creio que sobretudo o Deputado 
Sérgio Magalhães é quem deverá formular 
as questões sôbre que nos argüiu. As 
dúvidas que eu tinha, eu as formulei na 
reunião de terça-feira, e estou 
relativamente satisfeito. Confesso porém, 
que tenho grande interêsse em ouvir as 
respostas que serão dadas às indagações, 
perquirições do Deputado Sérgio 
Magalhães, altamente interessantes e de 
fundamental importância para a resolução 
do problema. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Deputado Sergio 
Magalhães. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Sr. 
Presidente se tivéssemos em mão um 
resumo da reunião passada, talvez 
estivesse eu em melhores condições para 
reformular as questões levantadas porque 
essas questões foram surgindo à 
proporção que o nobre Senador Mem de 
Sá ia mencionando tôdas as ocorrências 
verificadas durantes a exposição dos 
representantes da SUMOC junto á 
Comissão que está estudando o 
problema. Em todo o caso, vou me 
esforçar para recordá-las porque nós, 
deputados, lidamos com tantos assuntos 
tantas matérias, que só á proporção que o 
debate se via desenvolvendo é que 
vamos encontrando possibilidade de 
rever, recordar e reformular tôdas as 
questões. 

Naquela oportunidade, por exemplo, 
perguntava eu se no regime atual de 
exportações no mercado livre, tratando-se 
de uma sociedade cuja matriz estivesse 
em outro país, seria possível aquilo que 
eu já havia lido na revista Conjuntura e 
Desenvolvimento, ou seja os 
exportadores de minérios, no caso de 
estarem ligados.  

a êsses grupos internacionais, fazerem as 
exportações e o valor total das divisas, 
obtido com essas exportações, ficava 
retido na matriz e seria enviado ao Brasil 
apenas o montante de divisas 
necessárias para o financiamento da 
exportação. 

Êsse problema não foi levantado por 
mim, li a revista Conjuntura e 
Desenvolvimento, artigo, segundo o qual 
não há nenhum contrôle cambial para o 
caso da exportação de minérios, que 
eram efetuados por firmas estrangeiras 
ligadas a grupos existentes no exterior. 
Nessa hipótese, não teríamos o problema 
da remessa de lucros, uma vez que o 
valor da produção ficava retido na matriz. 
Teòricamente, se as exportações são 
efetuadas pelo câmbio livre, o exportador 
teria de fato a liberdade de usar essas 
divisas no nosso mercado interno, 
evidentemente uma proporção dessas 
divisas seriam utilizadas na importação de 
mercadorias; então, teríamos o objetivo 
principal da exportação, que é obter a 
contrapartida das importações. Mas se 
uma parte dessas divisas não é colocada 
no mercado brasileiro, evidentemente, 
teríamos o objetivo principal da 
exportação, que é obter a contrapartida 
das importações. Mas, se uma parte 
dessas divisas não é colocada no 
mercado brasileiro, evidentemente, 
teríamos o caso da exportação que não 
teria a contrapartida de mercadorias 
ingressadas no País. 

Nessa hipótese, estaríamos 
também com uma falha grave nas 
estatísticas de remessa de lucros, 
porque nesses casos, não teríamos a 
remessa, porque o valor da produção 
estando retido no exterior, teríamos até 
o inverso, a autorização do ingresso de 
algumas divisas, que seriam aqui 
utilizadas para que a emprêsa 
continuasse a funcionar. Essa foi uma 
das questões levantadas; não sei se 
deve aguardar resposta ou passar 
adiante 

O SR. DANIEL FARACO – Desejo 
apenas colaborar com o Deputado Sérgio 
Magalhães, na formulação da pergunta. 
Tenho a impressão de que o Deputado 
levantou questão já apresentada na 
última sessão que é a seguinte: tôda vez 
que há uma exportação de mercadoria, 
há uma venda de câmbio. A primeira 
dúvida que o Deputado Sérgio Magalhães 
tem em mente parece ser esta: pode 
haver uma exportação sem que haja uma 
velada de câmbio a um banco autorizado. 
Essa, portanto, é a primeira questão a 
fixar. Quando é feita casa vinda de 
câmbio – se ela é sempre feita – que 
elementos existem para assegurar que o 
câmbio vencido ao banco autorizado 
corresponde exatamente ao valor da 
mercadoria que foi exportada? 

Está, claro o objetivo do reputado 
Sérgio Magalhães, porque se não houver 
sempre uma venda de câmbio, pode haver 
uma exportação que é sempre perda de 
substancia para o aís, em matéria de 
balança de pagamento. Não haveria uma 
correspondência da contra partida. A 
primeira pergunta é essa. Mas, vai adiante 
o Deputado Sérgio Magalhães, dizendo 
que em tôda exportação corresponde uma 
venda de câmbio  

A segunda pergunta – Que garantia 
há que essa venda de câmbio 
corresponda á mercadoria importada? 

A terceira – O câmbio vendido no 
mercado livre não poderá ter um destino 
que escape das estatísticas? A questão 
seria portanto, essa – que o câmbio uma 
vez vendido, se destina ou a pagar a 
importação ou a atender a outros 
pagamentos? Eis a questão: Qualquer 
que seja o distino, êste fica registrado nos 
bancos, nas estatísticas e os dados que 
temos registram isso. Creio que é essa a 
pergunta. 

O SR. SERGIO MAGALHÃES – V. 
Ex.ª dá realmente maiores detalhes. Eu 
não conheço o mecanismos. 

O SR. DANIEL FARACO: – Quis 
colaborar com V. Ex.ª porque o nobre 
colega sabe que, velho funcionário de 
Banco, tem a tarimba que põe à nossa 
disposição. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Se 
a venda de câmbio significa venda de 
divisas para o nosso mercado, é perfeito; 
mas, se a venda de câmbio é apenas 
documento que serve para outro objetivo 
que não o da verificação de que o que 
está no documento de venda de câmbio 
tem, depois, sua correspondência na 
prática, o problema é diferente. o 
Deputado Daniel Faraco, entretanto, 
forneceu detalhes mais técnicos para a 
resposta à minha pergunta. 

O SR. PRESIDENTE: – No regime 
anterior à Instrução 204 não era possível 
qualquer operação de exportação sem o 
fechamento de câmbio pelo total, 
conferido o preço da mercadoria 
exportada e fechado o câmbio pela 
totalidade desse preço. Ignoro se as 
Instruções posteriores – e houve muitas – 
alteraram os critérios estabelecidos. 

O SR. DANIEL FARACO: – Não 
alteraram. 

O SR. PRESIDENTE: – Não! Tenho 
a impressão de que houve alteração, 
porque a Instrução 219 diversificou o 
câmbio. Com a diversificação 
estabelecida naquela Instrução, criando 
dois mercados, um financeiro e outro, 
pode-se dizer, de reforma pleonástica, 
mercantil, penso se pretendeu corrigir 
alguma coisa. Não sei como se estava 
praticando o comércio exterior, mas fiquei 
com essa impressão; e tenho, agora, 
oportunidade de aclarar o assunto. A 
Instrução 219, aliás, também foi revoada 
ou modifica. 

O SR. DANIEL FARACO – A 
Instrução 219 nada tem que ver com o 
sistema. Trata-se de simples mecanismo 
desse sistema. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem, em 
parte. Uma vez estabelecido, pela 
Instrução 219, que as cambiais 
resultantes de exportação só podiam ser 
utilizadas para importação: uma vez 
fixado o critério de um mercado digamos 
mercantil, separado de um mercado 
puramente financeiro, houve como que o 
propósito de amparar as importações 
com a cobertura total de tôdas as 
cambiais resultantes de exportação. 
Êste, o intuito da Instrução 219 – 
diversificar. Se, no entanto a revogação 
daquela Instrução não importou em 
tese que se chama um câmbio comum 
– financeiro e mercantil – é questão 
a esclarecer, fàcilmente, nesta 
oportunidade, com o Diretor da Carteira 
de Câmbio e com o Diretor da CACEX, 
que também tem base para isso. 

O SR ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Estou pronto a dar as 
informações, no momento propicio. 

O SR. MEM DE SÁ: – Entendo que o 
primeiro a falar sôbre a questão 
formulada deve ser o Diretor da CACEX. 

O SR. DANIEL FARACO – A 
questão é: se a tôda exportação 
corresponde uma venda de câmbio. 

O SR. MEM DE SÁ: – È possível a 
hipótese formulada pelo Deputado Sergio 
Magalhães?  

O SR PRESIDENTE: – Deseja-se, 
inclusive, um esclarecimento importante; no 
momento do fechamento do câmbio êsse 
organismos acompanham a operação 
cotejando o preço do produto com o 
vigorante no mercado internacional?
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Daí se origina a totalidade ou parte do 
câmbio?  

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Se me permitirem 
responderei as perguntas na ordem em 
que foram formuladas. Poderei fazer 
comentários? 

O SR. MEM DE SÁ: – pode. 
O SR. ANTÔNIO ARNALDO 

TAVEIRA: – Em primeiro lugar, não é 
possível uma exportação legal sem o 
conhecimento dos organismos de 
câmbio. Do contrário, a exportação seria 
ilegal, como a do subfaturamento, 
semelhante a que ocorreu há pouco 
tempo, com a apreensão de café 
exportado ilegalmente. O primeiro passo 
do exportador, uma vez concretizada a 
venda no exterior, é vir à Carteira, de 
Câmbio e fechar o câmbio e de posse 
dos necessários documentos, vai, então. 
CACEX; e neste ponto entramos na 
segunda. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Desculpe nossa interferência, mas, não 
somos conhecedores do assunto. O 
senhor está acostumado a usar 
expressões peculiares e naturalmente, vai 
admiti-las como sendo do concenso geral. 
Quer explicar, por exemplo, o que 
significa fechar o câmbio? 

O SR ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Peço licença para explicar 
que não sou elemento altamente técnico 
CACEX há apenas um ano e jamais 
ocupei função pública anteriormente. 
Assim, é possível tenha que me socorrer 
dos seus assessores técnicos em caso 
de dúvida. 

Respondo, agora, a pergunta do 
Deputado Sérgio Magalhães. Fechamento 
de câmbio significa o seguinte; o individuo 
que vende uma mercadoria ao exterior 
tem á sua disposição um crédito, aberto 
pelo comprador na importância 
correspondente á mercadoria comprada, 
Vai, então á Certeira de Câmbio e declara 
que tem a seu favor um crédito assim, de 
tantos milhões de dólares e vende êsses 
dólares àquela Carteira. Esta converte 
êsses dólares em cruzeiros à disposição 
do exportador, e fica com os dólares à 
sua disposição. 

Isto entra na receita cambial do país. 
Em outras palavras: a qualquer 
mercadoria legalmente saída do  
país corresponde importância idêntica  
em dólares no exterior, à disposição  
do exterior, á disposição do exportador. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Nesse momento diz-se que o câmbio está 
fechado. 

O SR. MEM DE SÁ: –  
Necessariamente; só uma exportação 
clandestina é que poderia fugir a isso. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Quer dizer que existe monopólio cambial 
no Brasil. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Não. Pode vender a outro 
banco, mas entra na receita cambial do 
país. 

O SR. DANIEL FARACO: – Existe 
um oligopólio cambial. Só é possível 
vender a um banco autorizado pela 
SUMOC; portanto, existe um oligopólio 
cambial. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não chega a 
ser um oligopólio. 

O SR. PRESIDENTE: – E' um 
oligopólio a curto prazo, porque os 
bancos são obrigadas ao repasso. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – As disponibilidades estão 
controladas pela SUMOC. Os bancos, por 
sua vez não poderão vender senão dentro 
das leis que regem a movimentação 
cambial. Isso pertence à receita cambial 
do país. 

O SR. MEM DE SÁ: – Seria 
interessante esclarecer o problema de 
repasse que os bancos têm de fazer. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Nem sempre os bancos fa- 

zem o repasse. O Dr. Mario Muniz pode 
esclarecer o detalhe. Nem em todos os 
tipos de operações os bancos são 
obrigados ao repasse porque só operam 
câmbio. Um banco, por exemplo, 
compra uma exportação da laranja. 
Fica com uma disponibilidade, 
correspondente ao crédito dessa 
operação. Então; êsse banco vai vender 
também o seu câmbio, sempre sob o 
contrôle da FIBAN, através da SUMOC, 
etc. de sorte que está dentro da receita 
cambial do país. O espírito é êste. Não é 
permissível sair uma mercadoria sem 
que haja o correspondente crédito em 
dólares no exterior. 

O SR. DANIEL FARACO: – A 
correspondente entrega das divisas 
provenientes dessa exportação. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Pergunta-se se é possível 
sair legalmente uma mercadoria do país 
sem que êste tenha a sua disposição o 
correspondente em dólares. Nem sempre 
a venda é a vista; há casos em que é a 
crédito; mas o banco tem essa 
importância à disposição para pagamento 
dentro de 60, 90 dias e, agora, mais 
recentemente, a prazo maior, mas de 
qualquer forma o crédito está assegurado. 
A segunda parte da pergunta é se êsse 
crédito corresponde efetivamente ao valor 
da mercadoria e como é feita essa 
operação. A feita pela CACEX. O 
interessado de posse do comprovante de 
câmbio, chamado CCC, vai à CACEX e 
explica que aquele crédito corresponde, 
por exemplo, a tantas toneladas de tal 
mercadoria. Então a CACEX verifica, 
dentro dos elementos de que dispõe, se o 
preço corresponde ou não ao valor da 
mercadoria exportada. Indaga-se, 
também, se há possibilidade de fraude. 
Há; é inegável, tanto que se exerce uma 
fiscalização. Esta, entretanto, não pode 
ser, de forma alguma, perfeita; ela o é 
tanto quanto possível porque se exerce 
nos dois sentidos. A fraude pode se dar 
na exportação como na importação. 
Voltamos, agora ao regime abolido pela 
Instrução nº 204; estamos com o câmbio 
controlado e há uma tendência de dar ao 
dólar de exportação e importação valor 
fictício que não corresponde ao que pode 
ser obtido fora dessa transação. Isso 
estimula a fraude, a tendência de um 
exportador dar ao seu produto valorização 
maior do que realmente tem para que 
fique com crédito no exterior e, no sentido 
inverso, o faturamento maior para que, 
através de pagamento feito – digamos à 
taxa de trezentos e oitenta cruzeiros – 
fique, pessoalmente, com um crédito lá 
fora, que permita vender essa diferença 
no câmbio negro por preço superior a 
trezentos e oitenta. 

O SR. DANIEL FARACO: – Para 
sublinhar parte da exposição de V.S., 
devo acrescentar: tôda vez que se prende 
essa taxa, e ela deixa de corresponder ao 
valor efetivo do dólar no mercado, cria-se 
a diferença de nível que dá origem a uma 
manobra – o engenheiro Sérgio 
Magalhães não o ignora. E a diferença de 
nível torna interessante a operação no 
câmbio negro. 

O SR. MEM DE SÁ: –  Há duas 
hipóteses para o sub-faturamento: ó 
artifício cambial, que estimula a fraude e a 
remessa clandestina. Na primeira 
hipótese, pode-se acabar com a fraude 
através da supressão dos artifícios. 
Suprimida a causa, cessarão os efeitos.  

O SR ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Respondidas as três 
perguntas, desejaria fazer um comentário. 

O SR. DANIEL FARACO: – Antes, 
queria uma explicação, que me parece 
importante. 

UMA EXPORTAÇÃO CONTRADA 
dá origem à venda de Câmbio. Só em 
virtude dessa venda a FIBAN expede 
Guia de Embarquem tornando possível 
êsse embarque. Agora, vem outro 
ponto: o da efetivação física da 
exportação. Com a Guia de Em-

barque, o exportador faz passar a 
mercadoria na Alfândega. Pergunto: haverá 
possibilidade de fraude na Alfândega? 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Sim! Com a falsificação da 
Guia. 

O SR. DANIEL FARACO: – Se na 
Alfândega marcassem mil toneladas e 
fizessem embarcar mil e cem; se 
constasse café do tipo tal e embarcassem 
de outra qualidade. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Naturalmente que poderia 
escapar à fiscalização. Existem, na 
fiscalização, três elementos: da Alfândega, 
do Ministério, da Agricultura e da CACEX, 
que têm a função de verificar, fisicamente, 
os embarques embora o trabalho não 
possa ser feito meticulosamente, mas de 
maneira geral. Tem-se, é verdade, 
constatado fraude durante as verificações. 
Por exemplo, no caso do fumo do Rio 
Grande do Sul, em que se embarca 
produto de qualidade diferente. Os fiscais, 
quando suspeitam – porque estendo dentro 
do seu metier, têm faro... 

O SR. DANIEL FARACO: – No Rio 
Grande do Sul é um pouquinho de gente 
ruim! (Riso) 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – ...abrem os fardos e 
verificam a mercadoria. 

Há também, a fiscalização do 
Ministério da Agricultura na exportação de 
minério; precisa-se de visto da Produção 
Mineral, mas quando se quer fraudar, 
sempre se encontra o meio. 

No caso do algodão, a sua 
qualificação é feita pela Bolsa de 
Mercadorias, que expede certificada; mas o 
exportador, no momento de embarque, 
pode trocar as mercadorias. A presença do 
qualificador é necessária para essa 
verificação. Tudo é possível, mas as 
fraudes são eliminadas tanto quanto 
possível. O que mais dá origem a fraude é 
o artifício cambial. No caso da evasão de 
lucros, teria, primeiro, que fraudar o preço, 
burlando a fiscalização da CACEX. Se 
tivesse dado o preço teria que escapar à 
fiscalização até no momento do embarque, 
pois o fiscal poderia chegar até naquela 
hora. Depois, viria a fraude cambial. Teria 
que falsificar sua própria contabilidade e, 
também, que burlar a fiscalização do 
Impôsto de Renda. 

O SR. RUY CARNEIRO: – das mais 
difíceis. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Acontece, porém, que, nas 
verificações dos últimos anos a CACEX já 
fêz recolher cérca de seiscentos milhões 
de cruzeiros que deveriam ter sido pagos 
e não o foram em virtude de fraude no 
desembarque, fraude nas importações e 
fraude no registro do investimentos. 
Depois chegaremos lá. 

A CACEX fiscaliza também as 
inversões feitas em capital estrangeiro. 
Vai ao local, verifica se as mercadorias 
referentes a essas inversões realmente 
correspondem ao que foi lançado e, no 
caso de fraude, a firma é abrigada a 
recolher os ágios as taxas, as multas, 
enfim, tudo quanto deveria pagar se a 
importação fôsse legal.. 

O SR. DANIEL FARACO: – E' 
interessante frizar outro aspecto 
importante: o subfaturamento representa, 
não apenas uma fraude cambial mais, 
também, fiscal. Assim, tôda vez ,que se 
apura uma fraude cambial – porque a 
CACEX tem em vista o problema cambial – 
este facto se está apurando também uma 
fraude fiscal. Neste caso, entra a CACEX 
em contacto com a Divisão do Impôsto de 
Renda para fazer com que as exportadores 
fraudulentos recolham, inclusive, o impôsto 
de renda devido. Êste, um ponto relevante 
de nosso trabalho. 

O SR ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Os grupos de CACEX têm 
apurado grande volume de fraudes e as 
firmas importadoras, responsáveis, não 
atenderam á intimação do recolhimento 
das respectivas importâncias  

porque a CACEX não dipunha de 
elementos de coação e, naturalmente a 
tramitação dos processos é um pouco 
lenta, nas repartições. Tomou-se, então, a 
iniciativa de informar ao Cadastro do 
Banco do Brasil sôbre o procedimento 
dessas firmas, em relação à CACEX. Se 
bem não seja a CACEX diretamente 
subordinada ao Ministério da Fazenda, 
não deixa de ser ligada, pelo cordão 
umbelical ao Banco do Brasil – é, 
portanto, uma Carteira do Banco do 
Brasil. Seria, portanto, absurdo, 
consignasse o Cadastro daquele Banco 
as melhores informações sôbre 
determinada emprêsa que procedeu 
fraudulenta e desonestamente com a 
CACEX, consciente e ás vezes, até 
inconscientemente. Passamos pois a 
informar ao cadastro do banco do Brasil, 
em virtude disso, firmas começaram a 
fazer os recolhimentos devidos, porque 
nisso tinham tido interesse.  

Companhia que lida com milhões de 
cruzeiro e haviam deixado de recolher 
vinte, trinta ou cinqüenta milhões de 
cruzeiros imediatamente saldaram seus 
débitos. 

A fiscalização da CACEX – é ponto 
que quero acentuar – é feita tão 
rigorosamente quanto possível. Se 
considerarmos, por exemplo, que existe 80 
mil peças de automóvel, podermos ter idéia 
do volume de importações e exportações 
realizadas e das dificuldades da Carteira 
em verificar, exatamente todos os preços. 
Verifica tão honestamente quanto possível; 
mas muitas vêzes encontra-se em 
dificuldade, por ocasião de desembaraço 
de determinada mercadoria, por não dispor 
de lista de preços. Nestes casos, precisa 
solicitar catálogos no exterior, a fim de 
verificar se os preços são correspondentes, 
se há descontos, enfim, uma série de 
detalhes. Acentuo que isso é minúcia e visa 
apenas ao esclarecimento da questão. De 
medo geral, o grande volume de nossa 
exportação, que compreende artigos 
principais como café, açúcar e algodão, 
tem elementos de contrôle relativamente 
fácil. 

O SR. DANIEL FARACO: – Creio 
que há um ponto interessante a frisar: a 
fiscalização da CACEX tem certos limites 
impostos pelo próprio interêsse nacional. 
Poderia acontecer que a CACEX, ao 
impor multas de vinte, trinta e cinqüenta 
mil cruzeiros, isto é, ao perseguir a 
pequena fraude, criasse ambiente tal que 
desestimulasse as exportações através 
de burocracia muito grande. Há, pois, 
limite, tanto de um lado como de outro, 
que todos bem compreendemos. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Daí a 
dificuldade. 

O SR. MEM DE SÁ: – O importante 
a fixar é que nos principais produtos de 
exportação – sobretudo de expotração, 
porque o problema da importação, creio é 
mais difícil, porquanto há preços 
internacionais conhecidos pela CACEX e 
ela exerce fiscalização – a possibilidade 
de fraude é questão da qualidade e 
quantidade da mercadoria na Alfândega. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Agora, que estamos 
intensificando a diversificação das nossas 
exportações, há certas praxes que estão 
sendo mais elásticas, pela necessidade de 
criarmos novos mercados. A praxe adotada 
anteriormente era a seguinte: o preço do 
produto de exportação deve ser o do 
mercado interno mais as despesas para 
colocá-lo a bordo. Temos o caso de um 
exportador que vende trinta caixas de 
geléia para a Austrália, produto que 
evidentemente, vai como amostra, porque 
ninguém na Austrália comeu geléia de cajú 
goiaba, marmelo, jaboticada, enfim de 
frutas tropicais. Se fixássemos preço a 
exportação não seria feita. A nosso ver 
devia-se mandar até de graça. Outro 
caso concreto é o da GILLETE. A firma 
tinha possibilidade de exportar aparelhos 
em plástico para a Argentina e a 
Venezuela. Quando, inicialmente, pediu a
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licença, um funcionário da CACEX fêz 
objeção, porque verificou que o preço de 
venda era menor que o interno. Então, a 
GILLETE procurou-nos para explicar a 
razão disso. Informou-nos, em primeiro 
lugar, que suprimira tudo quanto era 
desnecessário, a fim de baixar o preço. No 
Brasil vendeu os aparelhos acondicionados 
em caixas de papelão com dizeres em 
português, o que suprimiram, porque 
podem ser impressos naquelas praças. O 
mesmo ficaram com a caixa de celofane. 
Estavam mandando só o aparêlho. 

O SR. MEM DE SA – Aliás, fabricado 
no Rio Grande do Sul. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA – Têm um preço único para 
todo o território nacional. Nesse preço 
único fizeram a média dos fretes para os 
diversos pontos – Rio Grande do Sul 
Pará, Rio de Janeiro. Evidentemente 
êsses fretes são suprimidos na venda 
para o exterior porque não pagam, uma 
vez posta a mercadoria a bordo. Diante 
de uma justificação dessa, dada de boa fé 
e verificando que realmente não há 
fraude, a CACEX aplica a lei com certa 
elasticidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Isto revela o 
cuidado da CACEX em apurar, investigar 
as exportações nesses casos, que devem 
ter sido de pequeno vulto. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: –  E' apenas um exemplo, para 
se ver que não há critério muito rígido, 
mas também não há, facilidades. O único 
produto que escapa à CACEX é o café, 
cuja exportação, como se sabe, é 
fiscalizada pelo IBC. 

O SR. DANIEL FARACO: – Há um 
ponto sôbre o qual o deputado Sérgio 
Magalhães insiste e convém deixar claro 
para esclarecimento geral. Trata-se da 
exportação do minério. Há, em tôrno da 
exportação de minério qualquer dificuldade 
especial para uma fiscalização mais 
precisa, mais exata? Creio que o deputado 
Sérgio Magalhães tem notícia de qualquer 
fraude. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Foi 
publicado numa revista a meu ver, de 
grande conceito – "Conjuntura 
Econômica", se não me engano, no 
princípio do ano passado, o que afirmei a 
respeito do minério. 

O SR. DANIEL FARACO – Pue 
haveria subfaturamento, exportação sem 
fiscalização? 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Não havia contrôle algum. Como no Brasil 
já é muito grande o público leitor dêsses 
assuntos, e o órgão oficial não desmentiu, 
passei a admitir que aquela publicação 
correspondesse á verdade. Os 
economistas que colaboraram naquela 
revista – no Brasil há poucos economistas 
– são em geral os mesmos que exercem 
funções em órgãos oficiais, inclusive na 
Fundação Getúlio Vargas. 

O SR. DANIEL FARACO: – Seria de 
tôda a conveniência esclarecer bem êsse 
ponto, porque se não fôr dirimido aqui, 
têlo-á de ser depois. A questão seria a 
seguinte: emprêsas de mineração 
estariam exportando minério e não estaria 
havendo a correspondente entrega de 
divisas, nesses casos. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Aliás, dizia a revista "Conjuntura 
Econômica" que o processo da 
exportação de minério diferia inteiramente 
da técnica empregada para as demais 
exportações; havia uma concessão... 

O SR. DANIEL FARACO: – Para 
esclarecer melhor o pensamento lembro a 
seguintes hipótese: á fraude poderia 
ocorrer em dois momentos. 

O SR. SERGIO MAGALHÃES: – A 
revista, aliás, publicou como sendo a 
fraude um possibilidade ocorrente no 
nosso sistema; chamou até a atenção 
para a necessidade de se colocar a 
exportação do minério dentro do mesmo 
padrão adotado para a exportação das 
outros produtos. 

O SR DANIEL FARACO – As 
alternativos parece que são as seguintes 

tes: o Deputado Sérgio Magalhães, 
depois de ler a informação publicada na 
revista "Conjuntura Econômica", disse 
que não se tratava, pròpriamente, de 
fraude, mas de uma concessão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é bem 
concessão. 

O SR. DANIEL FARACO: – Uma 
tolerância, uma falha, então. Mas, 
voltemos ao sistema. Essa emprêsa, ou 
qualquer que seja – nacional ou 
estrangeira – quando vende o minério 
atualmente – aqui vem o depoimento do 
Diretor da CACEX – é obrigada a fechar o 
câmbio, quer dizer, contratar com o banco 
autorizado a entrega das divisas cambiais 
correspondentes – ela faz, ou não, isto. E 
na hora do embarque, aí sim, é que talvez 
pudesse haver alguma novidade. Na hora 
do embarque, repito, quando se trata de 
minério, ou mercadoria de grande pêso, a 
emprêsa poderia declarar pêso diferente: 
então, não se estaria embarcando 
exatamente aquilo que disse haver 
vendido; a fraude poderá ocorrer num ou 
noutro momento. Fora dessas duas 
ocasiões não vejo como poderia ocorrer a 
fraude. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – A 
exportação do minério devia ser feita pelo 
mesmo processo adotado para a 
exportação dos outros produtos. 

O SR. MEM DE SÁ: – O Deputado 
Sérgio Magalhães esclareceu bem a 
hipótese. A opinião não é dele, mas, leu-a 
na revista citada. Agora, não se trata do 
problema do subfaturamento. Êsse 
ocorreria se vendesse um minério de 
determinado teor e se atribuísse, na 
exportação, a teor diverso. Aí estaria 
havendo o subfaturamento: o minério 
valeria 10 e estava sendo faturado como 
8. Mas, a hipótese que S. Exa. formulou 
não é essa. E' a de uma subsidiária 
estrangeira, que faz a remessa de 50 mil 
toneladas e não fecha o câmbio e nem 
vende no Brasil as divisas 
correspondentes. 

O SR. ARNALDO TAVEIRA: – Não 
é possível isso. Mandei chamar um 
assessor para apurar alguma 
irregularidade, a fim de impugnar 
qualquer fraude. Parece-me que S. Exa. 
está fazenda confusão. O que houve foi 
uma concessão anteriormente feita à 
ICOMI, que se instalou no Brasil cem o 
compromisso de pagar em minério, a 
maquinaria e sua instalação. Uma parte 
do minério exportado, correspondente ao 
pagamento da maquinaria, seria então 
retido, para amortecer êsse 
financiamento. 

O SR. PRESIDENTE: – Exato. Mas, 
há o contrôle cambial. 

O SR. ARNALDO TAVEIRA – Quer 
dizer que dispomos de uma certa 
percentagem, de uma quantia tal de 
dólares e a outra parte retida é conhecida 
pelo fechamento de câmbio. 

Mandei chamar um assessor para 
investigar se houve algum caso de fraude, 
que tenha dado origem a isso.  

O SR. ALCIDES BEZERRA NETO: 
– Não seriam casos de consignações, 
porque êsses estariam sujeitos a 
fechamento de câmbio. E estariam, 
realmente, amortizando, pagando as 
máquinas com minério? 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Estão fechando o câmbio a posteriori. 

O SR. MÁRIO MIRANDA MUNIZ: – 
Permita-me um esclarecimento: esas 
operação foi financiada pelo EXIMBANK à 
ICOMI e no contrato havia uma cláusula 
que previa que parte do valor exportado 
ficaria retido para pagamento dêsses 
financiamentos leito em maquinaria e 
respectiva instalação, fornecido á ICOMI 
e a outra parte, que retornaria ao Brasil 
ficaria incorporada ao Balanço de 
Pagamentos. O fechamento do câmbio 
sempre existiu. – E' normal. Tôda 
operação de fechamento de câmbio 
era realizada; sómente, o pagamento

se processava com parte do produto de 
exportação. 

O SR. RUY CARNEIRO – Deve ser 
a parte de amortização de financiamento. 

O SR. MEM DE SÁ – Se o Diretor da 
CACEX me permite uma sugestão, em 
benefício do esclarecimento público 
lembraria que chamasse a direção da 
revista "Desenvolvimento e Conjuntura", 
publicação autorizada, de prestígio. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES – A 
publicação foi no início do ano passado. 

O SR. MEM DE SÁ –   da 
Confederação Nacional da Indústrias 
porque êsse artigo deve ter causado, em 
grande número de leitores, grande 
perplexidade. Seria, pois, interessante 
que a própria Revista desfizesse o 
engano cometido. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA – Sempre respondo, quando 
chegam ao conhecimento da minha 
seção, aos artigos ou publicações de 
jornais e revistas que não correspondem 
à realidade. 

O SR. PRESIDENTE: – Deputado 
Sérgio Magalhães focalizou a questão da 
retenção de recursos cambiais no 
estrangeiro e a remessa, para o Brasil, de 
apenas parte do resultado da exportação. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES – 
Segundo me foi informado, isso ocorreu, 
em determinado caso, e a retenção se 
destinou a pagar o financiamento. 

O SR. PRESIDENTE – O 
financiamento do Export & Import Bank 
estava registrado e a operação também. 
Foi pagamento normal. 

O SR. MEM DE SÁ – Foi retenção 
normal. E' como se se tivesse vendido o 
câmbio aqui e, depois, retido apenas 
parte dêsse câmbio. Poupou-se a 
oporeção bancária. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA – Simplificou-se a operação. 

O SR. PEDRO MATTA MACHADO 
– Só para fim de esclarecimento informa 
que, mesmo essa parte retida no 
estrangeiro, é objeto de operação cambial 
pelo fechamento do câmbio, pelo 
recolhimento de selos, pelo pagamento 
de todos os direitos devidos numa 
operação cambial. 

O SR. DANIEL FARACO – E é 
consignada no Balanço de Pagamentos. 

O SR. PEDRO MATTA MACHADO 
– Exato. Além disso, há operação similar 
realizada pela Companhia Vale do Rio 
Doce, também com o Export & Import 
Bank para aquisição de máquinas. 

O SR. RUY CARNEIRO – Certo. 
Empréstimo para compra de 
maquinismos. 

O SR. MEM DE SÁ – E uma parte do 
minério exportado se destinava à 
amortização do financiamento. 

O SR. PEDRO MATTA MACHADO 
– Essa operação, inclusive, já foi 
completamente liquidada. A amortização, 
portanto, é objeto de fechamento de 
câmbio, do recolhimento de selos, do 
pagamento, de todos s direits inerentes a 
uma operação cambial e, também, 
incorporada ao Balanço de Pagamentos. 
Recolhem-se, repito, todos os direitos que 
incidem sôbre qualquer operação 
cambial. 

O SR. MARIO MUNIZ – Na época da 
realização da operação da INCOMI com o 
Export & Importa Bank, exigiu-se, como 
garantia, que parte das divisas 
retornariam e que parte ficaria retida no 
exterior; e o próprio Govêrno brasileiro 
concordou com a exigência. 

O SR. RUY CARNEIRO – Como 
garantia para a maquinaria. 

O SR. PRESIDENTE – Há outro 
aspecto que gostaria que o Deputado 
Sérgio Magalhães focalizasse. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES – O 
outro aspecto é o seguinte: Relativa- 

mente ao problema da remessa de lucro, 
desejava saber se o remetente declara, 
em algum documento, quando remete 
divisas o quando não se trata de 
exportação ou importação, isto é, se 
declara estar comprando câmbio, ou 
retendo quantia X a título de remessa, de 
lucros. 

O SR. DANIEL FARACO: – Sim, 
tem que classificar a operação. 

O SÉRGIO MAGALHÃES: – Essa 
declaração é fiscalizada depois, a fim de 
se verificar se, de fato, corresponde aos 
balanços das emprêsas, se elas tem 
liberdade ou se é possível que uma 
emprêsa estrangeira tenha determinado 
lucro e não queira que figure, totalmente, 
nas estatísticas de remessa, porque 
naturalmente paga, impôsto sôbre essa 
remessa. Poderá desdobrar essa 
remessa, incluindo os lucros noutras 
itens, como sejam "Donativos", "Juros", 
ou qualquer outro pagamento no exterior. 
E' possível que façam isso e não haja 
depois verificação, através dos balanços, 
do que a quantia que declarou estar 
remetendo corresponde, integralmente, 
jeito com as demais, a lucros. Uma vez 
que o registro é feito pelo próprio 
remetente, é possível que êle lance nesse 
documento, com outras remessas, 
"Juros", "Donativos", aquilo que 
corresponde, na realidade, a lucros 
obtidos no Brasil. 

O SR. DANIEL FARACO: – Permita-
me V. Ex.ª clarear um pouco o seu 
pensamento: ninguém pega impôsto 
sôbre remessa de lucros. O impôsto de 
renda é pago na hora em que... 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Há 
um impôsto sôbre remessa. 

O SR. DANIEL FARACO: – Havia, 
antigamente. Atualmente, o que existe é o 
seguinte: os rendimentos creditados, 
atribuídos a residentes no exterior, pagam 
uma taxa de 25% sôbre remessa. Não 
existe impôsto. V. Exª, colaborou na 
elaboração da Lei de Tarifas e deve 
lembrar que, naquela ocasião, suprimidos 
a taxa antiga de 50% sôbre a remessa, 
que foi substituída pela de despacho 
aduaneiro, precisamente para evitar o 
mercado negro, que o comerciante, ou 
quem fizesse a remessa, para não pagar 
os, 5%, o fizesse no mercado negro. E' 
muito mais importante para nós que, 
essas coisas se façam visivelmente, do 
que debaixo de poncho. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Nossa fiscalização cinge-se 
ao seguinte: quando é feitio um 
investimento na forma de remessa de 
maquinaria, entrada como parte do 
capital, há o compromisso da firma de 
não transferir em dinheiro a importância 
dêsse capital, que permanece no país, 
representado pelo valor das máquinas. A 
fiscalização de, CACEX, então é, no 
sentido de verificar se a firma fêz remessa 
encoberta, como parte de pagamento da 
maquinaria, que seria uma fraude, mais 
conveniente, antigamente, memento 
vigorava a Instrução 113. A CACEX 
fiscaliza isto. Vai ao local, verifica se as 
máquinas correspondem à importância 
licenciada, se estão em funcionamento 
para os fins a que se destinam também 
examina a contabilidade da firma, no que 
se refere a remessas e outros 
lançamentos que, possivelmente, possam 
encobrir um pagamento disfarçado 
dessas máquinas, como "Donativos", etc. 
Se isto não é justificado, a CACEX pode 
impugnar e exigir o pagamento de tudo 
que a firma teve como vantagem. Esta a 
parte que se refere à CACEX. As 
emprêsas estrangeiras poderão remeter 
como "Serviços" tudo aquilo que é legal. 
A CACEX não pode impedi-lo. 

O SR. MEM DE SÁ – Aí, quem 
tem que fiscalizar é a Carteira do 
Câmbio e, especificamente, a FIBAN. 
O Diretor da Fiscalização Bancária 
poderia expôr-nos como opera aquele
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Coluna ilegível O SR. MEM DE SÁ: – A fiscalização 
existe sempre, no contrário do que supõe 
o Deputado Sérgio Magalhães. Uma 
emprêsa, por exemplo, pode remeter 
seus lucros, quanto quiser pelo mercado 
de taxa livre. 

O SR. DANIEL FARACO: – Basta 
ter cruzeiros para remeter. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – E' 
ponto de vista estatístico. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pergunto: se a 
firma não quiser declarar que é remessa 
de lucro e se servir de outra rubrica, 
existe fiscalização? 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – A do Impôsto de Renda. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exemplifico. 
Na hipótese da remessa de lucros, como 
se assem juros, a remessa de juros não 
fica sujeita à fiscalização, ao contrôle da 
existência de contrato justificativo 
daqueles juros?  

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Existe o Impôsto de Renda. 
Se uma firma remete juros ou donativos 
ao invés de lucro, o que está fraudando? 
O Impôsto de Renda. 

O SR. MEM DE SÁ: – Claro. 
O SR. ANTONO ARNALDO 

TAVEIRA: – O Impôsto de Renda tem 
fiscalização permanente nas firmas, e 
nada perdoa. Se uma emprêsa declarar 
certa importância, como donativo, e o 
Impôsto de Renda verificar que a 
remessa não corresponde ao declarado 
transformando-se, portanto, o impôsto 
sonegado em lucro da companhia, 
aplicar-lhe-á, incontinente, a multa 
prevista em lei. 

O SR. MEM DE SÁ: – Qual o 
entrosamente que existe, no problema 
cambial, entre a FIBAN e o Impôsto de 
Renda? 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – O Impôsto de Renda é 
inteiramente à parte. 

O SR. MEM DE SÁ: – O Impôsto de 
Renda não é notificado dessas 
remessas? 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Verifica isso através de sua 
própria fiscalização. O Impôsto de Renda 
tem fiscalização permanente nas firmas 
nacionais e estrangeiras, que são 
obrigadas a incluir os balanços nas 
declarações do Impôsto de Renda. Se a 
Divisão do Impôsto de Renda verifica que 
a firma remeteu juros, glosa a parcela e 
exige o comprovante de que, realmente, 
houve remessa de juros. 

O SR. PRESIDENTE: – Nesse 
momento aparece o contrato do qual se a 
originou a obrigação da remessa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Se a firma – 
remeter juros superiores aos que sua 
escrita menciona? 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – O interêsse dela é fraudar o 
Impôsto de Renda: não o cambial. 

O SR. DANIEL FARACO: – Não há 
interêsse em fraudar o câmbio.  

O SR. MEM DE SÁ: – Pergunto: Se a 
FIBAN não fizer a comunicação ao Impôsto 
de Renda, êste pode ficar inadvertido? 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – A Divisão do Impôsto de de 
Renda fiscaliza, permanentemente. E' sua 
função. Não faz outra coisa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas seria 
colaboração preciosíssima para o Impôsto 
de Renda. 

O SR. RUY CARNEIRO: – O 
Deputado Sérgio Magalhães quer 
esclarecer a sua dúvida? 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Êsse fato não resulta, absolutamente da 
falha da FIBAN ou qualquer órgão 
técnico, mas do sistema de liberdade de 
remessas. Se há liberdade de remessa há 
liberdade de incluir qualquer remessa em 
qualquer item que o individuo deseje, no 
momento. Êsse o problema. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Não há necessidade de item 
quanto à remessa. 

O SR. MEM DE SÁ: – No mercado 
controlado, a meu ver, há mais 
possibilidade de fraude. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Não estamos discutindo a vantagem ou 
não dêsse tipo de mercado. O que tenho 
sustentado é que as estatísticas de 
remessas e o movimento de capitais no 
Brasil não correspondem à realidade; 
pricipalmente depois da instituição do 
mercado livre, com a Lei nº 1.807. Tal 
não decorre de falhas dos serviços, nem 
é da responsabilidade de quem quer que 
seja; decorre do próprio sistema. Se o 
Brasil se da ao luxo de possuir liberdade 
cambial para os movimentos de capitais, 
então, os serviços dos órgãos técnicos 
não podem, em absoluto, exigir um 
comprovante de que está remetendo 
dinheiro para o exterior, a fim de saber 
se aquilo é "lucro", "donativo" ou o que 
seja. Inclusive pode um empregado da 
firma adquirir divisas, distribuir essa 
aquisição em várias casas bancárias, 
tomar um avião e levar dentro de sua 
bôlsa a quantia de dólares sue desejar. 
Êste não é o problema. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – E a escrita da firma? 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Êsse é outro problema.  

O SR. DANIEL FARACO: – Êsse é o 
problema. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Estamos no problema da estatística de 
remessa de lucros... 

O SR. DANIEL FARACO: – E a sua 
fidedignidade. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
...que não corresponde à realidade, não 
por culpa de ninguém, não por defeito 
técnico – mas em virtude da lei vigente, 
a 1.807, que estabeleceu o mercado 
livre no Brasil. Tanto é assim que as 
estatísticas de remessas de lucras 
mostram uma diminuição de remessa – 
o que, a meu ver, é um paradoxo. Se o 
país cada vez mais, tem a oferecido 
condições para o aumento da e entrada 
de capitais estrangeiros, evidentemente 
que os lucros deviam também aumentar, 
de conformidade com o progresso dos 
capitais entrados, embora o Deputado 
Daniel Faraco interprete isto como 
vantagem do mercado livre. S. Ex.ª 
acredita nessas estatísticas e entende 
que o mercado livre, só por si, veio 
diminuir a remessa de lucros  
para o exterior. E' ponto de vista 
respeitável... 

O SR. DANIEL FARACO: – Aqui a 
não há pontes de vista respeitáveis; 
pontos de vistas que correspondem ou 
não à realidade. Assim coloco o meu; 
temos que entrar em contato uns com  
os outros e examinar as diferentes 
opiniões. 

O SR SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Quero deixar patente, perante a 
Comissão, que as estatísticas de remessa 
de lucros não têm base legal para que 
correspondam à realidade. 

O SR. PRESIDENTE: – Êsses 
órgãos não estão devidamente armados 
para a fiscalização. 

O SR. SERGIO MARINHO: – Não 
estão aptos a exercê-la. 

O SR. DANIEL FARACO: – Sr. 
Presidente. é muito importante êsse 
ponto. Embora já estejamos investindo o 
para o terreno do debate, não quero sair 
do objetivo da nossa reunião, que é o de 
verificar até que ponto as estatísticas 
são dignas de crédito e até que ponto se 
pode ou não melhorar ou refazer o 
sistema pelo qual essas lei estatísticas 
são feitas. Primeiro, entendo que  
não deve haver nenhuma idéia 
preconcebida. Aqui, só os fatos e as 
circunstâncias é que devem ser  
pesadas e examinadas. A situação atual 
é a seguinte: quem dispõe de cruzeiros 
hoje, e vai comprar no câmbio  
livre, deve, ao adquirir as divisas 
preencher uma nota de câmbio, na 

qual deve declarar o fim daquela 
remessa... 

O SR. PRESIDENTE: – O fim da 
operação. 

O SR. DANIEL FARACO: – ...por 
que está remetendo tanto de lucro de sua 
firma e tanto de juros. Observe- e que 
essa nota de câmbio ainda não é, hoje, 
uma exigência da fiscalização da 
SUMOC, do Banco do Brasil, da 
fiscalização bancária. Não é ainda uma 
exigência legal. Sou dos que sustentam a 
necessidade de se tornar essa exigência 
legal, isto é, dar às declarações dessa 
Nota uma responsabilidade at penal – se 
se quiser – para o futuro. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quanto a isso 
não há dúvida. 

O SR. DANIEL FARACO: – Mas 
vamos verificar até que ponto essa Nota, 
como exigência, traz para as estatísticas 
uma certa credibilidade. 

Note-se: dizer que as estatísticas 
colhidas não correspondem à verdade é 
algo que se precisa provar, não se pode 
apenas alegar. Por exemplo: o cidadão. 
ao fazer a remessa, impelido por 
interêsse, poderá alegar que esta 
remetendo como donativos o que seria 
lucro. Formulando a hipótese, surge a 
pergunta: por que faria êle isso? Com isso 
êle não está deixando de pagar nada pela 
remessa, por que esta não paga mais por 
ser de uma ou outra forma. Êle estaria 
remetendo sob a forma de donativos o 
que foi lucro; mas surge a questão: êsse 
lucro está ou não registrado na sua 
escrita? 

O SR. SERGIO MARINHO: – Êsse é 
outro problema. 

O SR. DANIEL FARACO: – Se o 
cidadão, ou uma firma, registrou na sua 
escrita 300 milhões de cruzeiros de lucro 
e remete 450 milhões, sendo que 300 
milhões foram os lucros confessados e 
150 foram os lucros ocultos, então note-
se que o problema surge não no 
momento da remessa, mas, sim, no 
momento em que o lucro foi apurado e 
contabilizado. 

Aí, então, o Impôsto de Renda é que 
foi burlado, fracassado, na hora em que a 
firma; tendo realizado lucro de 450 
milhões de cruzeiros, apenas registrou 
300 milhões. Mas, o que se está 
impugnando aqui, o que se está 
procurando saber é se o cidadão, que tem 
um lucro de 300 milhões de cruzeiros, 
tem a possibilidade de falsificar a Nota de 
Câmbio. 

Ora, êle não terá interêsse nenhum 
em falsificar a Nota de Câmbio, se, 
fazendo isso, apenas se expõe a um risco 
muito grande de ser apanhado, no 
momento de remessa, aquela fraude 
fiscal que não foi apurada no momento de 
contabilização. 

Em suma, o que há, da parte da FIBAN 
– não posso admitir o contraria – é que ela 
não pode, não dispõe de meios para uma 
fiscalização prévia, que não seria possível, 
pois teria que mobilizar um exército de 
funcionários e sem maior vantagem. 

Voltando ao primeiro ponto: por que 
o cidadão iria fazer isso? Apenas para 
falsificar as estatísticas? Que interêsse 
poderia ter determinado cidadão para 
falsifica-la? Enfim, o que acontece com a 
fiscalização bancária sucede, de modo 
geral. Todos estamos o sujeitos a uma 
pressão da lei, mas não o somos 
prèviamente fiscalizados. Nenhum de nós 
pode andar armado, sem licença; não nos 
prendem, a todo momento, para verificar 
se portamos ou não arma. 

Em determinado momento é possível 
que essa fiscalização se faça necessária; 
entretanto, é também possível que o 
nosso Balanço de Pagamentos estivesse 
a demonstrar que haveria fraude e, então 
a FIBAN não só teria e todos os 
elementos ao seu dispor como, 
certamente, os poria em ação para apurar 
o que existia. O que afirmo a é que as 
estatísticas, como eu as rece-
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bo, como eu as temo, através do Boletim 
ou de outros documentos da SUMOC, 
parecem-me perfeitamente válidas. 

Não é possível impugnar estatísticas 
com alegações dessa espécie, ou no meu 
caso, por que não provam a teoria que 
sustento. Minha teoria é que se deve 
ajustar aos fatos; não os fatos à minha 
teoria. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – O 
Deputado Daniel Faraco está no 
pressuposto de que, quando procede à 
remessa, a fiscalização do lmpôsto de 
Renda já teria alcançado o exame do 
balanço que a consigna. 

O SR. DANIEL FARACO: – Não 
sustento isso. Pelo contrário; minhas 
palavras estão registradas pela 
taquigrafia, e poderemos lê-las, 
posteriormente. Digo que a FIBAN não 
faz fiscalização prévia; e nem me parece 
necessário. O que estamos querendo 
saber é se a legislação deve ou não 
determinar se proceda à fiscalização 
prévia, que hoje não se faz. Aliás não vejo 
razão nem maior interêsse em que 
determinada firma, pelo simples gosto de 
dizer que está remetendo donativos, em 
vez de lucros, proceda desa forma. Ao 
contrário: se exporia a grave risco se 
fizesse declaração falsa. A menos que se 
tratasse de operação de pequena 
expressão material, atrás da qual não é 
possível pormos a fiscalização bancária. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Estamos numa reunião, no Rio de 
Janeiro, justamente para entrar em 
contato com os órgãos técnicos capazes 
de dirimir nossas dúvidas. Creio que os 
comentários e discussões sôbre os 
resultados da lei poderão, por questão de 
economia de tempo, ficar para depois. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exato. 
O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Na 

realidade, ocorre o que previ na última 
reunião da Comissão, isto é, que o exame 
por nós realizado não modificaria pontos 
de vista. Mas, passarei adiante, deixando 
apenas registrado que houve uma 
pergunta e uma resposta da autoridade 
competente. Isso, importante. 

Quanto às conseqüências as 
estudaremos em Brasília, onde temos que 
debater o assunto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Antes de 
passar-se adiante, me permitiria 
interromper V. Exa., para formular duas 
perguntas, que creio, ainda se referem ao 
ponto agora apreciado. 

A primeira é a seguinte: embora não 
seja determinação legal, nenhuma 
operação de câmbio pode realizar-se, no 
brasil, sem o preenchimento da respectiva 
nota de câmbio. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Perfeito. 

O SR. MEM DE SÁ: – Embora não 
haja determinação legal é como se 
houvesse. 

O SR. PEDRO MATTA MACHADO: 
– Existe determinação legal. 

O SR. MEM DE SÁ: – Através de 
instrução? 

O SR. PEDRO MATTA MACHADO: 
– Não, existe lei. 

O SR. MEM DE SÁ: – Assim, ao 
contrário do que supunhamos, existe 
determinação legal de que nenhuma 
operação de câmbio é possível sem o 
preenchimento da Nota de Câmbio, em 
que a operação é classificada. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Perfeito. Mas, minha dúvida não era 
sôbre o fato de haver ou não o 
preenchimento de Nota de Câmbio e, 
ilegível sôbre a necessidade do individuo, 
nas remessas para o exterior... 

O SR. MEM DE SÁ: – O segundo 
ponto é: tôda remessa de lucros 
clandestina tem por objetivo não fraudar o 
sistema cambial e, sim, o Fisco. Estou 
observando a recomendação do 
Deputado Sérgio Magalhães e quero que 
fique registrada. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – O 
nobre Deputado Daniel Faraco entende  
que, pela fato de ter sido extinto o  
impôsto que incidia sôbre a remessa, 

teria desaparecido a vantagem de o 
exportador não declarar seu lucro. 

O SR. DANIEL FARACO: – O 
Deputado Sérgio Magalhães incorre num 
grave, equivoco. Não sei o que disse e as 
notas taquigráficas o podem comprovar. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Se 
está nas notas taquigráficas não há dúvida. 
Disse eu que podia havia o interêsse de 
não declarar, no documento necessário, o 
volume de remessa, por que de pagar o 
impôsto sôbre essa remessa. 

O SR. DANIEL FARACO: – Não 
sôbre remessa e sim sôbre o lucro. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Não custa fixar esse aspecto. Se, 
realmente, houver interêsse de se 
declarar, no formulário, montante de 
lucros inferior, sob a rubrica de "lucros" 
própriamente ditos, isto poderá trazer 
complicações com o Impôsto de Renda. 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio que o 
nobre Deputado não alcançou o que 
pretende fixar, o que é o seguinte: – 
sempre que, no preencher uma Nota de 
Câmbio, ocultem-se lucros sóbre outras 
rubricas, o objetivo não é fraudar o 
câmbio, o objetivo exclusivo é fraudar o 
Impôsto de Renda. 

O SR. DANIEL FARACO: – Estou 
de acôrdo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vem agora 
um terceiro ponto, também muito 
importante: num regime que não seja de 
taxas livres, determinada emprêsa 
estrangeira, que frauda o Impôsto de 
Renda não declarando o total de seus 
lucros, pode ou não remeter êsses lucros 
através do câmbio negro? 

Quero resposta a esta pergunta: – 
num regime de câmbio controlado, de 
menopolio e câmbio, uma emprêsa que 
fraude o Impôsto de Renda, ocultando 
lucros, pode ou não remeter êsse 
excesso de lucros, através do câmbio 
negro? Quero que me respondam à 
americana: "Yes or no"? 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Ainda não 
auvi a resposta. Quero, que os técnicos 
me digam se, num regime de câmbio 
controlado, uma fraude no Impôsto de 
Renda não permite a remessa de lucros 
através do câmbio negro. 

O SR. SERGIO MAGALHÃES: – 
Câmbio negro existe em qualquer 
sistema. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agora vem a 
minha conclusão que pergunto se está 
certa: o regime de taxa livre não favorece 
mais do que o de câmbio controlado a 
existência de fraude? 

O SR. DANIEL FARACO: – Ao 
contrário, por que torna visível e claro o 
que não seria visível nem claro. 

O SR. MEM DE SA': – Esses os 
pontos que desejo fixar, por que de pois 
virão os debates. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – A primeira parte de sua 
afirmação, de que a remessa de "juros" e 
"donativos" encobre uma vantagem para 
a firma no que se refere à burla do 
Impôsto de Renda, é perfeita, por que 
compete ao Impôsto de Renda a 
fiscalização, mas há uma outra também e 
é que deve ser pelo câmbio. 

São os investimentos anteriormente 
feitos pela Instrução 113, que a CACEX 
fiscaliza. Haveria possibilidade de uma 
firma remeter como "Donativos" o que se 
destinasse a pagamento de maquinarias. 
Estaria, no caso, auferindo vantagens de 
um investimentos, estaria realizando uma 
compra, dissimulando o pagamento da 
compra através de "Donativos". Cabe à 
CACEX fiscalizar. Tôda vez que 
constatava uma frande, como ainda hoje 
se constata, ela impugnava. Se a firma: 
gozou de determinadas vantagens para 
invéstimentos, impugna a denúncia como 
fraude, no que se refere à parte cambial. 

Quanto ao outro ponto: se no 
câmbio controlado se pode remeter com 
a mesma facilidade. Sim. Pode-se 
remeter com a mesma facilidade. Usando 
mesmo a imagem empregada pelo

Deputado Sérgio Magalhães, qualquer 
empregado da firma, uma vez que não 
conste da escrita, poderá comprar a 
divisas no câmbio livre ou no negro e 
levar como remessa. 

Desejo frisar: a conclusão a que 
chegou o Deputado Sérgio Magalhães é 
pessoal e diferente da que nos é ditada 
pela experiência. O câmbio controlado 
não se favorece a fraude como será um 
poderoso estímulo, em todos os sentidos, 
dando aos fraudadores possibilidades de 
se beneficiarem muito mais que no 
câmbio não controlado, porque a 
disponibilidade de divisas é menor. Não 
há artifícios de subfaturamento que, no 
câmbio controlado, se torna geral. Na 
grande parte de nossas e exportações e 
importacões, não haverá possibilidade  
de contrôle, por que há firmas que 
importam, só de peças de automóveis, 
oitenta mil. No câmbio livre não há 
interêsse. 

O SR. MEM DE SÁ: – No câmbio 
livre há interêsse para remeter lucros não 
declarados. 

O SR. ARNALDO TAVEIRA: – Mas 
não de comprar divisas. Que interêsse 
terá uma emprêsa de correr o risco de ser 
apanhada em fraude para vender pelo 
mesmo preço? 

Com todo respeito que me merece, 
se me permite, desejo declarar que é 
naturalmente respeitável a opinião de V. 
Exa., Sr. Deputado Sérgio Magalhães, 
mas inteiramente pessoal. 

O SR. EDUARDO GOMES: – 
Permitam-se uma observação, antes de 
passar ao Impôsto de Renda. S. Exa. 
naturalmente, supôs que o volume da 
remessa de lucros é baixo, em virtude de 
um tipo de raciocínio que reputo não 
apropriado, isto é, S. Exa, entende  
que quando o volume de capital no  
país cresce, e a economia, também 
caracterizada pela alta taxa, era de 
presumir que a remessa fôsse alta. O 
raciocínio que se deve fazer é que os 
lucros apurados não acompanham 
necessàriamente as remessas. De modo 
que acredito que os lucros serem altos 
são perfeitamente compatíveis com e 
Balanço de Pagamento, mas não deve 
necessáriamente acompanhar os lucros 
apurados. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Vê-
se que V. Sa. já acredita que, no futuro, 
essas remessas deverão pesar na 
Balança de Pagamentos, embora haja 
desinterêsse maior no reinvestimento. O 
objetivo maior será sempre de exportar o 
meço. Há um ponto em que a emprêsa 
satura seu crescimento. Só cresce até 
determinado ponto, considerado ótimo. E 
a partir dêsse momento o Brasil sofre o 
impacto da remessa acumulada de todos 
os períodos anteriores. 

O SR. DANIEL FARACO: – E' 
presunção. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não vamos 
debater êsse aspecto. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – O 
que não pesa hoje pesará amanhá. 

O SR. EDUARDO GOMES: – Não 
quero dizer que o que não peça hoje 
pesará amanhã. Na minha interpretação o 
lucro deriva de condições coletivas, é, 
simplesmente, uma parcela de acréscimo 
de renda da produção nacional que o 
capital estrangeiro ajudou a criar. 
Portanto, se êle a remete, não está 
drenando elementos da economia 
nacional mas, apenas, se apropriando de 
uma parcela de acréscimo do produto. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – Na 
hipótese competitiva, conforme disse V. 
Sa., mas nem sempre essa hipótese se 
verifica. 

O SR. DANIEL FARACO: – Mas aí 
há disposição legal. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então 
aplicamos a Lei Anti-Truste. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Ouçamos, a respeito, o Diretor da Divisão 
do Impôsto sôbre a Renda. 

O SR. SCIPIONE MANDINA:  
– Sinto-me honrado de poder  
complementar determinados esclarecimentos 

para os estudos que os senhores 
congressistas realizam sôbre a remesa de 
lucros. Na verdade, as implicações fiscais 
são inúmeras, no caso. Antes, porém, de 
elucidar alguns fatos apontarios, gostaria 
de formular uma pergunta ao ilustre 
diretor da CACEX. 

Qual o contrôle sôbre a aquisição 
de dólares, por um banco particular, 
sob o argumento não da remessa de 
dividendos, de juros, e sim de remessa 
de capital? 

O SR. MÁRIO MUNIZ: – 
Complementando o que disseram os 
nobres Senadores e Deputados, 
afirmo, paseado em experiência de 
longos anos, nesta Casa, como 
contador qualificado e, inclusive como 
fiscal de bancos, por longo período, 
tendo tido oportunidade de realizar 
perícia em inúmeras firmas, inclusive 
exame de escrita, de 1929 até 1952, no 
grupo Light, que qualquer tipo de 
fraude pode ser executado em uma 
escrita. Eu mesmo, quando de regime 
de câmbio controlado em que vivemos, 
há muito tempo, tive ocasião de 
apontar à alta chefia, da SUMOC, à 
Fiscalização Bancária, inúmeras 
fraudes. Àquele Departamento, aliás, 
foi encaminhado, pela Divisão de 
Impôsto, de Renda, grande volume de 
processos relativos a operações 
inquinadas de irregularidades e que 
dependiam de pronunciamento do 
Diretor de Câmbio para seguirem a 
tramitação normal. Examinados, 
detidamente, fornecemos ao Impôsto 
de Renda as informações solicitadas. 
Assim, repito, qualquer fraude pode 
ser processada em uma escrita. A 
qualificação do examinador é que 
realmente pode determinar se houve 
ou não fraude. 

A experiência indica que, também 
no regime controlado, havia estimulo à 
prática de tôdas as fraudes. Neste 
outro regime, também como fiscal de 
banco, verificamos que tais fraudes 
foram grandemente atenuadas, porque 
desapareceu o estímulo e o desejo de 
fraudar. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – O 
desejo ou a vantagem. 

O SR. MÁRIO MUNIZ: – 
Desapareceu a vantagem, porque 
o risco é muito 
grande. O Decreto nº 23.258 estabelece 
multas até de 100% de valor da fraude 
praticada. E' uma penalidede muito forte 
e ninguém vai se expôr a ser penalizado 
dessa forma, se realmente pode 
conduzir suas operações normalmente, 
sem qualquer empecilho. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: 
– Pretendia chegar até onde foi o 
senhor, em sua explicação. A fraude é 
inevitável... 

O SR. MEM DE SÁ: – Na escrita... 
O SR. MÁRIO MUNIZ: – Tudo parte 

da escrita. 
O SR. SCIPIONE MANDINA: – 

Vamos por etapas, para sermos mais 
concisos e objetivos. A pergunta refere-se 
a remessas a título de capital, por 
um banco particular. Não há registro, 
na FIBRAN. O contrôle previo de 
documentos, que todos conhecemos, 
para remessa de dividendos. Juros, 
Royalties e outros emolumentos, existe 
realmente, mas sempre se pode registrar, 
a titulo de remesa de capital, uma saida 
velada de lucros. Não é muito remota a 
ideia para se repetir aqui. Quando o 
eminente Deputado José Maria Alkimim 
exercia o alto cargo de Ministro de 
Estado dos Negócios da Fazenda 
Nacional, sua Ex.ª preocupado com a 
elevação repentina e fortíssima do dólar, 
no câmbio livre. Determinou que se 
apurassem de imediato, as suas causas, 
adotando-se uma série de medidas, entre 
as quais se incluia a fiscalização do 
Impôsto de Renda. Tivemos, então, 
oportunidade de verificar irregularidades 
das mais graves. Posso citar o 
exemplo de uma firma que recolheu 
sem pestanejar, a quantia de trinta
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e dois milhões de cruzeiros só de 
Impôsto de Renda, quando surpreendida 
pelo caso de remessa de dólares a título 
de remessa de capital. Se remetesse a 
título de lucros, estaria perfeitamente 
registrado pelo órgão competente e 
apareceria nas estatísticas. 

Esta, a explicação que entendi de 
meu dever dar ao nobre Deputado 
Sérgio Magalhães, como exemplo, 
esclarecendo – parece-me – a pergunta 
do nobre Senador Mem de Sá. – Posso 
tranquilizar os Senhores, declarando 
que a remessa a título de "Donativo" é 
quase nula, é rara o interessado não usa 
muito êsse sistema... 

O SR. MEM DE SÁ: – Mesmo, pelo 
total das remessas, se poderia verificar. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Quanto ao tema do ilustre companheiro 
Diretor da FIBAN, de que o regime 
controlado não aprimora o sistema 
cambial, porque o espírito é de 
sonegação fiscal do Impôsto de Renda e 
não do Cambial, parece-me haver 
correlação, implicando na sonegação 
cambial, de vez que, se tentasse-nos a 
remessa pelo câmbio negro, essa seria 
muito maior, porque o dólar ao câmbio 
negro é sempre mais elevado do que no 
câmbio livre. O interêsse do comerciante 
ou do exportador, de qualquer criatura 
ligada ao estrangeiro, é sempre procurar 
a matéria de remeter pelo câmbio livre, 
e de não tem sentido de lucro, por que 
quer sonegar o Impôsto de Renda, não 
tem lucro registrado; terá que escolher 
outra forma. 

O SR. DANIEL FARACO: – De 
qualquer maneira, apareceria nas 
estatísticas, sob a forma de remessa de 
capital. 

O SR. MEM DE SÁ: – Aí é que 
está. No câmbio livre, a fidelidade do 
movimento de balanço é muito mais 
perfeita. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas a 
limitação d a  taxa é grande desestimulo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Em 
compensação, há maior estimulo para a 
fraude exatamente, porque o câmbio 
negro dá lucros muito grandes. 

O SR. PRESIDENTE: – O Câmbio 
negro não é para remessas a limitação é 
frequentada para quem quer fazer 
remessas; de modo que a taxa é mais 
alta. 

O SR. ARNALDO ANTONIO 
TAVEIRA: – Estamos financiando o 
lucro, damos o dólar pelo valor menor de 
que a real. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nem creio 
que todos estão de acôrdo – e quero 
deixar bem claro – que, havendo taxa 
livre a estatística de balanço de 
pagamento é mais fiel. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Penso que todos os que 
laboram com estatísticas estão de 
acôrdo .  

O SR. MEM DE SÁ: – Havendo 
mercado de taxa livre, não duvido que 
haja remessa clandestina de lucro. 

O SR. PRESIDENTE: – Veja bem: 
mercado de taxa livre. S. Ex.ª usa a 
expressão própria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Havendo 
mercado de taxa livre, penso eu que a 
estatística de balanço é muito mais fiel, 
justamente porque não h á  nenhuma 
vedação. A fraude que houver tem por 
objetivo não o balanço, não o problema 
cambial e sim o Fisco do Impôsto de 
Renda). Agora, é evidente que o 
mercado, não havendo taxas livres, e 
sim mercado controlado, o câmbio negro 
dá ao dólar um valor muito mais alto do 
que o câmbio oficial estipulado, por que 
só há dois – o mercado oficial e o câmbio 
negro. 

O SR. PRESIDENTE: – Absolutamente. 
No câmbio controlado há rea- 

justamentos frequentes da taxa e não se 
distancia assim da realidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Realmente, se 
não se reajustar a taxa, deixa de haver 
pràticamente, o mercado controlado. 
Justamente, o que caraecteriza o 
mercado controlado é que si as 
autoridades monetárias fixam um valor 
artificial, arbitrário de câmbio que então 
permite a criação do câmbio negro. 
Equanto menos fiel fôr a fixação de 
câmbio oficial, maior será o estímulo para 
o câmbio negro. Evidentemente, o 
exportador de lucros clandestinos terá 
que pagar mais alto, mas é também 
evidente justamente isso estimula mais 
essa fraude. 

O SR. PRESIDENTE: – Na prática 
não é bem assim. 

O SR. MEM DE SÁ: – A prática 
mostra perfeitamente isso. Houve um 
período em que os capitais estrangeiros 
tinham interesse em remeter, 
precisamente porque eles podiam obter 
no mercado oficial o dólar por um preço 
baixo. 

O SR. DANIEL FARACO: – Houve 
um subsídio à remessa de lucro, à 
exportação de capitais. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dentro de um 
certo limite; muitos alugadores de filmes 
gozavam até de taxa oficial para o aluguel 
desses; eles obtinham pelos seus 
cruzeiros uma quantidade de dólares 
muito maior. 

O SR. PRESIDENTE: – Se V. Ex.ª 
se dispuser a fazer o cotejo entre essa 
taxa beneficiada, pela qual êles faziam as 
remessas contratuais, hoje verificará que 
só as remessas contratuais, não eram 
arbitrais, mas apenas as que estavam 
registradas na SUMOC, como próprias 
para receber êsse benefício. Isso, 
entretanto, logo se desfez, na Lei de 
Tarifas. Se V. Ex.ª retroagir até a vigência 
das leis que comportavam isso, para dar 
êsse benefício, verificará que de uma taxa 
para outra a diferença foi mínima. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não foi tanto; 
até 1953. Em 1807, no câmbio oficial a 
taxa era 18, 20 e 19 cruzeiros e no 
mercado negro davam 30 e poucos 
chegava a ser superior a 50%. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 1950, 
tinhamos a taxa oficial de Cr$ 18,00 e o 
câmbio livre de Cr$ 23,00. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Parece 
que, quando o Senador Mem de Sá 
falava, o Diretor da CACEX queria emitir 
opinião, que eu desejava ouvir. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – E' preciso não esquecer que, 
se estamos falando de câmbio, devemos 
considerar que a parte importante de tudo 
isso, para o país, é sua receita cambial. 
Assim tudo quanto nos leva a estimular a 
formação dessa receita é benefício ao 
Brasil, e tudo quanto nos leva a 
desestimulá-la, a desencorajá-la, é 
nocivo. O câmbio controlado é um 
desestímulo às nossas exportações, e a 
prática já o demonstrou. Estamos 
pagando, pelo produto exportado, 
portanto, pelo trabalho nacional, menos 
do que êle vale. Quando pagamos pelo 
dólar. que vale realmente Cr$ 370,00, Cr$ 
318,00, estamos empobrecendo o 
trabalhador nacional; ou, quando 
pagamos por um produto importado Cr$ 
318,00, quando êle vale Cr$ 370,00, 
estamos subsidiando a importação 
estrangeira. Assim, com o câmbio 
controlado concorreremos para que haja 
aumento em nossas importações e 
diminuição de nossas exportações, como 
sucedeu no ano passado. 

Se fizermos o inverno, isto é, se 
mantivermos o câmbio livre como 
aconteceu e as estatísticas o evidenciam 
aumentaremos nossas exportações, 
daremos ao trabalhador nacional o 
valor real de seus esforços e evitaremos 
a formação de gravosos, como 
sucedeu quando o câmbio era con-

trolado. Agora mesmo estamos 
entregando trigo, aos moinhos, pelo valor 
vinte mil cruzeiros, quando pagamos vinte 
seis mil cruzeiros, a fim de que não haja 
aumento no custo do pão e produtos 
derivada. Subsidiamos, portanto, num 
país inflacionário, com doze bilhões de 
cruzeiros, anualmente, uma importação 
estrangeira. 

Se fazemos isso com a importação 
do exterior, não estará o produtor de 
feijão, de soja, de arroz, no direito de 
exigir igual tratamento para seus 
produtos? Se usamos dêsse artifício, por 
que não damos ao produtor nacional 
aquilo do que êle precisa para produzir, 
cobrando-lhe, ao mesmo tempo, o que 
realmente pagamos pela importação 
estrangeira? Neste caso, estimularíamos 
o produtor nacional a substituir essa 
importação. 

O SR. PRESIDENTE: – Tenho a 
impressão de que a observação do 
Diretor as CACEX respondeu, de certa 
forma, à pergunta que formulei. Lamento, 
entretanto, não participar muito de sua 
opinião, sobretudo com base nos 
números. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Que números? 

O SR. PRESIDENTE: – Nos 
resultados cambiais de 1961 em que 
tivemos, através da instrução 204, uma 
como que liberação completa, real, que 
completou o que estava sendo feito no 
regime da instrução 192. Posso criticar as 
duas, porque delas não participei. A 
instrução 192 foi expedida em dezembro 
de 1958 ou 1959 e colocou, no câmbio 
livre, a exportação de todos os produtos, 
exceto o café e o cacau. O aumento da 
exportação dêsses produtos, entretanto, 
foi mínimo: Digo mais: caiu a exportação 
de muitos dos produtos de áreas 
sacrificadas, como, por exemplo, do 
Nordeste. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Do 
agave, por exemplo. 

O SR. SERGIO MARINHO: – Talvez 
tenha caldo em conseqüência da 
modificação de mercado internacional. 

O SR. PRESIDENTE: – Caiu em 
face da desvalorização da moeda, que 
tornou mais cara a produção dêsses 
produtos. 

Se examinarmos a instrução 204, 
verificaremos que o aumento da 
exportação dela decorrente não ocorreu 
nos produtos básicos que o Brasil exporta 
e, sim, numa gama de pequenos 
produtos. 

A exportação se tornou mais 
sensível em virtude de um tipo 
pràticamente acidental de exportação no 
Brasil a do algodão que aparece, nessa 
gama de produtos exportados com 
índice mais elevado, mas cuja produção 
satisfatória foi só de São Paulo, em 
determinado ano, num volume muito 
aquem de estimado. Assim chegamos à 
conclusão de que os produtos em que 
se verificaram aumentos, como o 
algodão, o petróleo e alguns outros, 
dependendo de outras providências que 
não pròpriamente as cambiais. Não 
pretendo provar que o regime de taxas 
controladas estimula a producão. 
Pretendo, isto sim, provar que a 
diversificação de categorias de 
exportação, cada vez que a pressão do 
exportador aumentava e a economia 
nacional forçava porque essa 
diversificação de taxas não era feita 
irracionalmente, mas com base no custo 
da produção, reservando-se para o 
produtor renumeração compatível  
com o preço do mercado interno,  
para não permitir a elevação imoderada 
do custo de vida... O nobre Diretor  
da CACEX acentuou que há uma 
bonificação para o trigo. Isto  
é conhecido, mas essa bonificação, no 
regime anterior, era possível, de acôrdo 
com a diversificação das taxas de 

câmbio para exportação e importação. 
Havia, portanto, com que financiar. 
Tinhamos os ágios para financiamento, 
ao passo que hoje só se pode fazer tal 
financiamento a custo do Orçamento 
Nacional, por que não há mais fonte de 
alimentação de recursos. Quando sobe o 
preço do trigo, sobem os do milho, da 
mandioca, enfim o custo de vida, de 
forma insólita, e o resultado é que tôda a 
economia sofre. O mais importante, no 
Brasil, seria a exportação de produtos 
indusfrias, porque então estaríamos 
exportando também a inflação, o custo da 
mercadoria, da mão-de-obra. Hoje, não 
temos sequer com que exportar. O custo 
de vida está tão alto que não se pode 
exportar tecidos, calcados, nada disso.

O SR. MEM DE SÁ: – Êsses 
produtos apareceram, um pouco, no ano 
passado, nas pautas de exportação. 

O SR. PRESIDENTE: – Menos que 
no regime de taxas controladas. Só fiz 
essa observação para mostrar que a 
liberdade cambial inteira, para um país 
que exporta produtos primários, é uma 
questão política e não técnica. A 
diversificação de taxas tinha em última 
análise, o objetivo de financiar as 
importações necessárias ao 
desenvolvimento econômico do momento 
em que abandonamos isso, fizemos uma 
opção política, abandonamos a idéia do 
desenvolvimento econômico do País, com 
base do favor cambial, na diversificação 
de câmbio, porque não temos mais como 
subsidiar as exportações, antes 
subsidiadas à custa de produtos em 
excesso de produção café e cacau. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Disse V. Ex.ª que sua 
afirmação baseava-se em estatísticas. 
Gostaria de conhecer essas estatísticas, 
porque não são as que conheço. Os 
produtos manufaturados subiram 46% 
durante o regime do câmbio livre. A 
queda que V. Ex.ª verificou, no café, e no 
cacau, decorreu de dois fatores – queda 
de exportação e de produção. 

O SR. PRESIDENTE: – O café 
compõe 80%. 

O SR. ANTONIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Compunha; hoje, compõe 
50%, graças ao aumento de outros 
produtos, inclusive êsse que V. Ex.ª diz 
não terem aumentado, mas que 
aumentaram 46% – os produtos 
manufaturados. O café teve uma queda 
violentíssima de produção e de mercado 
internacional, devido a fatores 
climatéricos incontroláveis. Quando o 
regime de câmbio livre entrou em vigor, 
tinhamos, só na CACEX, dois milhões de 
sacas de arroz, que não podiam ser 
exportadas e sô o foram com prejuízo 
para o Govêrno, que teve que colocá-lo 
entre os produtos gravosos como o 
Algodão por exemplo, cuja produção foi 
estimulada só para êsse ano, graças ao 
preço obtido no mercado interno. Peço 
licença ao Presidente para discordar de 
dois pontos. 

Em primeiro lugar, quanto às 
estatísticas, porque as estatísticas 
demonstram exatamente o que afirmei – 
que houve um aumento de produção e 
diminuição das exportações, pela 
diminuição do deficit correspondente, 
porque o câmbio livre favorece a 
exportação. Hoje, se não exportamos 
mais é porque nossa produção ainda não 
acompanhou a possibilidade que êsse 
estímulo traz. 

O SR. PRESIDENTE: – Desejaria 
que me convencesse que o aumento de 
45% chegou a adquirir expressão 
numérica. Temos aqui neste quadro, o 
algodão com um aumento de 45 para 109 
milhões, mas não há de se levar à conta 
de taxa. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – E' um estímulo. 

O SR. PRESIDENTE: – Como 
poderia ser se a instrução é de 14 de
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março e o algodão já estava sendo 
colhido em março? 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – V. Exa. tem o reflexo, agora. 
São as opiniões dos técnicos. 

O SR. PRESIDENTE: – A safra do 
algodão é ânua. Temos duas safras, uma 
no Nordeste e outra no Sul, em épocas 
diferentes, mas não é resultado da 
instrução 204, em hipótese alguma. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – A instrução 222 é de 
dezembro de 1959. 

O SR. PRESIDENTE: – Não se trata 
da Instrução 204? 

O SR. ANTÓNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Estou-me referindo a taxa 
livre. 

O SR. PRESIDENTE: – Só para 
responder em números. A exportação do 
algodão, em 1954, num regime de taxa 
controlada, atingiu a 223 milhões de 
dólares. Em 1960, quando já estava em 
vigor a instrução 222, foi de 45 milhões, e, 
em 1961, com a 204, exportamos menos 
da metade. Em 1953, foi de 101 milhões 
de dólares. 

_O SR. ANTÓNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – V. Exa. se esquece de que 
havia estoque acumulado do ano anterior. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas é 
resultado das grandes safras de São 
Paulo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Em 1952 foi 
de 34 milhões. 

O SR. PRESIDENTE: – Êsse debate 
foi mantido pela intimidade que 
estabeleceu na apreciação de uma 
política. Desejo prover que o 
reajustamento periódicos das taxas 
representava um estímulo à produção e, 
também, que naquela época tínhamos 
uma receita cambial de produtos básicos 
superior a que temos agora. Em 1956... 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi o ano 
máximo da cotação do café. Infuiram 
fatôres metereológicos e climáticos e a 
cotação internacional. Aquele lucro é 
completamente fora de propósito. 

O SR. PRESIDENTE: – Vamos ser 
sinceros. Há os que não tiveram 
oportunidade de examinar o problema. 
Foram duas geadas seguidas; não  
houve política artificial, nem política para 
a manutenção, o Govêrno não comprou 
café em 1956. A safra dêsse ano –  
temos notas, se quiserem, para um cotejo 
– foi de apenas 12 milhões de  
sacas. A exportação foi de dezesseis  
milhões. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Café e cacau não têm taxa 
livre. V. Exa. argumenta, justamente, com 
os produtos que não têm taxa livre. 

O SR. PRESIDENTE: – Com que 
sentido V. Ex.ª faz essa observação? 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Menciona V. Exa. os 
algarismo de café; e estamos falando de 
estímulo trazido às exportações com a 
taxa livre. 

O SR. PRESIDENTE: – Tôda vez 
que se estimula a exportação do café, de 
qualquer produto em que há excesso de 
produção, dá-se a queda do preço-ouro. 
Se forçamos a oferta do que existe 
demais, derrubamos o preço-ouro. A 
político do café, no Brasil – comando 
certa forma, a de cacau – tem que fugir 
um pouco à regra geral. A política do 
café, no Brasil, diz respeito ao excesso de 
produção: e não somos os únicos 
produtores. Temos que fazer um tipo, de 
política como a que estamos procurando 
executar, de convênios; e o próprio 
Govêrno. americano, representando 
vários países consumidores, participa dos 
acôrdos. Sustenta que, se por um lado o 
regime de taxa livre nos leva ao  
aumento de uma gama de produção 

de artigos – não apenas os de 
exportação, com de outros que devem ser 
exportados – por outro lado, êsse regime 
determina a queda do preço-ouro de 
produtos absolutamente essenciais à 
economia brasileira. E' a defesa que faço 
de política que não era minha pois a 
encontrei e a executei, enquanto me 
pareceu própria aos interêsses nacionais. 
Verifico agora que, no regime de taxa 
livre, temos o alviltamento da moeda, 
temos a moeda pulverizada e o custo de 
vida incontrolado. 

O SR. DANIEL FARACO: – Não 
devido à taxa cambial. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Em 
decorrência de vários fatores. 

O SR. MEM DE SÁ: – Proponho 
fujamos a êsse debate. Interessa-nos no 
momento a questão da política cambial. 

O SR. PRESIDENTE: – Quis, repito, 
defender apenas a política que encontrei 
e segui, por entender conveniente aos 
interêsses nacionais. 

O SR. MEM DE SÁ: – O assunto não 
tem que ver, diretamente com o problema 
que nos prende a atuação – da remessa 
de lucros. Quanto a êste creio, ficou bem 
claro o problema da fraude, que existe, 
que pode existir, que sempre existirá, em 
todo mundo, enquanto o homem fôr 
homem e é adstrito, vinculado ao 
problema fiscal. O problema da fraude é 
inerente ao Impôsto de Renda e tanto 
essa fraude, essa remessa clandestina se 
verifica no mercado de taxa controlada. 

O SR. DANIEL FARACO: – 
Desejava fazer uma pergunta ao Sr. 
Diretor de Divisão do Impôsto de Rendas. 
Tem essa Divisão utilizado, com a 
intensidade suficiente, as informações do 
FIBAM, visando a obter elementos para a 
fiscalização do Impôsto de Renda? 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – Não 
posso responder com absoluta segurança 
por não estar no exercício dêsse cargo 
senão há pouco mais de mês e meio. 
Posso dizer, entretanto, que não estamos 
bem entrosados. Aliás o assunto foi objeto 
de pergunta de um jornalista, há poucos 
dias em Brasília, e a oportunidade permitiu-
me esclarecer que estávamos promovendo 
estudos e tomando providências no sentido 
de trabalharmos com todos os órgãos 
governamentais. Êste o objetivo que tenho 
há muitos anos. Não penso assim apenas 
há mês e meio. Repito ao nobre Deputado 
Daniel Faraco o que tenho dito a meus 
próprios superiores o Impôsto de Renda 
não será como tem sido até agora – uma 
equipe numericamente pequena, sem 
equipamento suficiente para suas reais 
funções. O Imposto de Renda terá de ser o 
que entendo por Impôsto de Renda. E' 
aquêle quadro de pessoal, as máquinas de 
exercer e notificar, como já temos a IBM, 
computadores eletrônicos, etc.; mas não 
será apenas isso. Será o Banco do Brasil, e 
CACEX, a FIBAM, a Fundação Getúlio 
Vargas e todos os órgãos absolutamente 
aptos a colaborar nossa grande batalha. 
Não estamos aqui para doutrinação, mas 
para esclarecer os Senhores. Discutindo 
remessa de lucros caimos na fiscalização, 
porque a implicação é evidente. Estamos 
apenas no limiar de uma grande batalha – 
a da Arrecadação – e tentaremos, dentro 
dessa batalha, produzir frutos para o 
controle da fraude cambial. 

O SR. DANIEL FARACO: – Ou 
contrario; talvez o contrôle cambial venha 
trazer subsidios para o Imposto de Renda 
porque a questão é fundamentalmente do 
Impôsto de Renda. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Perfeito, desde que haja entrosamento. 
Com tôda a certeza, admito, a 
situação é motivada por descaso ou 
indiferença dos ilustres diretores dos 
órgãos importantes das finanças do

Pais, mas talvez por desentendimento, 
indiferença, do próprio Impôsto de 
Rendas, que não tenha trazido a eles o 
estímulo dêsse esforço, no sentido de se 
obter o resultado que a Nação espera. 
Quero apenas concluir com o fruto da 
vivência da fiscalização. Também temos 
uma opinião, sem prejuízo do câmbio 
livre, e de que, na verdade, precisamos é 
de contrôle de movimento. Talvez nem 
tanto de saber se adota o câmbio 
controlado ou o Iivre, mas de contrôle de 
movimente, contrôle mais intenso para 
que se tem casos como o que ternos em 
mão. Não posso, de público, transmitir 
dados nem apontar firmas ou razões 
sociais. Não me é licito nem permitido por 
lei. 

O SR PRESIDENTE: – E' até 
sigiloso o Impôsto de Renda. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Temos uma emprêsa farmacêutica com 
subsidiária no Brasil, o que fatura matéria 
prima, como apuramos nove vezes mais 
do que o seu valor normal. Aí, sim, estaria 
a influência, o benefício para nossa 
balança comercial, para nosso câmbio 
cair, descer. O que há é uma sangria uma 
hemorragia permanente, que não 
conseguimos estancar. 

O SR. DANIEL FARACO: – Como 
se processa? 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Fraude absoluta do Impôsto de Renda, se 
surge o interêsse fiscal há fraude cambial. 

O SR. MEM DE SÁ: – A fraude 
cambial não existe. 

O SR. DANIEL FARACO: – Trata-se 
de matérias-primas superfaturadas. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Perfeitamente, porque essa subsidiária já 
faturou o produto para outras emprêsas 
coligadas, por preço nove vêzes maior. 

O SR. DANIEL FARACO: – Trata-se 
de fraude por superfaturamento, já foi 
levado êsse caso à FIBAN? 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Estamos apurando, mas levaremos ao 
conhecimento da FIBAN, sempre que se 
chegar a uma conclusão, os casos 
concretos. Êste não se conclui, estamos 
apurando. Agora, funcionaremos, se Deus 
o permitir. Depende da atual 
administração. Poderá durar quinze dias 
ou dois meses. A entrosagem completa é 
a única maneira de se evitar o 
inconveniente. 

O SR. MEM DE SÀ: – 
Evidentemente a firma deve apuras na 
sua escrita um lucro fabuloso. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – Não. 
O lucro já ficou inicialmente lá. 

O SR. DANIEL FARACO: – E’ um 
superfaturamento. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Como citamos, no início, o caso do 
minério, que é um produto de quase 
impossível faturamento, porque, faturam 
duas toneladas e mandam quatro, como 
se poderá controlar? E' muito difícil a 
fiscalização do minério. 

O SR. PRESIDENTE: – E' muito 
importante o que afirma o Diretor do 
Impôsto de Renda. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Um esclarecimento sôbre 
o faturamento de produtos 
farmacêuticos importados. A CACEX 
tem dificuldade em fiscalizar os 
preços desses produtos, que 
apresentam grande diparidade. Por 
exemplo, um indivíduo leva a um 
laboratório determinada marca de 
uma penicilina, com um preço bem 
mais alto do que as outras, de modo 
geral, mas alega: meu laboratório tem 
um nome a zelar, o preparado tem 
realmente êsse valor... e o comprador 
também, por sua vez, aceita  
esse preço em atenção ao próprio 

laboratório, pela confiança que êste já 
conquistou. Assim, o preço do produto 
depende do valor que inspira ao 
consumidor. E' muito difícil à CACEX 
fiscalizar êsses preços. 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Mas, às vêzes, trata-se do mesmo 
exportador estrangeiro, que vende nove 
vêzes mais para determinados 
laboratórios e para outros clientes 
nacionais por nove vêzes menos. 

O SR. DANIEL FARACO: – Como 
conseguiram êsses dados? 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Pela confrontação na CACEX. 

O SR. ANTÔNIO ARNALDO 
TAVEIRA: – Entre quarenta e cinqüenta 
mil produtos é possível que escape 
algum, sem o devido confronto, mas, na 
CACEX, é difícil que dois produtos iguais 
tenham dois preços diferentes. 

O SR. GUILHERME DEVESA: – 
Desejo trazer à discussão mais um problema 
fundamental sôbre a fiscalização. Existe no 
Impôsto de Renda um sistema que foi 
adotado pela maioria das emprêsas 
estrangeiras e que redunda não numa 
fraude, mas numa evasão fiscal, porque 
essa prática. ou êsse direito, foi levado à 
Justiça e aí obtiveram ganho de causa 
muitas emprêsas interessadas. As 
sociedades estrangeiras que funcionavam 
com suas filiais, como até certa época, sob a 
forma de pessoa jurídica, porque a taxa para 
a pessoa jurídica era relativamente baixa, 
não havia maior interêsse em dissociar a 
firma nacional, ou melhor, a filial da matriz. 
Mas, com a elevação das taxas sôbre a 
pessoa jurídica passaram essas emprêssas 
estrangeiras a ter interêsse ou criar, no 
Brasil. ou melhor, em transformar suas filiais 
no Brasil em firmas nacionais. E' entretanto, 
uma ficção jurídica, porque essa filial passou 
a ser firma nacional, porém com capital 
estrangeiro, na razão de 99,99%, sendo que 
o centésimo, na maioria dos casos, ainda é 
subscrito por diretores da própria emprêsa. 
Qual o interêsse disso? Porque à filial e 
matriz não eram permitidos, ou melhor, a 
dedução de royalties constituiria uma 
redução absurda, desde que não havia 
razão para pagamento de royalties para 
licença de produção. Às firmas 
independentes, ou melhor, firmas ou 
emprêsas nacionais, com ligação com 
emprêsas estrangeiras, já se justificam 
legalmente o pagamento de royalties e então 
grandes importâncias passarem a ser pagas 
por essas pretensas firmas nacionais, porém 
à firma estrangeira, a qual não deixa de ser 
sua matriz. Grandes importâncias foram 
pagas a título de royalties. Como vêm há 
grande vantagem para essas firmas 
estrangeiras, desde que êsses royalties 
constituem despesa das pretensas 
emprêsas nacionais, que passam a fazer a 
dedução no Impôsto de Renda. 

O SR. DANIEL FARACO: – Isso foi 
limitado. Isto hoje foi limitado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Está limitado 
a 5%. 

O SR. DANIEL FARACO: – Mas 
convém modificar. 

O SR. MEM DE SÁ: – Como figura 
no projeto de V. Exa. considera-se tudo 
lucro. Pelo menos a conceituação do que 
deve ser emprêsa nacional. 

O SR. GUÌLHERME DEVESA: – 
Acontece que, além de ser disfigurada a 
verdadeira natureza do rendimento por 
outro lado perde-se a nação de 
remuneração do capital estrangeiro. 

O SR. EDUARDO GOMES: – A 
remuneração percentual do lucro; mas os 
roya ties, na realidade. São lucros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Até ilegível 
neste caso. 

O SR. EDUARDO GOMES: – 
Mesmo essa taxa permite sejam 
remetidas importâncias elevadíssimas. 
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O SR. DANIEL FAPACO: – Seria o 

caso de modificar o Impôsto de Renda 
para eliminar os 5% e considerar o 
royaltie como lucro. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Graças à atitude firme do eminente 
Deputado José Maria Alkimim, quando 
Ministro da Fazenda, aprovou-se tese 
apresentada ao 1º Congresso Fazendário 
em São Paulo, em  1957, determinando 
que, na primeira modificação a ser 
realizada no Impôsto de Renda, se 
limitasse remessa de royalties. Segundo é 
do nosso conhecimento, uma firma 
importante chegou a remeter, em em 
média 93% dos seus lucros, a titulo de 
royalties, para o estrangeiro isentando-se, 
portanto, do Imposto de Renda. 

O SR. DANIEL FARACO: – Mas 
eram classificados como royalties. Ai não 
há problema. Dá na mesma, porque, as 
estatísticas os consignam. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Royltie não é deduzido do movimento de 
capitais. 

O SR. DANIEL FARACO: – Dá na 
mesma, repito. 

O SR. MEM DE SA: – Ambos estão 
certos. O Deputado Daniel afima que o 
Balanço de Pagamentos acusa certa 
importância como remessa de royalties. 

O SR. DANIEL FARACO: – O que 
tem que mudar é o Impôsto de Renda, 
não as estatísticas . 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – O 
royaltie não é lucro. O que se aprerenta 
para modificar a rejeição do projeto é o 
fato existirem saldos fabulosos em 
matéria de royalties. 

O SR. DANIEL FARACO: – Lembra-
se-à V. Ex.ª de que, no meu parecer 
sempre incluí o royaltie na mesma 
categoria do lucro. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não há dúvida 
de que as remessas eram feitas como 
rovalties, de modo que figuram nas 
estatiticas. Aliás, somando-se remessa de 
lucros e royalties a situação não se altera, 
substancialmente. 

O SR. DANIEL FARACO: – O que 
se impunha era a modificação do Impôsto 
de Renda para melhor caracterização do 
royaltie. 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Permitam-me esclarecimento 
interessante sôbre a situação do royaltie. A 
Divisão do Impôsto de Renda iniciou, no 
ano passado, um combate sistemático para 
comprovar se os royalties eram devidos em 
virtude de patentes, devidamente 
registradas no Departamento Nacional da 
Propriedade Industrial, ou de marcas de 
indústrias e comércio, devidas em virtude 
de contratos ou de leis, devidamente 
registradas no Departamento de Licença, 
conforme, exige o Código de Propriedade 
Industrial. Em face disso, baixou uma 
ordem determinando o exame de tôdas as 
questões coletivas a royalties, assistência 
técnica, etc. A sindicância revelou uma 
quase barafunda, porque, pressionados 
pelo Impôsto de Renda, entraram no 
Departamento Nacional da Propriedade 
Industrial, de janeiro a dezembro do 1961, 
cêrca de 17 mil pedidos de registro de 
marcas e patentes e de fórmulas de 
fabricacão que até então não estavam 
registradas e que davam origem a royalties 
absolumente ilegais. Eu mesmo apanhei, 
em uma fiscalização, determinada firma 
que pagava royalties por patentes caducas 
há cêrca de doze anos, isto é, expedidas 
em 1988, 1933 e 1935. As patentes 
caducam em 15 anos, a não ser no 
interêsse nacional, quando podem ser 
renovadas. 

Assim, quase se inverteram as 
posições. Temos, no ano de 1961, de 
lucros remetidos para o exterior seis 
bilhões, seiscentos e cinquenta e três 

milhões de dólares e, de royalties:  Sete 
bilhões, quinhentos e cinquênta e seis 
milhões. 

O SR. SÉRGIO MAGAIHÃES: – 
Êsse movimento não figura nas 
estatísticas. 

O SR. DANIEL PARACO: – O 
técnico refere-se à estatística do Impósto 
do Renda. 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Há um fator de ordem cambial. Se não 
dá, direito de remeter royalties e êsses 
são remetidos, então, nessa posição no 
Balanço de Pagamento está sendo, 
evidentemente, comprometida. 

O SR. MARIO MUNIZ: – Aí se 
comprometeria o ítem estatístico; sairia 
como lucro. 

O SR. MEM DE SÁ: – A cifra 
mencionada é em cruzeiros. Pergunto: o 
Impôsto de Renda sabe o que é remetido 
ou o que figura na Contabilidade? 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Isso é remessa. efetiva. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – Não 
pode ser remetido sem prévio pagamento 
do Impôsto de Renda. 

O SR. MEM DE SÁ: – É um dado 
que surgiu e convinha ficasse bem claro. 
Remessa de "lucros", de ''juros", de 
"royalties" e de "assistência técnica" só 
pode ser objeto de operação cambial 
depois de lançada pelo Impôsto de 
Renda. 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Em tese. É o caso que o ilustre Diretor 
do Impôsto de Renda citou, em sua 
primeira explanação – da emprêsa que, 
pressionada pela pesquisa determinada 
pelo nosso digno ex-Ministro José Maria 
Alkjmin, emprêsa que, remetia 
diariamente vinte e cinco mil dólares... 

O SR. MEM DE SÁ: – A que título? 
O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 

– Título de Capital. 
O SR. MEM DE SÁ: – Retôrno de 

capital. 
O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 

– O Impôsto de Renda quis saber em 
virtude de que contrato estava obrigada 
àquela operarão. A firma tergiversou 
durante dias e, por fim, recolheu ao 
Impôsto de Renda trinta e deis milhões de 
cruzeiros e caracterizou como 
rendimento. Até então era Capital. 

O SR. MEM DE SÁ: – Isso já é outro 
caso. 

O SR. DANIEL FARACO: – Já é um 
contrôle. Prova a possibilidade de 
controlar. 

O SR. SCIOPIONE MANDINA: – 
Não estamos doutrinando; não somos 
parlamentares. Estamos apenas trazendo 
informações. 

O SR. MEM DE SÁ: – Por isso é que 
quero tornar claro. Já uma pergunta 
minha deu margem a uma descoberta, de 
que as remessas, a título de "lucros", 
"royalties", etc., dependem de lançamento 
de Impôsto de Renda, mas o Sr. Alcides 
Bezerra Netto acrescentou que isto é 
teórico... 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Em tece, pode ser fraudado. 

O SR MEM DE SÁ: – Pergunto: uma 
firma que quer fazer uma remessa de 
"royelties" ou de "lucros" vai ao Impôsto 
de Renda buscar o que? 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Por meio de guias recorre ao Impôsto 
de Renda, declara os rendimentos que 
está remetendo e recolhe o impôsto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas se já 
pagou o impôsto? 

O SR OLAVO JOSÉ DA SILVA: – 
Permitam-me esclarecer êsse 
ponto. Tôda remessa para o exterior 
só é feita mediante comprovação de 
que já foi pago o impôsto de renda 
respectivo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Isso é 
diferente. Então, agora está claro. 

O SR. DANIEL FARACO: – E' o que 
estava faltando. Entende que pode até 
ser feito a posteriori e está sendo a priori. 

O SR. MEM DE SÁ: – E' mais um 
elemento de contrôle cambial. Vamos 
distinguir o problema cambial do fiscal. O 
que existe no caso é mais um elemento 
de contróle cambial. Não se permite 
compra de divinas para remesa ele 
"royalties" ou qualquer rubrica sem prévia 
comprovação de que o impôsto foi pago. 
Agora, dizer que foram remetidos seis 
bilhões a título de "lucros'' e sete, a título 
de "royalties"... 

Pergunto, primeiro, como o Impôsto 
de Renda sabe o que foi remetido? O que 
sabe é o que se pagou de Impôsto. 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Sabe o rendimento sim! 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas não sabe 
se foi remetido. 

O SR. DANIEL FARACO: – Sabe 
pelas estatísticas. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – Tem 
razão. Não sabe se foi remetido. 
Remessa é outra coisa. 

O SR. BELMIRO FERRARI: – O 
mecanismo do Impôsto de Renda é o 
seguinte: o contribuinte, ao creditar o 
rendimento para o exterior, tem prazo 
determinado para ir à repartição 
arrecadadora do Impôsto de Renda. Há 
uma guia própria em que se faz menção 
do rendimento creditado e a ser remetido. 
O pagamento do impôsto correspondente 
não quer dizer que se esteja remetendo. 
Fica autorizado a remeter pelo Impôsto de 
Renda. 

O SR. MEM DE SÁ: – Claro! O 
cidadão assim preenchendo, o que 
remeter não é fraudulento. E' onde quero 
chegar. Quer dizer que o Impôsto de 
Renda tem os elementos que foram 
declarados, constando da escrita. Depois 
dessa exigência o indivíduo pode remeter. 
Desejava, agora, um esclarecimento 
sôbre as quantias citadas acima, digo 
ainda há pouco que, a respeito de 
"royalties", foram remetidas. 

O SR. BELMIRO FERRARI: – 
Remetidos ou creditados na contabilidade 
das emprêsas. 

O SR. DANIEL FARACO: – Foram 
creditados, remetidos ou não! 

A expressão "remessa" deve ser 
corrigida. Houve crédito é o que interessa 
ao Impôsto de Renda. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – A 
remessa importa muito de como se está 
comportando o câmbio. Pode-se, remeter 
seis meses antes ou depois, depende de 
oscilação. 

O SR. BELMIRO FERRARI: – Tenho 
um detalhe com referência aos "royalties" 
creditados o remetidos, quando se trata de 
firmar sucursais situadas no estrangeiro ou 
firmes que têm sócios no exterior. De firma 
filial de outra no exterior, o Impôsto de 
Renda cobra, dentro de determinado prazo, 
o impôsto residente no exterior sôbre a 
totalidade de lucros apurados, saindo da 
regra apenas aquelas que investiram parte 
da remessa no seu parque industrial – 
Artigo 97, § 3º, do nosso regulamento. 
Pode-se dar o caso de uma firma ter 
grande lucro, mas se investiu no seu 
parque industrial, ficou isenta do impôsto 
de residente no exterior. Se se trata de 
acionista no exterior, sem ser filial, o 
impôsto é pago pela remessa ou  pelo 
credito a êsse residente no exterior. Há 
uma distinção no tocante aos lucros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ainda estou 
completamente confuso. 

O SR. DANIEL FARACO: – O 
Impôsto de Renda, quando se trata de 
filial subsidiária, considera o Impôsto 
completamente remetido. Quando se 

refere a acionistas é que se pode entrar 
em considerações diferentes. E' o caso 
que torna a situação das subsidiárias, 
perante o Fisco, mais gravoso, que para 
os outros casos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Desejava 
esclarecer êste ponto. Consta da tabela: 
"Residentes ou domiciliados no 
estrangeiro". São diversos itens. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – A 
arrecadação do impõsto de renda, está 
perfeitamente esclarecida nêste quadro, 
para os exercícios de 1959, 1960 e 1961. 
A título de elucidação trouxemos a 
arrecadação dos três últimos exercícios. 

O SR. MEM DE SÁ: – O impôsto e o 
rendimento. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – No 
título de impôsto de renda sôbre 
rendimentos remetidos ou creditados 
temos parte do impôsto correspondente à 
parte do rendimento. Em baixo verifica-se 
também o que se refere a rendimento de 
acionistas nacionais. 

O SR. MEM DE SÁ: – Desculpe-me 
V.S. mas ainda não formulei a pergunta 
para a qual desejo esclarecimento. 

No quadro figura por exemplo "Juros 
de debêntures ou outras obrigações ao 
portador" com quase dois bilhões e em 
seguida "outros juros" com 16 bilhões. Há 
ítem referente a "Lucros e pagamentos, 
de administração e supervisão". Por que 
estão reunidos lucros e pagamentos de 
despesas de administração e supervisão? 

O SR. BELMIRO FERRARI: – 
Porque são itens da discriminação 
orçamentária. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Destacamos o que seja juros ou de 
bêntures em outros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Entendo que 
êsse item estão reunidas categorias 
completamente diferentes. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – V. 
Excia. tem razão. 

O SR. BELMIRO FERRARI: – 
Reconhecemos isso mas obedecemos à 
discriminação orçamentária. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quer dizer 
que os seis bilhões e seiscentos milhões 
não são totalmente lucro. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Exato. 

O SR. MEM DE SÁ: – "Dividendos e 
ações nominativas" – seis bilhões. Os 
primeiros são lucros pois dividendo é 
parte do lucro. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – A 
parte a que V. Excia. se refere é, 
digamos, a percela do lucro de filiais ou 
agências apurado em balanço e 
automàticamente computado para o 
pagamento do impôsto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então temos 
que somar. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Perfeitamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – E por que não 
se somou? São, portanto, doze bilhões. 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– A parcela de seis bilhões refere-se 
a acionistas residentes no estrangeiro e 
não a pessoas e firmas estrangeiras. 
Na parte dos dividendos, sejam de 
pessoa física ou jurídica, focalizamos a 
pessoa do acionista e não a da firma 
estrangeira. 

O SR. MEM DE SÁ: – De qualquer 
maneira dividendo é lucro, e têm que ser 
somadas as duas parcelas. 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Exato. Têm que ser somadas. 

O SR. DANIEL FARACO: – Para se 
apurar o total do lucro remetido para o 
estrangeiro tem-se que somar as duas 
parcelas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então são 
doze bilhões e seiscentos milhões e não 
apenas seis bilhões. 
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O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– A discriminação orçamentária é que nos 
leva a adotar êsse critério. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não há 
dúvida; mas temos que somar. "Royalties" 
figuram como sendo de sete bilhões e 
quinhentos; mas para o impôsto de renda 
só é permitido descontar até 5%. 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– O máximo de 5% da receita bruta que o 
produziu. 

O SR. MEM DE SÁ: – Êsses sete 
bilhões e quinhentos milhões representam 
o total ou apenas 5%. 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Isso é o rendimento efetivo dos 5%, 
porque se fôr considerado como 
excedente, éste é tributado como lucro. 

O SR. DANIEL FARACO: – 5% é 
isento; considera-se despesa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Depois disso 
feito, a firma ou o interessado não tem o 
menor problema para remessa a titulo de 
"Royalties", de "Lucros", porque pagou, 
Não tem interêsse em remeter como 
"Royalties" o que é "Lucro". 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Tem por causa do impôsto sôbre lucros 
extraordinários. Se fôr caracterizado 
como lucro extraordinário, tem um 
excesso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Novamente é 
uma questão fiscal. 

O SR. ALCIDES BEZERRA NETTO: 
– Quer dizer, questão cambial para efeito 
de distorsão dos valores cambiais, não na 
soma. 

O SR. MEM DE SÁ: – se tem 
interêsse em remeter como "Royalties" o 
que é lucro para fraudar o Impôsto de 
Renda, – bueno... Por que, então as 
estatísticas da Sumoc e Fiban, que 
operam de acôrdo com isso registram 
remessa de lucros duas vêzes maior que 
a do "Royalties"? 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Porque as estatísticas não correspondem 
à realidade. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço 
permissão aos nobres companheiros 
para retirar-me, pois tenho um 
compromisso sagrado em Montes 
Claros, um encontro com arcebispos de 
Minas e do Nordeste. Antes de me 
retirar, porém, que dizer ao nobre 
Diretor do Impôsto de Renda, que ao 
fazer crítica mais calorosa da política 
atual em relação à antiga não tive senão 
o propósito de evidenciar um 
comportamento político, de opção, por 
entender que um país exportador de 
produtos primários tem deveres 
diferentes das de um país que exporta 
produtos acabados, de indústria. Estimo 
que meu substituto na presidência, Dr. 
Carvalho Sobrinho, e os nobres colegas 
concluam os trabalhos de maneira a  
que saiamos habilitados a elaborar 
projeto de lei que mais consulte  
aos interêsses do País. Agradeço 
sensibilizado, em meu nome e no  
da Comissão Interparlamentar, a 
colaboração dos órgãos técnicos. 

(O SR. JOSE' MARIA ALKIMIN E' 
SUBSTITUÍDO NA PRESIDÊNCIA PELO 
SR. CARVALHO SOBRINHO). 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Sr. Presidente, tenho apenas três 
perguntas a fazer, sendo que duas ao 
Sr. Diretor do Impôsto de renda, a 
quem peço, se não puder fornecer-nos 
êsses elementos agora, que os envio à 
Comissão, por escrito, oportunamente, 
A primeira é a seguinte: se seria 
possível ao Impôsto de Renda fornecer 
à Comissão Mista de Deputados e 
Senadores a percentagem dos lucros 
tributáveis e residentes no exterior 
sôbre o montante dos lucros tributá- 

veis apurados, isto, naturalmente, quanto 
ao maior número de anos sôbre os quais 
haja estatística. Outra estatística que 
queria confrontar – não sei se seria 
possível ao Impôsto de Renda fornecer, 
mas seria interessante, porque já iríamos 
confrontando com estatísticas do Balanço 
de pagamentos, mas não dados 
levantados só pelo Impôsto de Renda – 
em cada ano, o que o Impôsto de Renda 
sabe sôbre os lucros das emprêsas 
estrangeiras os reinvestimentos e as 
autorizações para remessa de lucros, 
porque nem sempre o registro no Impôsto 
de Renda corresponde à remessa de 
lucros. 

A pergunta é de ordem geral, 
dirigida, portanto, a todos os ilustres 
técnicos aqui presentes, porque a Lei de 
Remessa de Lucros aprovada pela 
Câmara, tem um dispositivo a respeito do 
depósito de brasileiros no exterior. 

A Comissão necessitaria da 
informação dos órgãos do Executivo; 
êsses devem manifestar-se a respeito, 
porque temos conhecimento, através de 
publicação em revista estrangeira, de que 
há um depósito elevado de brasileiros 
depositantes no exterior. Os órgãos 
técnicos devem ter possibilidade de 
apreender, direta ou indiretamente, ou 
melhor, de levantarem o montante dêsses 
depósitos. Não seria, por pessoa, 
separadamente, mas, em conjunto. Êsses 
órgãos técnicos poderiam também, 
inclusive, colaborar com a Comissão no 
sentido de, para o futuro, determinar 
medidas legais, a fim de podermos evitar 
isso. Na discussão do Projeto de Lei de 
Limitação da Remessa de Lucros, o 
problema foi levantado por um grupo de 
Deputados. E' o seguinte: A remessa de 
importâncias de brasileiros seria muito 
mais significante, muito maior do que a 
remessa de companhias estrangeiras. 
Não sei como seria possível apurar essa 
remessa de brasileiros para o Exterior, 
mas, o problema existe e seria de 
utilidade essa investigação – se possível 
– para o estudo e orientacão da 
Comissão. Aqui, encerro minha dúvida, 
Sr. Presidente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Há alguma 
resposta a essa questão? Como 
investigar, como apurar êsses depósitos? 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Parece-me impossível. 

A SR. MEM DE SA: – Por que só os 
brasileiros e não também os estrangeiros, 
residentes no Brasil? 

O SR. EDUARDO GOMES: – A 
pergunta deve ser estudada e respondida 
posteriormente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Há duas 
perguntas, a do Deputado Sérgio 
Magalhães que seria a primeira: – Se 
é possível verificar, por qualquer 
meio, a quanto montam os depósitos no 
Exterior de residentes no Brasil, 
digamos assim. 

A segunda. – se há possibilidade de 
medidas legais para evitar a existência, 
ou melhor, para controlar, a existência 
dêsses depósitos, para forçá-los a 
justificarem tudo isso. Sabe-se, por 
exemplo, que há um boletim, publicado no 
Brasil, que afirma que as emprêsas 
estatais brasileiras, que fazem compras 
no Exterior, pagam comissões de 7% e 
estas comissões ficam no exterior 
alimentando o câmbio negro. 

O SR. EDUARDO GOMES: – Se me 
permitem, em minha opinião melhor seria 
fôsse o assunto estudado e apreciado em 
tôdas as suas possibilidades. 

O SR. DANIEL FARACO: – Neste 
caso, eu acrescentaria a conveniência de 
os técnicos examinarem e estudarem 
opinião sôbre a seguinte sugestão: a de 
permitirem depósitos, em moeda 
estrangeira, em bancos nacionais, de 
residentes no país. 

O SR. MEM DE SÁ: – Seria outro 
aspecto muito interessante saber-se quais 
as vantagens e repercussões de serem 
permitidos os depósitos de moeda 
estrangeira, nos bancos nacionais. 

O SR. EDUARDO GOMES: – Já existe 
lei, que depende apenas de regulamentação, 
autorizando êsses depósitos. 

O SR. DANIEL FARACO: – Não há, 
portanto, proibição legal. 

O SR. EDUARDO GOMES: – Há 
permissão para pedir à SUMOC 
autorização para a abertura de conta, em 
moeda estrangeira. 

O SR. DANIEL FARACO: – Há 
decreto, que regulamentou a Lei 207. 

O SR. EDUARDO GOMES: – Os 
casos individuais. 

O SR. MEM DE SÁ: – O Deputado 
Daniel Faraco propõe emenda de ordem 
geral. 

O SR. DANIEL FARACO: – Tenho a 
impressão de que se poderia permitir os 
depósitos desde que se estabelecesse, 
também, quanto a êsses depósitos, a regra 
de que nenhum banco poderia manter 
posição de compra ou venda além da 
determinada pela SUMOC. Uma vez que 
se fixasse prazo para que êsses depósitos 
fôssem aplicados em importações de 
categoria geral, não vejo inconveniente. 
Submeto a sugestão aos técnicos. 

O SR. RUY CARNEIRO: – As 
respostas deverão ser encaminhadas à 
Comissão, em Brasília. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Suiça, é crime anunciar depósitos feitos 
por qualquer cidadão. 

O SR. RUY CARNEIRO: – E' 
segredo bancário. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – Lá, 
segundo sei, é considerado crime de 
espionagem a comunicação ou anúncio 
de depósitos bancárias de quem quer que 
seja, como de exporadores de relógios ou 
qualquer outro produto. 

O SR. RUY CARNEIRO: – O 
Imposto de Renda dos Estados Unidos 
tem conhecimento dêsses depósitos, mas 
não os informa. Quanto à Suíça, os 
bancos ali estabelecidos só prestam 
quaisquer esclarecimentos nesse sentido 
quando citados, judicialmente. 

O SR. ANTONIO DE ABREU 
COUTINHO: – O Traesure Buletin, editado 
pelo Departamento do Tesouro dos 
Estados Unidos, publica, inclusive, o 
movimento de Bolsa e os títulos comprados 
por não residentes no país. Qualquer um 
de nós, portanto, pode verificar o 
movimento geral dessas operações. 

O SR. EDUARDO GOMES: – O total 
de royalties que consta dos Quadros a 
que se refere o nobre Senador Mem de 
Sá diz respeito apenas a royalties 
remetidos por firmas estrangeiras com 
sede no país? 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Quando o Senador Mem de Sá cita o fato 
de os lucros serem duas vezes royalties, 
não está longe da realidade. Entre lucros 
e dividendos, tem-se quase 13 bilhões e, 
só de royalies, 7 bilhões e meio. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas na 
cambial há diferença, e muito grande. Já 
lhe digo qual a diferença. 

O SR. DANIEL FARACO: – A 
estatística cambial é das remessas e não 
apenas dos créditos. 

O SR. MEM DE SÁ: – E' muito 
maior. 

O SR. DANIEL FARACO: – A 
remessa pode incluir lucro de mais de um 
ano. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – O 
lucro da remesa está em exercício 
diferente daquele em que foi pago o 
imposto de renda. 

O SR. MEM DE SÁ: – Na remessa 
não confere. A diferença é outra. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Conheço caso de firma que reteve o 
crédito por mais de três anos. 

O SR. MEN DE SÁ: – Há um  
quadro no qual figura: "patentes, royal- 

ties e aluguéis..." É em 1960 que os 
senhores o têm? 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
1959, 1960 e 1961. 

O SR. MEN DE SÁ: – Figuram como 
remessa de "Patentes" e Royalties 19,2 
milhões de dólares, em 1961. 

O SR. MÁRIO MUNlZ: – Permite 
uma observação? Tenho a impressão de 
que os dados fornecidos estão em 
cruzeiros e, no nosso Balanço de 
Pagamentos, em dólares. Mesmo se 
aplicando uma taxa de cambio para 
chegar ao valor em cruzeiros, tenho a 
impressão de que o valor estimado pelo 
Impôsto de Renda é muito maior. A 
conjunção dêsses dois elementos aliás, é 
muito difícil. 

O SR. DANIEL FARACO: – E' 
preciso uma conciliação, incluindo o que 
não foi remetido, porque tudo é remetido. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
nomenclatura usada pelo Câmbio não é a 
mesma do Impôsto de Renda. Ela segue 
o Orçamento a República. 

O SR. SCIPIONE MADINA: – Os 
números são exatos; não pode haver 
êrro. 

O SR. MEM DE SÁ: – Naquela 
rubrica de "Royalties" ião é só o que é 
pago por firmas estrangeiras? 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – Por 
firmas nacionais também. 

O SR. MEM DE SÁ: – Como figura 
no titulo geral do "Residentes ou 
domiciliado no exterior? Se está 
declarado sete bilhões, então remeteram 
muito menos. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – Isso 
é 100% certo, porque o pagamento do 
impôsto nada tem a ver com a remessa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ele pagou, 
mas não remeteu. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – A 
remessa é com a FIBAN. Pode também 
haver o caso de uma firma pagar o 
impôsto em 28 de dezembro, e só fazer a 
remessa em 2 de janeiro. Sempre tem 
que haver distorsão dos dados. 

O SR. PRESIDENTE: – Algum dos 
senhores pretende fazer mais alguma 
consideração? Pergunto, sobretudo, ao 
Diretor das Rendas Internas. 

O SR. ARNALDO TAVEIRA: – Sr. 
Presidente, a CACEX continua 
inteiramente à disposição da Comissão 
para qualquer detalhe. Está pronta 
a colaborar e o fará com a maior 
satisfação. 

O SR. PRESIDENTE: – Agradeço 
também a contribuição da SUMOC, da 
carteira de Câmbio, do Impôsto de 
Renda, das Rendas Internas, certo de 
que essa colaboração facilitará de muito o 
trabalho da Comisão Interparlamentar, no 
empenho em que está de dar solução ao 
problema, dentro da brevidade possível, e 
em nível de alto entendimento: O nobre 
Relator tem alguma recomendação a 
fazer? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pergunto aos 
demais membros da Comissão, 
principalmente ao Deputado Sérgio 
Magalhães, se sugerem outra diligência, 
relativas a dados. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Estou satisfeito. 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio, assim 
que o problema preliminar, de dados, está 
esgotado. A Comissão acha interessante 
se ouçam os órgãos de produção 
interessados ou autoridades, não no 
sentido oficial? 

O SR. DANIEL FARACO: – 
Passaremos a coleta de opiniões. Na 
próxima semana, quando o Sr. Presidente 
poderia marcar uma reunião, 
examinariamos a matéria. Desejaria 
ganhar tempo. Se algum de nós tivesse 
alguma sugestão, V. Ex.ª Senhor 
Presidente, já poderia, marcar uma 
audiência. 

O SR. RUY CARNEIRO: – O Senhor 
Relator ficará encarregado. 
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O SR. MEM DE SA: – Não aceito a 
responsabilidade. A Comissão acha 
intessante ouvir os interessados ou pode 
prescindir dêsses órgãos de classe? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Devemos 
ouvir os órgãos de classe. 

O SR. SÉRGIO CARNEIRO: – A 
minha opinião é que a fraude existe nos 
sistemas controlados ou livre. No sistema 
controlado, ainda mais, há um estímulo á 
prática da fraude. A esta altura de nossa 
conclusão, já dispomos de um material 
farto e abundante. Portanto, no meu 
entender, seria indicado que iniciássemos a 
fase dos debates na utilização desse 
material. Se no curso dêsse debate 
surgisse a conveniência de ouvir órgãos ou 
autoridades categorizadas, então daríamos 
as audiências para obtenção dêsse objeto. 
Essa minha opinião. Já dispomos de uma 
massa de elementos e dados. 

O SR. RUY CARNEIRO: – O Sr. 
Relator é autoridade para resolver. 

O SR. MEM DE SÁ: – Meu ponto de 
vista é que se fizermos a audiência dos 
órgãos de indústria, de bancos ou de 
personalidades altamente capacitadas 
sôbre o assunto, iremos ouvir opiniões 
mais ou menos acatadas, conforme a a 
orientação que cada um de nós tiver. E' 
interessante, de certo, de parte de alguns, 
a opinião. Não creio imprescindível. 
Podemos passar logo ao debate. Seria, 
entretanto, interessante ouvir essas 
opiniões quando surgissem dúvidas cujo 
esclarecimento dependesse do 
pronunciamento externo. Penso 
poderíamos passar ao exame do projeto 
e, nos pontos em que ocorresse a 
necessidade de audiência de um órgão, 
de uma federação ou de algum capitão de 
indústria, o convocaríamos e êle emitiria 
opinião com grande eficiência, porque 
interrogado sôbre determinado aspecto. O 
projeto é muito amplo, envolve várias 
providências e a audiência de um 
indivíduo, isoladamente, o levará a fixar-
se em determinado ponto, e não todo, 
tomando-nos muito tempo. 

O SR. DANIEL FARACO: – 
Conciliando tôdas as sugestões proponho 
dedicarmos agora, uma ou das reuniões ao 
exame da matéria. De posse dos dados 
colhidos, chegará o momento em que 
estaremos todos entrosados no assunto, 
não só isoladamente como em conjunto, e 
teremos formado um vocabulário comum, o 
que é muito importante, para não estar um 
representante empregando determinada 
palavra com sentido diverso do que lhe 
empresta outro colega. Faríafos, em 
seguida, uma ou mais reunões dedicadas 
ao exame, ao debate, tomando-se o projeto 
como ponto de partida, ou consilerando-o 
em tese. 

O SR. DANIEL FARACO: – 
Convocar alguém para emitir opinião de 
modo geral, pode acarretar divagação 
muito grande. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Causando má impressão sôbre o trabalho 
da Comissão. 

O SR. DANIEL FARACO: – Seria 
melhor solicitar opinião sôbre pontos 
determinados e, não, sôbre a matéria, de 
modo geral, para melhor disciplinar o 
debate. 

O SR. MEM DE SÁ: – Poderíamos, 
talvez, organizar uma espécie de mesa 
redonda, para a qual convocaríamos, 
simultâneamente, diversas 
personalidades. E sugestão interessante: 
quatro ou cinco autoridades seriam 
ouvidas ao mesmo tempo. 

O SR. DANIEL FARACO: – Creio 
que o problema da tomada de opinião é 
importante, não apenas para nosso 
esclarecimento pessoal mas para 
conhecimento da opinião pública. 

Estamos realizando exame não para cada 
um de nós chegar a determinada 
conclusão mas, para dar oportunidade a 
que tôdas as opiniões respeitáveis e 
tôdas as idéias fundadas em argumentos 
se posam fazer ouvir. 

O SR. MEM DE SÁ: – Daí a fórmula 
que me ocorreu, de realizarmos mesas 
redondas em Brasília, a que 
comparecessem diversas personalidades, 
– simultâneamente. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Vossa 
Ex.ª, como relator, faça a sugestão que a 
apoiaremos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não quero 
agir isoladamente. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – O 
relator é que sugere. 

O SR. RUY CARNEIRO: – V. 
Excelência traçou as normas em nossa 
primeira reunião e é evidente que, como 
relator, pode decidir sôbre o mais 
conveniente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Deseja 
proceder de acôrdo com os colegas. Que 
pensam da sugestão de, ao invés de 
realizarmos uma série de reuniões, 
convocando uma pessoa de cada vez, 
promovermos o debate com várias 
personalidades, cada um de nós 
formulando as perguntas necessárias ao 
exame do projeto? 

O SR. DANIEL FARACO: – Poderia 
aceitar a sugestão, mas não no momento. 
Parece-me importante o debate agora, 
pelo menos com uma reunião a fim de 
que possamos fazer uma tomada de 
posição, ver o que fizemos até agora, que 
elementos colhemos e que nos falta. Só 
então deliberaremos sôbre a próxima 
reunião – se consultaremos uma 
determinada entidade, ou um grupo delas.

O SR. ARNALDO TAVEIRA: – 
Permitam-me os senhores: surgiu em 
meu espírito uma dúvida. Limitei-me a 
responder as perguntas. Não adiantei 
outras informações, além das que me 
foram pedidas. Creio, era a razão de 
minha presença aqui. Agora, entretanto, 
veio-me a consciência uma dúvida – se 
os senhores apenas desejavam respostas 
às suas perguntas ou se eu deveria emitir 
outras impressões, que decorrem do trato 
dos capitais estrangeiros. 

O SR. DANIEL FARACO: – A 
CACEX atuou nesta reunião apenas 
como elemento de informações, mas, 
evidentemente, poderemos convidar o 
seu Diretor para emitir opinião a respeito 
do problema. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ou fazer da 
mesa redonda em cogitação. 

O SR. PRESIDENTE: – Sr. Relator, 
aceito a proposição do Sr. Deputado 
Daniel Faraco como peça intermediária, 
mas considero imprescindível que se 
ouçam as entidades representativas de 
tôdas as classes produtoras. O assunto é 
controvertido, comporta dialética imensa, 
e, por uma necessidade mesmo de 
satisfação públíca, de se arejar, ventilar o 
problema, creio que essa mesa-redonda, 
que V. Ex.ª propõe, seria o coroamento 
dos debates, depois que as entidades de 
classe, os órgãos opinativos pudessem se 
manifestar. Não acredito que isto traga 
muita delonga, porque as classes 
produtoras já terão, a essa altura, estudos 
alevantados e muito bom feito sôbre a 
matéria e, na audiência com elas, 
colheríamos completamente os dados. 

O SR .MEM DE SÁ: – Preferiria que 
nos reunissemos todos, teria mais 
riqueza. 

O SR. PRESIDENTE: – A riqueza seria 
fácil, depois de apuradas as opiniões. As 
mesas-redondas são muito tumultuárias, não 
se consegue acompanhar o rítmo do 
pensamento de cada um. 

O SR SERGIO MARINHO: – Pediria 
que fossem fixados dia e hora para a 
próxima reunião porque preciso retirar-
me. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então não 
convocamos ninguém, a não ser os 
membros da Comissão, para a próxima 
reunião, que será no dia 4 de abril, em 
Brasília. 

O SR. SCIPIONE MANDINA: – 
Antes de encerrar, Sr. Presidente, 
permita-me V. Ex.ª mais algumas 
palavras. Falou-se sôbre colaboração 
das classes produtores. V. Exas irão 
receber, se é que ainda não 
receberam, um trabalho dessas 
classes, do qual temos cópia. Nesse 
problema todo há muitas implicações 
fiscais. Assim é que desejaríamos 
pleitear dos senhores a oportunidade 
de opinar sôbre a parte fiscal, porque 
isso poderá trazer resultados bem 
funestos aos nossos interêsses fiscais 
e, em última análise, ao interêsse 
nacional. 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais 
havendo que tratar, dou por encerrada a 
reunião. 

(Encerrou-se a reunião às 13 horas e 
45 minutos). 

 
ATA DA 37ª SESSÃO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª 
LEGISLATURA, EM 11 DE MAIO DE 
1962 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. ARGEMIRO 

DE FIGUEIREDO, MATHIAS OLYMPIO E 
GUIDO MANDIN. 

 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima – Paulo Fender – 

Lobão da Silveira – Sebastião Archer – 
Mathias Olympio – Joaquim Parente – 
Fernandes Távora – Menezes Pimentel 
– Sérgio Marinho – Argemiro de 
Figueiredo – Ruy Carneiro – Novaes 
Filho – Barros Carvalho – Afranio 
Lages – Silvestre Péricles – Lourival 
Fontes – Jorge Maynard – Heribaldo 
Vieira – Ovídio Teixeira – Aloysio de 
Carvalho – Del Caro – Gilberto Marinho 
– Venâncio Igrejas – Benedito 
Valadares – Nogueira da Gama – 
Pedro Ludovico – Coimbra Bueno – 
José Feliciano Saulo Ramos – Guido 
Mondim. – (31). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de 
presença acusa o comparecimento de 31 
Senhores Senadores Havendo número 
legal, declaro aberta a sessão. Vai ser 
lida a ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura 
da ata da sessão anterior, que é sem 
debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Ofícios: 
Do Sr. Primeiro Secretário da 

Câmara dos Deputados: 
Nº 653, de 10 de maio – Comunica 

haver aquela casa aprovado as 
emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 98, de 1959, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, 
créditos especiais destinados às 
Escolas de Enfermagem Wenceslau 
Braz, de Itajubá, do Pará, em Belém e 
Hermantina Beraldo, de Juiz de Fora, 
bem como à Faculdade de Serviço 
Social de Juiz de Fora; 

Nº 656, de 10 de maio – Comunica 
haver aquela Casa aprovado emenda 
do Senado ao Trajeto de Lei nº 173,  
de 1959. que isenta dos impostos 
 

de importação e de consumo material 
importado pela Companhia Telefônica de 
Pirapora, no Estado de Minas Gerais; 

Do advogado Antonio Feliciano de 
Castilho, de Salvador, Bahia, datado de 
10 de maio – Comunica haver 
impetrado mandado de segurança 
contra o ato do Sr. Presidente do 
Conselho de Ministros que aprovou o 
Parecer do Consultor Geral da 
República que declarou inconstitucional 
o Decreto Legislativo nº 18, de 1961, 
negando-lhe execução. 

Ofício nº 549, de 23 de abril, do Sr. 
Prefeito do Distrito Federal – Comunica 
haver concedido exoneração ao Sr. René 
Nunes do Cargo de Diretor do 
Departamento de Turismo da Prefeitura. 

 
PARECERES NS. 109 E 110,DE 1962 

 
Nº 109, de 1962 

 
Da Comissão de Constituição da 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Senado 
nº 33, de 1961, que dispõe sôbre a 
instalação de Conselhos Regionais de 
Engenharia e Arquitetura e dá outras 
providências. 

 
Relator: Senador Milton Campos 
A finalidade do projeto nº 33-61, 

apresentado pelo nobre Senador Afrânio 
Lages, é estabelecer que se instale um 
Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura na Capital de cada Estado e 
Território e no Distrito Federal. 

Nada há que arguir quanto à 
constitucionalidade do projeto, que está 
destinado, pelo despacho da Mesa, à 
douta Comissão de Legislação Social. 

Sala das Comissões, em 27 de 
setembro de 1961. Jefferson de Aguiar, 
Presidente; Milton Campos, Relator. 
Heribaldo Vieira – Daniel Krieger – Lima 
Teixeira – Miguel Couto. 

 
Nº 110 de 1962 

 
Da Comissão de Legislação Social, 

sôbre o Projeto de Lei do Senado nº, 33, 
de 1961, que dispõe sôbre a instalação 
de Conselhos Regionais de Engenharia e 
Arquitetura e dá outras providências. 

 
Relator: Senador Nelson Maculan 
1. Trata-se de projeto de lei, 

apresentado pelo ilustre Senador Afrânio 
Lages, visando à criação de um Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura, 
subordinado ao Conselho Federal de 
engenharia e Arquitetura, na capital de 
cada Estado, Território e no Distrito 
Federal, com finalidade, composição, 
prerrogativas e atribuições já definidas em 
Iei. 

2. O projeto estabelece, em o § 2º do 
art. 1º, que o Conselho Federal poderá 
deixar de instalar o Conselho Regional, 
dentro do prazo de noventa dias a que se 
refere o art. 2º, quando o número de 
profissionais de engenharia, arquitetura e 
agrimansura fôr inferior a vinte (20) – 
caso em que a sua área será incorporada 
à jurisdição de outro Conselho Regional. 

3. Afirma o ilustre autor, em sua 
justificação, que o sistema legal 
atualmente vigente para a criação dos 
Conselhos Regionais de Engenharia e 
Arquitetura, embora tenha produzido bons 
resultados, tornou-se obsoleto em face do 
tempo decorrido e do desevolvimento das 
profissões em questão. 

Alega, em defesa de sua tese, que: 
"Os Conselhos Seccionais da 

Ordem dos Advogados do Brasil e 
mais recentemente os Conselhos 
Regionais de Medicina poderão 
servir de recomendação para que
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se instale em cada capital de Estado e 
Território um Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura, assegurando 
uma melhor Realização do exercício das 
profiissões de engenheiro, arquiteto e 
agrimensor e ao mesmo tempo 
concorrendo para que aquelas 
profissões se desenvolvam 
acompanhando o progresso da técnica e 
da ciência". 

4. Estamos de inteiro acôrdo com 
ilustre autor do projeto. As profissões de 
engenheiro, arquiteto e agrimensor, após 
a expedição do Decreto 23.569, de 
11.12.1933, que as regulamentou, 
passaram por um grande 
desemvolvimento, ocasionado pelo 
imenso progresso da técnica e da ciência 
em nosso tempo. 

5. Tornou-se, assim, necesário 
uma mudança, uma alteração na 
sistemática determinada pelo Decreto 
nº 569-33, que permitisse a criação de 
maior número de Conselhos Regionais, 
a fim de assegurar uma fiscalização e 
eficiente e capaz do exercício das 
profissões de engenheiro, arquiteto e 
agrimensor. 

6. Pelas razões expostas, esta 
Comissão opina pela aprovação do 
projeto  

Sala das Comissões, em 5 de abril 
de 1962, Ruy Carneiro, Presidente, 
Nelson maculan Relator. Lopes da Costa 
– Afrânio Lages – silvestre Péricles. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a 
leitura do expediente há oradores 
inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Fênder. 

 
O SENHOR SENADOR PAULO 

FENDER PRONUNCIA DISCURSO QUE 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se-à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Parecer 
número 96, de 1962, da Comissão de 
Legislação Social, no sentido do 
arquivamento da representação em 
que Lino Garcia júnior e outros, 
ferroviários, pleiteiam a restauração da 
aposentadoria aos trinta e cinco anos 
de serviço, bem como pensão para as 
famílias. (Pausa). 

 
Em discussão o Parecer da 

Comissão de Legislação Social. 
Nenhum dos Srs. Senadores 

descendo fazer uso da palavra, encerro 
discussão. 

Fica adiada a votação, por falta de 
número: 

 
Discussão, em turno único, do 

Requerimento nº 189, em que o Sr. 
Senador Afrânio Lages solicita a 
convocação do Sr. Presidente do 
Conselho de Ministros para, perante o 
Senado, prestar as informações que 
específica. (Pausa). 

 
Em discussão o Requerimento. 
Nenhum dos Srs. Senadores 

desejando fazer uso da palavra, encerro a 
duscussão. 

Fica adiada a votação, por falta 
quorum. 

Está esgotada a matéria da Ordem 
do Dia. 

Há ainda oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Saulo Ramos. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Jorge Maynard. 

O SR. SENADOR JORGE 
MAYNARD PRONUNCIA DISCURSO 
QUE ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Sérgio Marinho. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Vivaldo Lima. 
O SR. VIVALDO LIMA (lê o 

seguinte discurso): – Senhor 
Presidente. 

Tendo em vista a aprovação, na sessão 
de 25 de abril findo, do requerimento nº 104, 
de autoria do nobre Senador Jefferson de 
Aguiar, solicitando a inclusão em Ordem do 
Dia, nos têrmos do art. 91, letra "a", do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 2, de 1959, cumpro o dever de 
encaminhar à Mesa do Senado Federal o 
referido processado, face ao Ofício SP-51, 
de 2 de maio de 1962, a mim dirigido, cujo 
teor é o seguinte: 

"Em 2 de maio de 1962 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que, na sessão de 25 de abril 
findo, foi aprovado o requerimento nº 104, 
do Sr. Senador Jefferson de Aguiar 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia, 
nos têrmos do art. 91, letra "a", do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 2, de 1959, visto achar-se 
esgotado o prazo de que, regimentalmente, 
dispunha a Comissão de Relações 
Exteriores para sôbre êle se manifestar. 

2. Trata-se do projeto de decreto 
legislativo que aprova o Convênio 
Constitutivo da Organização Internacional 
do Café, firmado pelo Brasil e outros 
países, em 27 de janeiro de 1958. 

3. Para cumprimento da deliberação 
do Senado, rogo se digne Vossa 
Excelência de ordenar as providências 
necessárias a fim de que o projeto em 
aprêço seja encaminhado à Mesa, com a 
indicação do respectivo relator. 

4. Julgo oportuno esclarecer que, na 
forma do Regimento, o parecer, se não 
acompanhar o projeto, deverá ser 
proferido em Plenário. 

Aproveito o ensejo, etc. (ass. 
Argemiro de Figueiredo)". 

Na oportunidade, contudo, julgo de 
bom alvitre prestar esclarecimentos que, 
dadas as circunstâncias, são necessárias, 
referentes ao trâmite da aludida 
proposição na área da Comissão técnica, 
que tenho a honra de presidir. 

3. Lido no expediente de 17 de março 
de 1959, foi distribuido às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Relações 
Exteriores e de Economia. Alcançou o 
primeiro dos órgãos técnicos, cuja 
apreciação foi julgada necessária à sua 
instrução legal, isto é, a Comissão de 
Constituição e Justiça, em 18 de março de 
1959. No seu âmbito, teve o seguinte 
andamento, conforme autuação competente. 

4. Distribuido ao Sr. Senador 
Benedicto Valladares, em 30 de março de 
1959. Devolvido, sem parecer, em data 
de 10 de janeiro de 1961, foi redistribuido 
ao Sr. Senador Lourival Fontes, a 14 de 
abril de 1961 e, em 27 do mesmo mês 
ano, foi ainda redistribuido ao Sr. Senador 
Barros de Carvalho. Relatado em 21 de 
junho de 1961, foi no mesmo dia enviado 
à Seção de Administração da Diretoria 
das Comissões, cujo Protocólo o 
encaminhou à Comissão de Relações 
Exteriores. 

5. No órgão técnico, sob a minha 
presidência, foi distribuido ao Sr. 
Senador Heribaldo Vieira, no mesmo 
dia de seu recebimento, ou seja, 21 de 
junho de 1961, conforme consta da
 

autuação na capa da proposição assinada 
pelo nobre Senador Rui Palmeira, Vice-
Presidente então no exercício da 
Presidência. Nessa ocasião, julgou o 
Presidente em exercício ser necessário, 
para a apreciação da matéria, solicitar 
informações ao Ministério das Relações 
Exteriores, e que, de fato, foi pelo pelo 
meu ilustre colega, verbalmente, ao Conul 
Serra, na época credenciado como 
elemento de ligação entre o Itamarati e 
esta Comissão, técnica da Câmara Alta 
do Congresso Nacional. 

6. Observa-se, portanto, face à 
diligência solicitada e que se anota, 
também na autuação do processo, 
estarem superados os efeitos do art. 120, 
Capítulo VIII – Dos Prazos, bem como 
seus parágrafos 1º, 2: e 3º que regulam a 
sua prorrogação, em virtude do disposto 
no art. 145, parágrafo 2º, combinado com 
o número II, letra "e", do citado artigo, 
tudo no Capítulo XII – Das Diligências, do 
Regimento Interno, a meu vêr, ainda que 
a diligência tenha sido pedida 
informalmente, isto é, de maneira verbal. 

7. Posteriomente, ao reassumir a 
presidência, determinei ao Secretário da 
Comissão, em obediência ao preceito 
regimental, fôsse reiterado o pedido de 
informações, visto sôbre a matéria ainda 
não se ter manifestado o Ministério em 
causa e esgotados, como estavam, todos 
os prazos de tolerância. A reiteração, 
destarte, foi feita por escrito, conforme 
cópia arquivada na Secretaria da 
Comissão, através do Ofício S-N. CRE, 
de 14 de fevereiro de 1962. 

8. Diante do exposto, cabe-me 
acrescentar que se, na data em que teve 
sua marcha normal alterada, em virtude 
da aprovação pelo Plenário do 
requerimento do nobre Senador Jefferson 
de Aguiar, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 2, de 1959, ainda se 
encontrava em fase de estudos no seio 
desta Comissão, a meu ver, com isso 
apenas demonstrava o profundo zêlo com 
que tenha desincumbir-se das tarefas que 
lhe são deferidas, na mais lúcida 
consciência de suas responsabilidades, 
sobretudo no tocante à proposição em 
tela que envolve questão da maior 
relevância para os interêsses vitais do 
País, tratando-se, na verdade, de produto 
básico de nossa economia – o café. 

Finalizando, reitero à Mesa do Senado 
Federal, sub sua brilhante Presidência, os 
sinceros intuitos de colaborar para o bom 
andamento dos trabalhos desta Casa, 
objetivo que sempre procurei fixar como 
inalteravel norma, no desempenho do meu 
mandato, e, no mesmo passo, comunico que 
designarei novo relator para prolatar a 
matéria em Plenário na devida oportunidade. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Novaes Filho. 
(Pausa) 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Afrânio Lages. 
O SR. AFRÂNIO LAGES (não foi 

revisto pelo orador): – Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, apenas utilizar-me-ei 
desta tribuna para trazer ao conhecimento 
da Mesa e do Plenário, fato que reputo 
exigir uma providência. 

Diante de que está ocorrendo, quero 
crer que o Congresso Nacional depois da 
adoção do sistema parlamentar, a cada 
dia decai em prestígio. Quero referir-me a 
requerimentos de informações, 
endereçados aos Ministros ou ao 
Presidente do Gabinete e que, na sua 
quase totalidade, ficam sem  
resposta, malgrado a Constituicão  
e a Lei que considera crime de 
responsabilidade a falta de resposta 
 

a pedidos de informaões, expirado prazo 
de 30 dias. 

Citarei fatos. 
Formulei, por intermédio da Mesa, em 

data de 7-2-62, o Requerimento que tomou o 
nº 4, ao Sr. Ministro do Trabalho, solicitando 
informações acêrca de exigências e de 
providências tomadas pelos Institutos e 
Caixas de Aposentadoria e Pensões contra 
instituições filantrópicas. Noutro 
Requerimento, o de nº 18, de 14-2-62, 
solicitei informações à Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 
através do Consoelho Presidente de 
Ministros. 

Quero dizer, para ser fiel, que, 
quanto ao primeiro dêsses requerimentos, 
recebi carta do Sr. Ministro do Trabalho 
comunicando ter enviado o requerimento 
ao Departamento de Previdência Social. 
Apenas isso, já há algum tempo. 

Quanto ao segundo, o Requerimento 
nº 18, de 1962, nenhuma notícia tive a 
respeito dêle e, até hoje, as informações 
não foram prestadas. 

No Requerimento do nº ilegível de 
fevereiro de 1962 solicito do Sr. Ministro 
da Fazenda, informações acêrca da 
abertura do crédito de 970 milhões de de 
cruzeiros destinado ao pagamento das 
dívidas de pensões a militares. Nenhuma 
resposta obtive, sequer a simples 
comunicação de estarem sendo tomadas 
providências para que êste pedido de 
informações fosse satisfeito. Acredito que 
se alguma resposta chegasse ao Senado, 
naturalmente a Mesa mo comunicaria. 

Em 21 de março, dirigi ao Sr. Ministro 
da Viação e Obras Públicas. Requerimento 
nº 72, no qual indagava sôbre certas 
atividades da Companhia Nacional de 
Navegação da Costeira e do Loide 
Brasileiro. Também fiquei sem resposta. E 
assim, muitos outros o requerimentos 
existem, formulados por mir em datas 
posteriores, e continuo ainda sem saber se 
as informações serão prestadas, ou não. 

Sr. Presidente, na próxima semana, 
dirigirei por escrito, uma exposição à 
Mesa Diretora do Senado no sentido de 
que sejam reiterados êsses o pedidos de 
informações. E quero declarar que, se 
após a reiteracão eu não obtiver as 
informações pedidas, irei, doa a quem 
doer, exigir o cumprimento da lei, e 
promovorei a denúncia dos responsáveis 
perante a Câmara dos Deputados, como 
assegura a Lei que define os crimes de 
responsabilidade. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
tomará as providências solicitadas pelo 
nobre Senador Afrânio Lages. 

Sôbre a Mesa pedido de substituição 
que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido o seguinte: 
 

OFICIO 
 
Senhor Presidente 
Achando-se licenciado o Sr. Senador 

Victorino Freire, solicito se digne Vossa 
Excelência de designar-lhe substituto 
temporário na Comissão Mista do Projeto 
do Código Brasileiro de 
Telecomunicações, na forma do disposto 
no art. 77 do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações, Sérgio 
Mambi. 

Indico o Sr. Senador Lobão da 
Silveira – Benedicto Valadares. 

O SR. PRESIDENTE: – Para 
substituir o nobre Senador Victorino 
Freire, indico o nobre Senador Lobão da 
Silveira. 

Tem a palavra o nobre Senador Lima 
Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, há poucos 
dias estive no Horto Florestal que faz 
parte do, Convênio Florestal de Brasília. Fiquei
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contristado ao verificar que aquela 
repartição está com cinco meses de 
atrasso no pagamento dos vencimentos 
aos seus funcionários. 

Foi uma decepção para mim, 
verificar que aquêles pobres homens, 
que ganham à base do salário-
mínimo, estão há cinco meses – 
repito – sem receber seus ordenados, 
tendo que fazer suas compras em 
pequenos armazéns, a fim de não 
morrerem de fome. Quando 
receberem os atrasados, dizem êles, 
êstes não darão para cobrir as 
despesas a que foram obrigados. 

Dirijo apêlo ao Sr. Ministro da 
Agricultura, para que S. Ex.ª autorize, o 
quanto antes, o pagamento da verba 
destinada ao Horto Florestal. 

E que não mais ocorram fatos dessa 
natureza, Sr. Presidente, lamentáveis, 
sobretudo quando se trata de funcionários 
que recebem parcos vencimentis. E' o 
apêlo que formulo ao Sr. Ministro da 
Agricultura. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre senador Gilberto Marinho. 

O SR. SENADOR GILBERTO 
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE ENTREGUE A REVISÂO DO 
ORADOR SERÁ PUPLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Saulo Ramos. 

O SR. SAULO RAMOS (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, tenho denunciado desta 
tribuna, que a crise da triticultura é 
principalmente devida aos 
desatendimentos por parte do 
Govêrno, das suas necessidades, 
para que ela se desenvolva a 
contento, e de acôrdo com os apelos 
feitos ao tempo do Presidente Getúlio 
Vargas. 

Ainda esta madrugada, Sr. 
Presidente, recebi comunicação de Santa 
Catarina de que os triticultores, caso não 
sejam atendidos nos financiamentos do 
Banco do Brasil S.A. e na entrega das 
sementes testadas e qualificadas para o 
plantio da lavoura êste ano, se farão 
representar por uma Comissão no Rio de 
Janeiro e em Brasília. 

Como as lavouras já estão 
preparadas, adubadas – lavouras de 
grande extensão, – em Santa Catarina 
e no Rio Grande do Sul, e as sementes 
já deviam ter sido plantadas no mês de 
abril, porque a produção tritícula 
depende de condições climáticas como 
legislador que tem formulado apêlo 
nesse sentido e mantido contatos com 
autoridades competentes, só me resta, 
neste momento, renová-los ao Sr. 
Presidente da República, ao Primeiro 
Ministro ao Presidente do Banco do 
Brasil S. A., ao Ministro da Agricultura 
e ao Diretor do Serviço de Expansão 
do Trigo no sentido de que atendam os 
reclames dos triticultores sulinos. 
(Muito bem). 

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

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

 
ORDEM DO DIA 

 
Sessão de 14 de maio de 1962 
Matéria em Regime de Urgência 
 

1 
 
Discussão, em turno único. do 

Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962 
nº 4.002-62, na casa de origem), que 
fixa novos valores para os vencimentos 
dos servidores da União, institui 
empréstimo compulsório e altera 
legislação do Impôsto de Renda, 
autoriza emissão de títulos de recupera- 
 

çâo financeira, modifica legislação sôbre 
emissão de letras e obrigações do 
Tesouro Nacional e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 330, letra c, do Regimento 
Interno, em virtude do Roquerimento nº 
182, de 1962, aprovado na sessão de 9 
do mês em curso, dependendo de 
pronunciamento das Comissões – dos 
Projetos do Govêrno; de Finanças. 
 

2 
 
Discussão, em turno único, do projeto 

de Decreto Legislativo nº 3, de 1362, 
originário da Câmara dos Deputodos (nº 98, 
de 1961, na Casa de origem) que aprova o 
acôrdo sôbre transportes aéreos regulares 
entre o Brasil e o Japão, firmado no Rio de 
Janeiro, em 14 de dezembro de 1956 (em 
regime de urgência, nos têrmos do art. 330, 
letra c, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 183, de 1962, aprovado na 
sessão de 9 do mês em curso), dependendo 
de pronunciamento das Comissões: de 
Constituição e Justiça; de Relações 
Exteriores, de Segurança Nacional, de 
Transportes Comunicações e Obras 
Públicas de Finanças. 

 
Matéria em tramitação normal 
Votação, em turno único, do parecer 

nº 96, de 1962, da Comissão de 
Legislação Social, no sentido do 
arquivamento da representação em que 
Lino Garcia Júnior e outros, ferroviários, 
pleiteiam a restauração da aposentadoria 
aos trinta e cinco anos de serviço, bem 
como pensão para as familias. 

 
4 

 
Votação, em turno único, do 

Requerimento nº 189, em que o Sr. Senador, 
Afrânio Lages solicita a convocação do Sr. 
Presidente do Conselho de Ministros para, 
perante o Senado, prestar as informações 
que específica. 

 
5 

 
Votação, em turno único, do 

Requerimento nº 169, de 1962, em que o 
Sr. Senador Paulo Fender solicita passe 
à, Comissão que se seguir no despacho 
inicial de distribuição o projeto de Lei da 
Câmara nº 94, de 1961, que dispõe sôbre 
o Estatuto do Trabalhador Rural. 

O SR. PRESIDENTE: – Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 
5 minutos). 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR VIVALDO LIMA, NA 
SESSÃO DE 8 DE MAIO DE 1962, QUE 
SE REPUBLICA POR HAVER SAÍDO 
COM INCORREÇÕES. 

 
O SR. VIVALDO LIMA (lê o seguinte 

discurso): – Sr. Presidente, comemorando 
festivamente uma significativa data, 8 de 
maio, em todos os mastros do mundo da 
Cruz Vermelha, ao som de hinos 
compassivos e cantos da mais suave e terna 
deificação, um símbolo místico desfraldada-
se altaneiro em todos os rincões da Terra, 
sobrepondo-se moralmente na agitada 
época em que vivemos, aos estandartes 
guerreiros que se desafiam em disputas 
ideológicas, dentro do mais estranho e 
repulsivo egoísmo. Em fundo branco, a cruz 
de Genebra, no seu desenho harmonioso e 
expressivo, traça desígnios do maior 
esplendor espiritual, invocando os povos ao 
entendimento inspirações dos deuses de 
suas própias concepsções. 

A civilização cristã porfia 
denodadamente por irmanar-se com as 
outras dos demais recantos em que 
hajam corações de qualquer origem, 
crentes que sejam de suas divindades 
conformes, no afã de lograr compreensão e
 

paz tão úteis à sobrevivência da 
humanidade, que não foi criada pelo, 
Altíssimo para a prática malfazêja. 

Os episódios bíblicos enchem os 
espíritos de maior ternura para com o 
próximo, nos caráteres bem formados, a 
simples lembrança até dos martírios de 
criaturas que se não pouparam às 
agressões dos ateus na preordenada 
missão de remir os homens sob um céu 
comum – na grandeza de um ideal 
sublime e de uma destinação bendita. 

Infortunademente, as sementes dos 
evangelizadores não têm achado senão 
campos sáfaros, onde apenas medram a 
egolatria e a ambição. Perseguem as 
civilizações já nos milênios vividos, 
recrudescendo desoladoramente a cada 
século sem esperança sequer; O' glória de 
mandar, o' vã cobiça!, extravasava a intuição 
genial de Camões, mal as praias do novo 
mundo eram pisadas pelos brancos das 
caravelas de Colombo e Cabral. 

Povoa-se o mundo, desentranhando-
se as suas riquezas sem conta numa 
avidez comprometedora e nociva à 
espécie humana sobrevindoura. 

As raças confinam-se nas áreas, 
prediletas, retalhando-as em ações belicosas 
para delinear fronteiras próprias na 
presunção mórbida de soberania estreita. 

Desentendem-se, por isso, a cada 
passo, não raro mesmo lutam 
ingloriosamente na ânsia de alargar as 
suas áreas de sobrepujar-se assim, de 
impor-se mais, de ostentar poderio, de 
absorver, escravizando, os vizinhos 
desafortunados, dêles não se livrando até 
as regiões distantes. 

A sinistra competição não tem fim. 
Agrava-se, em vez de abrandar com os 
maravilhosos engenhos das novas 
gerações. 

Esforçam-se, todavia, para salvar as 
aparências, tolerando generosamente 
balizas que lhes delimitem teàricamente 
os arreganhos de independência. 

No século atual, profundas 
alterações se verificaram nos velhos 
hábitos de conquistas territoriais, de 
grandes ou pequenas nações, face às 
duas cruentas guerras que assistiu, 
permitindo aos povos fracos existirem por 
conta própria, com o que, pelos meios 
suaves ou agressivos, foi possível 
presenciar sensíveis mudanças nos 
destinos dos continentes subjugados. 

De ano a ano, não mais de século a 
século, estarrecem-se, espontam-se os 
chamados povos fortes com a 
desenvoltura singular das raças fracas e 
até incultas, que, de trabucos, lanças ou 
armas outros obsoletas, conseguiram ou 
intentam libertar-se de grilhões 
humilhantes, de dominações espúrias, 
exigindo-se em coletividades autônomas, 
com vistosos lábaros a brazões, símbolos 
ostensivos de sua bravura e altivez. 

Em verdade, assim o têm consentido 
e estimulado as hodiernas tendências 
humanizadoras da época. 

No passado mesmo abundando 
terras dentro de suas fronteiras, a 
mentalidade guerreira impelia cusados 
déspotas em arriscadas aventuras, com 
tanto sangue e sacrifícios de vidas, que o 
tempo não pôde apagar jamais da 
lembrança das aglomerações submetidas. 

As descobertas tinham cabimento, a 
fim de que, nas mãos dos bandeirantes 
de boa índole a civilização integrasse em 
seu culto seio os gentios ao saber da 
Natureza, em qualquer recanto que fôsse, 
através de mares insondáveis ou de 
selvas nunca vistas ou palmilhadas. 

Desbravados os continentes, 
conhecida a sua configuração, 
identificados entes humanos com suas 
cores e suas cores edificado o Mundo em 
uma estrutura consentânea, fronteiras, 
idiomas e costumes inerentes, eis como, 
apesar de tudo, êle se oferece à bondade 
e à condescendência de Deus. 

As duas tremendas loucuras dêste 
século, com tamanha devastação e perda 
de vidas, só por si já desaconselham os 
maús espíritos, aquietando-os em seus 
ninhos, a novas incursões de conquista e 
predomínio para agasalhar sua gente 
restante. 

A humanidade evolúe. 
Os prodígios dos inventores 

encantam-na grandemente. A inspiração 
divina orienta as concepçôes nova de 
vivência e troca de cortesia. As criaturas 
esforçam-se por compreender-se 
mutuamente, respeitando-se e 
admirando-se casa qual desejando 
superiormente a felicidade alheia. 

Porque não conciliar, então, os 
interêsses peculiares ordeiramente, 
sem contendas atrevida? Preserve-se, 
acima de tudo, a pessoa hunana. Não 
há problemas de natureza política, que 
deixem de encontrar equação 
condigna. 

Melhor assim, solucionando-se 
interligentemente, as desavenças 
desaparecerão, as contravérsias 
ameaçadoras contornadas, o 
derramento inútil de sangeu evitado. A 
existência dos sêres a Deus pertence. 
Aos homens, com Sua ajuda, dar-lhes 
condições de bem-estar, esculpindo na 
sua face traços perenes de alegria e 
bem-aventurança. 

Esqueça-se o passado. A história já 
se encarregou das tristes éras da 
sangueiras e das, angústias dos 
martirizados. 

Sejam dignos da espécie humana. 
Não criam heróis sôbre poças de sangue, 
alimentando ambições egoisticas. 

Deixem a humanidade crescer no 
seu mundo, pacificamente e feliz, 
ajudando-a a superar suas próprias 
dificuldades e agruras. 

E' tempo distante, apenas lembrado 
nos cânticos dos gênios poéticos, o 

"Daqueles Reis que foram dilatando 
A Fé, o Império, e as terras 

devassando," e que, no entusiasmo e na 
glorificação de sua brava gente, 

"Em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a fôrça 

humana, 
E entre gente remota edificaram, 

Nôvo Reino, que tanto sublimaram." 
São as palavras, Sr. Presidente, que, 

à guisa de singela alocução evocativa, 
desejava proferir, desta alta tribuna, no 
ensejo do "Dia Mundial da Cruz 
Vermelha", em que se relembra, por outro 
lado, aos contemporâneos, a data 
gloriosa do nascimento de Henri Dunant, 
seu imortal fundador, ocorrido, na traqüila 
Suiça para predestinada missão, aos 8 de 
maio de 1828.(Muito bem! Muito bem! 
Pamas) 

 
Atos do Diretor Geral 

 
O Diretor-Geral deferiu os seguintes 

requerimentos: 
Nº 189-62 – Em que Odélio Alves, 

Auxiliar de Limpeza, PL-11, solicita férias 
a partir de 7 de maio de 1362, relativas a 
1960; 

Nº 248-62 – Em que Lucio 
Machado Tosta, inspetor de 
Segurança, PL-8, solicita férias a partir 
de 1º de julho de 1962, relativas a 
1961 em virtude de ter permanecido de 
plantão no recesso. 

Abonou, de acôrdo com os artigos 
160, item 11 e 302 cio Ragulamento da 
Secretaria as faltas abaixo 
discriminadas, referentes ao mês de 
abril de 1362. 

– de Sarah Abrahão, Oficial 
Legislativo, PL-8, no dia 30; 

– de Pedro Felix Lacerda, Guarda de 
Segurança, PL-9, nos dias 26, 27 e 28, 
considerando como de licença para 
tratamento de saúde os dias 29 e 39 (art 
270 do Regulamento da Secretaria); 
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– de José Ney Passos 
Dantas, Auxiliar 
Legislativo, PL-9, no dia 
30; 

– de Maria Elisa de 
Abreu Nogueira, Oficial 
Bibliotecário, PL-7, no dia 
7; 

– de Celso Ferreira 
dos santos, Auxilar de 
Limpeza, PL-11, no dia 
26. – Secretaria do 
Senado Federal, em 10 
de maio de 1962. – Maria 
do Carmo Rondou R. 
Saraiva, Diretora do 
pessoal. 

O Diretor-Geral, 
deferiu o requerimento nº 
188-62, de Orlando Irani 
Cecconi Brandalise, 
Motorista-Auxiliar, PL-10, 
em que solicita contagem 
e tempo de serviço 
prestado ao Mistério da 
Aeronáutica, num total de 
384 dias. 

Concedeu licença 
para tratamento e saúde 
aos seguintes 
funcionários: 

– Pedro Felix da Costa 
Lacerda, Guarda de 
Segurança, PL-9, no 
período de 1º a 25 de abril 
de 1962 (Requerimento nº 
211-62); 

– Joaquim Bastos, 
Ajudante de Porteiro, PL-7, 
no período de 30 de 

março a 13 de abril de 
1962 (Requerimento nº 
212-62); 

Abonou, nos têrmos 
dos artigos 160, item 11 e 
302 do Regulamento da 
Secretaria, as faltas 
abaixo discriminadas, 
referentes ao mês de abril 
de 1962: 

– de Diva Falconi de 
Carvalho, Auxiliar 
Legislativo, PL-10, no dia 
11; 

– de Maria Judith 
Rodrigues, Arquivologista, 
PL-3, no dia 12; 

– de Luiz Fernando de 
Sá Mendes Vianna, 
Redator, PL-4, no dia 13; 

– de William Lima 
Machado Newton, Auxiliar 
Legislativo, PL-9, nos dias 
23, 24 e 25; 

– de Francisco 
Rodrigues Soares Pereira, 
Taquígrafo-Revisor, PL-2, 
no dia 25; 

– de Maria Cherubina 
Costa, Oficial Legislativo, 
PL-6, no dia 25; 

Secretaria do Senado 
Federal, em 10 de maio 
de 1962. – Maria do 
Carmo Rondon R. 
Saraiva, Diretora do 
Pessoal. 

O Diretor-Geral, deferiu 
os seguintes 
requerimentos: 

Nº 174-62 – em que 
Orlando Irani Cecconi 
Brandalise, Motorista-
Auxiliar, PL-10, solicita 
salário-família em relação 
a sua espôsa, a partir de 
fevereiro de 1962; 

Nº 194-62 em que José 
Valdo Campêlo, Oficial 
Legislativo, PL-8, solicita 
salário-família em relação 
a seu filho José Valdo 
Campêlo Júnior, a partir de 
abril de 1962; 

Nº 202-62 – em que 
Airton Travessos de 
Moura, Matorista-Auxiliar, 
PL-10, solicita salário-
família em relação a seu 
filho Alexandre de  
Moura, a partir de abril 
de 1962; 

Nº 207-62 – em que 
Niron Siqueira da Silva, 
Auxiliar de Limpeza, PL-
11, solicita salário-famílio 
em relação a sua filha 
Andréa Maria Teixeira da 
Silva, a partir de abril de 
1962; 

Nº 196-62 – em que 
Antônio Augusto Felizola, 
Motorista-Auxiliar, PL-10, 
solicita salároi-família em 
relação a seu filho Kleber 
Pereira Felizolo, a partir de 
março de 1962; 

Nº 195-62 – em que 
João Soares da Costa, 
Auxiliar de Limpeza, PL-11, 
solicita salário-família em 
relação a sua filha Rita de 
Cássia da Costa, a partir 
de agôsto de 1961. 

Abonou, de acôrdo com 
os artigos 160, item 11 e 
302 do Regulamento da 
Secretaria, as faltas abaixo 
discriminadas, referentes 
ao mês abril de 1962; 

– de Sarah Abrahão, 
Oficial Legislativo, PL-8, no 
dia 24; 

– de Elbe Cordeiro, 
Auxiliar de Limpeza, PL-11, 
dos dias 23, 24 e 25, 
considerando como de 
licença para tratamento de 
saúde o dia 26 (art. 270 do 
Regulamento da Secretaria); 

– de Niron Siqueira da 
Silva, Auxiliar de Limpeza, 
PL-11, nos 11 e 12; 

– de Ecla da Cunha 
Bréa, Oficial Legislativo, 
PL-7, nos dias 11 e 12; 

– de José Martins de 
Moraes, Auxiliar de 
Limpeza, PL-11, no dia 4; 

– de Celso Luiz Ramos 
de Medeiros, Auxiliar 
Legislativo, PL-10, no dia 13; 

Secretaria do Senado, 
Federal, em 10 de maio de 
1962. Maria do Carmo 
Rondon R. Saraiva, 
Diretora do Pessoal. 
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 
ANO XVII – Nº 57 CAPITAL FEDERAL TERÇA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 1962

 
CONGRESSO NACIONAL 

 
Presidência 

 
Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais 

 

O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da 

Constituição e do art. 1º, nº IV do Regimento Comum, convoca as duas 

Casas do Congresso Nacional para em sessões conjuntas a realizarem-se 

nos dias 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho do ano em curso, às 21 horas e 

30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem dos 

seguintes vetos presidenciais: 

Dias29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho 
 

– veto parcial, ao Projeto de Lei (nº 2.222-57, na Câmara e nº 13-60, 
no Senado) que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 

Senado Federal, 27 de abril de 1962. 
 

AURO MOURA ANDRADE 
Presidente 

 
MESA 

 
Presidente – Moura Andrade – 

PSD. 
Vice-Presidente – Rui Palmeira 

– UDN. 
Primeiro-Secretário – Argemiro 

de Figueiredo – PTB. 
Segundo-Secretário – Gilberto 

Marinho – PSD. 
Terceiro-Secretário – Mourão 

Vieira – UDN. 
Quarto-Secretário – Novaes 

Filho – PL. 
Primeiro-Suplente – Mathias 

Olympio – PTB. 
Segundo-Suplente – Guido 

Mondin – PSD. 
Terceiro-Suplente – Joaquim 

Parente – UDN. 
 
LIDERES E VICE-LÍDERES 

 
DA MAIORIA  

 
LÍDER 

 
Filinto Müller (PSD). 
 

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

DA MINORIA 
 
João Villasbôas (UDN) 
 

Dos Partidos 
 

DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATICO 

 

LÍDER 

 

Benedito Valladares. 

SENADO FEDERAL 10. Heribaldo Vieira – Sergipe. 
11. Ovidio Teixeiro – Bahia. 
12. Del Caro – Espírito Santo. 
13. Afonso Arinos – (licenciado. 

Em exercício o suplente Venâncio 
Igrejas) – Guanabara. 

14. Padre Calazans – São Paulo. 
15. Irineu Bornhausen – Santa 

Catarina. 
16. Daniel Krieger – Rio Grande 

do Sul. 
17. Milton Campos – Minas Gerais. 
18. João Vilasboas – Mato Grosso. 
19. Lopes da Costa – Mato 

Grosso. 
20. Coimbra Bueno – Goiás. 
 

DO MOVIMENTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

 
LÍDER 

 
Paulo Fender. 
 

DO PARTIDO REPUBLICANO 
 

LÍDER 
 
Mendonça Clark. 
 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICA 
 
1. Paulo Coelho – Amazonas. 
2. Lobão da Silveira – Pará. 
3. Victorino Freire – Maranhão. 
4. Sebastiao Archer – 

Maranhão. 
5. Eugênio Barros – Maranhão. 
 
PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO 
 
1. Vivaldo Lima – Amazonas. 
2. Mathias Olympio – Piauí. 
3. Fausto Cabral – Ceará. 
4. Argemiro de Figueiredo – 

Paraíba. 
5. Barros Carvalho – 

Pernambuco. 
6. Lourival Fontes – Sergipe. 
7. Lima Teixeira – Bahia. 

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

 
DA UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 
 

LÍDER 
 
Daniel Krieger. 
 

VICE-LIDERES 
 
Afonso Arinos. 
Afrânio Lages. 
Padre Calazans. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

 
LÍDER 

 
Barros Carvalho. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Fausto Cabral. 
Arlindo Rodrigues. 
Nelson Maculan. 
 
DO PARTIDO LIBERTADOR 

 
LÍDER 

 
Mem de Sá. 
 

VICE-LÍDER 
 
Aloysio de Carvalho. 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
PROGRESSISTA 

 
LÍDER 

 
Jorge Maynard. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Miguel Couto. 

7. Ruy Carneiro – Paraíba. 
8. Jarbas Maranhão – 

Pernambuco. 
9. Silvestre Péricles – Alagoas. 
10. Ary Vianna – Espírito  

Santo. 
 

DO PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL 

 
LÍDER 

 
Lino de Mattos. 
6. Menezes Pimentel – Ceará. 
11. Jefferson Aguiar – Espírito 

Santo. 
12. Gilberto Marinho – 

Guanabara. 
13. Paulo Fernandes – Rio de 

Janeiro. 
14. Moura Andrade – São 

Paulo. 
15. Gaspar Veloso – Paraná. 
16. Alô Guimarães – Paraná. 
17. Guido Mondin – Rio Grande 

do Sul. 
18. Benedito Valladares – Minas 

Gerais. 
19. Filinto Müller – Mato 

Grosso. 
20. Juscelino Kubitschek 

(Licenciado. Em exercício o Sr. José 
Feliciano) – Goiás. 

 
UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 
 

1. Mourão Vieira – Amazonas. 
2. Zacarias de Assunção – 

Pará. 
3. Joaquim Parente – Piauí. 
4. Fernandes Távora – Ceará 
5. Reginaldo Fernandes – Rio 

de Janeiro. 
6. Sergio Marinho – Rio Grande 

Norte. 
7. João Arruda – Paraíba. 
8. Afrânio Lages – Alagoas. 
9. Ruy Palmeira – Alagoas. 
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  8. Caiado de Castro – Guanabara. 
  9. Arlindo Rodrigues – Rio de Janeiro 
10. Miguel Couto – Rio de Janeiro. 
11. Nelson Maculan – Paraná. 
12. Saulo Ramos – Santa Catarina. 
13. Nogueira da Gama – Minas Gerais. 
Licenciado o Sr. Leônidas Mello – 

(Piauí). Em exercício o Suplente, Sr. 
Mendonça Clark (do PR). 

 
PARTIDO LIBERTADOR 

 
1. Novaes Filho – Pernambuco. 
2. Aloísio de Carvalho – Bahia. 
3. Mem de Sá – Rio Grande do Sul. 
 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
 
1. José Maynard – Sergipe. 
 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 
 
1. Lino de Matos – São Paulo. 
 

MOVIMENTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

 
1. Paulo Fender – Pará. 
 
PARTIDO REPUBLICANO (P.R) 
 
1. Mendonça Clark – Piauí. 
 

SEM LEGENDA 
 
DIX-Huit Rosado – Rio Grande do 

Norte. 
 
COMISSÕES PERMANENTES 
 

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

Comissão de Agricultura 
 
PTB – Nelson Maculan – Presidente 
PSD – Eugênio Barros – Vice- 

Presidente 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Fernandes 
UDN – Lopes da Costa 
UDN – Ovidio Teixeira 
PTB – Fausto Cabral (7) 
 

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

Filho. 
 

Comissão de Constituição e Justiça 
 
PSD – Jefferson de Aguiar – Presidente. 
UDN – Milton Campos – Vice-

Presidente. 
PSD – Sylvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Lobão da Silveira 
UDN – Heribaldo Vieira 
UDN – Afonso Arinos 
UDN – Afrânio Lages 
PTB – Lourival Fontes 
PTB – Nogueira da Gama 
  PL – Aloysio de Carvalho (11) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Ary Viana 
PSD – 2. Benedicto Valladares 
PSD – 3. Gaspar Velloso 
PSD – 4. Menezes Pimentel 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES MAURO MONTEIRO 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
BRASÍLIA 

PTB – Caiado de Castro  
PTB – Lima Teixeira 
  PL – Aloysio de Carvalho 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário – Renato de Almeida 

Chermont. 
 
Comissão de Legislação Social 
 
PTB – Lima Teixeira – Presidente 
PSD – Ruy Carneiro – Vice-

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

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Sebastião Archer 
PSD – 2. Silvestre Pericles 
PSD – 3. Eugênio Barros 
UDN – 1. Dix-Huit Rosado  
UDN – 2. Padre Calazans  
UDN – 3. Heribaldo Vieira  
PTB – 1. Barros Carvalho  
PTB – 2. Lourival Fontes  
PTB – 3. Nelson Maculan 
Reuniões: Quintas-feiras, as 16 

horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Relações Exteriores 
 
PTB – Vivaldo Lima – Presidente. 
UDN – João Villasboas – Vice-

Presidente. 
UDN – Afrânio Lages. 
UDN – Heribaldo Vieira. 
PSD – Benedicto Valladares. 
PSD – Gaspar Veloso. 
PSD – Filinto Muller. 
PTB – Lourival Fontes 
   PL – Aloysio de Carvalho (9). 
 

SUPLENTES 
 
UDN – Milton Campos. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Sérgio Marinho. 
PSD – Menezes Pimentel. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Alô Guimarães. 
QTB – Nogueira da Gama. 
PTB – Barros Carvalho. 
  PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16,00 

horas. 
Secretário: Eurico Gory Auler. 
 

Comissão de Redação 
 

TITULARES 
 
Sérgio Marinho – Presidente (UDN) 
Ary Vianna – Vice-Presidente (PSD) 
Alô Guimarães (PSD) 
Affonso Arinos (UDN) 
Lourival Fontes (PTB). 
1. Padre Calazans (UDN) 
2. Heribaldo Vieira (UDN) 
2. Lobão da Silveira (PSD) 
1. Caiado de Castro (PTB). 
Secretário – Sara Abraão – Oficial 

Legislativo. 
Reunião – Terças-feiras, as 16 horas. 
 

Comissão de Saúde Pública 
 
UDN – Reginaldo Fernandes – 

Presidente. 
PSD – Alô Guimarães – Vice-

Presidente. 
UDN – Fernandes Távora. 
PSD – Pedro Ludovico. 
PTB – Saulo Ramos – (5) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Eugênio Barros. 
PSD – Jarbas Maranhão. 

 
 

ASSINATURAS 
 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
 

Capital e Interior 
 

 
Capital e Interior 

Semestre........................... Cr$ 50,00 Semestre.............................. Cr$ 39,00 
Ano.................................... Cr$ 96,00 Ano....................................... Cr$ 76,00 

 
Exterior 

 
Exterior 

 
Ano.................................... Cr$ 136,00 Ano....................................... Cr$ 108,00 
      

 

 

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. 

– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque 
ou vale pastal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidas aos assinantes 
sòmente mediante solicitação. 

– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício 
decorrido cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 

 

 
UDN – 1. João Villas Boas 
UDN – 2. Daniel Krieger  
UDN – 3. Sérgio Marinho  
UDN – 4. Lopes da costa  
PTB – 1. Barros carvalho  
PTB – 2. Lima Teixeira  
  PL – 1. Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras: às 16 

horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho 
 

Comissão de Economia 
 
PSD – Gaspar Velloso – Presidente. 
PTB – Fausto Cabral – Vice-

Presidente. 
UDN – Sérgio Marinho 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Del Caro 
UDN – João Arruda 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Fender 
PTB – Nogueira da Gama (9) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – 1. Eugênio Barros  
PSD – 2. Sebastião Archer 
PSD – 3: Alô Guimarães  
UDN – 1. lrineu Bornhausen 
UDN – 2. Ovídio Teixeira 
UDN – 3. Zacarias de Assumpção 
UDN – 4. Sérgio Marinho  
PTB – 1. Lima Teixeira  
PTB – 2. Saulo Ramos 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 
Comissão de Educação e Cultura 
 
PSD – Menezes Pimentel – 

Presidente 
    PL – Mem de Sá – Vice-

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

 
UDN – Reginaldo Fernandes 
UDN – Padre Calazans 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Alô Guimarães 
UDN – Lino de Mattos (Do PTN) 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
  PL – Aloisio de Carvalho 
Reuniões: às quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: Evandro Fonseca 

paranaguá 
 

Comissão de Finanças 
 
UDN – Daniel Krieger – Presidente 
PSD – Ary Viana – Vice-Presidente 
PSD – Eugênio Barros 
PSD – Paulo Coelho  
PSD – Gaspar Velloso  
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Victorino Freire 
UDN – Irineu Bornhausen 
UDN – Fernandes Távora  
UDN – Lopes da Costa  
PTN – Lino de Mattos 
PTB – Nogueira da Gama 
PTB – Barros Carvalho  
PTB – Saulo Ramos 
       – Dix-Huit Rosado 
PL – Mem de Sá (17) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Silvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Jarbas Maranhão 
PSD – Menezes Pimentel 
PSD – Pedro Ludovico  
PSD – Filinto Müller  
UDN – Coimbra Bueno 
UDN – Zacharias de Assumpção  
UDN – João Arruda  
UDN – Milton Campos  
UDN – João Villasboas 
UDN – Del Caro 
PTB – Fausto Cabral  
PTB – Vivaldo Lima  
PTB – Arlindo Rodrigues 
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UDN – Lopes da Costa. 
UDN – Sergio Marinho. 
PTB – Arlindo Rodrigues. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 

horas. 
Secretário: Eduardo Rui Barbosa. 
 

Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Publica 

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

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

horas. 
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias. 
 

Comissão de Segurança Nacional 
 
UDN – Zacarias Assumpção 

presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice-

Presidente. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Sergio Marinho. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Arlindo Rodrigues (7) 
 

SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Jorge Maynard. 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Afrânio Lages. 
PTB – Saulo Ramos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras ás 16 

horas. 
Secretário: Julieta Ribeiro dos 

Santos. 
 

Comissão de Serviço Público Civil 
 
PL – Aloysio de Carvalho Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice-

Presidente. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Padre Calazans. 
UDN – Coimbra Bueno. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Fausto Cabral. 
 
SUPLENTES 
 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Benedito Valladares. 
UDN – Sergio Marinho. 
UDN – Reginaldo Fernandes. 
PTB – Nelson Cabral. 
PRB – Fausto Cabral. 
   PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretária: Italina Cruz Alves. 

COMISSÃO MISTA 
 
ATA DA 2ª REUNIÃO DA 

COMISSÃO MISTA ENCARREGADA DO 
ESTUDO DO PROJETO QUE DISPÕE 
DO CONTRÔLE E REMESSA DE 
LUCROS DO CAPITAL ESTRANGEIRO, 
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 
1962. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lida a 

Ata. 
(O Sr. Secretário procede à leitura) 
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente 

há uma pequena retificação a fazer. De 
acôrdo com a leitura da Ata, atribuiram-
me declarações que não fiz. Acentuei a 
gravidade do problema mas não me referi 
o prazo. 

O SR. PRESIDENTE: – Será a 
retificação. 

A Ata esta aprovada. 
O Sr. Mem de Sá, como Relator, 

poderá expor os entendimentos que 
tivemos e às sugestões que certamente 
proporá à consideração da Comissão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. 
Presidente, realmente, depois de 
escolhido Relator, caí em certa 
perplexidade para decidir como 
entraríamos no assunto. 

Afastei desde logo, por 
completamente inconveniente, uma forma 
que é comum nas Comissões 
Permanentes ordinárias, que é a do Relator 
estudar a matéria, apresentar o seu 
parecer e, nessa base, a Comissão discutir.

Temos de examinar o conjunto do 
problema em face do projeto que foi 
votado pela Câmara Federal. O estudo do 
projeto nos leva o estudo dos problemas, 
que estão vinculados, sendo possíveis de 
diversas soluções. 

No caso, parece-me mais louvável o 
processo que a nosso Parlamento 
começa a usar, sobretudo a Comissão de 
Economia da Câmara dos Deputados, e 
que é o normal nos Parlamentos de 
outros países, inclusive no Congresso 
Norte-Americano, o de audiência ou 
consulta a entidades e organismos. 

No Brasil, há, por exemplo, dois 
órgãos de assessoramento indispensáveis 
para discutir o problema: a SUMOC, com 
constelações de órgãos que a integram, e o 
Conselho Nacional de Economia, que, por 
fôrça de Constituição, deve ser ouvido. 

A respeito do Conselho Nacional de 
Economia, há ainda uma particularidade. 
Quando passei. pelo Rio de Janeiro, em 
princípios de fevereiro, fui procurado pelo 
Conselheiro Humberto Bastos, que estava 
muito interessado no assunto. Disse ter 
sido nomeado pelo C.N.E., Presidente de 
um Grupo de Estudos para examinar a 
matéria e chegar a um texto que seria 
debatido pelo C.N.E. a fim de que êste se 
manifestasse oficialmente. 

Acrescentou-me que êsse Grupo de 
Estudos era integrado pelo Professôr 
Alexandre Krauft, sem dúvida alguma, 
autoridade de prestígio e de renome; pelo 
economista Mário Simonsen, que, embora 
muito mais jovem, já goza de grande 
conceito; e por um terceiro, cujo nome 
não me recordo, parece-me ser Orlando 
Ferreira. 

Declarei-lhe que ainda era muito 
cedo e que nem tinha certeza de que 
participaria da Comissão. Mas, se tal 
ocorresse, levaria seu desejo ao 
conhecimento dela. Insistentemente, 
sugeriu a vinda do Grupo de Estudos a 
esta Comissão, a fim de debater, em 
comum, a matéria. 

Realmente, a situação é interessante, 
o Conselheiro Humberto Bastos propõe 
a vinda dêsse Grupo de Estu-

dos, integrado por especialistas, dando-
nos conhecimento do trabalho antes 
mesmo de aprovado pelo Conselho 
Nacional de Economia. 

Sugiro que marquemos uma série de 
reuniões para ouvirmos órgãos e 
autoridades sôbre o assunto. 

Lembro, ainda, como de grande 
importância no caso, aspectos não apenas 
econômicos mas também políticos da 
matéria, porque, há aspectos políticos 
relevantes na matéria que a Comissão se 
dirija ao Ministério das Relações Exteriores, 
solicitando, com a maior urgência, nos 
envia a legislação e normas em vigor nas 
Repúblicas sulamericanas a respeito do 
tratamento do capital estrangeiro e 
remessa de lucros, a fim de colher-mos 
dados de experiência alheia e verificarmos 
o tratamento dispensado pelas nações 
vizinhas. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. 
O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 

Neste ponto, nobre Senador, pediria que 
estendesse sua solicitação tembém 
quanto à legislação de outros países não 
sulamericanos, porque todos êles estão, 
talvez, submetidos às mesmas condições, 
que, eventualmente, tenham impedido ao 
Brasil a possibilidade, até hoje, de uma 
Legislação que consideramos adequada à 
disciplina da remessa de lucros para o 
estrangeiro. 

Conheço algumas dessas legislações 
que pouco diferem da situação do Brasil, 
porque, – e isto todos sabemos, – muitos 
órgãos de consultas internacionais tiveram 
a mesma influência, tanto aqui como nos 
países sulamericanos. 

Incluiria, neste caso, a legislação da 
índia, a do Egito e a de outras nações 
também nas mesmas condições do 
desenvolvimento econômico de nosso 
País, mas sob outras condições referentes 
aos fatôres econômicos internacionais. 

Tenho ainda conhecimento de que 
um Grupo de economistas da SUMOC, 
chefiada pelo economista Sidnei Latini, 
elaborou trabalho a respeito. 

O SR. MEM DE SÁ: – Tenho 
promessa de recebê-lo. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Sugeriria que, na ocasião em que fôssem 
convidadas as autoridades do Conselho 
Nacional de Economia também fôsse o 
Grupo de Trabalho que elaborou êsse 
estudo a pedido, aliás, de um Vice-Líder 
do P.T.B., na Câmara Federal. 

O SR. MEM DE SÁ: – Tenho pro- 
tivesse aguardando que eu terminasse 
minhas considerações, teria verificado 
que iria ao encontro do seu desejo. 

Havia proposto, desde logo, 
audiência dêsses órgãos – SUMOC e 
Conselho Nacional de Economia. 

Encarei a necessidade de conhecer-
mos a legislação e normas sobretudo dos 
países da América Latina, América do Sul 
e mesmo da América Central para 
melhor, então, desenvolver nossos 
trabalhos na Comissão. 

Como fêcho das minhas 
considerações, ia terminar solicitando aos 
integrantes da Comissão – se 
aquiescessem – que se dirigissem a mim 
ou ao Presidente, esquematizando, 
imediatamente, suas objeções e pontos 
de vista, indicando, também, as 
providências, os órgãos e autoridades 
que julgassem convenientes. 

Penso, realmente, que há  
muitas sugestões a fazer, cabendo à 
Comissão optar pelo prolongamento das 
audiências ou restringí-las por amor à 
brevidade. Fica-lhe esta alternativa. 
Poderão ser ouvidas muitas entidades 

interessadas, tais como as 
Confederações do Comércio e da 
Indústria, Sindicatos de Bancos etc. 

O SR. MONTEIRO DE CASTRO: – 
V. Ex.ª permite uma interrupção? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito 
gosto. 

O SR. MONTEIRO DE CASTRO: – 
Penso que o melhor seria inverter 
cronológicamente sua proposta isto é, 
ouviremos, antes, essas entidades e 
depois, fazermos nossas objeções aos 
resultados por elas preconizadas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Acolho, com 
satisfação, de preferência, a sugestão do 
eminente Deputado Sérgio Magalhães, 
pois já havia recebido notícias do trabalho 
do economista Sidnei Latini, porém, 
desconhecia ser produto de um Grupo de 
Estudos. Aliás, prometeram-me uma 
cópia. 

O SR. MONTEIRO DE CASTRO: – 
Nossas objeções, acho, deverão suceder 
a vinda dessas entidades, não procedê-la. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exato. 
Devemos aproveita-la para argüições, 
para provocar manifestações. 

O SR. MONTEIRO DE CASTRO: – 
E para formarmos o nosso juízo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Em face 
dêsses diversos depoimentos e das 
explanações. Encareço também êste 
aspecto; seria para mim, como 
Relator, muito interessante se pudesse 
obter dos diversos integrantes da 
Comissão uma manifestação pessoal de 
pensamento. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – O 
Relator deve ser um denominador 
comum. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não sei se 
caberia fazê-lo já ou depois dessas 
audiências. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Dentre 
as entidades que V. Ex.ª enumerou como 
capazes de sôbre o assunto trazer 
alguma contribuição à elaboração de 
nosso trabalho, coloco em prioridade 
número um o Ministério das Relações 
Exteriores, que deve ter a legislação 
reguladora do assunto nos países sul e 
centro-americanos. A meu ver, isso é 
indispensável. Não podemos apresentar 
qualquer emenda ao substitutivo sem que 
antes tenhamos conhecimento dessas 
legislações, ou estaremos ameaçando o 
Brasil de ficar em condições 
insustentáveis em relação aos demais 
países sulamericanos, em face do 
mercado comum que estamos 
estabelecendo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Essa 
providência não exige, pròpriamente, o 
chamamento do Ministro. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Não. 
O SR. MEM DE SÁ: – Eu havia 

pensado nos países sulamericanos 
porque são os da nossa área do 
hemisfério. Mas julgo interessante a 
sugestão. Espero que também o nobre 
Deputado Sérgio Magalhães, assim, faça 
a inclusão dos países que desejo arrolar, 
além dos sulamericanos. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Aliás, 
tenho um trabalho sôbre o assunto, 
relativo à situação da índia, infelizmente 
está escrito em alemão, mas franqueio-o 
aos demais companheiros desta 
Comissão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Podemos 
também, aproveitar o processo e pedir 
que o Ministério nos mande o que tiver e 
o que puder obter. 

Por ora, Senhor Presidente, é o que 
me ocorre. 

O SR. PRESIDENTE (Sr. deputado 
José Maria Alkmim): – Continua franca a 
palavra. 
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O SR. DEPUTADO CARVALHO 

SOBRINHO: – Peço a palavra, Senhor 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Sr. deputado 
Maria Alkmím): – V. Exa., tem a palavra. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Senhor Presidente, inicialmente devo 
agradecer a deferência com que meu 
nome foi destiguido para êste lugar, 
estando eu ausente da Comissão, o que 
procurei justificar. Quanto ao esquema 
formulado pelo nobre Senador Mem de 
Sá, acolhi com simpatia a idéia do ilustre 
colega Monteiro de Castro, de se inverter 
a ordem do roteiro proposto pelo 
eminente Relator. Devemos procurar, 
sem tumultuar, sem dar extensão maior 
ao debate, trazer para aqui o aspecto 
contraditório do problema. Isso facilitaria, 
primeiramente, o acesso às fontes mais 
interessadas no desenvolvimento do 
assunto e na solução do problema, que 
são as classes produtoras. De modo 
geral, acredito que tenham colaboração 
valiosa a prestar e que tragam luzes a 
esta questão, oferecendo esclarecimentos 
também à margem do debate do 
problema. Poderiam manifestar-se em 
globo, para que o assunto não se 
estendesse por longo tempo. 
Naturalmente, o ponto de vista dêles será 
pràticamente uniforme: ou então 
unificariam seu ponto e mandariam para 
aqui em seu representante capaz de 
expô-lo. A êsse tempo, ouviriamos as 
opiniões em tôrno da matéria, a fim de 
convocar quem pudesse concorrer para 
prestar esclarecimentos. Parece-me um 
dos aspectos mais interessantes do 
problema. poder debater depois que os 
órgãos competentes, as correntes de 
opinião lhe derem a contradita, isto nos 
permitiria, no interregno do debate, 
atendendo a que a Comissão Mista do 
Senado criou clima mais ameno para o 
exame do problema, evoluir no sentido da 
investigação mais ampla que condense 
melhor o assunto – e ninguém mais 
indicado do que o Senador Mem de Sá 
para proporcionar orientação profunda. O 
investimento, na minha opinião, é o 
fundamento da questão da remessa de 
lucros e não será falta de bom senso 
assim pensar. Poderíamos ter uma lei que 
proporcionasse diretrizes mais sólidas e 
de recíproca confiança, tanto para o 
capital estrangeiro como para o nacional. 
Penso que a vinda, em primeiro lugar, dos 
interessados, de forma mais reduzida, 
poderia contrair, traduzir pensamentos 
para se contraditar, permitindo-nos usar, 
posteriormente, dos órgãos consultivos – 
a SUMOC, o Conselho Nacional de 
Economia e o Itamarati. Formularíamos 
nosso pensamento individual que se 
condenasse no trabalho do Relator. 

O SENHOR SÉRGIO MAGALHÃES: 
– Quanto a questão de se simplificarem 
as audiências aos representantes das 
classes produtoras, segundo o nobre 
Deputado proporia fôsse um só 
representante. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – O 
pronunciamento dessas entidades seria 
então julgado aqui na Comissão. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
peço a atenção dos nobres colegas de 
Comissão para o fato de que o Brasil 
oferece diferentes graus de 
desenvolvimento industrial. E' inegável o 
reduzido número de Estados onde a 
indústria adquiriu alto índice de 
progresso. Conseqüentemente, uma 
representação das classes produtoras 
que se pretende seja a intérprete da 
opinião de tôdas as classes produtoras 
do País – não o será na medida em que 
houver um grande número de Estados 
cuja indústria não está de acôrdo com  
o seu desenvolvimento. Minha objeção 
seria no sentido de que, diferenciando-
se essa representação, em 
conformidade a determinadas zonas do 
País, se obtivesse a média das opiniões. 
Caso contrario, a representação não 
corresponderá a esta média de opiniões 
– estará influenciada pelo grande 
número de representantes dos Estados 
que estão em maioria, com sua industria 
 

subdesenvolvida, em relação ao reduzido 
número de Unidades da Federação onde 
ela atingiu alto índice de progresso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Receio que desse 
modo, se prolonguem demais os nossos 
trabalhos. Lembraria um representante de 
cada uma das Confederações. Cada um dêles 
representaria a média dos interêsses das suas 
respectivas classes. 

O SENHOR CARVALHO 
SOBRINHO: – É a minha sugestão. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Boa 
sugestão. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – A 
estrutura industrial do País está, hoje, com 
seus órgãos de cúpula: as Confederações e 
Federações. Evidentimente que, uma vez 
consultadas, não ouvirão as entidade 
regionais. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Gostaria 
de adiantar que as Federações e 
Confederações do Paraná, em sessão 
conjunta, a que compareci, como 
convidado, apresentaram seus pontos de 
vista, muito razoáveis. Incubiram-me de 
trazer ao conhecimento desta Comissão a 
pretensão do Paraná, de que também 
sejam ouvidos. Efetivamente, não 
poderemos impedir que essas correntes de 
opiniões ligadas ao problema venham 
debatê-lo conosco. Não vou defender, é 
claro o ponto de vista dos representantes 
paranaenses, porque tenho idéias próprias 
que coincidem, em parte, com as dêles. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Ao consultarmos os órgãos de cúpula, 
deveremos solicitar-lhes que tragam a 
esta Comissão, o pensamento, a 
caracterização das reivindicações e 
opiniões regionais. A representação viria 
com a incumbência de defender seus 
pontos de vista. Assim, o órgão de cúpula 
após consultar as entidades regionais, 
comunicaria o seu pensamento. Parece-
se satisfatória a sugestão. 

O SENHOR SÉRGIO MAGALHÃES: 
– estaremos atentos, a fim de verificar se 
de fato corresponderá. O que sabemos 
sôbre investimento estrangeiro é que pode 
ser interessante a determinadas regiões do 
País e não para outras. Poderia ter sido 
ontem e não o ser hoje, nem amanhã.  

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – O 
certo é que a própria legislação sôbre 
lucros tem-se modiicado. A itália, por 
exemplo, que foi nação subdesenvolvida, 
apresenta-se, hoje, como País exportador 
de capitais, mais nem por isso a 
legislação se modificou. Teriamos que ver 
como aplicá-la regionalmente. 

O SR. PRESIDENTE: – Com a 
palavra o nobre Senador Sérgio marinho. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Minha 
opinião é no sentido de que facultássemos 
a presença a esta Comissão de tôdas as 
entidades que direta ou indiretamente, se 
vinculam ao assunto. O nobre Senador 
Mem de Sá, porém já assinalou a 
impossibilidade de se adotar critério de tal 
natureza – foi o que adotamos quando da 
elaboração do Código Brasileiro de 
Telecomunicações, em que franqueamos o 
debate a todos os interessados, Ministros, 
assessôres, enfim quem o quísesse, e 
colhemos a média, das opiniões – porque 
prolongaria demais os nossos trabalhos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sugiro 
começarmos pela cúpula e, se se tornar 
necessário, estenderemos as audiências 
aos demais. Não sei se o nobre Deputado 
Carvalho Sobrinho interpretou bem a 
proposta do colega Deputado Monteiro de 
Castro, no sentido de que fôssem ouvidos, 
inicialmente, os órgãos de classe. Não sei 
se este seria o melhor caminho. 

O SR. MONTEIRO DE CASTRO: – 
Realmente, é a minha sugestão. 
Devemos expressar-nos após ouvir os 
órgãos que estudaram o assunto até 
agora, ou seja, o Conselho Nacional de 
Economia, a SUMOC e o Ministério das 
Relações Exteriores. O nobre Senador 
Mem de Sá sugeriu que cada um dos 
componentes da Comissão enviasse ao 
Relator seu pensamento sôbre a matéria. 
Entendo, data venia, que devemos fazê-lo 
depois de ouvidas essas entidades. 

O SR. MEM DE SÁ: – 
Creio que o nobre Deputado.
 

Carvalho Sobrinho não entendeu a 
proposta de V. Exa. S. Exa. interpretou 
exatamente o meu pensamento.  

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – Se 
o fiz, peço desculpas. Declarei que 
deveríamos ouvir, primeiramente os órgãos 
interessados que nos oferecessem 
subsídios. A SUMOC, o Conselho Nacional 
de Economia, porque já têm pensamento 
uniforme, consentâneo com a política do 
Govêrno. Seriam órgãos de consulta e com 
êles debateríamos, com conhecimento de 
causa, tudo que fôsse pertinente a iniciativa 
privada.  

O SR. MEM DE SÁ: – No caso do 
Conselho Nacional de Economia há o 
aspecto que focalizei. Se a audiência for 
solicitada, virá o grupo de um, e permitirá 
o debate com pessoas conhecedoras do 
assunto. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – A 
simples circunstância de ser órgão do 
govêrno não impede que êle se manifeste 
em têrmos de divergencia ou mesmo de 
oposição, dentro do ponto de vista 
técnico, entendo que pode haver 
divergência até entre órgãos do govêrno. 

O SR. CARVALHO SOBRINHO: – 
Tudo gira em tôrno dos interessados 
direitos. O Conselho Nacional de 
Economia é interessado com o órgão de 
consulta, de interpretação do pensamento 
politico-econômico do Govêrno. Quanto 
às entidades privadas, ai está o interêsse 
em choque, são os investidores que se 
estão pronunciando, porque são os que 
pagam e podem trazer para aqui o 
aspecto contraditório. 

O SR. DANIEL FARACO: – O nobre 
Senador Mem de Sá vem orientando muito 
bem a maneira de enfrentarmos o problema. 
Estou de acôrdo com sua Excelência. 
Permite-me apenas fazer uma sugestão. 
Parece-me que não poderemos estabelecer 
muito rigidamente o nosso esquema de 
trabalho. Creio que todos sentimos que esta 
Comissão vai pronunciar-se sôbre assunto 
que provocou e está provocando muita 
controvérsia. Minha posição é esta – não sei 
se os nobres componentes da Comissão 
concordarão – pretendo manter-me e me 
manterei dentro desta Comissão com o 
espirito inteiramente aberto a todos os 
argumentos que forem apresentados. Creio 
que há distinção a fazer entre os dados e as 
opiniões. Vamos ter que colhêr as opiniões, 
as manifestações, e vamos ter que utilizá-
las. 

O SR. DEPUTADO DANIEL FARACO 
(continuando): – Vamos ter que colher 
ambas as coisas. Deveremos utilizá-las no 
nosso raciocínio e nas nossas conclusões. 
Uma coisa são os dados, os quais, em si, 
não seriam mais do que objeto de coleta e 
exame. Mas acontece que em tôrno da 
própria coleta existe pelo menos algum 
desconhecimento. Parece-me de capital 
importância que não só colhamos todos os 
dados que pudermos colher sôbre os 
movimentos de capitais e distribuição dos 
capitais estrangeiros no País, mas também 
os critiquemos. Creio ser fundamental a 
constatação inicial de como se estão 
realmente comportando os movimentos de 
capitais no Brasil: se há sangria; se o 
movimento é deficitário ou, então, se é 
superavitário. 

É questão de dado, de número, que 
deve ser esclarecido com base em dados 
e em números. Repito, dados e números, 
que devem e podem ser criticados, 
inclusive sôbre a maneira de como devem 
ser coletados. A êste respeito quero 
esclarecer que na Comissão de Economia 
da Camara, já em 1957, esta questão foi 
examinada, e me proponho oferecer em 
grande parte o apanhado taquigráfico dos 
debates que naquele órgão técnico se 
travaram quanto à matéria. Inclusive 
sôbre definições a adotar: o que se 
entender por capital e, também, o que se 
deve entender por diversos itens. Um 
exame crítico. 

O SR. DEPUTADO CARVALHO 
SOBRINHO: – Seria um aspecto de 
debate mais privativo da Comissão. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Embora, como digo, não 
deveria ser rigido e eu não esteja pen- 
 

dendo que nos limitaremos, de início, só 
aos dados, porquanto depois teremos 
como compreender e avaliar as opiniões 
que aqui forem expostas pelos que aqui 
virão depor... 

O SR. DEPUTADO CARVALHO 
SOBRINHO: – Fase interpretativa. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – ...e inquerir os opinantes 
sôbre aspectos que talvez só a luz de 
dados induscutíveis ou, pelo menos, 
examinados em todo o seu valor possam 
ser bem compreendidos. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Lembro a V. Exa. que insisti em declarar 
que entendia indispensável e dava até 
prioridade à audiência da SUMOC como 
os órgãos que a integram... 

O SR. DEPUTADO CARVALHO 
SOBRINHO: – A constelação de órgão. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
...nessa constelação de órgãos, inclusive 
Fiscalização Bancária, Carteira de 
Exportação etc. 

O SENADOR RUI CARNEIRO: – Ali 
se encontrou os dados. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Queria submeter os dados trazidos à 
essa analise, indagando e perquirindo 
dos técnicos para cá convocados a 
forma de obtenção dêsses dados, o 
grau de exatidão, a margem de 
imprecisão etc. estou de pleno acôrdo 
com V. Exa. Apenas dava-o como 
subentendido na audiência dêsses 
órgãos que integram a SUMOC. Seria 
a base. Só não matenho essa 
prioridade, que submeto à 
consideração dos colegas, em face do 
ponto abordado com relação ao 
Conselho Nacional de Economia. O 
conselho Humberto Bastos informa que 
se a audiência fôr feita agora, poderá 
vir o grupo de trabalho. Do contrário, 
virá só a manifestação do trabalho 
feito. 

O SR. SENADOR ALÔ 
GUIMARÃES: – Apreciei, o nobre 
Deputado Daniel Faraco, com muito 
equilíbrio sua exposição, que coincide 
com a do Senador Mem de Sá. Aliás, 
estou de acôrdo com ela. V. Exa. quer 
que nosso trabalho se sedimente em 
elementos de ordem técnia, em dados 
documentados e estudo que se poderia 
chamar de cientifico, para depois, então, 
ouvirmos opiniões, que podem estar 
vazados num estilo emocional, por 
interêsses ou por uma porção de motivos 
que não vem ao caso. 

É possivel que modifiquemos 
alguma coisa ou não. Não podemos ficar 
à mercê dos interessados. Nosso 
interêsse é servir ao Brasil com uma lei 
justa, eficaz, que seja capaz de criar 
nosso sentido de desenvolvimento. 
Acredito que com os investimentos 
estrangeiros. 

Nobre Deputado Daniel Faraco, 
estou de inteiro acôrdo com V. Exa. e, 
portanto também, com o nobre Senador 
Mem de Sá. A diferença foi quanto à 
maneira de expor. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – O 
ilustre Deputado Daniel Faraco foi 
Explícito. 

O SR. SENADOR ALÔ 
GUIMARÃES: – Discordo apenas da 
cinda imediata do Conselho Nacional de 
Economia. Quem sabe seria mais 
interessante nos desse a afirmação 
de sua conclusões nesse estudo e 
depois pu- passemos ouvir os técnicos 
da maior nomeada nesse mesmo 
Conselho? 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Sentia-me na obrigação de transmitir o 
oferecimento, porque o Conselheiro 
Humberto Bastos o tem reiterado. Não 
poderia deixar de comunicá-lo à 
Comissão. 

O SR. SENADOR ALÔ 
GUIMARÃES: – Nada teremos a opor se 
ocorrer. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – vejo-me mais à vontade, 
porque tendo a vantagem de falar em 
último lugar estarei apenas repetindo o que 
o nobres ilegível tiveram o ensêjo de di-
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por. Então, contamos com esta possibilidade 
de pelo menos, já vislumbrarmos uma 
espécie de resumo. Volto a insistir em que, a 
meu ver, as próprias audiências deveriam 
ser destinadas em audiências para tomar 
conhecimento de dados e audiências para 
tomar conhecimento de opiniões. Não basta, 
repito, o dado em si. Penso que todos temos, 
como dizia pigault dos economistas, aquela 
cupiosidade, ao ver um dado estatistico, de 
perguntar sempre como foi colhido, como 
surgiu. O que vemos é o debate sôbre esta 
matéria instar-se muitas vêzes. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Exato. 

UN SR. PARLAMENTAR: – E' a 
interpretação. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Indagar como foi colhido não é 
interpretação é investigação. Depois 
então vem a interpretação. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – E' claro. Fez-se todo um 
exame crítico do dado. Não se notaram 
que a maior parte da controvérsia se tem 
instalado sôbre matéria de fato – se há ou 
não sangria, se é ou deficitário ou 
superavitário, relativamente à questão 
dos investimentos de capitais. Devemos 
chegar não apenas à conclusão de se é 
ou não, mas se é desta ou daquela forma. 
Há que fazer um exame critico. É matéria 
da mais alta importância, o futuro 
econômico do País, que está em jôgo. 
Temos de ir ao fundo da questão. 

Parece-se que nestas primeiras 
audiências nos deveriamos dedicar 
sobretudo ao problema dos dados, dos 
números, dos fatos, inclusive admitindo 
tôdas as opiniões razoáveis sôbre os 
dados. Sòmente depois disso, depois de 
termos pelo menos criado um vocabulário 
comum, nós progrediremos. Pode até 
acontecer que diante dos mesmos dados 
nossas reações sejam diferentes. Para 
isso exatamente há debate, e raciocínio. 

A meu ver, isso será prévio, e depois 
ouviremos as opiniões, como muito bem 
lembrou o eminente Senador Alô 
Guimarães. Estamos diante de materia que 
não é só e puramente econômica; é 
também, e muito, política. Estão, devemos 
trabalhar honestamente e, lealmente, 
queremos esclarecer, frisando bem como 
se coloca a questão do ponto de vista 
econõmico, como do ponto de vista político; 
como é possível conciliar as duas coisas ou 
fazer prevalecer êste ou aquele aspecto. 

Assim, Senhor Presidente, embora 
sem poder, porque ninguém de nós pode, 
desde já, estabelecer com rigidez um 
esquema, iremos fazendo tentativas e 
melhorando nosso sistema de trabalhar, à 
medida que fôr revelando acertos e 
desacertos no esquema. Portanto, insisto 
nisso, pelo menos de inicio, pelo menos 
como tentativa. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Como base. 

O SR. PRESIDENTE (senhor 
deputado José Maria Alkímim): – A 
coleta de dados. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Que exijamos da SUMOC, do 
Conselho ou ao abrirmos instância para 
que todos os colegas tragam dados de que 
disponham, a indicação das fontes. E que 
nos cinjamos de início – sem prejuizo de 
distinguir mais tarde outros aspectos – aos 
dados. Então numa segunda fase, que 
poderá até ser concomitante com a 
primeira, iremos às opiniões. 

Por último, quer me parecer que seria 
muito importante para nós embora dos. 
Então, numa segunda fase, que sa alçada 
agir, diante da gravidade da matéria – e 
penso que aqui não deva haver questões 
de cerimônia, senão de ver os fatos e  
ir a êles – parece de importância para 
todos nós o julgamento do qual será a 
legislação brasileira em matéria de "trus- 

ts". Vi hoje com muita ilegível que o 
Senado, ou pelo menos uma Comissão 
do Senado, já iria examinar o projeto de 
lei anti-trust. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – O 
parecer foi proferido e mandado à 
publicação para que, com o conhecimento 
dêle, a Comissão possa votar. Mas uma 
nova reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça ainda não se 
realizou para votar o parecer. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Se não fôsse impróprio, 
Senhor Presidente, desejaria que 
pudessemos colaborar no sentido de 
pedir a atenção dos Senhores Senadores 
para a urgência da matéria. Seria de tôda 
a conveniência que a legislação "anti-
trust" estivesse pronta antes de nos 
pronunciarmos definitavamente sôbre a 
matéria de remessa de lucros para o 
exterior. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Antes de concluirmos nossos trabalhos. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Parece-me sumamente 
importante, fundamental, pois vai ter seus 
reflexos. 

O SR. DEPUTADO CARVALHO 
SOBRINHO: – Tem vinculações 
profundas. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Se isso fôsse impróprio, que 
pelo menos nossos colegas, membros do 
Senado, nos fizessem a fineza de manter-
nos informados sôbre o andamento do 
projeto e as tendências do Senado nessa 
matéria. Considero-a de máxima valia, em 
vista de entrelaçamento que, causa 
muitas vezes, certa confusão, como 
quando tendo-se um problema de 
monopólio pretende-se resolvê-lo através 
de uma legislação de capitais, de 
investimentos. 

Julgo fundamental que esta questão 
ficasse o quanto possível clara. É, Senhor 
Presidente, parece-se o que posso dizer, 
nesta altura dos debates. 

O SR. PRESIDENTE (deputado 
José Alkimim): – Continua franca a 
palavra. 

O SR. SENADOR RUI CARNEIRO: 
– Sinto que há homogeneidade na 
Comissão em tôrno do ponto-de-vista 
exposto pelo Relator, que foi quem 
iniciou a discussão, o eminente 
Senador Mem de Sá. De modo geral, 
todos vamos votar com a orientação 
traçada pelo Relator, salvo em alguns 
pontos. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – O 
nobre Deputado Daniel Faraco tornou-se 
mais explícita. 

O SR. SENADOR RUI CARNEIRO: 
– Mas não divergiu. É ótimo sintoma 
para os nossos trabalhos. Quanto ao 
caso do Conselho Nacional de 
Economia, quero explicar que o 
Presidente dêsse órgão procurou-me 
na minha qualidade de membros da 
Comissão e declarou-me que estava 
fazendo um estudo com muita 
profundidade, para cooperar com os 
trabalhos da Comissão. 

Acho, por conseguinte, muito 
interessante que, como o ilustre Senador 
Mem de Sá propôs, seja o Conselho 
Nacional de Economia ouvido agora ou 
mais tarde uma vez que seu seu 
Presidente informou estarem elaborando 
um estudo com profundidade para 
cooperar com esta Comissão Mista da 
Câmara e do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (o senhor 
Deputado José Alkimim): – Continua 
franca a palavra. (Pausa). 

Pelas exposições que ouvimos, 
depois de que realizou o nobre Relator, 
penso que já temos uma base – 
tudo quanto aqui foi dito se acha 
taquigrafado – para infeio das providên-

cias que devemos adorar, ilegível as 
solicitações que nos cabe fazer aos órgãos 
mencionados, a respeito de dados e 
informações e mesmo de opiniões. 
Também servirão de base o roteiro, o 
ilegível de apreciar tudo isso, conhecendo 
as fontes, a idoneidade dos dados e o 
processo de coleta de todos êles. 

No meu modo de entender, a matéria 
para hoje já ficou suficantemente 
esclarecida. Vamos pedir ao Conselho 
Nacional de Economia, à SUMOC, 
inicialmente, as informações que nos 
possam prestar. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (senhor 
deputado José Maria Alkimim): – Aí 
particularizando, como mencionou o ilustre 
Senador Mem de Sá, os órgãos mais 
especializados entre as que compõem a 
SUMOC, a Carteira de Câmbio e suas 
dependências. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Fiscalização Bancária a crédito que 
também seria interessante. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ALKMIM 
(presidente): – Salvo engano, é 
dependência da Carteira Cambial. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – v. 
Ex.ª está em situação privilegiada para 
orientar-nos. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ALKMIM 
(presidente): – Já estive. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Quais seriam os órgãos da SUMOC? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ALKMIM 
(presidente): – os órgãos mais importantes 
da SUMOC, a meu ver – assim eu afirmaria 
há três ou quatro seriam o Departamento 
Econômico da SUMOC e a Carteira de 
Câmbio. Nunca se realiza o trabalho mais 
diretamente ligado ao balanço de 
pagamentos. É o Departamento Econômico 
que registra todos aquêles dados que 
figuram no balanço de pagamento, que é, 
em última análise, o documento mais 
importante sôbre a situação cambial. A 
Carteira de Câmbio registra quase todo o 
movimento de remessa. E quando digo 
quase todo é porque uma parte das 
remessas que se fazem para o exterior é 
feita com o que se chama a câmbio 
manual, e êste nem sempre é passível de 
registro. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – É 
um volume pequeno. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ALKMIM 
(presidente): – Também é em pequena 
quantidade. 

Através da Carteira de Câmbio, que 
por lei, recebe o repasse bancário de tôdas 
as operações feitas nos Bancos 
autorizados a operar em câmbio, 
conhecemos todo o movimento feito pelas 
firmas que fazem remessas para o 
estrangeiro, seja a título de lucro, seja a 
título do royalty, seja por qualquer forma, 
inclusive a remessa pura e simples ou 
resultante da colocação de ações 
pertencentes a estrangeiros que tenham 
pretendido vendê-las nos mercado interno, 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Precisariamos começar a ouvir esses dos 
órgãos. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Sem excluir nenhum outro. 
Estamos abrindo a instância para que 
todos os que tenham dados possam trazê-
los. Qualquer membro da Comissão que 
queira contribuir, indicando fonte ou 
fornecendo dados, não só pode como 
deverá fazê-lo, porque a nossa finalidade é 
que o esclarecimento seja plenamente 
atendido. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ALKMIM 
(presidente): – A título de sugestão aos 
nobres colegas da Comissão, lembro a 
conveniência de lermos o Boletim da 
SUMOC, não só o anual mas também o 
mensal, que é um documento minucioso. 

O SR. DANIEL FARACO: – Estão 
muito bons. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ALKMIM 
(presidente): – Êsse Boletim traz todos 
os dados. Considero essa leitura 
importante. É um documento que não 
omite opinião. Raramente faz crítica. É 
documento de registro. Apenas faz uma 
ou outra critica sôbre determinadas 
fazes da política econômica adotada 
pelo Govêrno, mas principalmente para 
acentuar os resultados positivos ou 
negativos desta política em relação ao 
exercício anterior. Nunca faz uma crítica 
autônoma. Sempre compara um 
exercício com outro. Por isso mesmo é 
um documento de divulgação muito 
demorada. O relatório anual da SUMOC 
muito raramente é publicado no primeiro 
semestre, ou seja, aquêle a que se 
refere. Quase sempre é é publicado no 
segundo semestre e, por vezes, no fim 
de ano. Mas o boletim mensal sai 
sempre com trinta dias de atraso. É 
uma leitura da maior importância para 
o conhecimento da situação do país, 
no que se refere ao balanço de 
pagamento. 

Quanto à parte própriamente crítica, 
de apreciação dos dados, sôbre êstes, 
então dificilmente nos darão opinião, 
porque, via de regra, são dirigidos por 
titulares da confiança do govêrno, e se 
escusam de emitir opinião deixando esta 
atribuição para a autoridade de maior 
responsabilidade, no caso do Senhor 
Ministro da Fazenda. Via de regra não 
dão opinião. Num ou noutro caso 
poderemos conhecer o ponto-de-vista 
do Diretor da SUMOC ou do Diretor 
da Carteira do Comércio Exterior. 
Isto é possível, mas não podemos 
contar com êles como fonte de 
informação oficialmente, porque a isso 
se esquivam. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Oficialmente, não constumam fazê-la. 

O SR. SENADOR SÉRGIO 
MARINHO: – Não seria o caso do 
Conselho Nacional de Economia, que, 
pela Constituição, é órgão de consulta? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ALKIMIM 
(presidente): – Não é bom o caso, pois é 
até atribuição do Conselho de Economia 
assessorar o Govêrno, orientá-lo. 

O SR. SENADOR SÉRGIO 
MARINHO: – Nós somos govêrno. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ALKIMIM 
(presidente): – No caso somos. O 
Conselho pode dar-nos opinião. 

O SR. SENADOR SÉRGIO 
MARINHO: – Haverá da parte do 
Conselho uma certa facilidade e certa 
espontaneidade em emitir opinião mesmo 
que essa opinião possa divergir da 
orientação do govêrno, uma vez que 
se trata de assunto eminentemente 
técnico. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Já tem divergido do govêrno. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Tem competência constitucional. O que V. 
Ex.ª está dizendo é muito certo a respeito 
dos diretores das Carteiras. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Mas creio, consoante o meu pensamento 
e o do meu colega Deputado Daniel 
Faraco, que a vinda dos dirigentes 
dêsses órgãos da Sumoc não seria 
tanto para indagar a opinião oficial do 
govêrno. 

O SR. DEPUTADO JOSE ALKMIN 
(presidente): – Perfeitamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Seria 
preciosamente para entrar no exame 
dos dados e debater com êles êsses 
dados. 

O SR. DANIEL FARACO: – Isso é 
fundamental. 

O SR. SENADOR SÉRGIO 
MARINHO: – Dados que devemos aceitar
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como autênticos (não apoiados) Podemos 
interpretar os dados? Não vamos admití-
los como verdadeiras? 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Podemos e devemos 
discutir os dados. Isto é fundamental na 
questão. Os dados podem e devem ser 
discutido. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Com êsses Diretores. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Evidentemente, não vamos 
discutir êsses dados aéreamente. Todos 
dos temos responsabilidade. 

O SR. SENADOR SERGIO 
MARINHO: – Vamos admitir que a 
SUMOC diga que a remessa importa em 
2,8% em relação ao total das 
aquisições. Vamos, então, por em 
dúvida êsse dado? 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Vamos debater. 

O SR. SENADOR SERGIO 
MARINHO: – Vamos interpretar. Então 
atingiríamos a outra fase, a de 
interpreleção. 

O SR. SENADOR ME MEM SÁ: – 
Vamos debater com êle a procedência 
dêsse dado e de outros. Como êles, são 
colhidos. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Vamos debater as fontes dos 
dados. Mas não vamos discutir a 
autenticidade dos mesmos. 

SR. SENADOR SERGIO MARINHO: 
– Não podemos pôr em dúvida a 
autenticidade dos dados. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Vamos verificar a margem de segurança 
dêsses dados. 

O SR. SENADOR SÉRGIO 
MARINHO: – Pensei que um dado obtido 
por essa forma seria sempre um dado 
insofismável. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Creio que isso vai ficar 
perfeitamente esclarecido no decorrer dos 
nossos trabalhos. Acredito que temos na 
Comissão de Economia um pequeno 
número de folhetos contendo êsses 
debates que são de muito interêsse para 
o Senador Sergio Marinho. 

O SR. SENADOR SERGIO 
MARINHO: – Não vamos aceitar dados 
ilusórios, dados enganosos. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – E' preciso estabelecer 
com segurança o conceito, a 
caracterização de cada um dos itens 
que compõem e balança de 
pagamento. E' preciso colocá-los nos 
seus devidos lugares, e é 
fundamental e seja feito de maneira 
correta para que possamos, então, 
formar nosso raciocínio sobre. Do 
contrário, estaríamos incorporando a 
debate um, outro paralelo, que muitas 
vêzes se estabelece, para saber se 
há ou não sangria, etc. 

O SR. DEPUTADO SERGIO 
MAGALHÃES: – Talvez consiga 
esclarecer o seguinte; muitos dedos 
são coletados com base em 
informações do remetente. Vamos 
indagar, porque é possível que êsse 
remetente esteja fazendo um donativo 
ou incluindo nessa rubrica de donativo 
aquilo que é lucro. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Então vamos fazer nova 
fiscalização sôbre os dados coletados. 

O SR. DEPUTADO SERGIO 
MAGALHÃES: – Se o dado depende da 
informação do remetente, poderá ter sido 
remetido, a título de donativo, e que é 
lucro. Aí está uma das dúvidas. 

O SR. JOSÉ ALKMIN: – Presidente 
– Todo êsse trabalho acabará  
sendo feito em têrmo dos dados que 
compõem o balanço do pagamento. O 
balanço de pagamento de cada país é 
 

um documento que é a base, pode-se 
dizer, do movimento econômico da 
Nação, para se verificar se ela é ou não 
uma nação inflacionária, se está 
deflacionária, se está sofrendo sangria, se 
está deixando que, através de 
hemorragias cambiais, mais se debelite o 
organismo do País. O balanço do 
pagamento é fundamental em tôdas as 
nações. Para isso êles têm o seu sistema 
do Banco Central, que no caso do Brasil é 
o conjunto de órgãos que compõem a 
SUMOC. Nesse Banco Central faz um 
registro completo de tudo. 

Sôbre a legitimidade dêsses dados, 
permite-me dar uma explicação ao nobre 
Senador Sergio Marinho. 

O SR. SENADOR SERGIO 
MARINHO: – E aceito-a gostosamente. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ALKMIN: 
– Sôbre a segurança dos dados 
registrados ramente teremos 
oportunidade de divergir. Quanto à 
interpretação dos dados, aí, sim, há 
divergência. Costuma verificar-se 
divergência dentro mesmo da SUMOC 
quanto ao modo de interpretar os dados. 
Aí pode haver divergência interna. 

O SR. SENADOR SERGIO 
MARINHO: – Mas num porcentual como 
êste que figurei não é possível haver 
divergência. 

O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – 
Vamos ver em que dados se fundaram 
para dar êsse porcentual. 

O SR. SERGIO MARINHO: – Então 
vamos mergulhar profundamente no 
assunto. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Para isso estamos 
convocados. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ALKMIN: 
– Presidente – Vamos ver como se 
chegou a êsse percentual de 2,8%. A 
Comissão tem o direito de indagar. O que 
dificilmente a Comissão poderia, com 
procedência, argüir seria a ilegitimidade 
daqueles dados que compuserem êste 
percentual. 

O SR. DEPUTADO DANIEL 
FARACO: – Examinar as fontes que 
contribuíram para a formação dêsse 
percentual. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ALKMIN: 
– Presidente – Exato. E' resultado de 
operação bancária de remessa ou de 
entrada. Agora, com a tendência livre 
cambista que se acentua no País 
notadamente de um ano a esta parte, e 
contrôle sôbre as cambiais foi-se 
afrouxando nos órgãos incumbidos de 
executá-lo. Hoje não é privilégio do 
Estado a compra total das cambiais; até 
mesmo daqueles cambiais que por lei 
temos o privilégio de compra. Houve um 
afrouxamento em relação a 20%. Já não 
é mais contrôle parcial. Mas ainda não se 
definiu uma política. 

Estamos neste momento, e digo-o a 
título de informações, na forma mais 
isenta que me é possível fazer, sabendo 
que aqui estou isento na apreciação desta 
política, sem um contrôle completo sôbre 
o cábio do País, não a em virtude de 
critério ou de descuido da Administração, 
mas de uma opção. 

A Instrução 204 estabeleceu um tipo 
de procedimento administrativo cambial 
que leva todos os órgãos a um certo 
amolecimento – não que estejam 
descumprindo, seus deveres mas cada 
órgão que exercia determinado tipo de 
fiscalização e que se dispensou em 
virtude de orientação adotada, foi 
afrouxando nas providências. O resultado 
é que não se pode dizer que há hoje, 
contrôle total na matéria de cambial. 

Dando estas explicações que me 
parecem adequadas, na primeira 
manifestação do meu comportamento, em 
face da tarefa que executaremos su-
 

giro que ouçamos a Carteira de Câmbio a 
SUMOC, o Departamento Econômico e o 
Conselho Nacional de Economia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Resta-nos, 
então, estabelecermos a ordem de 
prioridade dêsses órgãos. 

O SR. DANIEL FARACO: – 
Devemos ouvir todos êsses órgãos e 
mais os que o nobre Relator julgar 
convenientes. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – 
Devemos deixar a decisão a critério do 
Relator o nobre Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Meu desejo é 
o de que a Comissão decide. 

Na minha opinião, ouviríamos, em 
primeiro Lugar, a SUMOC para ficarmos 
de posse dos dados necessários. A seguir 
o Conselho Nacional de Economia. 

O SR. DANIEL FARACO: – Creio 
que, no momento, opiniões não me 
parecem muito úteis. De mais valor são 
os dados. Se o Conselho Nacional de 
Economia já dispusesse dêsses 
elementos, poderia fornecê-los a esta 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE: – Os dados 
são prioritários à nossa consideração. 

O SR. MEM DE SÁ: – Formularei a 
segunda questão. 

Estamos com o período de sessão 
extraordinárias praticamente encerrado. 
Eu e o nobre Deputado Daniel Faraco 
vivemos permanentemente em Brasília, 
mas os demais Congressistas, creio, não 
têm residência aqui, o que implicará em 
dificuldades para nos reunirmos. 

Se a Comissão está disposta a 
reunir-se na semana vindoura estou à 
disposição. Não quero, de maneira 
alguma, que qualquer atraso seja 
imputado ao Relatar. 

O SR. DANIEL FARACO: – Peço 
licença para interromper a V. Ex.ª a fim 
de lhe dizer que, como Relator, não 
poderá eximir-se da delegação de 
colhêr os dados junto aos órgãos 
técnicos. Os colegas podem sugerir ao 
Relator a inclusão dêste ou daquele 
órgão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi o que me 
lembrei inicialmente. A SUMOC, por 
exemplo, já tem os referidos dados, 
portanto, não os elaborará agora. 

O SR. DANIEL FARACO: – Mas os 
boletins da SUMOC não vão além de 
outubro de 1960. Será interessante 
obtermos, pelo menos, os 
correspondentes ao ano de 1961. 

O SR. MEM DE SÁ: – Para o 
esclarecimento do problema em geral, 
não será um mês a mais ou a menos a 
que alterará nossas conclusões, 
principalmente no que diz respeito à 
investigações sôbre os dados, que V. Ex.ª 
tão bem esclareceu. Êles têm as cifras 
desde 1947. 

O SR. DANIEL FARACO: – V. Ex.ª 
prevê a possibilidade de uma sessão de 
audiência já na próxima semana? 

O SR. MEM DE SÁ: – Seria 
possível. 

O SR. DANIEL FARACO: – Ora é o 
que o hiato, tão grande, que haverá entre 
o término destas sessões extraordinárias 
e o início do próximo legislativo ordinário, 
poderia ser aproveitado para que os 
órgão preparassem a matéria. Entretanto, 
estou à disposição da Comissão a 
qualquer momento, porque resido em 
Brasília. 

O SR. SERGIO MAGALHÃES: – Sr. 
Presidente, sugiro que a Comissão entre 
em entendimentos com os referidos 
órgãos e estabeleça o calendário das 
audiências. 

O SR. PRESIDENTE: – Permito. 
O SR. DANIEL FARACO: – Minha 

sugestão é no sentido de que fique a 
critério do nobre Senador Mem de Sá. 
juntamente com o nosso ilustre Presi- 
 

dente, a decisão de realizarmos ou não 
uma reunião na semana vindoura. 

O SR. MEM DE SÁ: – Deveremos 
determinar nova reunião para a próxima 
semana ou para o mês de março. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – 
Nossa reunião não implica conforme 
acentuou o nobre Deputado Daniel 
Faraco, em que o cotejo seja livre, 
podemos admitir mesmo que venham 
todos os órgãos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pondero ao 
nobres Congressistas que todos ficam 
com a liberdade de indicar fontes de 
dados que foi adotado como basilar. 

O SR. DANIEL FARACO: – 
Podemos resolver a questão da 
seguinte forma: fica a critério nobre 
Senador Mem de Sá e do nosso 
Presidente a determinação da data 
em que nos reuniremos; se na 
próxima semana ou não. Estamos 
prontos a comparecer mediante 
comunicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Proponho 
nova sessão para o dia 16 de março 
próximo. Estão V. Ex.as de acôrdo? 
(Apoiados). 

Fica, então, convocada nova reunião 
para o dia 16 de março, se houver 
qualquer alteração, V. Ex.as serão 
cientificados. 

Está encerrada a reunião. 
 
ATA DA 38ª SESSÃO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª 
LEGISLATURA, EM 14 DE MAIO DE 
1962 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. ARGEMIRO 

FIGUEIREDO. 
 
Às 14 horas e 30 minutos acha-se 

presente os srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Vivaldo Lima – 

Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – 
Sebastião Archer – Mendonça Clark – 
Mathias Olympio – Joaquim Parente – 
Fausto Cabral – Fernandes Távora – 
Menezes Pimentel – Dix-Huit Rosado – 
Argemiro de Figueiredo – Barros 
Carvalho – Afrânio Lages – Silvestre 
Péricles – Lourival Fontes – Jorge 
Maynard – Ovídio Teixeira – Lima 
Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del 
Caro – Caiado de Castro – Gilberto 
Marinho – Venâncio Igrejas – Benedito 
Valadares – Nogueira da Gama – Lino 
de Mattos – Gaspar Velloso – Daniel 
Krieger – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 
srs. Senadores. Havendo número legal, 
declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2º Secretário procede à leitura 

da ata em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Senhor 1º Secretário lê seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Mensagem do Sr. Presidente da 

República, de 8 do mês em curso 
restituindo autógrafos de projetos 
sancionados: 

Mensagem nº 94 (nº de origem 
82) – Projeto de Lei da Câmara nº 7, 
de 1962, que dispõe sôbre os 
depósitos que os bancos devem 
manter no Banco do Brasil S. A. 
ordem da Superintendência da Moeda 
e do Crédito; 

Mensagem nº 95 (nº de origem 84) 
Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 
1961, que isenta do impôsto de consumo 
os fertilizantes simples e compostos 
destinados à aplicação em atividades 
agrícolas. 

Mensagem nº 96 (nº de origem 85) – 
Projeto de Lei da Câmara nº 9, de
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1962) que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
15.000.000.000,00, destinado à 
pavimentação de trechos rodoviários da 
BR-4 (Rio-Bahia) e da BR-13 
(Transnordestina). 
 

AVISOS 
 
Do Sr. Ministro da Indústria e ao 

Comércio 
 
Nº AP-23, de 4 de maio – Transmite 

as informações prestadas pelo Instituto 
Brasileiro do Café em atenção ao 
Requerimento nº 126, de 1962, do Sr. 
Senador Nelson Maculan; 

Nº AP-24, de 4 de maio Transmite as 
informações prestadas pelo Instituto 
Brasileiro do Café em atenção ao 
Requerimento nº 123, de 1962, do Sr. 
Senador Nelson Maculan. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a 
leitura da expediente. (Pausa). 

Acha-se presente o Sr. Alfredo SaIim 
Duailibe, suplente convocado para 
substituir o Sr. Senador Victorino Freire 
durante a licença concedida a êste nobre 
representante do Maranhão. 

Nas têrmos do art. 6º, parágrafo 2º 
do Regimento Interno, S. Excia. passará a 
participar dos trabalhos da casa, 
dispensado do compromisso regimental, 
visto já o haver prestado ao ensejo da sua 
primeira convocação. (Pausa). 

– Continua a hora do expediente. Há 
oradores inscritos. Tem a palavra o nobre 
Senador Mourão Vieira. 

O SR. MOERÃO VIEIRA (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
apenas para dizer algumas palavras 
sôbre a personalidade de Frederico 
Barata, jornalista da cadeia das 
"Associadas" que, de Belém, Pará, dirigia 
os jornais, as emissoras e a televisão que 
servem naquela região. Não o fiz, quando 
nesta Casa se salientou a figura desse 
ilustre jornalista, por me encontrar 
ausente, no Estado do Amazonas, onde 
recebi a infausta notícia que encheu de 
tristeza e de mágoa os meus 
conterrâneos, pois Frederico Barata era, 
na realidade, um amazônida que havia 
deixado a sua terra, que é minha também, 
no verdor dos anos, para lutar no Sul do 
País. Vencedor, regressou à sua região. 

Ainda há poucos mêses, Sr. 
Presidente, tive a fortuna de reencontrá-lo 
em Manáus, renovando-se o nosso 
convívio, sempre por nós desejado, 
porque amigos éramos desde a 
juventude. E, assim, ainda que em pálidas 
palavras, quero manifestar desta tribuna a 
minha saudade, o meu pesar, a amargura 
mesmo que a nós amazonenses, nos 
invadiu a alma, pelo passamento de 
Frederico Barata. 

Estendo estes sentimentos a todos 
os jornalistas que operam na cadeia 
"Associadas", levando a cada um a 
certeza de que deploramos e sentimos o 
falecimento do ilustre jornalista que, além 
do mais, era um polígrafo dedicado a 
vários assuntos de literatura, e um 
amazonólogo na verdadeira acepção do 
têrmo, já que os assuntos da Amazônia o 
empolgavam, e foram motivo, por 
dezenas e centenas de vêzes, de seus 
escritos, através dos jornais "Associadas" 
e em livros que deixou publicados. 

Sr. Presidente, era a declaração que 
desejava fazer, lamentando não ter 
comparecido ao Senado, na sessão em 
que se deplorou o desaparecimento de 
Frederico Barata. (Muito bem). 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma 
comunicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Lima Teixeira 
para uma comunicação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (para uma 
comunicação) (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, inicialmente, 
consulto a Mesa sôbre a possibilidade de 
mandar publicar, em "separata", o 
discurso proferido pelo nobre Senador 
Jorge Maynard relativamente à reforma 
agrária levada a efeito na Itália, na região 
de Marema. Também visitei a região e 
igualmente recolhia subsídios para o 
estudo da matéria nesta Casa. 

O relatório apresentado pelo 
Senador Jorge Maynard é, realmente, 
uma perfeita síntese do que foi realizado 
em Marema, na Itália, daí a minha 
solicitação inicial a V. Ex.ª. 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. JORGE MAYNARD: – 

Agradeço a delicadeza de V. Ex.ª em 
pedir a publicação "in separata" do meu 
relatório. Estou certo de que êle servirá 
para melhor esclarecer o problema de 
reforma agrária, para o qual, como 
disse, estamos todos os brasileiros 
interessados em conseguir a solução 
correta. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito 
agradecido pelo aparte de V. Ex.ª Sr. 
Presidente, estive em Marema, e reafirmo 
que o nobre Senador Jorge Maynard fêz 
relato perfeito do que existe em matéria 
de reforma agrária, naquele País. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Lima Teixeira requer que o 
discurso pronunciado na última sessão, 
pelo nobre Senador Jorge Maynard, seja 
impresso, "in separata", para constituir 
avulso a ser compulsado por todos os 
componentes da Casa. 

Trata-se, realmente, de trabalho 
notável pela erudição, e elementos que 
traz ao conhecimento do Senado, 
principalmente por focalizar questão 
momentosa, qual seja a Reforma Agrária 
realizada na Itália, e do qual poderá o 
Congresso Nacional recolher dados que 
informem a que se pretende efetuar no 
Brasil. 

Não está nas atribuições da 
Presidência o atendimento imediato da 
sugestão, mas será ela submetida à 
Comissão Diretora, a qual, estou certo, 
deferirá o requerimento do nobre Senador 
Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – 
Agradecido a V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra, como Líder da Maioria, em 
exercício, o nobre Senador Lima 
Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (como 
líder da maioria) (sem revisão do 
orador): – Sr Presidente, tratarei de 
assunto de ordem política, já que a 
todo instante surgem comentários na 
imprensa, opiniões autorizadas e 
pronunciamentos de Líderes. Creia-me 
V. Ex.ª que sinceramente não me 
apercebo do que realmente se 
processa, porque falta realismo às 
vozes que se manifestam. 

Li o depoimento de D. Jaime de 
Barros Câmara, Cardeal-Arcebispo do 
Rio de Janeiro, em o "Correio da 
Manhã". Sua Eminência parece 
preocupado com a situação nacional. 
Não sei se há motivos para 
preocupações, mas sua Eminência 
assim o entende. Em outros jornais 
tenho lido opiniões e discursos 
pronunciados no Parlamento, a respeito 
das reformas de base, e hoje a 
preocupação no País, quase que tem 
como origem as reformas de base, 
sobressaindo-se a Reforma Agrária 
como se fôsse o remédio para todos os 
males do Brasil. O fato é que se há 
descontentamento na vida rural logo se 
atribui à circunstância de não ter ainda 
sido levada a efeito a reforma; mas, en-
 

quanto observamos essas considerações, 
êsses depoimentos, indagamos, por outro 
lado, onde a origem, de quem a 
responsabilidade! Uns atribuem-na ao 
Congresso, outros ao Conselho de 
Ministros. O Conselho está de posse de 
um excelente trabalho elaborado meteu 
ainda ao Congresso. Por que? 

A informação que ouvi, de um 
Ministro é a seguinte: o Conselho de 
Ministros ainda não enviou ao Congresso 
o trabalho elaborado sôbre a reforma 
agrária porque entendo, – veja bem V. 
Ex.ª – que para sua realização é 
imprescindível a reforma da Constituição! 
Esta é uma faceta. A outra se refere à 
reforma tributária, a reforma bancária, à 
reforma eleitoral, como se o País 
estivesse completamente travado, 
impedido de progredir porque essas 
reformas estão embaraçando como que 
matando o progresso dêsse País. 

Vamos ver se isto é real; Sr. 
Presidente vamos observar a marcha dos 
acontecimentos. Não é oportuno opinar 
sôbre a decantada convocação de uma 
Constituinte. 

Indago, porém, a mim mesmo e 
também aos colegas, se as medidas 
reclamadas podem ou não ser 
solucionadas pela Constituição vigente. 
Desejo sabê-lo, em sã consciência 
porque, para mim, sem entrar no mérito 
da necessidade de se convocar uma 
Constituinte, responder que, muitas das 
reformas encarecidas como necessárias à 
solução de muitos problemas brasileiros 
podem ser resolvidas pelo atual 
Congresso Nacional. Aliás, elas estão 
afetas a êle. 

Sr. Presidente, vamos ver como 
sôbre o assunto se manifestou D. Jayme 
de Barros Câmara, Cardeal-Arcebispo do 
Rio de Janeiro. Sua Eminência representa 
o pensamento da Igreja e eu sou dos que 
julgam que a voz da Igreja deve ser 
acatada, porque simboliza um grande 
número de fiéis que têm, também, direito 
de se pronunciar. 

A entrevista de D. Jayme de Barros 
Câmara não está completa; apenas 
tópicos, frases esparsas. Não sei se 
posso dar-lhe autenticidade, porque não 
há um conjunto de idéias em que nos 
possamos basear, para assegurar que 
Sua Eminência sustenta a orientação que 
o jornal publica. Acredito, entretanto, no 
"Correio da Manhã" razão por que vou 
transcrever um apanhado geral do 
pensamento do representante da Igreja. 

O título é: 
 

DEPOIMENTO DE D. JAIME SÔBRE 
SITUAÇÃO NACIONAL 

 
Em declaração ao "Correio da 

Manhã", o cardeal Dom Jaime de Barros 
Câmara abordou os assuntos que, no 
momento, se revestem de particular 
importância para o Brasil. Podemos 
resumir assim as suas declarações: a) 
discordância da união de cúpulas 
políticas; b) não há necessidade de nova 
Constituição; c) confiança na dignidade 
dos parlamentares; d) bifrontismo e 
ambigüidade da política exterior, com o 
perigo de posições isolacionistas 
relativamente aos outros países da 
América Latina, e) fidelidade aos 
fundamentos de nossa civilização. 
 

ADVERTÊNCIA DO CM 
 
Sôbre a situação nacional, disse: "O 

Correio da Manhã" vem últimamente 
alertando a consciência nacional para o 
perigo que representa a união das 
cúpulas políticas sem o devido 
atendimento aos interêsses do povo. 

Naturalmente, êsses interêsses só 
poderão ser atendidos no  
momento em que a Constituição for 
 

completada por reformas das quais tanto 
se fala, mas que não aparecem". 
 

CONSTITUINTE INÚTIL 
 
Sôbre o projeto de se transformar a 

próxima assembléia em Constituinte: 
"Não precisamos própriamente de nova 
Constituição para melhorar a situação 
atual, nem devemos esperar o próximo 
ano para começarmos a trabalhar, pelo 
povo. 

Não se perca de vista que o Sr. 
Presidente da República, em seu 
discurso de 1º de maio, apresentou 
essa idéia apenas para a hipótese de 
"o atual Congresso que não lhe é 
possível, na parte final de sua última 
sessão legislativa, realizar a reforma" 
pela qual espera o país. O presidente 
reconhece que o povo está sofrendo, 
e as medidas não podem ser 
adiadas". 
 

DEVER DO CONGRESSO 
 
Sôbre a atitude do Congresso: 

"Devemos confiar no patriotismo e na 
dignidade dos parlamentares. Êles 
saberão emendar e completar a 
Constituição, estruturando um regime 
equilibrado e responsável. E isto pode e 
deve ser feito agora". 
 

BIFRONTISMO NO ITAMARATI 
 
Sôbre a política externa do Brasil, 

por êle considerada "péssima" disse: 
"O Correio da Manhã" demonstrou com 
razão, em alguns editoriais, que o 
bifrontismo e as ambigüidades da 
política externa do Brasil não trarão 
resultados satisfatórios para a nossa 
Pátria. 

Estamos cada vez mais afastados da 
maioria de nossos irmãos da América 
Latina, adotando uma política 
isolacionista que pode comprometer o 
nosso futuro". 
 

URGÊNCIA DAS REFORMAS 
 
Sôbre as reformas básicas: 
"Precisamos de algumas 

reformas, é verdade, mas não 
precisamos de reformar os 
fundamentos de nossa civilização. 
Devemos ser fiéis a elas, solidificadas 
na democracia, para o progresso 
material e espiritual do país. De nada 
adiantará a reforma agrária 
(reconhecidamente necessária) ou 
bancária se nossos dirigentes não se 
resolverem a trabalhar. 

(Interrompendo a leitura): 
Acentue-se: "não se resolverem a 

trabalhar", isto é, não são aquêles que 
estão. própriamente, lutando pelas 
reformas. 

(Continua a leitura). 
Uma sociedade não se transforma 

apenas com leis, mas com atos e 
decisões. 

Reconheço a urgência de medidas 
para implantar os princípios de justiça 
social nos campos e nos centros 
urbanos. Tudo isso poderia ser feito 
hoje mesmo, se os recursos de que 
dispõe o país, não apenas econômicos, 
mas também culturais e morais fôssem 
mobilizados para essa grande cruzada 
de recuperação da vida brasileira: É 
isto o que o povo está cansado de 
esperar. 

Basta de demagogia, basta de 
soluções verbais. Basta de ilusões! Res, 
non verba. 

Sr. Presidente, permita-me Vossa 
Excelência a franqueza, mas não sei 
onde se estão processando êsses 
entendimentos de cúpula. Comentei, há 
poucos dias, desta Tribuna a entrevis-
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ta concedida pelo meu prezado amigo, 
ex-Presidente Juscelino Kubitschek, a 
respeito de ilegível nacional. S. Exa. é 
contrário, para que deve haver oposição. 

Já dei aqui meu depoimento sôbre o 
assunto. Ao meu ver, quando se pede a 
união nacional, tem-se em vista fortalecer 
o Govêrno na hora em que sai de uma 
crise politíco-militar, e considero ato de 
patriotismo, ajudá-lo na solução dos 
problemas nacionais. 

Refere-se ainda o Cardeal D. 
Jayme Câmara a entendimentos de 
cúpula. Não sei dêsses entendimentos e 
jamais ouvi falar que se estejam 
processando. Estamos no regime 
parlamentarista e talvez, por isso haja 
confusão já que todos os partidos 
políticos participam do Govêrno e da 
administração pública. 

Não quer, entretanto, isso dizer que 
os parlamentares, no Congresso 
Nacional, estejam impedidos de fazer 
suas criticas. Absolutamente. É mesmo 
nosso dever fazer uma crítica construtiva, 
conduzida no sentido do bem comum, 
com os melhores propósitos de servir ao 
País. Tenho mesmo a impressão de que 
nenhum parlamentar, Deputado ou 
Senador, sente constrangimento em 
criticar êste ou aquêle ato do Govêrno. Ao 
contrário e depois de um longo período de 
República, – esta a verdade – 
atravessamos uma fase de paz, em que 
todos se mostram ansiosos em prestar 
sua cooperação e em ajudar ao Govêrno 
a vencer dificuldades. 

Assim, não vejo onde se estão 
processando êsses entendimentos de 
cúpula de que fala o Cardeal. Sua Emª, 
aliás, também se refere ao bifrontismo da 
política que o Itamarati vem seguindo. 

Sr. Presidente, não é meu propósito 
entrar nessa seara, mas falamos com 
franqueza. Não tenho a impressão de 
que esteja havendo bifrontismo em 
nossa política externa. Parece-me que 
êste País já cresceu suficientemente 
para manter relações diplomáticas e 
comerciais com tôdas as Nações do 
mundo. Também já cresceu 
suficientemente para assumir uma 
posição de independência e ter voz 
altiva perante os conselhos 
internacionais, sem ser caudatário dêste 
ou daquele país. 

Creio mesmo que o fato de têrmos 
sido, durante muito tempo, seguidores de 
determinada política, dá hoje aos menos 
avisados a impressão de que o Itamarati 
se conduz no sentido do bifrontismo, a 
que se refere o Sr. Cardeal. 

Neste ponto, parece-me que S. Emª 
não está levando em conta nossa 
evolução natural no campo da política 
internacional. Quem ora ocupa a tribuna 
– é mister acentuar – não é um 
desgarrado da religião Católica 
Apostólica Romana. Ao contrário sou um 
homem de fé e por isso mesmo com 
bastante isenção de ânimo para fazer 
êste comentário sem paixão e ainda 
mais a autoridade de um anti-comunista 
convicto. 

Sr. Presidente, nunca tem aquêles 
que não pensam como nós, que somos 
democratas. Os inimigos da democracia 
jamais me fizeram medo. Acredito na 
democracia porque acredito na luta que 
travamos em prol da liberdade, nos 
campos de batalha em que fomos 
vitoriosos. 

Mais adiante, o Sr. Cardeal, cuja 
manifestação como Chefe da Igreja, só 
tenho motivos para aplaudir, externou 
seu ponto de vista sôbre as reformas 
de base de que o Brasil necessita. 
Manifestou então S. Emª muita 
confiança no Congresso Nacional e no 
patriotismo dos parlamentares brasi- 
 

leiros. Não errou o Cardeal do Rio de 
Janeiro. Em geral, os congressistas são 
muito atingidos pela críticas mas todos – 
digamos a verdade – todos somos 
conduzidos pelos mesmos sentimentos 
de patriotismo que animam aquêles que 
têm também sua parcela de 
responsabilidade perante a opinião 
pública brasileira. 

Sr. Presidente, quando se fala não 
reformas de base de que carecemos e nas 
dificuldades encontradas para realizá-las, 
sentindo que muitos dirigem críticas ao 
Congresso. É preciso, pois, que nós outros, 
Senadores, manifestemos nosso 
pensamento, deixando bem claro que 
nunca dificultamos o andamento das 
medidas propostas a esta Casa para a 
solução dos problemas nacionais. A 
reforma agrária tem realmente demorado. 
Sou dos que consideram que ela já poderia 
ter sido levada a efeito, no Brasil, é claro 
que dentro das nossas possibilidades e dos 
cuidadas devidos. Êste País tem uma vasta 
zona territorial quase deserta, cuja 
densidade demográfica é insignificante. 
Este apresenta as mais diversas condições 
geo-econômicas, ecológicas e de clima. As 
possibilidades financeiras também variam 
muito, de um Estado para outro, e seria 
difícil implantar-se uma reforma agrária 
que, de uma só assentada, atendesse as 
diversas regiões do Brasil. Então, o curial 
teria sido que nós outros, há muito tempo 
tivéssemos sugerido ao Govêrno a reunião 
daqueles órgãos da administração pública 
mais diretamente ligados com a vida 
agrícola como o Serviço Social Rural, o 
Instituto de Imigração e Colonização, a 
Carteira de Crédito Agrícola do Banco do 
Brasil e as autarquias econômicas que 
assistem à agricultura. Tôdas essas 
organizações, se encaminhadas no sentido 
de um planejamento que atendesse as 
diversas regiões dêste imenso País, cujas 
condições econômicas e geo-econômicas 
assim como o clima variam tanto, teríamos 
dado um passo para apresentar a reforma 
agrária. 

Sr. Presidente, vimos que, em São 
Paulo, o Governador Carvalho Pinto, 
governante sensato, equilibrado, digno e 
sobretudo operoso, criou o planejamento 
da reforma agrária e ali está levando a 
efeito um programa merecedor dos 
maiores encômios. 

Estamos, também, assistindo o 
esfôrço do Governador Brizzola, no Rio 
Grande do Sul, onde S. Ex.ª criou o 
Instituto da Reforma Agrária e procura 
dentro das suas possibilidades, levar a 
efeito a reforma agrária, com os parcos 
recursos de que dispõe. 

Sentimos que os Governadores de 
outros Estados também se propõem a 
levá-la adianta uma vez que essa reforma 
vem sendo tão solicitada. 

Há, por parte do Govêrno Central, 
especialmente junto ao Conselho de 
Ministros, um trabalho bem elaborado, 
cujos subsídios foram extraídos de estudo 
da comissão presidida pelo eminente 
Senador Milton Campos, servindo de 
base para o planejamento da reforma 
agrária pelo Ministério da Agricultura. 

Sr. Presidente, não sei por que êsse 
anteprojeto ainda não foi encaminhado 
juntamente com a Mensagem, a esta 
Casa do Congresso Nacional. Sôbre a 
reforma bancária, ainda poderão dizer 
que há alguma responsabilidade do 
Congresso, porque um dos trabalhos da 
mais notáveis a êste respeito é de autoria 
de um membro da bancada do Partido 
Trabalhista Brasileiro, o saudoso Senador 
Alberto Pasqualini. A despeito do tempo 
decorrido, ainda está atualizado e poderá 
servir de base ao Congresso, para 
levarmos a efeito esta reforma também 
tão solicitada. 

Quanto à reforma tributária, que se 
encontra no Congresso, não vejo razões
ou impedimentos ou óbices à sua 
aprovação. Basta que o Sr. Presidente da 
República, – hoje a grande figura de 
prestigio dêste País –, coordene os 
Líderes das diversas bancadas, para que 
sejam apressadas as reformas bancária e 
tributária. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Vossa Excelência acabou de se referir ao 
projeto de reforma bancária, apresentado 
pelo saudoso Senador Alberto Pasqualini. 
Entrei no recinto nêste momento. Não sei 
se V. Exa. se referiu a outras proposições 
sôbre o mesmo assunto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Disse que 
esta serviria de início para nosso estudo, 
por ser a mais antiga, apresentada que foi 
há muitos anos. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – O 
Projeto do nobre Senador Alberto 
Pasqualini, indiscutivelmente, é de grande 
importância. Mas, acima dêle, no que se 
refere à tramitação legislativa, há muitos 
outros. Existe, por exemplo, um projeto, já 
aprovado em primeira discussão na 
Câmara dos Deputados, com substitutivo 
do Deputado Daniel Faraco, em tôrno da 
iniciativa do Govêrno, Marechal Eurico 
Gaspar Dutra. V. Ex.ª deve-se lembrar de 
que o Govêrno Federal, quando Ministro 
da Fazenda o Sr. Correia Castro, enviou 
ao Congresso um projeto de reforma 
bancária tendo-o, porém, submetido à 
discussão publica. O Ministro da Fazenda 
o publicou para receber sugestões e, feito 
isto, elaborou uma exposição de motivos, 
na qual se referiu a várias das sugestões 
recebidas, apresentando, então, o projeto 
ao Poder Legislativo. A matéria foi 
amplamente discutida na Câmara e 
recebeu substitutivo do Deputado Daniel 
Faraco. Votada, como disse, em primeira 
discussão, foi aprovada. Indo a Comissão 
de Constituição e Justiça para o exame 
das emendas apresentadas na primeira 
discussão – já vários anos depois do 
Substitutivo Daniel Faraco – êsse projeto 
recebeu outro substitutivo, de minha 
autoria, aprovado por aquêle da Câmara 
dos Deputados, onde tive a honra de 
representar o Estado de Minas Gerais. E 
até hoje, aguarda tramitação – ao que me 
consta – na Comissão de Economia da 
outra Casa. Vários vêzes, Senhor 
Senador, tenho feito referencias às 
delongas na tramitação de projetos em 
algumas Comissões da Câmara dos 
Deputados. Costumo fazer minhas 
críticas frontal e desassombradamente e 
certa vez, critiquei a Comissão de 
Economia da Câmara dos Deputados, 
porque, efetivamente, os projetos 
costumam dormir nas suas gavetas por 
largos anos. Isto ocorre com o da reforma 
bancária. É lamentável, quando se fala, 
em nosso País da necessidade de se 
fazer esta reforma, que o Govêrno diga, 
nas suas manifestações – como ainda 
recentemente aconteceu – no discurso do 
Presidente João Goulart que é preciso 
dotar-se o Brasil de uma lei bancária. No 
entanto o projeto respectivo ainda está 
tramitando vagarosamente nas 
Comissões da Câmara dos Deputados. 
Não sei da explicação para o caso pois o 
trabalho foi amplamente debatido e o 
Substitutivo Daniel Faraco atualizado 
atravéz daquele que apresentei e que me 
custou longos esforços, demoradas 
vigílias, grandes sacrifícios e muito estudo 
para a sua elaboração. Estas as 
informações que queria dar a Vossa 
Excelência e que não constituem 
qualquer reparo ao trabalho do saudoso 
 

Senador Alberto Pasqualini, trabalho êste 
que todos elogiamos, porque, 
efetivamente, contém matéria de grande 
importância. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vossa 
Excelência tem razão. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Mas, em muitos dos seus aspectos, o 
Projeto Alberto Pasqualini já foi atendido 
por vários substitutivos inclusive o meu, 
naquilo que, realisticamente, pode ser 
aproveitado. V. Ex.ª está de parabéns em 
bater nesta tecla já tão soada, porque, 
fato, precisamos insistir no andamento de 
determinadas proposições que tramitam 
vagarosamente e que constituem motivo 
de exploração da imprensa. 

Porque o Congresso não vota essas 
proposições? Estamos aqui para trabalhar 
e cada um de nós não negará cooperação 
para que êsses projetos sejam votados. 
Agradeço a V. Excelência ter-me 
concedido o aparte. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Eu é que 
agradeço a intervenção de Vossa 
Excelência. Sr. Presidente, em parte o 
Cardeal D. Jayme Câmara não deixa de 
ter razão, e por isso conclamo os 
integrantes das Casas do Congresso 
para, num esfôrço conjunto, promoverem 
a rápida tramitação dêsses projetos mais 
urgentes, que constituem, quase, a base 
das reformas que deverão ser realizadas 
pelos futuro parlamentares porque para 
os atuais o tempo já é escasso. Creio 
porém, que nesta derradeira sessão 
legislativa, nós membros do Congresso 
Nacional, ainda poderemos corporificar o 
anseio comum de dar tramitação mais 
rápida a essas proposições, para 
justamente merecermos o oportuno "res. 
non verba" de D. Jayme de Barros 
Câmara. Assim, não será demasia 
esperar que muitos dêsses projetos 
tenham até janeiro do próximo ano, 
solução normal no Parlamento. 

Êste o meu apêlo, a pretexto de 
comentar a entrevista de S. Eminência, a 
fim de convencer os que reclamam 
solução para os problemas brasileiros de 
que os parlamentares do Brasil tudo farão 
para votar, o mais rapidamente possível 
os projetos mais importantes que 
tramitam nas duas Casas Legislativas. 

Sr. Presidente, estas, as 
considerações que desejava fazer, 
louvando a franqueza com que S. 
Eminência o Cardeal D. Jayme de Barros 
Câmara manifestou sua opinião na 
entrevista que concedeu à imprensa do 
país, como Chefe da Igreja Católica do 
Brasil. (Muito bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Há 
expediente sôbre a mesa, cuja leitura vai 
ser procedida pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 

Brasília, ..... de maio de 1962 
 

Senhor Presidente: 
Ausentes desta capital os suplentes 

do Partido Social Democrático na 
Comissão de Transportes, comunicações 
e Obras Públicas, solicito se digne Vossa 
Excelência de designar quem deva ser 
convocado para a substituição que se 
torna necessária, em virtude da licença 
concedida ao Sr. Senador Victorino 
Freire. 

Atenciosas saudações. – Jorge 
Maynard. 

O SR. PRESIDENTE: – A fim de 
tornar possível a substituição, na Comissão 
de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, do nobre, Senador Victorino 
Freire, durante a licença que lhe foi 
concedida, a Presidência designa o nobre 
Senador Menezes Pimentel, que atuará na
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suplência do Partido Social Democrático, na 
ausência do nobre Senador Jefferson de 
Aguiar, primeiro suplente. (Pausa). 

Tem a palavra o nobre Senador Vivaldo 
Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, Srs. 
Senadores, ainda voltando a tema já, creio, 
devidamente versado desta tribuna, em dias 
da semana finda, sou, por contingência, 
forçado a ocupar a atenção do egrégio 
plenário, visando a que, mais uma vez, por 
este canal, chegue ao conhecimento do 
esclarecido representante por Minas, 
Deputado José Bonifácio, a segurança de 
que se encerrará com estas palavras o 
assunto que tanto lhe escalda e apaixona o 
espírito de patriota sem faça, não mais se 
alimentando fora do âmbito das duas Casas 
do Parlamento Nacional discussão vã em 
torno do malsinado Projeto de Resolução nº 
13, de 1961. 

No entanto, informado pelo seu 
correspondente em Brasília, o "Correio da 
Manhã" de sábado, dia 11, divulga que, até a 
data anterior, não havia chegado á Comissão 
de Finanças do Senado o Projeto em causa, 
embora o Plenário, deferido o requerimento 
do Senador Afrânio Lages, o houvesse 
passado ao órgão técnico seguinte, de 
Finanças. Em reposta, devo esclarecer ao 
dedicado representante do combativo 
matutino carioca que, desde segunda-feira 
passada, dia 7, a proposição se encontra em 
poder da Mesa, por mim encaminhada desta 
tribuna, após longas considerações sôbre o 
assunto, para os fins regimentais. Nas 
páginas do Diário do Congresso Nacional – 
Sessão II – Senado Federal, de 8, têrça-feira, 
teria achado o reporter os elementos 
elucidativos capazes de orientar 
seguramente o vigoroso matutino a respeito 
da momentosa questão. 

Na mesma coluna, a sucursal transmite 
informação de que o ilustre deputado José 
Bonifácio reitera, textualmente que “o 
Senador Vivaldo Lima não contestou nada”. 
E mais: “Não interessa polêmica estéril. O 
que se torna necessário, e imprescindível, é 
a tramitação rápida do decreto legislativo do 
“Port of Pará, a fim de ser liquidado um dos 
maiores escândalos que já se processaram 
neste País”, acrescentando ainda, Sr. 
Presidente, que “qualquer protelação 
representa apenas cobertura àquela 
bandalheira”. 

A matéria, Sr. Presidente, não diz 
respeito apenas à “Port of Pará” estendendo-
se igualmente às Estradas de Ferro São 
Paulo-Rio Grande e Vitória-Minas Gerais. 
Tudo em decorrência de suas encampações 
pela União, cujas indenizações devidas são 
regulares no Acôrdo de Resgate assinado 
entre os governos do Brasil e da França. 
Face, porém, à denúncia, tão sòmente em 
relação à "Port of Pará" se têm verificado, na 
execução do Acôrdo, irregularidades 
chocantes que transcendem os limites da 
decência e da moral administrativas a tal 
ponto que na convicção de um prestigioso 
parlamentar não poderiam ser qualidades se 
não de grossa bandalheira. Quanto à 
aplicação do Acordo, no tocante às Estradas 
de Ferro de São Paulo-Rio Grande e Vitória 
Minas Gerais, êsta última interessando 
diretamente o grande e opulento Estado natal 
do operoso 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, as questões financeiras, com 
arbitramento ou sem êle, devem estar 
processando-se com tôda tranquilidade e 
lisura. 

Se o escabroso caso se refere à má 
execução administrativa apenas quanto a um 
dos aspectos do Acôrdo, caberia ao Govêrno, 
a êle, sôbremodo, as mais enérgicas e 
portunas medidas, dentro de suas atribuições 
legais ou constitucionais, ou então, por 
intermédio do Poder Judiciário, em que lhe 
fôr da alçada. A renovação de um 
instrumento, mesmo de parte do ilegível 
 

Acôrdo de Resgate promulgado pelo 
Congresso Nacional, em 1959, em sua 
composição atual, poderá ser a Juízo 
dêste mesmo Congresso decidida, 
contanto que, é natural, encontre sólidas e 
bem fundamentadas bases de ordem 
moral ou jurídica para fazê-lo, colocando 
acima de tudo os altos interêsses da 
própria nação. 

Precípuamente, Sr. Presidente, como 
reafirma enfàticamente o nobre autor da 
proposição revogatória, se foram 
ministradas, na verdade, informações 
erradas, até falsas, ao Congresso Nacional 
e também que a Exposição de Motivos da 
Presidência da Republica não se fez 
acompanhar do menor detalhe, do mais 
insignificante documento, de qualquer dado 
que desse aos parlamentares senão luzes 
amplas para resolver tão momentoso 
assunto, pelo menos um roteiro que 
tornasse possível alguma orientação de 
modo a que o interêsse nacional pudesse 
ser plenamente preservado. 

Não obstante, Sr. Presidente, foi 
aprovado lá, na Câmara, e aqui 
sacramentado com os óleos da urgência. 

TaI coisa é, aliás, da essência da 
questão, que cabe melhormente aos 
relatores elucidá-la orientando 
conscienciosamente os seus dignos pares na 
hora decisiva do julgamento. 

A matéria é, sem dúvida, merecedora 
de estudo e apreciação profundos. Não quer 
dizer que isso não possa acontecer em prazo 
razoável, com tramitação prioritária nesta 
Casa. 

Se lhe transcorrerem favoràvelmente as 
andanças nas verêdas regimentais, então, 
compartilharei com o ardoroso representante 
mineiro de que "a Câmara dos Deputadas e o 
Senado da República se terão redimido do 
êrro praticado, defendendo, ainda, a tempo, 
os interêsses do Brasil. nêste caso 
duramente atingido pelos grupos 
internacionais e pela rêde dos aventureiros 
da alta finança". 

Quanto ao tópico, singularmente 
enxertado nas colunas de uma fôlha que 
têm na cúpula de sua ilustrada redação 
homens da envergadura de um Manoel 
Paulo Filho e Paulo Birtencourt, lembro ao 
malisioso autor um court, lembro de 
Sêneca, há pouco reproduzido na 
"Reportagem Social" de "O Globo": "Um só 
bem pode haver no mal: a vergonha de tê-lo 
feito". 

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

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada 
a hora do Expediente. 

Da Ordem do Dia de hoje constam 
para discussão e votação, vários projetos 
sendo que os do primeiro e do segundo 
item constituem matéria em regime de 
urgência. A Mesa está, entretanto, 
informada de que os pareceres das 
comissões competentes, necessários para 
a votação dêsses projetos, não estão 
ainda elaborados. 

Nestas condições, ainda que o 
Regimento não preveja a hipótese, a 
Presidência, mesmo para não prejudicar a 
rápida tramitação da matéria, resolve 
suspender a sessão pelo prazo de uma hora. 

Está suspensa a sessão. 
(A sessão é suspensa às 15 horas e 45 

minutos e reaberta às 16 horas e 45 
minutos). 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

A Presidência informa que não 
chegaram à Mesa os pareceres que estão 
sendo elaborados pelas Comissões, 
competentes a respeito do primeiro e 
segundo item da Ordem do Dia. 

A Presidência está, também, 
informada de que as Comissões 
continuam trabalhando ativamente na 
elaboração dêsses pareceres. 

Nestas condições, e, havendo menos 
dezesseis Srs. Senadores no Plenário, resolve a 
Presidência encerrar a sessão, adiando a 
apreciação de tôda a matéria constante da pauta, 
para a sessão de amanhã, que terá a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

SESSÃO DE 15 DE MAIO DE 1962 
 

Matéria em Regime de Urgência 
 

1 
 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 21, de 1962 (nº 4.002-
62, na casa de origem), que fixa novos 
valores para os vencimentos dos servidores 
da União, institui empréstimo compulsório e 
altera legislação do Impôsto de Renda, 
autoriza emissão de títulos de recuperação 
financeira, modifica legislação sôbre emissão 
de letras e obrigações do Tesouro Nacional e 
dá outras providências (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330 letra c, do 
Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 182, de 1962, aprovado na 
sessão de 9 do mês em curso, dependendo 
de pronunciamento das Comissões – dos 
Projetos do Govêrno; de Finanças. 

 
2 

 
Discussão, em turno único, do projeto de 

Decreto Legislativo nº 3, de 1962, originário da 
Câmara dos Deputados (nº 98, de 1961, na Casa 
de origem) que aprova o acôrdo sôbre transportes 
aéreos regulares entre o Brasil e o Japão, firmado 
no Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1956 
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 330, 
letra c, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 183, de 1962, aprovado na 
sessão de 9 do mês em curso), dependendo de 
pronunciamento das Comissões: de Constituição e 
Justiça; de Relações Exteriores, de Segurança 
Nacional, de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas e de Finanças. 
 

Matéria em tramitação normal 
 

3 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 73, de 1960 (nº 4.119-C-58 na Casa 
de origens) que dispõe sôbre o Fundo Nacional de 
Pavimentação e dá outras providências (em 
regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, 
do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 188, de 1962, aprovado na 
sessão de 10 do corrente), dependendo de 
pareceres das Comissões de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas e de Finanças. 
 

4 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 3, de 1962 (nº 3.520, de 1961, na 
Casa de origem) que autoriza o poder Executivo a 
abrir, ao Conselho de Ministros, o crédito especial 
de Cr$ 30.000.000,00, para ocorrer a despesas 
com seu funcionamento no exercício de 1961 (em 
regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, 
do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento número 191, de 1962, aprovado na 
sessão de 10 do corrente), dependendo de 
pronunciamento da Comissão de Finanças. 
 

5 
 
Votação, em turno único, do parecer nº 

96, de 1962, da Comissão de Legislação 
Social, no sentido do arquivamento da 
representação em que Lino Garcia Júnior e 
outros, ferroviários, pleiteiam a restauração 
da aposentadoria aos trinta e cinco anos de 
serviço, bem como pensão para as famílias. 

 
6 

 
Votação, em turno único, do 

Requerimento nº 189, em que o Sr.  
Senador Afrânio Lages solicita a convocação 
do Sr. Presidente do Conselho de Mi- 
 

nistros para, perante o Senado, prestar as 
informações que especifica. 
 

7 
 

Votação, em turno único, do 
Requerimento nº 169, de 1962, em que o Sr. 
Senador Paulo Fender solicita passe à 
Comissão que se seguir no despacho inicial 
de distribuição o Projeto de Lei da Câmara nº 
94, de 1961, que dispõe sôbre o Estatuto do 
Trabalhador Rural. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SENHOR SENADOR JORGE MAYNARD, 
NA SESSÃO DE 11 DO CORRENTE, QUE 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

 
O SR. JORGE MAYNARD (lê o 

seguinte discurso): – Senhor Presidente, o 
nobre Senador Moura Andrade, digno 
Presidente desta Casa, teve a delicadeza de 
me convidar para fazer parte de uma comitiva 
que recentemente visitou a Itália, a convite do 
Parlamento Italiano. 

Na vetusta cidade de Roma, 
cumprimos um intensivo programa de 
visitas, reuniões audiências, recepções 
etc. Dêsse programa constou, dentro 
outras, uma visita à região denominada 
Marema, onde o Govêrno Italiano vem 
pondo em execução uma nova estrutura 
da propriedade, que tem ali a designação 
de "reforma fundiária". 

Como se trata de assunto palpitante e 
de grande interêsse para nós, uma vez que 
estamos todos empenhados em encontrar 
uma solução para o problema brasileiro da 
terra, proponho-me trazer ao conhecimento 
do Senado Federal algumas informações, 
embora um tanto incompletas, sôbre o que 
está sendo feito na Itália e, particularmente, 
em Marema. 

Em algumas regiões daquele País 
amigo vem sendo procedida essa reforma: 
no delta do Pó, abrangendo a região 
compreendida entre Veneza e Ravena; em 
Fucino, nas vizinhanças da cidade de 
L'Aquila, na Província de Abruzos; em 
grande área da Apúlia; na região de 
Salerno e Nápoles, na Campânia; na 
Calábria, Sicília e Sardenha; e finalmente 
em Marema, abrangendo áreas da 
Toscana e do Lácio. 

A visita que fizemos a Marema foi bem 
rápida, apenas de algumas horas por êste 
motivo, não nos foi possível apreender com 
mais profundidade o problema. 

Marema é uma vasta região 
localizada ao norte de Roma, entre os 
contrafortes dos Apeninos e o Mar 
Tirreno, estendendo-se desde as 
vizinhanças da Capital Italiana até além 
das cidades de Grosseto e Siena, ou 
sejam cêrca de 250 quilômetros. 
Apresenta aquela região uma topografia 
ora colinosa, ora de planícies de altitude 
média, ora de baixadas, antes pantanosas 
e já hoje drenadas; algumas serras 
localizam-se a leste. E' de erigem 
vulcânica, apresentando-se já bem 
trabalhada pela erosão que lhe alterou 
profundamente a o morfologia primitiva, 
modelando as colinas e as planuras hoje 
dominantes. 

Quando ali estivemos, ràpidamente 
visitamos os campos, escolas, igrejas, 
escritórios, caças, armazéns, etc., tendo 
sido acompanhados pelo Dr. Aldo 
Donati, Diretor Geral da Instituição 
Agrária de Marema, o qual gentilmente 
nos prestou as informações que lhe 
solicitamos. Foram distribuídos alguns 
trabalhos impressos, dos quais me vali 
para extrair as notas que trago ao 
conhecimento do Senado. 

Devo explicar à Casa que me sinto 
de algum modo impossibilitado de 
tecer comentários ou fornecer maiores
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esclarecimentos a respeito do 
empreendimento devido, como disse, à 
brevidade da visita. Por isto, terei quase 
de me limitar a uma exposição do que 
pude observar no local e depois colher 
das publicações. 

A instituição agrária denominada 
Ente Marena começou os seus trabalhos 
cm 1951, já cantando pois com um 
decênio de atividade. Exerce a sua 
jurisdição sôbre uma área total de 1 
milhão de hectares, equivalente a pouco 
menos da metade da superfície territorial 
do meu Estado. Entretanto, de tôda essa 
área foram desapropriados ou adquiridos 
pela instituição apenas 180.409 hectares, 
correspondentes aproximadamente à 6ª 
parte daquela área total, o que representa 
sem dúvida um grande cometimento. A 
parte desapropriada ou adquirida não é 
contínua, mas está disseminada dentro da 
área total. Essa disseminação acarretou 
dificuldades bem grandes na organização 
dos trabalhos, mas por outro lado trouxe 
vantagens, porque permitiu a Introdução 
de técnicas mais desenvolvidas, de 
acôrdo com a variedade dos terrenos, e 
criou núcleos de desenvolvimento 
difundidos por tôda a região. Assim, a 
instituição pôde demonstrar aos 
lavradores que uma agricultura feita em 
moldes racionais daria resultados que 
logo suplantariam aqueles obtidos pelos 
processos rotineiros até então 
empregados. 

A terra desapropriada foi entregue 
aos lavradores, mediante certas 
condições de pagamento, em base de 
financiamento a longo prazo. Infelizmente, 
e não me foi possível obter dados sôbre 
dois itens importantes: onde e como 
foram conseguidos os meios de 
pagamento das desapropriações e como 
foram procedidas: e os detalhes relativos 
aos contratos de venda ou de entrega dos 
terrenos aos camponêses. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Vossa Excelência, dá licença para um 
aparte? 

O SR. JORGE MAYNARD: – Com 
muito prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Isto 
é de grande importância, porque a base da 
matéria de reforma agrária é saber-se o 
que resulta da divisão das terras, e se o 
pagamento pode ser efetuado por qualquer 
Nação, em condições ordinárias O que se 
vê, em geral, mesmo nos países que 
procuraram promover honradamente a uma 
reforma agrária, é que a divisão das terras 
não tem dado resultado. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Vossa 
Excelência tem razão. Infelizmente, não 
consegui êsses elementos, mas concordo 
com V. Ex.ª em que se deve fazer 
desapropriação justa e não espoliação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E’ 
claro. Espoliações, fazem-nas os 
governos despóticos, não os 
democráticos. 

O SR. JORGE MAYNARD (continua a 
leitura): – As publicações que nos  
chegaram às mãos informam que a terra foi 
consignada aos lavradores que a 
trabalhavam diretamente, seja na qualidade 
de meeiros, de pequenos arrendatários  
ou de pequeníssimos proprietários. Na 
grande maioria eram êles trabalhadores do 
campo, profissionalmente não qualificados, 
desapossados de qualquer capital e que 
estavam sujeitos ao desemprêgo em 
determinada época do ano, em 
conseqüência das estações. Em Marema, os 
trabalhadores conseguiram ocupação 
apenas durante 159 dias do ano, o que os 
compelia a uma vida muito sacrificada. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. JORGE MAYNARD: – Com 
muito prazer. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Vossa Ex.ª declarou que não obteve infor- 
 

mações sôbre qual o órgão que havia 
pago as indenizações pelas 
desapropriações? 

O SR. JORGE MAYNARD: – Não! 
Devo esclarecer que afirmei não haver 
conseguido informações de como foram 
feitas as expropriações e os pagamentos. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Mas V. Ex.ª sabe a origem dos recursos? 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Infelizmente não consegui saber. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Vossa Ex.ª estava presente na ocasião 
em que o Diretor da Marema prestou 
informações aos componentes da missão, 
numa das paradas que fizemos. 
Respondendo a uma das perguntas, 
declarou S. Sª que a desapropriação fôra 
paga pelo Instituto, mediante recursos 
fornecidos pelo Govêrno italiano. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Mas, 
em dinheiro ou em títulos? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Dêsse pormenor, não me recordo, não sei 
se em títulos ou em dinheiro, em moeda 
sonante; sei que os recursos provieram 
do Tesouro italiano, por que ficou 
explícito na resposta do Diretor. O fato é 
que tôda essa experiência foi feita à custa 
do Govêrno italiano. 

O SR. JORGE MAYNARD: – O 
"Ente Marema" é instituição 
governamental. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – O 
Instituto nada mais fêz que executar as 
providências de ordem técnico-
administrativa, dessa experiência de 
reforma, tendo o Govêrno fornecido os 
meios ao Instituto. Sôbre essa matéria, 
aparteei um colega, nesta Casa para 
dizer que a experiência de "Marema" não 
nos parece pròpriamente reforma agrária, 
que esta tem sentido muito mais profundo 
e específico, sobretudo específico. O que 
o Govêrno italiano fêz em "Marema" foi 
reconquistar grande área improdutiva, de 
território italiano, até então imprestável 
para a produção. Naturalmente 
aproveitando para colocar nessas terras, 
colônias de trabalhadores desabrigados, 
que ainda não tinham onde exercer sua 
atividade profissional, na agricultura. Daí 
o fato registrado pelo nobre Senador Lima 
Teixeira de serem ainda falhas, sob 
certos aspectos, as condições dêsses 
trabalhadores, que não são proprietários, 
pròpriamente, ou já acostumados de há 
alguns anos com o tipo de trabalho, ou 
com certa independência. Não! Êles 
lutam, ainda, com grandes dificuldades, 
passam privações e se no 
sapreesntaram, quase todos, mal trajados 
e, alguns, quase maltrapilhos. 

O SR. JORGE MAYNARD: – O fato 
de estarem mal trajados atribuo a que era 
uma quinta-feira; é difícil encontrarmos, 
no campo, bem trajada uma pessoa 
durante os dias de trabalho da semana. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Pode acontecer assim, como V. Ex.ª 
supõe, mas era de tal forma chocante o 
trajo, de alguns dêles, contrastando com 
nossos modestos colonos da mais pobre 
região brasileira, que êsse fato atraiu 
nessa atenção, a ponto de o nobre 
Senador Lima Teixeira registrá-lo em 
discurso que proferiu. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exato! 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 

Realmente, era um dia de trabalho, mas o 
traje chocou-nos muito. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Nesse 
particular, sou mais otimista que o 
Senador Lima Teixeira. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Vossa Ex.ª sabe que o pequeno 
proprietário agrícola, embora 
modestamente trajado, é, via de regra, 
limpo e asseado, mas aquela gente 
demonstrava sofrimento e, alguns, até, 
privações, o que foi, também, declarado 
nesta Casa pelo Senador Lima Teixeira. 

 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – De fato! 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 

Todavia, êsse é um ponto que não empana, 
nem diminui o valor do trabalho que está 
sendo feito pelo Govêrno italiano. V. Ex.ª 
realça, com muita propriedade, muita verdade, 
tudo que vimos lá. E' uma experiência muito 
proveitosa, não há dúvida. Basta que o 
Govêrno italiano, com essa experiência, 
demonstre o propósito patriótico de conquistar 
uma gleba imensa do solo italiano para 
produção útil, basta êste fato para merecer 
elogios. O que quero acentuar, para nós que 
não fizemos ainda a reforma agrária, que a 
discutimos e esperamos em breve caminhar 
para ela, é que o sistema adotado na Itália não 
serve de padrão para a nossa reforma agrária. 
Aquela é experiência para conquista da terra 
pelo poder público. Mais adiante, talvez daqui 
a alguns anos, aquêles homens sejam donos 
daquelas glebas. 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Agradeço a colaboração que V. Exa. traz 
ao meu discurso. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Por aí se vê a dificuldade imensa de se 
fazer uma reforma agrária. Aqui querem 
fazê-la a trouche mouche. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Ainda 
há dias, num aparte, tive ocasião de dizer o 
mesmo que o nobre Senador Fernandes 
Távora. Referia-me às dificuldades da 
reforma agrária, às condições econômicas 
indiscutíveis para aquêles que querem 
examinar o problema com vontade, para vê-
lo resolvido de maneira também satisfatória. 
Não podemos caminhar para a forma agrária 
com êxito sem antes prepararmos o terreno 
por intermédio do crédito agrícola defendido 
no sentido da capilaridade, isto é 
abrangendo tôdas as regiões do país e, 
também, do crédito à colonização, de grande 
importância, porque através dêle, isto é, do 
crédito à colonização, é que se realiza, de 
fato, a reforma agrária. Para realizá-la todo 
país deve contar, em primeiro lugar, com a 
iniciativa privada do indivíduo que quer 
comprar a pequena propriedade para formar 
um pequeno patrimônio, instalar a sua 
família e produzir de maneira a poder 
sustentá-la, e a Carteira e Colonização do 
Banco do Brasil tem um plano de 
financiamento que permite a aquisição da 
pequena propriedade. Felizmente isso agora 
começa a ser feito; precisa entretanto ser 
desenvolvido mais largamente o crédito à 
colonização é o crédito rural. Esta a base. 

O instrumento de mobilidade mais, 
rápida é a cédula de crédito pignoratício, 
mas valiosa, mais eficiente do que a 
cambial agrária, que o Diretor do Instituto 
Marema nos referiu. A cambial agrária é 
título de muito menor eficácia jurídica e de 
mobilidade muito menos satisfatória do que 
a cédula de crédito pignoratício, que temos 
e está em pleno vigor, mas infelizmente 
ainda não dei forma suficiente. Grato pelo 
aparte que me concedeu. 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Agradeço a brilhante colaboração de V. 
Exa., entendido que é na matéria. Devo 
dizer que algumas das dúvidas e das 
afirmações de V. Exa. estão inseridas 
neste trabalho, pelo que terá V. Exa. a 
resposta a algumas delas. 

Havia dito que infelizmente não me 
foi, possível obter dados sôbre dois 
importantes itens: onde e como foram 
conseguidos os meios de pagamento das 
desapropriações e como foram procedidas; 
e os detalhes relativos aos contratos de 
venda ou de entrega dos terrenos aos 
camponeses. As publicações que nos 
chegaram às mãos informam que a terra foi 
consignada aos lavradores que a 
trabalhavam diretamente, seja na qualidade 
de meeiros, de pequenos arrenda- 
 

 

tários ou de pequeníssimos 
proprietários. Na grande maioria eram 
dos trabalhadores do campo, 
profissionalmente não qualificados, 
desapossados de qualquer capital e 
que estavam sujeitos ao desemprego 
em determinada época do ano, em 
conseqüência das estações. Em 
Marema, os trabalhadores conseguiam 
ocupação apenas durante 159 dias do 
ano, o que os compelia a uma vida 
muito sacrificada. 

Cêrca de 3/4 partes da área 
desapropriada foram divididas em granjas 
(denominadas "poderes") as quais têm a 
área média de 15,3 hectares, suficiente 
para absorver o trabalho de tôda uma 
família normal de camponêses e de 
assegurar-lhe uma razoável renda. Cada 
uma dessas granjas constitui uma 
unidade independente, dotada de boa 
casa, de estábulo, de aparelhamento para 
extração de água do subsolo (nas áreas 
onde ainda não existe água encanada), 
de galinheiros, pocilga, etc. 

Foram formadas 7.996 granjas, 
ocupando uma área de 126.847 hectares. 

A quarta parte restante foi 
subdividida em glebas menores 
(chamadas "quote"), com a área média de 
3,6 hectares, nas quais normalmente não 
residem os camponêses. Essas pequenas 
glebas têm a seguinte finalidade: permitir 
que os camponêses as utilizem, 
juntamente com outras terras que já 
possuam, para tornar as granjas até certo 
ponto auto-suficientes; ser submetidas a 
um trabalho intensivo, sobretudo pela 
prática da irrigação; e proporcionar 
complementação nos lucros dos 
granjeiros, pelo contrato de trabalho 
assalariado de terceiros ou pela atividade 
artesanal própria. Elas se localizam mais 
nas proximidades das cidades de Roma e 
Viterbo. Formaram-se 11.448 dessas 
pequenas glebas, totalizando uma área 
se 41.040 hectares. 

Foram reservados aos serviços da 
própria instituição 564 hectares, 
abrangendo 5 lotes. 

Assim, tôda a área foi subdividida em 
19.449 porções, totalizando 168.451 
hectares, restando ainda 11.955 hectares 
que são destinados se não estou 
enganado, a uma universidade rural. 

Segundo se afirma, a nova 
estruturação das propriedades assegurou 
ali em Marema uma maior e sobretudo 
mais estável utilização da terra, tendo 
desaparecido, por quase toda a parte, o 
fantasma do desemprêgo, seja pela ação 
direta da reforma, seja pela ação 
reflexa, ao mesmo tempo que se 
observam progressos nos terrenos não 
desapropriados. 

Em linhas muito gerais, cabe à 
instituição de Marema as seguintes 
obrigações: 

a) providenciar a desapropriação da 
terra e entregá-la, sob determinadas 
condições, aos camponêses; 

b) estruturar a propriedade 
camponêsa de modo que, uma vez 
recebida a terra e uma ajuda inicial, seja 
ela capaz de uma auto-evolução 
progressiva; 

c) agir sôbre toda a área, Inclusive 
sôbre a parte não desapropriada, para 
executar obras que tenham o caráter de 
utilidade pública e que sejam necessárias 
para que os particulares possam, por sua 
vez, levar a efeito a tarefa que lhes cabe 
na transformação agrária da região. 
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Para atender às suas finalidades, a 

instituição estruturou uma organização 

central que tem funções de dire- 

ção, consulta e contrôle e outra rural, de 
função executiva. 

Na organização central estão lotados 
cêrca de 30% do pessoal empre-

gado e os restantes 70% exercem a  
sua atividade nos diversos serviços 
espalhados pelo campo. Há um total de 
1.400 empregados, correspondendo 

uma área de 128 hectares para cada 
empregado. 

A instituição de Marema tem a 
seguinte organização: 

 
 ORGANIZAÇÃO CENTRAL ORGANIZAÇÃO RURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidencia – Direção Geral 

– Secretária Geral 
– 23 Centros de Colonização, dispondo 
cada um de: 

– Diretoria Administrativa 

(Administração 
(Contabilidade 
(Patrimônio 
(Pessoal 
(Inspetoria administrativa 

Seção Administrativa 
    "      Agrária 
    "      Zootécnica 
    "      Preparo da terra 
    "      Social 
    "      Secretária 

– Diretoria de valorização Agricola 

(Planos de desenvolvimento 
(Obras 
(Contribuições 

– Diretoria de Produção Agricola 

(Serviço agrário 
(Serviços zootécnico 
(Pesquisa de mercados 
(Instituto profissional 
(Inspetoria técnica 

 

– 2 Departamentos 

 
 
 
(Marema 
(Setentrional 
(Marema 
(Merídional 

 
Departamento de Estatística e Estudos 

 

– Diretoria de Cooperação e Serviços Sociais 
– Diretoria de Obras Especiais de engenharia 
– Serviços de publicações 

– Serviços de Conservações 
(3 oficinas 
( 
(6 grupos de trabalho 

– Seção Legal – 4 Seções provinciais de Serviço Social 
 

As principais atividades da entidade 
agrária de Marema são as seguintes: 

a) Colonização e preparo das 
propriedades. 

Explicam as publicações que, antes 
da reforma, o povoamento da região 
estava quase exclusivamente 
concentrado nas vilas. Para que se 
pudesse passar de um cultivo extensivo 
da terra, feito por trabalhadores 
assalariados e transitórios, para um 
cultivo intensivo e permanente, feito 
pelos próprios donos da terra e suas 
famílias, seria necessário estabelecer-se 
um povoamento disseminado pelo 
campo. Para isso, foi preciso 
construirem-se casas, estradas, etc., 
assim como escolas, igrejas, armazéns, 
clubes, em lugares adequadamente 
escolhidos. As obras de colonização 
somam-se também as de preparo dos 
terrenos, como sejam desmatamento, 
destacamento, aração, irrigação, 
plantação de árvores, etc. 

Damos, a seguir, alguns números 
relativos a essa atividade da instituição de 
Marema: 

 
Casas construídas........... 6.255  
Estábulos......................... 5.981  
Poços.............................. 2.504  
Silos................................. 90  
Vilas de serviço............... 22  
Igrejas.............................. 31  
Escolas............................ 81  
Ambulatórios................... 28  
Centros recreativos......... 56  
Oficinas mecânicas......... 2  
Estradas.......................... 1446 Km 
Aquedutos (grandes e 
pequenos)....................... 

  618  Km 

 
b) Mecanização. 
Antes da reforma não existia em tôda 

a área mais de uma centena de velhos 
tratores de baixa potência. Para se 
conseguir maior produtividade era 
necessária uma aradura mais profunda, 
para o que foram adquiridas máquinas no 
valor de 10 bilhões de liras (6 bilhões de 
cruzeiros), dentre as quais 1.293 tratores, 
com potência global de 65.973 HP; 
24.130 máquinas operatrizes e 3.426 
veículos. 

c) Zootecnia. 
Esta é uma atividade 

particularmente cuidada e exaltada pela 
instituição de Marema, devendo-se a ela 
 

cêrca de 45% da produção bruta das 
granjas. O gado, antes criado sôlto no 
campo, está sendo substituído por aquêle 
criado em estábulos: a raça bovina 
maremana, característica expressão 
daquele tipo de pecuária, está 
gradualmente perdendo sua importância e 
retraindo-se para os terrenos mais pobres 
e topograficamente menos adaptáveis ao 
cultivo mecânico. Com relação aos 
animais, realmente o progresso é grande, 
como se vê pelos números citados a 
seguir: os bovinos passaram no período 
de 1952 a 1960 de 3.231 a 54.504; os 
suínos de 2.170 a 26.920; os ovinos de 
3.967 a 44.052; e os eqüinos de 292 a 
2.324. 

d) Cultivo do solo. 
Antes da reforma, praticava-se uma 

agricultura descontínua, na qual uma 
pequena produção cerreaelíferá se 
alternava com um longo período de 
inatividade. Ao iniciar os seus trabalhos, a 
instituição de Marema teve de fomentar a 
produção de trigo e outros cereais, para 
que os camponeses obtivessem desde 
logo uma renda para a sua manutenção e 
também porque não possuiam ainda 
animais em quantidade suficiente para o 
desenvolvimento da pecuária. Depois de 
4 anos, a área plantada com cereais foi 
se restringindo gradualmente, dando lugar 
a culturas outras como de farrageiras, 
hortalicas, etc., de maior rendimento. 
Assim é que, antes de 1952, a 
porcentegem de área utilizada com a 
plantação de cereais, em relação à área 
entregue aos camponeses, era de 
20,82% já em 1956 atingia 35.51%, e em 
1960 baixava a 26,27. Isto em bases de 
percentagem. Na realidade, as áreas 
plantadas nos anos citados foram 
respectivamente de 11.233, 54.975 e 
42.805 hectares, uma vez que a área 
entregue aos camponeses foi também 
crescendo gradativamente. 

e) Plantação de árvores frutíferas. 
A instituição agrária de Marema 

teve o propósito de dar aos camponeses 
apenas o indispensável para o 
desenvolvimento das suas granjas e 
pequenas glebas, uma vez que os 
melhoramentos posteriores deveriam ser 
fruto de seu trabalho e da sua 
poupança. Assim considerando, limitou-
se a plantar cêrca de 2,5 milhões de 
videiras, 465 mil oliveiras e 285 mil 
outras árvores frutíferas, julgadas essas
 

quantidades indispensáveis ao progresso 
das propriedades. 

f) Assistência técnica e instrução 
profissional. 

Dizem os dirigentes de Marema que 
a "transformação dos trabalhadores; 
braçais, privados de qualquer 
conhecimento técnico e só habituados ao 
uso da enxada e da foice, em 
camponeses profissionalmente capazes, 
é certamente mais demorada e mais difícil 
do que preparar os terrenos e torná-los 
mais produtivos. Para se conseguir êsse 
objetivo, deve-se exercer uma ação 
continuada e paciente porque significa 
convencer e não comandar. O camponês 
ali tem libardade de fazer aquilo que 
deseja em relação à sua terra, uma vez 
que êle não é um trabalhador assalariado 
e nem mesmo um sócio da entidade de 
Marema, mas sim um proprietário que 
auferirá uma renda do seu trabalho e do 
pequeno capital que conseguir formar, 
renda essa que dependerá da sua 
atividade. Cabe, pois, instruí-lo e assistí-lo 
assìduamente, a fim de que aprenda o 
seu difícil mister". 

Há diversos cursos de instrução 
profissional e de educação de adultos, de 
formação social, de economia doméstica, 
de higiene e pronto socorro, de 
artesanato rural, etc., num total de 4.476 
com 121.000 pessoas matriculados. Além 
disso, está em execução um intensivo 
programa de excursões instrutivas, 
projeção de filmes, conferências, etc, a 
fim de ministrar ao camponês um 
conhecimento geral e desenvolver-lhe a 
personalidade, habitando-o e 
compreender o alcance empreendimento. 
Ao mesmo tempo em que é prestada 
essa instrução profissional, é também 
proporcionada ampla assistência técnica 
ao camponês, ajudando-o nas suas 
compras e nas vendas dos produtos: 
ensinando-lhe melhores métodos de 
conduzir as operações campestres de 
rotação de culturas de alimentação e 
cura dos animais; a usar as máquinas e 
implementos agrícolas; etc. Para 
atender a essa instrução profissional, 
social, artesanal e à essistência técnica 
há 23 centros de colonização; cada 
centro é subdividido em seções que têm, 
cada uma delas, ação sôbre uma  
área de 1.000 hectares. Êsses  
centros de colonização dispõem de 
escritórios agrários, com pessoal neces- 
 

sário, inclusive mecânicos, zootécnicos, 
etc. 

g) Cooperativismo. 
A instituição de Marema fomentou a 

criação de cooperativas, não só para 
tornar possível a execução de trabalhos 
de caráter coletivo e que sómente seriam 
econômicas se executados em conjunto 
ou em grandes áreas, como também para 
facilitar o transporte e a colocação dos 
produtos, ou para obter a redução do 
preço das mercadorias, máquinas e 
implementos adquiridos. Há 157 
cooperativas com 18.995 sócios. Os 
camponeses consideram indispensáveis 
essas cooperativas. Com maquinário 
cedido pela instituição ou adquirido 
diretamente, a cooperativa prepara os 
terrenos das granjas, fornece as 
sementes selecionadas, prepara as 
rações balanceadas, procede à 
pasteurização e distribuição do leite e 
tudo o que mais exige equipamento 
custoso ou trabalho coletivo. 

De grande importância e de 
crescente desenvolvimento são as 
mútuas para o seguro dos animais: além 
dêsse seguro, essas mútuas têm tomado 
posição destacada no combate às 
moléstias do gado, especialmente a 
tuberculose e a brucelose. 

 
RESULTADOS OBTIDOS 

 
Quanto aos resultados obtidos 

explicam os dirigentes de Marema que 
tem sido auspiciosos, embora não esteja 
ainda terminada a reforma- Por outro lado 
dizem que êsses resultados ainda não 
estão manifestados de modo completo, 
porque sempre decorre um período de 
tempo da semeadura para a colheita dos 
frutos, por melhor que seja a semente. 

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

O SR. JORGE MAYNARD: – Com 
muita honra. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – 
Acompanhei V. Ex.ª na visita que fêz a 
Marema, onde se implantou a reforma 
agrária italiana. Tenho a impressão de 
que não é êsse o tipo de reforma agrária 
que desejamos. Na Itália, o Estado exerce 
função paternalista. Desapropriou 
grandes áreas de terra, loteou-as e nelas 
construiu casas que entregou, juntamente 
com o terreno preparado e adubado a 
quem desejasse dedicar-se à agricultura. 
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O SR. JORGE MAYNARD: – E' o 
que diz o relatório. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Fêz uma 
seleção entre aquêles que queriam 
dedicar-se ao tamanho da terra e 
entregou-lhes essas glebas. Decorridos 
onze anos da reforma agrária de 
Marema, procuramos saber dos 
resultados obtidos. Conversei com um 
dos agricultores que dispõem de maior 
área quinze hectares, se não me engano. 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Algumas dessas áreas foram 
aumentadas depois, como V. Ex.ª verá 
no decorrer de minha exposição. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perguntei a 
êsse agricultor se estava satisfeito, Êle me 
respondeu que tem vinte e cinco anos para 
pagar a terra, a casa e os utensílios de 
trabalho. Até agora, não conseguiu fazer 
qualquer reserva. Tudo o que obtem é 
para solver os compromissos Raciocinei 
então: êste homem aparenta a idade de 
quarenta anos. Restam-lhe ainda cêrca de 
quatro anos para pagar tudo. No decorrer 
dêsse tempo, não lhe sobrando recursos 
para qualquer reserva. – e note-se que tem 
apenas dois filhos – talvez jamais possa 
realmente gozar de algum desafôgo 
monetário. Assim, sómente seus filhos 
poderão auferir algum resultado do 
trabalho dos pais. Reparei também que, 
distando apenas setenta quilômetros de 
Roma, não há ali iluminação elétrica. 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Refiro-me a êsse ponto, adiante. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não senti 
entusiasmo nos lavradores com a reforma 
adotada. Naqueles que têm áreas 
pequenas notei mesmo certo desencanto. 
Confesso a V. Exa. que a reforma agrária 
que queremos é a da integração social, em 
que o agricultor em curto período possa 
ser o dano absoluto de sua própria gleba. 
Não me convenceram os resultados da 
reforma agrária de Marema. Ressalvo 
porém que nossa visita foi muito rápida. É 
possível até que eu esteja errado, mas foi 
o que senti, e outros colegas também. 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Realmente, foi muito rápida a nossa 
visita. V. Ex.ª sabe que passamos 
sómente duas horas viajando de ônibus 
por aquelas estradas e tivemos uma 
visão muito geral do problema. Para 
analisá-lo perfeitamente, teria sido 
necessário examiná-lo melhor. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A área é 
muito grande. Reconheço que para o 
Estado, foi uma reforma admirável. 
Recuperou uma área abandonada, 
preparando-a. Mas, permita V. Ex.ª que o 
diga, é uma espécie de escravidão em 
outro sentido. E não é isso o que 
queremos no Brasil, porque, perguntando 
a alguns daqueles camponeses se todos 
que haviam começado ainda continuavam 
ali, responderam que talvez 10 por cento 
dêles abandonaram as terras por não 
verem o fruto do seu trabalho. 

O SR. JORGE MAYNARD: – A 
explicação para tal fato também consta 
dêste relatório. V. Ex.ª terá 
oportunidade de ver repetida uma 
parte das razões apresentadas, mais 
adiante. 

Não há dúvida que apreciei, 
sobremodo, o espírito especulativo de 
V. Ex.ª pelo interêsse que demonstrou 
no exame do problema. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ouvi, 
observei e sondei! 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Naturalmente. V. Ex.ª procurou enfronhar-
se bem no assunto para explicar censo 
funciona o sistema. O certo é que V. Ex.ª 
tem demonstrado grande interêsse em 
contribuir para a solução dêste magno 
problema entre nós. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado  
a V. Ex.ª. 

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

O SR. JORGE MAYNARD: – Pois 
não. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
De quanto tenho ouvido do seu belo 
trabalho e do que acabo de ouvir do 
nosso ilustre colega, representante 
da Bahia, calculo que o Govêrno 
italiano ganhou na festa... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não há 
dúvida. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Eu 
também tenho esta impressão. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
...porque fêz produzir uma terra 
considerada improdutiva, estéril! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sob 
êste aspecto é verdade. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
E ainda mais, deu trabalho a 
indivíduos que estavam sem trabalho. 
O Estado ganhou; agora, resta saber 
se êsses indivíduos, debaixo da 
inspeção do Govêrno, também 
lucraram na festa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não-
acredito! 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
E' o que resta saber. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Na 
realidade, passam grande parte do 
ano sem trabalho, desempregados 
e, agora têm ocupação. Claro, 
estou-me fiando nas informações 
recebidas. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
O nobre e ilustre colega, representante 
da Bahia, declarou que não acredita 
nas perspectivas, sobretudo de certos 
operários, que viviam quase 
miseráveis. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tirei 
fotografias dêsses operários e também 
os ouvi! 

O SR. JORGE MAYNARD: – Os 
nobres Senadores Fernando Tavora e 
Lima Teixeira são pessimistas sob êste 
aspecto. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – 
Estou tirando conclusões de tudo o 
que ouço de V. Ex.ªs. 

O SR. JORGE MAYNARD 
(Continuando a leitura): – 
Constataram generalizado aumento da 
produção, não só nos terrenos 
desapropriados, como também em 
tôda a região. Avaliar em números os 
resultados indiretos é particularmente 
difícil porque, dizem êles não se pode 
asseverar se bem vísivel progresso 
que se em manifestado em tôda a 
Marema, a partir de 1951, é devido á 
reforma agrária ali operada ou devido 
à evolução técnica e social que, mais 
ou menos acentuadamente, tem se 
verificado em tôda a Itália, durante o 
período de relativa serenidade e de 
trabalho fecundo que se seguiu à 
tormentosa guerra se manisfestou 
particularmente eficiente, sobretudo 
com relação à nova ordem social e 
econômica que se formou e vai se 
consolidando em tôda Marema, porque 
comparando a situação daquela área 
com outras em que não se procedeu 
trabalho semelhante, há grandes 
diferenças de desenviolvimento. 
Asseveram que a reforma introduziu 
novos e potentes meios mecanicos de 
trabalho do solo, novas culturas, novas 
raças de animais, técnica agrícola 
mais evoluída, emprêgo de 
fertilizantes; que a reforma demonstrou 
aos camponêses; melhorou e difundiu 
a instrução elementar e religiosa; 
proporcionou instrução proficional a 
elevado número de pessoas; deu uma 
situação estável a quase 20.000 famílias 
de camponêses ou seja cêrca de 
100.000 italianos que antes viviam sob
 

o aspecto da desocupação e da 
miséria. 

Conseguiu a entidade de Marema 
os seus objetios ou está apenas no 
bom caminho para conseguí-los? 

A respeito, os seus dirigentes 
apresentam dados diversos, dentre os 
quais destacamos os que se seguem: 

1) os camponêses que por 
comprovada incapacidade ou injustificada 
falta de cumprimento das obrigações 
contratuais foram eliminados do 
empreendimento totalizavam apenas 133, 
em 31 de dezembro de 1960 
correspondendo a 0,68% do total; aqueles 
que se afastaram espontâneamente foram 
em número de 1.250, ou sejam 6,41%. 
Resumindo, dos 19.506 camponêses 
engajados no empreendimento de 
Marema. retiram-se espontâneamente ou 
não sómente 1.383, ou seja 7,09%, 
porcentagem esta considerada dentro dos 
limites naturais de seleção, uma vez que a 
entidade consignou a terra de preferência 
a gente muito pobre e profissionalmente 
não qualificada, – porque segundo suas 
finalidades institucionais desejava obter 
não sòmente um aumento de 
produtividade da terra, mas sobretudo uma 
elevação social e economica dos 
camponêses. Foram amparados os menos 
capazes e mais pobres, não tendo havido 
seleção preventiva alguma. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite 
V. Exa. outro aparte? 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Com prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Apenas 
para completar essa apreciação do 
Diretor quando lhe perguntei decorridos 
11 anos, se tivesse auxiliado os 
pequenos agricultores, não acha que o 
resultado seria o mesmo? Respondeu: 
"Acredito que sim". Perguntei também 
quanto representava, nesses 11 anos, o 
aumento da produção. Disse-me: "Hoje. 
poderá representar 300%". Ora, neste 
caso o aumento seria o normal, mesmo 
que não houvesse a intervenção do 
Estado ao exercer papel paternalista de 
dar terras, construir casas, etc. O 
investimento por parte do Govêrno na 
epoca foi fabuloso. Indaguei-lhe ainda: 
decorridos 11 anos, depois de um 
investimento desta ordem, e tendo a 
produção crescido do 300% poderia 
dizer-me se êsse cressimento teria sitio 
proporcional ao que o Estado espeerava 
dos colonos com a sub-divisão das 
terras? Porque existiam propriedades 
que não tinham sido desapropriadas e 
se apresentavam em boas condições. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Mas 
essas propriedades estão integradas 
ao desenvolvimento da região. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sei de 
muitas terras que pertencem ainda a 
antigos agricultores. 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Êstes, como disse, estão integrados 
dentro da organização Marema. Não 
foram engajados propriamente nela, 
mas na sua região construiram-se 
estradas de rodagem que lhes 
garantiram fácil acesso, e muitos 
outros benefícios que vieram facilitar o 
seu êxito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Êsses 
eram autônomos; aproveitaram suas 
terras, desenvolveram sua produção, até 
melhor do que os outros, porque. sendo 
proprietários de grandes áreas, tinham 
produção de gado maior e mais 
selecionado. O mesmo acontecia com as 
plantações. 

O SR. JORGE MAYNARD: – 
Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
Permite V. Exa. um aparte. 

O SR. JORGE MAYNARD: –  
Com satisfação. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
Viajei também à Itália, sobretudo pela 
região sul, e verifiquei que, no Govêrno 
Mussolini, foi recuperada uma área 
chamada "dos pântanos", de setecentos 
quilômetros quadrados. Era uma terra 
assolada pelo impaludismo, que o 
Govêrno Mussolini transformou em 
região produtiva. Como se vê, só aí o 
Govêrno aumentou as possibilidades de 
obter produção muito maior porque são 
setecentos quilômetros quadrados 
recuperados com o saneamento da 
região. A produção, portanto, cresceu 
muito mais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – 
Evidentemente. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
Ocorreu por conseguinte, com o 
crescimento da área, o aumento da 
produção. Foi mais um fator para ajudar o 
Govêrno na distribuição das terras. 
Assim, além da reforma agrária, houve a 
possíbilidade dêste obter áreas de terras 
maiores para serem cultivadas, 
aumentando a produção. Não foi 
sómente a reforma agrária que concorreu 
para aumentá-la, mas também a grande 
zona recuperada dos pântanos. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Em 
meu discurso eu me refiro 
exclusivamente à área de Marema. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perdoe-
me V. Ex.ª mas o que disse ao nobre 
colega foi que essa não é a reforma 
agrária que desejamos para o Brasil. 

O SR. JORGE MAYNARD: –
Concordo com V. Ex.ª que não seja 
integralmente essa a reforma, mas e 
preciso conhecer tudo o que se está 
passando, sob êsse aspecto, para firmar 
nassa orientação. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
Cada país tem sua peculiaridade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O que 
nos interessa, sobretudo, é o aspecto 
social de criar possibilidades aos que vão 
dedicar-se ao amanho da terra de 
constituir recursos para manter a família e 
ampliar e desenvolver sua fazenda. Lá, 
não acontece isso; são, até, muito 
restritos. Têm vinte e cinco anos para 
pagar a terra., a casa e os utensílios de 
trabalho.E até agora dentro dessas áreas 
– algumas dipõem de áreas – maiores – 
não conseguiram pagar a terra: 
amortizaram apenas o suficiente é o que 
sobra é para manutenção da família. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – E 
para pagar o financiamento. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Já é 
alguma coisa, para quem nada tinha. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Note-
se que não terminou o prazo para 
pagamento. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Para o 
Estado foi compensador. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Mas 
estão pagando as cotas. Naturalmente, 
ainda não concluiram o pagamento. 
Eram pessoas em estado miserável. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
Nada possuiam. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Não 
Houve seleção de agricultores, 
procurou-se amparar os mais pobres. 

(Lendo) 
2) um levantamento muito 

acurado sôbre o consumo alimentar 
mostrou que o poder energético da 
refeição média diária é de cêrca de 
4.000 calorias per capita; entretanto, 
em alguns casos a refeição tem se 
mostrado eficiente em proteínas; 

3) a produção bruta vendável, 
conseguida em conjunto, passou de 6 
bilhões de liras, nos anos anteriores e, 
reforma a 16 bilhões, em 1959. 

Isso confirma as declarações do 
nobre Senador Lima Teixeira, a 
respeito de aumento da produção. 
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4) em um grupo de 167 granjas 
campeãs, porém não excepcionais, 
os resultados, de pelo menos dois 
anos, foram os seguintes: 

pêso médio dos animais – 381 
quilos por h. cultivado. 

produção bruta vendával da 
granja – 2.070.003 Liras. 

despesa do ano – 677 082 liras  
lucro líquido – 1,392.921 liras 
anulidade paga (terra e 

implementos – 166.975 liras 
lucro disponível, por família-ano 

– 1.225.946 liras. 
Isso sem incluir o benefício da 

habitação e avaliando os produtos 
consumidos pelos camponêses ao 
preço pelo qual êles os teriam 
vendido e não aquele pelo qual les 
os teriam comprado. Considere-se 
que, antes da reforma, um 
trabalhador braçal em Marema não 
ganhava mais de 200.000 liras por 
ano, com que deveria atender aos 
encargos de manutenção e morada 
da família. 

Os camponeses, por sua 
própria conta e com alguma  
ajuda da instituição agrária, têm 
melhorado as suas granjas, 
aumentando as instalações, 
construindo novas casas, silos e 
pocilgas, perfurando poços, etc. 

Agora o principal objetivo da 
entidade, visando a consolidação da 
economia de tôda a região, e a 
valorização dos produtos agrícolas, 
mediante a sua industrialização e a 
obtenção de maior desenvolvimento 
e potencialidade das cooperativas. 
Isso facilitará a coordenação da 
produção, no tempo e espaço a 
caracterização dos produtos, sua 
adaptação às exigências dos 
mercados e estabilidade dos preços 
de venda. 

Vou entrar num capítulo 
interessante, onde são feitas críticas 
à organização. 

No comêço do ano passado, 
realizou-se uma Assembléia em 
Marema. com o fim de fazer um 
levantamento da situação na região; 
d.e formular as previsões de sua 
evolução nos proximos anos; e  
fixar diretrizes para a atividade futura 
da instituição agrária, Naquela 
oportunidade foram discutidos, 
criticados e analisados os diversos, 
aspectos do empreendimento e seus 
resultados. Algumas conclusões 
foram tiradas e feitas recomendações 
ao sentido de corrigir falhas e adaptar 
às novas condições vigentes. 

Com relação aos resultados 
obtidos a Assembléia reconheceu 
que a instituição tem se preocupado 
em assegurar aos camponêses o 
bem-estar econômico, melhorando a 
região e tornando a terra mais 
produtiva; pórem não conseguiu 
desenvolver bem a ação necessária 
ao aperfeiçoamento da sen- 
 

sibilidade empreendedora, nem do 
espírito comunismo dos lavradores 
proprietários. 

São os primeiros a reconhecer 
que há muitas falhas. As 
informações dêles são honestas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Há 
muitas falhas. 

Alega-se com propriedade que, 
sem um mínimo de bem-estar, 
difícilmente se poderá conseguir 
aquela elevação social e espiritual, 
que constitui o principal objetivo da 
instituição. Agora, no segundo 
decênio, à entidade se empenhará 
com mais ardor em conseguir êsse 
objetivo, a par do desenvolvimento 
econômico em boa parte 
alcançado. 

As condições originais nas quais 
se iniciou a reforma estão hoje 
muito mudadas. Atenuou-se  e vai 
desaparecendo a necessidade de 
divisão da terra por um maior número 
de agricultores. É preciso agora 
adaptar-se a uma nova situação que 
não ocorria quando foram loteadas os 
terrenos desapropriados na forma 
como explicamos. O objetivo atual é 
conseguir a rendimento máximo 
de esfôrço humano. A população rural 
condensou-se mais nas partes 
acidentadas e nas colinas e 
menos nas planícies, chegando-se 
ao fenômeno absurdo de uma 
concentração de habitantes 
exatamente nos terrenos menos 
susceptíveis de elevada produtividade, 
A Assembléia recomendou a 
organização de em plano geral de 
reestruturação, especialmente relativo 
às áreas planas recomendando uma 
irrigação em maior escala: para isso, 
formulou um projeto de lei que 
proporciona o financiamento para 
irrigar 103.000 hectares em tôda a 
região de Marema, Nas partes 
acidentadas onde a irrigação não é 
indicada ou é antieconômica, foi 
recomendado que se concedesse 
maior área às granjas; que se 
procedesse mais intensamente a 
criação de gado e se desse maior 
ênfase à cultura arbórea. 

Foi por isso que o nobre Senador 
Lima Teixeira informou que há, hoje, 
granjas com áreas superiores a 15 
hectares. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Que 
às vêzes causam maior malefício 
do que mesmo numa área natural, 
que dê o suficiente para 
manutenção do proprietário e sua 
família. Êsse é um dos êrros da 
reforma agrária ali. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Dar 
maior amplitude às granjas implica 
óbviamente em poder-se dispor de 
mais terrenos; tais disponibilidades 
poderão ser obtidas seja pelo êxodo 
parcial dos camponêses. seja pela 
utilização das terras públicas, A 
Assembléia recomendou também a 
criação de um fundo especial para 
instituir centros de qualificação 
profissional; para adquirir os terrenos 
disponíveis ainda existentes nas partes 
altas: e para indenização dos ter-
 

renos planos vagos em 
conseqüência do afastamento 
voluntário dos camponêses. Com 
essas providências será possível a 
necessária recomposição agrária. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
Nessas partes altas da Itália, nas 
encostas dos Alpes, além de haver 
dificuldade de irrigação, as terras são 
muito fracas, ruins. A mão ser logo 
no início das encostas, à proporção 
que vão subindo são pedregosas e 
absolutamente estéreis. 

O SR. JORGE MAYNARD: – A 
região da Marema está situada 
entre os contrafortes dos Apeninos 
e o mar Tirreno, de modo que as 
partes alta a que me referi são as 
colinas mais acidentadas, e não as 
montanhas. 

A Assembléia concluiu ser 
inegável que Marema encontra-se 
frente a uma crise de transição entre 
uma agricultura do passado e a do 
futuro; preocupam-se os dirigentes em 
procurar os meios e modos de superar 
tal crise. Por isso. a Assembléia 
recomendou a concentração de 
esforços em certas culturas 
especializadas, de acôrdo com as 
exigências dos mercados, 
abandonando a policultura, Todavia, 
aconselha prudência nesta fase de 
transição, a fim de evitar uma crise de 
lucros. Indica uma progressiva 
especialização, baseada na 
adequabilidade dos terrenos. 

Êsse é um conceito novo que 
no Brasil de certo modo se 
desconhece; pugnamos pela 
policultura, enquanto na região 
Marema não está dando os 
resultados desejados, e por isso 
estão passando à especialização 
agrícola. 

Com relação ao problema da 
comercialização dos produtos a 
Assembléia recomendou o 
desenvolvimento de tôdas as culturas 
de que haja procura nos mercados 
local, necional e externo, e que possam 
ser realizadas a preços competitivos; 
aconselhou a instituição a procurar 
valorizar os seus produtos e a evitar os 
intermediários nas vendas. No que se 
refere à industrialização dos produtos, a 
Assembléia nela reconheceu um 
corolário da produção do campo. Para 
isso, recomendou a criação de 
estabelecimentos industriais bem 
equipados e de elevada capacidade de 
produção para industrializarem o leite, o 
vinho, o azeite, as frutas. etc. No setor 
cooperativo, a Assembléia considerou 
as cooperativas um instrumento 
insubstituível no fortalecimento 
econômico do empreendimento 
agrícola, tendo recomentado todo o 
apoio ao consórcio de cooperativas – a 
Consmarema – a qual aglutina todas 
essas organizações, sejam as de 
serviço, sejam as especializadas. 

Foram estas, Sr. Presidente, as 
notas que consegui extrair das 
publicações que nos chegaram às 
mãos em Marema, na breve visita 
que ali fizemos, entremeadas por 
algumas informações conseguidas 
no local e por observações próprias. 

Era necessário que tivéssemos 
conhecido as condicões anteriores 
de Marema, como viviam os seus 
habitantes, como se apresentava a 
terra e qual era a antiga estrutura 
dos propriedades rurais, para 
podermos bem avaliar os resultados 
já alcançados, face aos 
investimentos ali feitos, 
evidentemente bem elevados, e ao 
enorme esfôrço empregado. 

O panorama geral é agradável; 
as residências dos camponêses são 
boas os campos bem cultivados; as 
chamadas vilas de serviço, onde 
estão as escolas, igrejas, armazens, 
oficinas, etc., apresentam-se com 
ótimo aspecto; as estradas 
principais são pavimentadas e as 
vicinais, embora sem pavimentação, 
são boas. 

Considerando ser a Itália um 
país onde está bastante difundido o 
uso da eletricidade, chama a 
atenção a falta de energia elétrica, 
pelo menos na área por nós 
visitada. Fomos informados de que 
em outras áreas de Marema há não 
só linhas de distribuição elétrica 
pela zona rural, como também redes 
de abastecimento de água. 

As recomendações da 
Assembléia, chamam a nossa 
atenção para o fato realizada no 
comêço do ano passado de que, em 
Marema, muita cousa precisa ser 
modificada e corrigida e muitos 
conceitos reformulados, mas temos 
a impressão de que bons resultados 
já foram alcançados. 

O Govêrno Italiano, através do 
seu Plano Qüinqüenal do 
Desenvolvimento Agrário, está 
enfrentando decididamente o tão 
difícil problema, para cuja solução 
são exigidos muito esforço e 
dispêndio. 

Julgo que as informações aqui 
condensadas serão de alguma 
utilidade aos estudiosos da reforma 
agrária em nosso País. 

O estudo a ebservação, a 
experiência certamente nas 
conduzirão a uma solução satisfatória 
para tão magno problema. (Muito 
bem! muito bem! Palmas). 

 
SECRETARIA DO SENADO 

FEDERAL 
 

Ato do Diretor Geral 
 

PORTARIA Nº 54. DE 11 DE MAIO 
DE 1962 

 
O Diretor-Geral, no uso de suas 

atribuições, resolve designar José 
Ribeiro Lima e Nilo Gonçalves 
Martins. Motoristas-Auxiliaras, 
Símbolo PL-10, para terem exercício 
no Gabinete dos Pequenos 
Partidos. 

Secretaria do Senado Federal. 
em 11 de maio de 1962. – Evandro 
Mendes Vianna, Diretor-Geral. 
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CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO 
FEDERAL ATÉ 31/12/61. 

 

NOME CLASSE SENADO FORA TOTAL ANOS DIAS

ISOLADOS    
DIRETOR-GERAL    

    
Evandro Mendes Vianna....................... 613 10.579 505 11.144 30 194
    

SECRETÁRIO GERAL DA 
PRESIDÊNCIA 

   

    
Isaac Bresa........................................... 5.806 5.806 7.267 13.000 37 315
    

VICE-DIRETOR GERAL 
LEGISLATIVO 

   

    
Lauro Portela....................................... 587 12.492 171 12.663 34 453
    

VICE-DIRETOR GERAL 
LEGISLATIVO (SUBSTITUTO) 

   

    
João Marcel Rocha de Matos................ 145 4.172 3.882 8.052 92 22
    

VICE-DIRETOR GERAL 
ADMINISTRATIVO 

   

    
ilegível .................................................. 164 9.577 – 9.577 26 67
    

DIRETOR -PL-2    
    
Gloria Fernandes Quíntela.................... 2.812 5.819 1.610 7.429 20 129
ilegível Vetal......................................... 2.330 12.777 3.070 15.847 43 152
ilegível de Barros Rego........................ 2.028 5.824 1.317 7.141 19 206
ilegível Sebral Ribeiro Gonçalves......... 1.991 9.577 – 9.577 26 67
ilegível Rocha de Matos....................... 675 4.371 3.881 8.052 22 22
ilegível Pinto Duarte............................. 627 9.029 – 9.029 24 269
ilegível dos Santos Andrão................... 570 5.824 911 6.735 18 165
ilegível do Carmo Rendon Ribeiro 
Saraiva................................................... 158 5.824 750 6.571 18 4
ilegível Monteiro.................................... 158 5.377 261 5.638 15 163
ilegível e Setza Palmeira...................... 65 5.632 2.445 8.077 22 47
    

DIRETOR SUBSTITUTO    
    
José Campos Brício............................... 265 9.727 – 9.727 26 237
    

DIRETOR SUBSTITUTO -PL-3    
    
ilegível da Figueiredo Mesquita .......... 4.171 4.171 4.239 8.410 23 15
ilegível Vicente de Oliveira Martins...... 4.163 4.171 4.645 8.816 24 56
Paulo Nunes Augusto Figueiredo.......... 2.526 4.171 4.195 8.366 22 336
ilegível Ruy Vez Carneiro..................... 2.526 4.171 3.963 8.134 22 104
Luiz Carlos Vieira da Fonseca.............. 2.511 4.043 – 4.043 11 26
ilegível Cavalcante de Albuquerque  
Neto....................................................... 1.749 1.749 3.329 5.078 13 333
ilegível de Paula Velloso...................... 1.467 1.464 3.150 4.621 12 241
Paulo ilegível Braga............................. 784 784 9.699 10.483 28 263
ilegível Nogueira Madeira..................... 746 746 6.076 6.622 18 252
ilegível Soares Arruda.......................... 675 5.668 510 6.178 16 338
José Pinto Carneiro Lacerda 
(interino)................................................ 192 192 – 192 – 192
José Fabio de Andrade Mendes 
(interino)................................................ 161 161 – 161 – 161
Aiman Guerra Nogueira da Gomes 
(interino)................................................ 131 131 2.849 2.980 8 60
    

REDATOR PL-3    
    
Benvinda Maria Soares......................... 5.372 5.530 3.830 9.360 25 235
Antonio Carlos Bandeira....................... 5.362 5.693 84 5.787 15 312
Vital Martins Ferreira............................. 5.340 5.452 2.977 8.429 23 34
Philadelpho Seal................................... 4.165 4.165 3.753 7.918 21 253
José Benício Tavares da Cunha 
Mello...................................................... 4.156 4.169 – 4.169 11 154
Nerione Nunes Cardoso........................ 4.112 4.164 – 4.164 11 149
Mauro Cunha Moraes e Castro............. 4.109 4.134 1.008 5.142 14 32
Antônio Julio Pires................................. 4.106 4.169 7.344 11.513 34 143
José da Serra Lisbôa......................... 3.905 3.905 962 4.867 13 122
Murilo Marrequim de Sousa................... 3.391 3.423 681 4.104 11 69
Fernando Jorge da Rocha..................... 2.748 2.770 – 2.770 7 223
    

REDATOR PL-4    
    
Elza Freitas Portal e Silva...................... 1.514 3.948 – 3.948 10 298
Luiz Fernando de Oliveira ilegível........ 675 1.386 – 1.386 3 291
Apolonio Jorge de Feria Salles Filho.... 675 1.060 1.198 2.254 6 60
Ary Leonardo Vianna............................. 675 753 – 753 2 23
José Bueno Carneiro de Naves............ 675 753 – 753 2 23
Luiz Fernando de Sá Mendes 
Vianna................................................... 675 753 – 753 2 23
Layla Araújo Castelo Branco 
Rangel................................................... 666 744 2.512 3.256 8 336
Ivone Rêgo de Miranda......................... 661 1.063 183 4.246 11 231
Ruth de Sousa Castro........................... 661 1.911 2.486 4.397 12 17
Aloisio Barbosa de Sousa (interino)...... 599 599 3.290 3.889 10 239
Amprisio Lessa Ribeiro (interino).......... 174 174 – 174 – 174
Roberto Velloso (Interino)...................... 146 146 – 146 – 146

 

NOME CLASSE SENADO FORA TOTAL ANOS DIAS

    
MÉDICO PL-3    

    
Ilegível Veloso...................................... 2.590 2.590 1.356 3.946 10 296
Luciano Vieira....................................... 544 544 – 544 1 179
    

DENTISTA PL-4    
    
Ilegível Calado...................................... 16 16 – 18 – 18
    

OFICIAL ARQUIVOLOGISTA PL-3    
    
Ilegível Rodrigues................................. 18 1.3259 8.380 9.625 26 138
    

OFICIAL ARQUIVOLOGISTA PL-4    
    
Manoel José de Souza.......................... 18 18 – 18 – 18
Marcos Vieira........................................ 18 18 – 18 – 18
    

OFICIAL DA ATA PL-4    
    
Mario Marques da Costa....................... 2.554 2.099 4.414 8.453 23 38
Edson Ferreira Afonso.......................... 25 4.817 – 4.817 13 72
    

OFICIAL AUXILIAR DA ATA PL-4    
    
Ronê Nunes.......................................... 544 544 – 544 1 179
Rosa Maria de Barros Carvalho Clajak 523 523 – 523 1 158
Walter Orlendo Barbosa Leite............... 521 521 – 521 2 156
Francisco Estivales Finamor................. 18 18 – 18 – 18
Paulo Goyano de Feria (interino).......... 18 174 1.472 1.646 4 186
    

ALMOXARIFE PL-3    
    
Wilson Tartucci...................................... 2.218 3.226 1.340 4.566 12 186
    

AJUDANTE ALMOXARIFE PL-7    
    
Jayme Teixeira Netto............................ 2.327 2.327 4.476 6.803 20 283
Wilson Menezes Pedrosa..................... 544 2.405 750 3.155 8 235
Jairo Frasiliano da Costa...................... 544 544 – 544 1 179
Roberto Discópulos............................... 522 522 – 522 1 157
José Roberto do Amaral Furlan............ 123 123 – 123 – 123
    
ADMINISTRADOR DO EDIFÍCIO PL-3    
    
Joaquim da Costa................................. 1.921 4.171 6.098 10.269 26 49
    
AJUDANTE DE ADMINISTRADOR DO 

EDIFÍCIO PL-6 
   

    
Felipe Gomes........................................ 574 1.246 – 1.246 3 151
    

CHEFE DE PORTARIA PL-3    
    
Grlendo de Sá Cavalcante.................... 590 5.824 4.445 10.269 28 49
    
CONSERVADOR DE DOCUMENTOS 

PL-6 
   

    
Paulo Wéguelin Delpeoh....................... 3.956 3.988 366 4.354 11 339
    
AJUDANTE DO CONSERVADOR DE 

DOCUMENTOS PL-7 
   

    
Abel Ferraz de Macedo......................... 3.044 3.044 8.600 11.644 31 329
    

ENFERMEIRA PL-7    
    
Dalva Bastos......................................... 544 544 – 544 1 179
Lydia das Dôres Matta.......................... 18 18 – 18 – 18
    

CHEFE DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE PL-6 

   

    
José Celestino Pessôa.......................... 2.261 5.824 4.104 9.928 27 73
    

ELETRICISTA PL-7    
    
Herédio Del Giudice.............................. 4.004 5.430 322 5.552 15 77
Paulo de Carvalho Góes....................... 563 1.358 357 1.715 4 255
Propórcio Lavier de Silva...................... 532 5.725 425 6.150 16 310
Olavo de Souza Ribeiro...................... 512 512 – 512 1 147
    

ELETRICISTA AUXILIAR PL-9    
    
Jair Coelho Bayna................................. 533 533 – 533 1 168
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NOME CLASSE SENADO FORA TOTAL ANOS DIAS

    
INSPETOR DE SEGURANÇA PL-8    
    
Antônio Pinto Peneia........................ 627 627 8.267 9.254 25 129
Lucio Macedo Tosta.......................... 627 627 8.400 9.027 24 167
Wilson Peçanha................................ 627 627 7.551 8.178 22 148
Francisco Lacerda............................ 179 3.651 5.633 9.284 25 159
    

GUARDA DE SEGURANÇA PL-9    
    
José Ferreira..................................... 627 627 9.834 10.463 28 142
Manoel Vitan Sobrinho...................... 627 627 7.326 7.953 2 148
Juvenal Freitas Pimentel................... 627 627 6.535 7.162 19 227
Pedro Feliz da Costa Lacerda.......... 627 627 5.162 5.789 15 224
Ilegível............................................. 623 623 4.642 5.253 14 330
Aloísio Mendes Evaristo................... 587 587 – 587 1 222
Inácio Lima....................................... 544 544 8.993 9.537 27 137
Oscar Arruda..................................... 544 544 8.121 8.665 23 270
Ilegível Corrêa Pacheco................... 544 544 7.811 8.355 22 325
Carlos da Silveira Sales Filho.......... 544 544 4.030 4.574 12 194
Ilegível  Siqueira Machado............... 544 544 2.868 3.412 9 127
Isidoro Ferreira da Silva Barros........ 544 544 2.652 3.196 8 276
Pedro Ferreira Veras........................ 544 544 2.037 2.581 7 31
João Carlos Filho.............................. 544 544 1.056 2.104 5 279
Roberto das Neves........................... 544 544 316 860 2 130
Alberto Pereira da Cunha................. 544 544 – 544 1 179
Luiz Mota da Costa........................... 544 544 – 544 1 179
Ernesto da Silva................................ 544 544 – 544 1 179
Joaquim Pio Ramos.......................... 544 544 – 544 1 179
José Gomes Ribeiro......................... 544 544 – 544 1 179
Manoel Vieira dos Santos................. 544 544 – 544 1 179
Benedito Arruda Magalhães............. 543 543 – 543 1 178
Walter Lucio Fonseca....................... 538 538 – 538 1 173
Rubens Ribeiro................................. 529 529 367 896 2 166
Feraz Antônio Orro........................... 528 528 5.787 6.309 17 104
Nilson Simões da Luz....................... 528 528 1.523 2.051 5 226
Jofre Dias......................................... 524 524 – 524 1 159
Gilson Gomes Feitoza...................... 483 483 1.327 1.810 4 350
Moscir Medeiros Costa..................... 164 164 – 164 – 164
Adelino de Almeida Fontes............... 158 158 11.183 11.341 31 26
Severino Estevão Ramalho.............. 25 25 – 25 – 25
    

RADIOTÉCNICO PL-9    
    
Claudionor de Araujo Barros............. 675 1.733 1.004 2.737 7 188
    
RADIOTÈCNICO AUXILIAR PL-10    

    
Scyllas de Carvalho Góes................. 237 237 – 237 – 237
    

AUXILIAR DE LIMPEZA PL-11    
    
José Gouvêia....................................  661 1.561 1.258 2.819 7 264
José Luiz dos Santos........................ 661 1.561 – 1.561 4 101
Osvaldo José da Silva...................... 661 1.543 601 2.144 5 319
Orlando Oliveira................................ 661 1.537 – 1.537 4 77
Alvemiro Alberto Tavares.................. 661 1.258 – 1.258 3 163
Guilherme Salgueiro de Oliveira....... 661 1.022 – 1.022 2 292
João Soares da Costa...................... 661 753 – 753 2 23
Moisés Julio Pereira......................... 661 748 416 1.164 3 69
Francisco Oliveira Filho.................... 661 748 299 1.047 2 317
Anibal Lordes de Oliveira.................. 660 1.269 273 1.542 4 82
Bertino Lascosk Silva........................ 660 801 273 1.074 2 344
Adilson Vieira de Castro................... 699 1.528 – 1.526 4 66
Celso Ferreira dos Santos................ 658 1.262 – 1.262 3 167
Olívio Jacinto dos Santos................. 655 1.524 – 1.524 4 64
Luiz Valdevino de Lima..................... 647 1.532 – 1.532 4 72
Geomar Batista Dutra...................... 629 1.471 – 1.471 4 11
Elbe Cordeiro.................................... 625 1.500 353 1.853 5 28
Efradin do Rêgo Barros................... 609 1.466 1.202 2.668 8 8
Antonio José de Lima....................... 574 574 – 574 1 209
Avelar Fonseca de Sousa................. 571 571 7.566 5.137 22 107
Severino Jorge Trindade Silva......... 566 566 3.995 4.561 14 290
Luiz Lourenço................................... 566 566 – 566 1 201
João Zeferino Alves.......................... 566 566 – 566 1 201
Odélio Alves...................................... 560 560 2.117 2.677 8 212
Carlito Pereira da Costa................... 560 560 – 560 1 195
Antônio Augusto de Andrade............ 555 555 – 555 1 190
Aleixo Ramirez Consales.................. 553 553 – 553 1 188
Acrisio Ferreira.................................. 553 553 – 533 1 188
Sebastião Ferreira da Silva............... 545 545 – 545 1 180
Altair Vargas..................................... 517 517 592 1.109 3 14
Newton Maia Rodrigues.................... 508 508 822 1.330 3 235
Paulo Costa de Oliveira Filho........... 504 504 – 504 1 139
José Santos de Almeida................... 501 501 – 501 1 136
Hilton de Amaral............................... 501 501 – 501 1 136
José Martins de Moraes.................... 498 498 – 498 1 133
Elso Rodrigues Catanhade............... 498 498 – 498 1 133
Serafim dos Santos Alves................. 495 495 1.986 2.481 6 291
Luiz Araújo Lima............................... 490 490 3.534 4.024 11 9
José da Silva..................................... 484 484 2.254 2 7 183
Ilegível.............................................. 473 473 00 00 00 00

 

NOME CLASSE SENADO FORA TOTAL ANOS DIAS

       
Francisco da Cruz......................... 463 463 – 463 1 98
Luiz Marcondes de Oliveira........... 548 548 6.760 7.218 19 263
Aristides Seixas............................. 541 541 – 541 1 86
Raimundo Barros da Silva............. 439 439 4.842 5.281 14 171
Miron Siqueira da Silva................. 380 380 3.775 4.115 11 140
Antenor Rocha Pinto..................... 306 306 – 306 – 204
Antônio Alves de Lima.................. 229 229 3.625 4.054 11 229
Manoel Corrêa Puzo..................... 108 108 1.095 1.203 3 108
Deusdedith Miranda...................... 87 87 – 87 – 87
Baldoino José Teixeira................. 56 56 – 56 – 56
     

ENGENHEIRO  PL-11     
     
José Gomes.................................. 18 18 – 18 – 18
     
LAVADOR DE AUTOMÓVEL PL-13     
     
Mario Geraldo da Silva................. 2.896 4.365 243 4.608 12 223
Manoel Baptista da Silva.............. 2.406 2.406 – 2.406 6 210
Grnandi da Alcântara Oliveira....... 674 1.661 – 1.661 4 000
     

MECÂNICO  PL-7     
     
Fernando Alfredo Carneiro 
Pereira.......................................... 501 501 1.272 1.773 4 313
     
AUXILIAR DE MECÂNICO PL-9     

     
José Milo Filho.............................. 493 493 1.322 1.815 4 353
Eduardo Chodon........................... 469 469 – 469 1 164
     

OFICIAL LEGISLATIVO PL-3     
     
Ary Kerner Vaiga de Castro.......... 4.100 10.014 2.891 12.905 35 130
Julieta Ribeiro dos Santos............ 2.482 9.488 2.271 11.759 32 19
Aroldo Moreira.............................. 2413 9.145 – 9.145 25 20
Amélia da Costa Côrtes................ 2.242 11.476 249 11.725 32 45
Edith Balassino............................. 2.028 5.695 2.325 8.020 21 399
Paulo Lisbôa Sarbosa................... 686 5.652 6.997 12.649 34 239
Italina Cruz Alves.......................... 193 8.575 1.114 9.716 26 226
Romilda Duarte............................. 131 5.695 675 6.370 17 165
Ianard Soares de Albuquerque 
Mello.................................................... 128 5.800 1.048 6.848 18 278
José Geraldo da Cunha................ 98 9.704 785 10.490 28 270
     

OFICIAL LEGISLATIVO PL-4     
     
Aderbal Tavaro de Albuquerque... 2.540 9.734 – 9.734 26 244
Dinorah Correia de Sá.................. 2.482 5.824 2.164 7.988 21 323
Nair Cardoso................................. 2.482 5.824 930 6.754 18 184
Eurico Costa Macêdo................... 2.482 5.822 2.143 7.965 21 300
Elsa José Muniz de Mello............. 2.482 5.663 47 5.710 15 235
Gilda Leal Costa........................... 2.028 5.824 1.989 7.813 21 148
Leopoldina Ferreira Naves........... 826 5.824 1.966 7.790 21 125
Marietta Jocy de Oliveira............... 645 5.824 150 5.974 16 134
Stella Mendonça da Cunha.......... 194 5.824 953 6.777 18 207
Claudia Adda Passerini................ 194 5.591 – 5.591 15 116
Renato de Almeida Chermons...... 194 5.228 – 5.228 14 118
Elsa Loureiro Gallotti.................... 194 5.208 1.094 6.302 17 97
Amélia Figueiro de Mello Vianna.. 131 5.683 – 5.683 15 208
Eulélia ilegível de Sá................... 128 5.236 – 5.236 14 126
Elea Flores da Silva. .................... 127 5.235 1.020 6.255 17 50
     

OFICIAL LEGISLATIVO PL-6     
     

Ana Augusta Dias da Cunha 
Amazonas............................................... 1.991 4.592 8.216 12.808 35 33
Marilia Távora................................ 1.480 4.900 998 5.898 16 58
José Soares de Oliveira Filho....... 926 5.236 – 5.236 14 126
Arnandina José Vargas................. 645 5.236 – 5.236 14 126
Cecília Braconi e Castro................ 194 5.005 1.192 6.197 16 357
Rosa Batista de Miranda............... 194 4.920 2.161 7.081 19 146
Diva Galotti.................................... 194 4.855 534 5.389 14 279
Luzia Jeanne Maria Lisbôa 
Rodrigues...................................... 194 4.843 1.600 6.503 17 295
Léa José da Silva.......................... 194 4.840 – 4.840 13 95
Ely Rodrigues Alves...................... 194 4.840 – 4.840 13 95
Goergeta Kunts............................. 194 4.840 – 4.840 13 95
Deolinda Maria Peixoto Braga....... 194 4.819 – 4.819 13 74
Neuza Rita Perácio Monteiro........ 194 4.063 – 4.063 11 48
Odenegua Gonçalves Leite........... 194 4.017 – 4.017 11 2
Claudio Ideburque Carneiro Leal 
Netto.............................................. 194 4.003 – 4.003 10 353
Eurico Jacy Auler.......................... 194 3.944 313 4.257 11 242
Maria Cherubina Costa................. 191 3.942 5.693 9.635 26 145
Almerinda Vianna Baker................ 131 5.375 2.147 7.522 20 222
Ercilia Cruz da Fonseca................ 128 4.688 – 4.688 12 308
Maria de Lourdes Oliveira 
Rodrigues...................................... 128 4.058 – 4.058 11 43
     

OFICIAL LEGISLATIVO PL-7     
     

João Baptista Castejon Banco...... 1.991 4.840 743 5.583 15 104
Lis Henriques Fernandes.............. 644 4.441 – 4.441 12 61
Raymunda Ponpeu de Saboya 
Magalhães..................................... 512 5.047 1.767 5.814 15 339
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Manoel Veríssimo Ramos................ 194 5.824 3.886 9.730 26 220
Lyrno Jurandir Pires Ferreira............ 194 4.230 948 5.178 14 68
Francisco de Assis Ribeiro............... 194 4.058 – 4.658 11 43
Durval Sampaio Filho....................... 194 4.048 835 4.873 13 268
Jorge de Oliveira Nunes................... 194 4.045 488 4.533 12 153
Ruy Ribeiro Cardoso........................ 194 3.955 3.263 7.218 19 283
Sebastião Veiga............................... 194 3.948 1.767 5.715 15 240
Célia Thereza Assumpção............... 194 3.589 – 3.589 9 304
Mary de Faria Albuquerque.............. 194 3.565 437 4.002 10 352
Leilah de Góes Cardoso................... 194 3.297 1.341 4.638 12 258
Maria do Carmo Reis Brandão......... 194 2.026 3.281 5.307 14 137
Lygia Moraes de Abreu.................... 194 2.026 – 2.026 5 201
Antonio de Araújo Costa.................. 194 1.915 2.965 4.880 13 135
Neoy Gomes.................................... 194 1.915 334 2.249 6 59
Vera de Alvarenga Mafra................. 194 1.753 4.080 5.833 16 350
João Pires de Oliveira Filho............. 194 1.748 983 2.731 7 176
Reliantho de Siqueira Lima.............. 194 1.745 997 2.742 7 187
Bola da Cunha Bréa......................... 186 4.048 800 4.848 13 105
Lêda Fialho Dinz Martins.............. 178 3.941 – 3.941 10 291
Maria José Miranda de Siqueira Lima.. 131 1.824 1.218 3.042 8 122
Arthur Levy Sequeira Sohutte.......... 128 1.696 – 1.696 4 236
Hélio Carvalho da Silva.................... 128 1.302 4.277 5.579 15 364
    

OFICIAL  LEGISLATIVO PI-8    
    
Sylvio Pinto de Carvalho.................. 374 1.750 676 2.426 6 236
Maria Tavares Sobral....................... 194 1.755 – 1.755 4 295
Antonietta Furtado Rezende............ 194 1.753 6.700 8.453 23 58
Zuleika de Castro Monteiro.............. 194 1.753 1.502 3.255 8 335
Rosa Angélica Berger Vargas Gemide 194 1.302 1.439 2.741 7 185
Luiz Carlos Lemos de Abreu............ 194 1.301 3.380 4.681 12 301
Olga Jagerfeld de Barros................. 194 1.298 162 1.450 4 – 
Alberto Horeira de Vasconcellos...... 194 1.271 623 1.894 5 69
Arthur Botelho Casado Lima............ 194 1.160 – 1.160 3 65
Cermelita de Sousa.......................... 194 1.061 3.615 4.675 12 296
Araoy O'Heilly de Souza................... 194 777 1.816 2.593 7 38
Maria de Lourdes Botelho Alves...... 194 747 4.516 5.253 14 118
Vera Silva de Medeiro...................... 194 630 5.946 6.376 18 6
Jorge Paiva do Nascimento............. 194 630 5.508 6.138 17 193
Lêa Augusta da Silveira Lobo 
Rodrigues Castro ............................ 194 630 2.795 3.425 9 140
Alexandre Duma Paraguaia............. 194 630 2.174 2.804 7 249
Gilberto Fernandes Alves................. 194 630 1.882 2.512 6 322
José Valdo Campelo........................ 194 630 1.014 2.644 4 184
Odisséia Mary de Medeiros.............. 194 630 – 630 1 265
Zomelia Ribeiro Alves...................... 194 629 1.655 2.284 6 94
Sareh Abreão................................... 194 579 2.967 3.546 9 261
Maria Thereza Motta Igrejão Lopes. 71 1.115 – 1.195 3 20
Maria Helena Bueno Brandão (interina). 175 175 – 175 – 175
Maria Ignês Brauno.......................... 175 175 – 175 – 175
Magda Fernandes Tavoza (interina. 167 167 – 167 – 167
Alexandre Pfaeder (interno)............. 150 150 – 150 – 150
Sebastião Ruy Rollo Mandel 
(Interina)........................................... 127 467 – 487 1 122
Talita Mondin (interna)..................... 109 168 – 168 – 168
Evandro Fonseca Paraguai (interna. 95 95 – 95 –  95
Gerardo lima de Aguiar.................... 89 89 – 89 – 89
Beatriz Brouh (interna)................. 66 66 – 66 – 66
Tereza Creusa de Goés Monterio 
Regeiros  (interna)....................... 46 46 – 46 – 46
Glory Soares dod Santos Martins 
Ferreira (interna)..........................   25 25 – 25 – 25
Ronaldo Ferreira Dias (interna).... 18 18 – 18      – 18
       

AUXILIAR LEGISLATIVO PL-2       
       
Ary Feliciano de Araújo.................... 2.041 4.534 1.114 5.645 15 173
Ronaldo Pacheco de Oliveira........... 171 599 4.443 5.042 13 297
Vicente Oliveira de Lara Rezende.... 171 579 273 852 2 122
Maria Regina Coelho Teixeira.......... 171 579 – 579 1 214
Maria Clara Coelho Bamunn das 
Neves............................................... 171 523 2.025 2.548 6 356
Cláudio Julio Freitas Carneiro.......... 171 518 – 518 1 153
Jose Ney Páscoa Dantas................. 31 533 458 991 2 261
Willian Lima Machado Newton......... 31 506 – 506 1 141
Branea Borges Góes bakaj.............. 31 175 – 175 – 175
Romeu Arruda.................................. 31 168 – 168 – 168
Helena Bran..................................... 31 166 – 166 – 166
Genoveva Fonseca Ayres................ 31 164 – 164 – 164
Susy Cunha e Cruz.......................... 31 161 – 161 – 161
Evandro Mesquita............................ 31 156 – 156 – 156
José Aristide de Moraes Filho.......... 31 96 – 96 – 96
    

AUXILIAR LEGISLATIVO PL-10    
    

Guilherme Gracindo Soares Palmeira.. 599 599 – 599 1 234
Alexandre Marques de Albuquerque 
Mello................................................. 594 1.316 1.632 2.948 8 158
Hélio Dolher da Silva........................ 580 580 1.894 2.474 6 284
Celso de Freitas Cavalcante............ 779 621 – 621 1 256
Leonel Amaro de Medeiros.............. 579 579 2.522 3.101 8 181
Izabel Magalhães Evangelista.......... 579 579 – 621 1 256
Paulo Rubens Pinheiro Guimarães.. 568 568 364 932 2 202
Luiz Renato Vieira da Fonseca........ 528 528 143 671 1 306
Eduardo Ruy Barbosa...................... 525 525 5.219 5.744 15 269

 

NOME CLASSE SENADO FORA TOTAL ANOS DIAS

       

Laurita Panier.................................. 518 518 – 518 2 153
Enauna Lúcio de Souza................... 488 947 4.077 2.024 13 279
Eduardo Leão Marques.................... 439 579 1.550 2.169 6 69
Antonio Augusto Gentil Cabral......... 439 579 – 579 1 214
Sergio Luiz Alagemotivo................... 439 579 2.214 2.703 7 145
Sylvia Minazi Manovavi.................. 439 579 – 579 1 214
Artemira Sampaio Castellar............. 420 560 – 560 1 195
Hugo Rodrigues Figueiredo............. 388 528 – 528 1 163
Durval Martins Porâcio..................... 385 525 924 1.449 3 354
Francisco Gonçalves de Araújo....... 385 385 – 385 1 20
Iraseca da Corte Silva e Castro....... 348 348 6.330 5.678 18 108
Aristo Bolota Topajós....................... 245 385 5.770 6.155 16 315
Sara Ramos de Figueiredo.............. 224 285 – 285 – 285
Cid Sebastião da Franca Brugger.... 175 175 – 175 – 175
Maria de Lourdes Penna Belisário... 175 175 – 175 – 175
Diva Falconi do Carvalho................. 173 173 – 173 – 173
Therezinha Duarte........................... 173 173 – 173 – 173
Maxiniano Vianna............................. 171 171 – 171 – 171
Marilia do Carvalho Brício................ 168 168 – 168 – 168
Paulo Irineu Pontes.......................... 167 167 – 167 – 167
Alpheu Cordeiro dos Santos............ 167 167 8.017 8.174 22 154
Celso Luiz Ramos de Medeiros....... 166 166 – 166 – 166
Lélia Pinto Ferraz............................. 164 164 – 164 – 164
Edina Borges de Oliveira................. 161 161 – 161 – 161
Dalmar Geraldo Lacerda Guimarães... 161 161 – 161 – 161
Fernando Silva de Paula Lima......... 161 161 – 161 – 161
Antônio Carlos Nogueira.................. 154 154 – 154 – 154
José Carlos Pôrto de Mendonça Clark 154 154 – 154 – 154
Maria de Lourdes Veiga................... 152 152 – 152 – 152
Emanuel Naves................................ 147 147 – 147 – 147
Ruben Patú Fonseca........................ 143 143 – 143 – 143
Lea Araújo de Fina........................... 131 131 – 131 – 131
Victor Resende de Castro Calado.... 129 129 – 129 – 129
José de Brito Freire.......................... 128 128 – 128 – 128
Léo Alberto França Cruz.................. 126 126 – 126 – 126
Nilson Roberto Naves Carneiro 
Campelo........................................... 109 109 – 109 – 109
Ayrton Jose Abritta........................... 106 106 – 106 – 106
Helena Ruth Laranjal Parias 
Rigolon............................................. 91 91 – 91 – 91
Marcelo Zamboní.(interino).............. 18 18 – 18 – 18
     

TAQUÍGRAFO REVISOR PL-2     
     

José Campos Bricio......................... 4.076 9.727 – 9.727 26 327
Francisco Rodrigues Soares Pereira... 2.570 8.728 1.047 9.775 26 285
Aloinda Trivelino............................... 2.471 5.683 5.219 10.902 29 317
Beatriz Bandão Brigido..................... 163 4.840 283 5.123 14 13
Irene Stella Homem da Costa.......... 163 4.840 – 4.840 14 13
Maria Thereza Fernandes de Andrade 163 4.861 1.156 5.957 16 117
Dalva Ribeiro Viana.......................... 163 3.931 – 3.931  10 281
     

TAQUIGRAFO PL-3     
     

Martha dos Santos Grêspo de Castro.. 2.064 4.840 3.077 7.917 21 252
José Evandro Peixoto...................... 163 5.200 – 5.200 14 90
Celina Ferreira Franco..................... 163 3.914 – 3.914 10 264
Ednar Lélio Vieira Faria Soares....... 163 1.575 1.462 3.037 8 117
Jorge Manoel Azevedo.................... 163 882 3.627 4.509 12 129
Maria Reis Josetti............................. 160 5.399 – 5.399 14 289
     

TAQUIGRAFO PL-6     
     

Welkir Silveira de Almeida................ 163 1.568 1.091 2.659 7 104
Carlos Tôrres Pereira....................... 163 927 3.606 4.533 12 153
Edite Macedo Ribeiro....................... 163 682 – 682 1 317
Beatriz Correia de Melo.................... 162 628 3.804 4.432 12 52
Maria d'Aparecida 
Jordão................. 

161 4.875 – 4.875 13 139

     

TAQUÍGRAFO PL-8     
     
Cléa Maria Cunha de Menezes 
(interna)............................................ 634 634 – 634 1 269
Gelda Iara do Nascimento 
(interna)............................................ 621 621 4.015 4.636 12 256
Sarah Ilegível (interna).................... 145 145 – 145 – 145

      
OFICIAL BIBLIOTECÁRIO PL-1     

     
Adélia Leite Coelho.......................... 2.712 4.161 622 4.783 13 38
Maria Elza Baptista Dutra............... 72 4.491 – 4.491 12 111
     

OFICIAL BIBLIOTECÁRIO PL-6     
     
Eliete Dorlay Coelho Campos da Paz.. 164 1.754 – 1.754 4 294
Perola Cardoso Paulino (interno)..... 40 433 5.192 5.625 15 150
     

OFICIAL BIBLIOTECÁRIO PL-7     
     
Maria Elise de Abreu Nogueira 
(interna)............................................ 118 118 – 118 – 116
Myrise Gurjão Mello (interna) ......... 26 26 – 26 – 26
     

PORTEIRO PL-6     
     
Djalba Ferreira Madrega..................... 976 9.688 – 9.689 26 190
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AJUDANTE DE PORTEIRO PL-7       

       
João Aureliano Filho......................... 3.062 5.824 1.308 7.132 19 197
Grlando Pinto de Sousa................... 2.981 5.824 4.476 10.360 28 80
Joaquim Bastos............................... 2.942 5.734 6.893 12.677 34 217
Newton Cleanto de Campos............ 2.815 5.687 1.871 7.558 20 259
Gonçalo Farias de Oliveira............... 2.771 5.815 1.732 7.547 20 247
Aloides de Oliveira........................... 2.312 5.813 453 6.265 17 61
Elpidio Viana.................................... 1.942 5.385 4.352 9.737 25 247
Joaquim dos Santos......................... 1.921 5.824 1.405 7.229 19 294
Antonio da Costa Bernardo.............. 1.554 5.690 – 5.690 15 215
Francisco Lopes Areas..................... 1.331 5.514 405 6.219 17 14
Oscar Marins.................................... 971 5.823 4.560 10.383 28 162
José Mellos de Oliveira.................... 885 5.299 939 6.233 17 33
Otávio José de Anchieta.................. 854 5.824 4665 10.489 28 269
Murilo ilegível Coelho de Souza...... 568 5.686 – 5.686 15 211
Roldão Pimentel Sinas.................... 560 5.824 3.802 9.626 26 126
Carlos Braga.................................... 126 5.790 – 5.790 15 315
José Manoel Gomes........................ 94 5.691 – 5.691 15 216
    

AUXILIARA DE PORTARIA PL-8    
    
José de Freitas................................. 2.673 5.714 426 6.140 16 300
Claudio Queiroz................................ 2.312 5.824 4.314 10.338 28 110
Marciano José da Silva.................... 2.312 5.824 1.736 7.560 20 260
Geraldo Gomes................................ 1.842 5.801 – 5.801 15 326
Antonio Luiz da Rocha..................... 1.839 5.360 – 5.360 14 250
Oswaldo Sampaio............................ 1.675 5.409 5.707 11.116 30 166
Altamiro Cruz.................................... 1.554 5.751 – 5.751 15 276
Mario Mendes Silva.......................... 1.488 5.809 – 5.809 15 334
Marcilio dos Souza........................... 1.341 5.610 617 6.227 17 22
Hornes Peçanha Gomes.................. 1.237 5.299 508 5.808 15 327
Manoel José dos Santos................. 969 5.809 2.400 6.209 22 179
Arnaldo Gouveia Castelo Branco..... 885 5.372 1.116 6.488 17 283
José Jurandir de Vasconcelos......... 836 4.531 268 4.799 13 54
Mario Martins Netto.......................... 804 5.768 1.097 6.865 18 55
Grlando Ayres.................................. 675 4.840 422 5.282 14 172
Felipe Baroud................................... 570 5.532 – 5.532 15 57
Alcebíades Ferreira.......................... 560 5.012 – 5.012 13 267
José Honorato dos Santos............... 314 5.670 2.067 7.750 22 78
Lázaro de Freitas............................. 126 4.358 2.546 6.301 18 334
Joaquim Luiz de Rosa...................... 94 5.104 334 5.490 15 23
    

AUXILIAR DE PORTARIA PL-3    
    
Virgilino José da Silva...................... 2.480 5.562 1.739 7.291 19 350
Manoel Ribeiro Marins..................... 2.312 4.840 – 4.840 13 95
Paulo do Araújo Silva....................... 2.356 5.600 814 6.414 17 209
Francisco Olympio Gomes............... 1.829 4.815 – 4.815 13 70
Arlindo Gomes da Silva.................... 1.675 4.218 5.227 12.445 34 35
Aristhotsles Pereira Madraga........... 1.600 4.892 – 4.892 13 247
Claudio dos Santos.......................... 1.554 5.208 – 5.208 14 98
Jaime Corrêa da Sá.........................  1.487 5.408 – 5.408 14 298
Sebastião Miguel da Silva................ 1.441 5.295 284 5.579 15 104
Pécio Braga de Carvalho................. 1.237 2.734 356 3.050 8 170
Rodofredo Corrêa de Toledo............ 885 2.257 8.250 10.517 28 137
Oscar Luiz de Azevedo.................... 836 2.254 – 2.254 6 66
Victor Lôbo....................................... 795 4.636 – 4.636 9 130
Fernando Coelho.............................. 675 2.254 1.161 3.415 9 130
Manoel Iaidoro Pereira.................... 569 2.256 318 2.574 7 19
Benedito Afonso de Araújo............... 559 5.090 – 5.090 13 345
Raul de Oliveira Coelho................... 330 2.224 – 2.224 6 54
Jorge Pinto de Alvarenga................. 129 804 – 804 2 74
Antonio Roque dos Santos............... 106 2.202 1.260 3.362 9 77
Renato Medeiros.............................. 94 1.536 3.326 4.852 13 117
    

AUXILIAR DE PORTARIA PL-10    
    
João Baptista da Costa.................... 1.894 1.896 369 2.263 6 75
Pedro Lobo Ganella......................... 1.728 3.272 – 3.272 10 77
Abedenego do Souza Lino.............. 1.111 2.034 8.638 10.672 29 87
José Miguel da Silva........................ 885 2.033 6.673 8.706 23 311
Iraçú Francisco Luiz da Rocha......... 525 1.547 – 1.547 4 87
Sylvio José da Silva......................... 525 1.546 352 1.898 5 73
José Soares Cavalcante..................  525 1.171 525 1.64 4 236
Ubaldo Gonçalves........................... 525 1.140 2.463 3.603 10 18
Walter Bega..................................... 525 567 – 567 1 202
Francisco das Chagas Pompeu 
Fortuna............................................. 525 558 – 558 1 193
Hélio Bittencourt Gonzaga............... 521 808 758 1.566 4 106
Hugo Carvalho Vieíra ...................... 518 518 1.302 1.920 4 360
Vilson Taufick Chemale.................... 502 502 2.382 2.884 7 329
Valente Ferreira da Costa................ 494 1.561 – 1.561 4 101
Wilson Pereira de Carvalho.............. 494 559 2.744 3.303 10 238
José Washington Chaves................. 494 494 – 494 1 123
Georgino Avelino da Costa.............. 490 1.067 – 1.067 2 337
Jorge Fontoura Macêdo................... 490 490 – 490 1 125
José Bulhões da Costa.................... 469 469 – 469 1 104
Jorge Miguel da Conceição.............. 427 427 – 427 1 62

 

NOME CLASSE SENADO FORA TOTAL ANOS DIAS

       
José Moysés Maia............................ 424 1.127 349 1.476 4 16
Virgilo Leite Pôrto............................. 108 108 – 108 – 108
Amphrisio Santos............................. 105 105 – 105 – 105
Francisco das Chagas Carvalho...... 68 532 2.036 2.562 7 7
Breno Braz de Faria......................... 20 20  – 20 – 20
     

MOTORISTA PL-8     
     
Paulo Costa de Oliveira.................... 2.312 4.420 3.062 7.482 20 282
Armindo Henrique............................ 2.312 3.166 1.998 5.164 14 24
Antônio Menezes do Nascimento.... 2.311 4.217 6.482 10.699 29 114
José Coutinho de Araújo.................. 2.168 2.399 2.967 5.967 14 196
Waldemar Gomes Tinôco................ 544 2.521 3.127 5.648 15 173
     

MOTORISTA PL-9     
     
Geraldo Theodoro Ferreira............... 2.455 2.455 4.841 7.296 19 361
Hubana da Cunha Gomes................ 2.443 2.443 – 2.443 6 253
Pedro Cidral Menaur........................ 2.412 2.412 5.587 7.990 21 330
Jacob Setta...................................... 2.407 2.407 – 2.407 6 217
Milton Faria de Souza...................... 2.406 2.406 701 3.107 8 187
Manoel de Almeida.......................... 2.389 2.389 – 2.389 6 139
João Francisco da Silva................... 2.370 2.370 272 2.642 7 87
Antônio Geldino da Silva.................. 2.292 2.292 – 2.292 6 102
José Lopes de Amorim..................... 1.947 1.947 – 1.947 5 122
Afonso da Silva Soares.................... 514 2.056 – 3.056 5 231
     

MOTORISTA AUXILIAR PL-10     
     
Manoel de Andrade Moura............... 1.112 1.974 5.290 7.264 19 123
José Corrêa Fuzo............................. 1.112 1.686 – 1.686 4 226
Nilo Gonçalves Martins.................... 1.112 1.662 2.359 4.021    11 130
Antônio José Vianna........................ 1.112 1.662 3.604 5.266 14 156
Cyro Vieira Lavior............................. 1.112 1.662 310 1.972 5 147
Etelmino Pedrosa............................. 1.112 1.660 – 1.660 4 200
José Argemiro Batista...................... 1.112 1.473 296 1.769 4 309
Floriano Lacerda.............................. 1.112 1.407 – 1.407 3 302
José Ribeiro Lima............................. 1.112 1.356 – 1.356 3 261
Ranulfo Chaves Filho...................... 1.112 1.302 304 1.606 4 146
Nelson Gonçalves Ribeiro............... 1.112 1.112 6.274 7.386 20 86
José Rosso Filho............................. 1.111 1.661 – 1.661 4 201
Dionísio Motta da Costa................... 1.110 1.711 – 1.711 4 251
Gilvan Sigueira Machado................. 879 1.246 377 1.623 4 163
Aurélio Barbosa da Silva.................. 675 853 582 1.435 3 340
Davey Vianna................................... 588 588 – 588 1 223
Wilson Palmiori Rodrigues............... 578 578 3.227 3.805 10 155
Luiz Bina Xavier............................... 578 578 – 578 1 213
José Flavio Motta da Costa.............. 572 572 370 942 2 212
Uracy de Oliveira.............................. 566 566 7.062 7.228 20 328
João Coutinho Duarte...................... 566 566 – 566 1 201
Pedro Martins de Souza................... 565 565 – 656 1 200
Antônio Gomes da Rocha................ 563 563 4.454 5.017 13 272
José Vieira dos Santos Filho............ 563 563 3.358 3.921 10 336
Antônio Augusto Felizola.................. 560 560 5.067 5.627 16 112
Sebastião Amaro da Silva................ 558 558 – 558 1 193
João Alves da Silva.......................... 557 557 – 557 1 192
Adonias Pedro da Costa.................. 555 555 – 555 1 190
Airton Travassos de Moura.............. 545 545 215 760 2 30
Celso Nunes Ribeiro........................ 540 540 – 540 1 175
Nelson Lima Davel........................... 532 532 – 532 1 167
Veríssimo Torres dos Reis............... 516 516 – 516 1 151
Antônio Adalberto dos Santos.......... 452 452 – 452 1 87
Valdemar Pinna................................ 107 107 – 107 – 107
 

Observação a) deixa de figurar na presente lista o símbolo PL-7, da carreira de 

Taquígrafo, por estar vago: 

 b) o desempate na classe do símbolo PL-10, da carreira de Auxiliar 

Legislativo, foi feito pela classificação no concurso. 

 c) os interessados têm o proso de cito (8) dias úteis, a contar da 

publicação desta lista, para as reclamações e observações que 

pretendam formular e bem de seus interesses. 

Diretoria do Pessoal da Secretaria do Senado federal, em 8 de Maio de 1962. 

 

 

____________________________ 

RUBENS ARRUDA 

Auxiliar Legislativo PL-9 

______________________________ 

ZORNELIMA RIBEIRO ALVES 

Chefe de Seção Administrativa 

 
 
 
 

VISTO:_______________________________________________ 

MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA 

Diretora de Pessoal 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 

ANO XVII – Nº 69 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 1962
 

CONGRESSO NACIONAL 
 

Presidência 
 

Cancelamento de convocação de sessões conjuntas 
 
O Presidente do Senado Federal, atendendo às conveniências dos 

trabalhos das duas Casas do Congresso Nacional, resolve cancelar a convoca-
 

ção das sessões conjuntas que deveriam realizar-se hoje e nos dias 5, 6 e 7 de 

junho próximo para apreciação de vetos presidenciais. 

Senado Federal, 30 de maio de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente. 

 
MESA 

 

Presidente – Moura Andrade – 

PSD. 

Vice-Presidente – Rui Palmeira – 

UDN. 

Primeiro-Secretário – Argemiro de 

Figueiredo – PTB. 

Segundo-Secretário – Gilberto 

Marinho – PSD. 

Terceiro-Secretário – Mourão 

Vieira – UDN. 

Quarto-Secretário – Novaes Filho 

– PL. 

Primeiro-Suplente – Mathias 

Olympio – PTB. 

Segundo-Suplente – Guido 

Mondin – PSD. 

Terceiro-Suplente – Joaquim 

Parente – UDN. 

 

LIDERES E VICE-LÍDERES 

 

DA MAIORIA 

 

LÍDER 

 

Filinto Müller (PSD). 

 

VICE-LÍDER 

 

Lima Teixeira (PTB). 

Nogueira da Gama (PTB). 

Lobão da Silveira (PSD). 

Victorino Freire (PSD). 

Jefferson de Aguiar (PSD). 

Guido Mondin (PSD). 

Jorge Maynard (PSP). 

Saulo Ramos (PTB). 

 

DA MINORIA 

 

João Villasbôas – (UDN). 

 

Dos Partido 

 

DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRÁTICO 

 

LÍBER 

 

Benedito Valladares. 

SENADO FEDERAL 
 

4. Fernandes Távora – Ceará. 

5. Reginaldo Fernandes – Rio. 

6. Sergio Marinho – Rio Grande 

do Norte. 

7. João Arruda – Paraíba. 

8. Afrânio Lages – Alagoas. 

9. Rui Palmeira – Alagoas. 

10. Heribaldo Vieira – Sergipe. 

11. Ovídio Teixeira – Bahia. 

12. Del Caro – Espírito santo. 

13. Afonso Arinos – (licenciado. 

Em exercício o suplente Venâncio 

Igrejas) – Guanabara. 

14. Padre Calazans – São Paulo. 

15. Irineu Bornhausen – Santa 

Catarina. 

16. Daniel Krieger – Rio Grande 

do Sul. 

17. Milton Campos – Minas 

Gerais. 

18. João Vilasboas – Mato 

Grosso. 

19. Lopes da Costa – Mato 

Grosso. 

20. Coimbra Bueno – Goiás. 

 

PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO 

 

1. Vivaldo Lima – Amazonas. 

2. Mathias Olympio – Piauí. 

3. Fausto Cabral – Ceará. 

4. Argemiro de Figueiredo – 

Paraíba. 

5. Barros Carvalho – Pernambuco. 

6. Lourival Fontes – Sergipe. 

7. Lima Teixeira – Bahia. 

8. Caiado de Castro – Guanabara 

9. Arlindo Rodrigues – Rio 

10. Miguel Couto – Rio de Janeiro. 

11. Nelson Maculan – Paraná. 

12. Saulo Ramos – Santa 

Catarina. 

13. Nogueira da Gama – Minas 

Gerais. 

Licenciado o Sr. Leônidas Mello 

(Piauí). Em exercício o Suplente, Sr. 

Mendonça Clark (do PR). 

 

VICE-LÍDERES 
 
Gaspar Veloso. 
Victorino Freire. 
Alô Guimarães. 
 
DA UNIÃO DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 
 

LÍDER 
 
Daniel Krieger. 
 

VICE-LÍDERES 
 
Afonso Arinos. 
Afrânio Lages. 
Padre Calazans. 
 
DO PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO 
 

LÍDER 
 
Barros Carvalho. 
 

VICE-LÍDER 
 
Fausto Cabral. 
Arlindo Rodrigues 
Nelson Maculan 
 
DO PARTIDO LIBERTADOR 
 

LÍDER 
 

Mem de Sá. 
 

VICE-LÍDER 
 
Aloysio de Carvalho. 
 

DO PARTIDO SOCIAL 
PROGRESSISTA 

 
LÍDER 

 
Jorge Maynard. 
 

VICE-LÍDER 
 
Miguel Couto. 
 
DO PARTIDO TRABALHISTA 

NACIONAL 
 

LÍDER 
 

Lino de Mattos. 
 

DO MOVIMENTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

 
LÍDER 

 
Paulo Fender. 

DO PARTIDO REPUBLICANO 

 

LÍDER 

 

Mendonça Clark. 

 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 

 

1. Paulo Coelho – Amazonas. 

2. Lobão da Silveira – Pará. 

3. Victorino Freire – Maranhão. 

4. Sebastião Archer – Maranhão. 

5. Eugênio Barros -- Maranhão. 

6. Menezes Pimentel – Ceará. 

7. Ruy Carneiro – Paraíba. 

8. Jarbas Maranhão – 

Pernambuco. 

9. Silvestre Périclés – Alagoas. 

10. Ary Vianna – Espírito Santo. 

11. Jefferson Aguiar – Espírito 

Santo. 

12. Gilberto Marinho – 

Guanabara. 

13. Paulo Fernandes – Rio de 

Janeiro. 

14. Moura Andrade – São Paulo. 

15. Gaspar Veloso – Paraná. 

16. Aló Guimarães – Paraná. 

17. Guido Mondin – Rio Grande 

do Sul. 

18. Benedito Valladares – Minas 

Gerais. 

19. Filinto Müller – Mato Grosso 

20. Juscelino Kubitschek 

(Licenciado Em exercício o Sr. José 

Feliciano) – Goiás. 

21. Pedro Ludovico – Goiás. 

 

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 

 

1. Mourão Vieira – Amazonas. 

2. Zacarias de Assunção – Pará 

3. Joaquim Parente – Piauí. 
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PARTIDO LIBERTADOR 
 

1. Novaes Filho – Pernambuco. 
2. AIoísio de Carvalho – Bahia. 
3. Mem de Sá – Rio Grande do Sul. 
 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
 

1. José Maynard – Sergipe. 
 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 
 

1. Lino de Matos – São Paulo. 
 

MOVIMENTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

 
1. Paulo Fender – Pará. 
 
PARTIDO REPUBLICANO (P R) 

 
1. Mendonça Clark – Piauí 
 

SEM LEGENDA 
 

Dix-Huit Rosado – Rio Grande do 
Norte. 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

Comissão Diretora 
 

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

Comissão de Constituição e Justiça 
 

PSD – Jefferson de Aguiar – 
Presidente. 

UDN – Milton Campos – Vice-
Presidente 

PSD – Sylvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Lobão da Silveira 
UDN – Heribaldo Vieira 
UDN – Afonso Arinos 
UDN – Afrânio Lages 
PTB – Lourival Fontes 
PTB – Nogueira da Gama 
PL – Aloysio de Carvalho (11) 
 

SUPLENTES 
 

PSD – 1. Ary Vianna 
PSD – 2. Benedicto Valladares 
PSD – 3. Gaspar Velloso 
PSD – 4. Menezes Pimentel 
UDN – 1. João Villas Boas 
UDN – 2. Daniel Krieger 
UDN – 3. Sérgio Marinho 
UDN – 4. Lopes da Costa 
PTB – 1. Barros Carvalho 
PTB – 2. Lima Teixeira 
PL – 1. Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Economia 
 

PSD – Gaspar Velloso – Presidente. 
PTB – Fausto Cabral – Vice-

Presidente. 
UDN – Sérgio Marinho 
UDN – Fernandes Távora 
 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR-GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES MAURO MONTEIRO 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
BRASÍLIA 

 

UDN – João Arruda 
UDN – Milton Campos 
UDN – João Villasboas 
UDN – Del Caro 
PTB – Fausto Cabral 
PTB – Vivaldo Lima 
PTB – Arlindo Rodrigues 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
PL – Aloysio de Carvalho 
Reuniões: Quintas feiras às 15 

horas. 
Secretário – Renato de Almeida 

Chermont. 
 
Comissão de Legislação Social 

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

SUPLENTES 
 

PSD – 1. Sebastião Archer 
PSD – 2. Silvestre Péricles 
PSD – 3. Eugênio Barros 
UDN – 1. Dix-Huit Rosado 
UDN – 2 Padre Calazans 
UDN – 3 Heribaldo Vieira 
PTB – 1 Barros Carvalho 
PTB – 2 Lourival Fontes 
PTB – 3. Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras. às 16 

horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Relações Exteriores 
 

PTB – Vivaldo Lima – Presidente 
UDN – João Vìllasboas – Vice-

Presidente. 
UDN – Afrânio Lages. 
UDN – Heribaldo Vieira. 
PSD – Benedicto Valladares. 
PSD – Gaspar Veloso. 
PSD – Filinto Muller. 
PTB – Lourival Fontes. 
PL – Aloysio de Carvalho (9). 
 

SUPLENTES 
 

UDN – Milton Campos. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Sérgio Marinho. 
PSD – Menezes Pimentel. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Alô Guimarães. 
QTB – Nogueira da Gama 
PTB – Barros Carvalho 
PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quintas-feiras às 16,00 

horas. 
Secretário: Eurico Gory Auler 
 

Comissão de Redação 
 

TITULARES 
 

Sérgio Marinho – Presidente UDN 
Ary Vianna Vice-Presidente (PSD) 
Alô Guimarães (PSD) 
Affonso Arinos (UDN) 
Lourival Fontes (PTB) 
1. Padre Calazans (UDN) 
2. Heribaldo Vieira (UDN) 
2. Lobão da Silveira (PSD) 
1. Caiado de Castro (PTB) 
Secretário – Sara Abraão – Oficial 

Legislativo. 
Reunião – Terças-feiras, às 16,00 

horas. 

 

 
ASSINATURAS 

 
REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 

Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre............................... Cr$ 50,00 Semestre................................... Cr$ 39,00 
Ano........................................ Cr$ 96,00 Ano............................................ Cr$ 76,00 

Exterior Exterior 

Ano....................................... Cr$ 136,00 Ano.......................................... Cr$ 108,00 
   

 

 
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-

se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. 
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos 

quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque 
ou vale pastal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidas aos assinantes 
sòmente mediante solicitação. 

– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,16 e, por exercício 
decorrido cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 

 
 
UDN – Del Caro 
UDN – João Arruda 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Fender 
PTB – Nogueira da Gama (9) 
 

SUPLENTES 
 

PSD – 1. Eugênio Barros 
PSD – 2. Sebastião Archer 
PSD – 3. Alô Guimarães 
UDN – 1. lrineu Bornhausen 
UDN – 2 Ovidio Teixeira 
UDN – 3 Zacarias de Assupção 
UDN – 4. Sérgio Marinho 
PTB – 1. Lima Teixeira 
PTB – 2. Saulo Ramos 
Reuniões: Quintas-feiras às 16 

horas. 
Secretário: José Soares de Oliveira 

Filho. 
 

Comissão de Agricultura 
 

PTB – Nelson Maculam – Presidente 
PSD – Eugênio Barros – Vice- 
PSD – Alô Guimarães 
PSD – Paulo Fernandes 
UDN – Lopes da Costa 
UDN – Ovídio Teixeira 
PTB – Fausto Cabral (7) 
 

SUPLENTES 
 

PSD – Pedro Ludovico 
PSD – Jefferson de Aguiar 
PSD – Sebastião Archer 
UDN – Del Caro 
UDN – Irineu Bornhausen 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: José Aristides de Moraes 

Filho. 
 

Comissão de Educação e Cultura 
 
PSD – Menezes Pimentel – 

Presidente 
 

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

SUPLENTES 
 

PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Alô Guimarães 
UDN – Lino de Mattos (Do PTN) 
PTB – Caiado de Castro 
PTB – Lima Teixeira 
PL – Aloysio de Carvalho 
Reuniões: às quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretário: Evandro Fonseca 

Paranaguá. 
 

Comissão de Finanças 
 

UDN – Daniel Krieger – Presidente 
PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente 
PSD – Eugênio Barros 
PSD – Paulo Coelho 
PSD – Gaspar velloso 
PSD – Lobão da Silveira 
PSD – Victorino Freire 
UDN – Irineu Bornhausen 
UDN – Fernandes Távora 
UDN – Lopes da Costa 
PTN – Lino de Mattos 
PTB – Nogueira da Gama 
PTB – Barros Carvalho 
PTB – Saulo Ramos 
– Dix-Huit Rosado 
PL – Mem de Sá (17). 
 

SUPLENTES 
 

PSD – Silvestre Péricles 
PSD – Ruy Carneiro 
PSD – Jarbas Maranhão 
PSD – Menezes Pimentel 
PSD – Pedro Ludovico 
PSD – Filinto Muller 
UDN – Coimbra Bueno 
UDN – Zacharias de Assumpção 
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Comissão de Saúde Pública 
 

UDN – Reginaldo Fernandes – 
Presidente. 

PSD – Alô Guimarães – Vice-
Presidente. 

UDN – Fernandes Távora. 
PSD – Pedro Ludovico. 
PTB – Saulo Ramos – (5) 

 
SUPLENTES 

 
PSD – Eugênio Barros. 
PSD – Jarbas Maranhão 
UDN – Lopes da costa. 
UDN – Sérgio Marinho. 
PTB – Arlindo Rodrigues. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 

horas. 
Secretário: Eduardo Rui Barbosa. 

 
Comissão de Segurança Nacional 
 
UDN – Zacarias Assumpção – 

Presidente. 
PSD – Jarbas Maranhão – Vice-

Presidente. 
PSD – Jefferson de Aguiar. 
PSD – Silvestre Péricles. 
UDN – Sergio Marinho. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Arlindo Rodrigues (7) 

 
SUPLENTES 

 
PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Jorge Maynard 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
UDN – Afrânio Lages. 
PTB – Saulo Ramos. 
PTB – Nelson Maculan. 
Reuniões: Quintas-feiras às 16 

horas. 
Secretário: Julieta Ribeiro dos 

Santos. 
 

Comissão de Serviço Público Civil 
 

PL – Aloysio de Carvalho – 
Presidente. 

PSD – Jarbas Maranhão – Vice-
Presidente. 

PSD – Silvestre Péricles 
UDN – Padre Calazans. 
UDN – Coimbra Bueno. 
PTB – Caiado de Castro. 
PTB – Fausto Cabral. 
 

SUPLENTES 
 

PSD – Ruy Carneiro. 
PSD – Benedito Valladares. 
UDN – Sergio Marinho. 
UDN – Reginaldo Fernandes. 
PTB – Nelson Cabral. 
PRB – Fausto Cabral. 
PL – Mem de Sá. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 

horas. 
Secretária: Italina Cruz Alves. 
 

Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas 

 
PSD – Jorge Maynard – Presidente. 
UDN – Coimbra Bueno – Vice-

Presidente. 
PSD – Victorino Freire. 
UDN – João Arruda. 
PTB – Fausto Cabral (5) 
 

SUPLENTES 
 

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

horas. 
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias. 
 

ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão Diretora 
 

6ª REUNIÃO REALIZADA EM 16 DE 
MAIO DE 1962 

 
Sob a presidência do senhor Ruy 

Palmeira, Vice-Presidente, presentes os 
Senhores Argemiro de Figueiredo, 1º 
Secretário, Gilberto Marinho, 2º 
Secretário, Mathias Olympio, 1º Suplente, 
Guido Mondim, 2º Suplente, e Joaquim 
Parente, 3º Suplente, reune-se a 
Comissão Diretora. 

Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Moura 
Andrade, Presidente e Novaes Filho, 4º 
Secretário. 

A ata da reunião anterior é lida e 
sem observações aprovada. 

O Sr. Presidente distribui os 
seguintes processos: 

Ao Sr. 1º Secretário: 
Requerimento nº 215-62, em que 

Elena Simas, Taquigrafa-Revisora, 
solicita reconsideração do ato do 
Presidente da Comissão Diretora que lhe 
negou contagem do tempo em que foi 
exonerada por ter sido o Congresso 
dissolvido em 1937. 

Ao Sr. 2º Secretário. 
Requerimento nº 132-62, no qual 

William Lima Machado Newton, Auxiliar 
Legislativo, PL-9, solicita abono de faltas 
e pagamento das diárias 
correspondentes. 

Ao Sr. 2º Suplente: 
Requerimentos ns. 208 e 151, de 

1962, nos quais Wenceslao Moreira da 
Silva, Leda Ferreira da Rocha e outros 
“Pro-Labore" pedem melhoria de 
salário. 

Tombamento dos móveis do Palácio 
Monroe; e 

Requerimento da Diretoria do 
Pessoal solicitando aumento do “pro-
labore” dos que se encontram 
trabalhando naquela Diretoria. 

Em seguida, a Comissão autoriza a 
aquisição de máquinas "Olivetti" e a 
confecção de fardamentos para o pessoal 
do Quadro Anexo. 

Considerando exposição feita 
pelo Senhor 1º Secretário, a 
Comissão resolve, com base no art. 
5º da Resolução nº 23, de 1961, 
convocar, desde logo, para o serviço, 
em Brasília, a Taquígrafa-Revisora, 
Laura Bandeira Accioli e o taquígrafo 
Joaquim Correa de Oliveira Andrade, 
mandando submeter a exame de 
saúde os impedidos por motivo de 
moléstia, para oportuna inclusão no 
Quadro Permanente. 

Tendo em vista parecer do Diretor-
Geral, a Comissão concorda com o 
orçamento apresentado pela oficina 
“Auto-Mecânica” Moyses, para o consêrto 
do “Buick” que se encontra, no Palácio 
Monroe, devendo o mesmo, logo após, 
ser submetido a Leilão. 

A Comissão concede autorização ao 
Assessor Legistativo, Thomaz Pompeu 
Accioly Borges, para aceitar designação 
para o cargo de Diretor do Escritório 
Regional (América Latina), da 
Organização da Alimentação e Agricultura 
(F. A. O.) das Nações Unidas, com sede 
no México. 

Tomando conhecimento de ofício do 
Secretário do Comité de Imprensa do 
Senado, a Comissão autoriza o Diretor-
Geral a substituir sete das máquinas alí 
existêntes. 

Apôs exame dos orçamentos 
apresentados na coleta realizada, 
para compra de Arquivo e Armários, 
aprova a Comissão os preços da firma 
“Mepe Ltda.”, para os primeiros, e
 

os da "Decorações e Utilidades Ltda." 
para os últimos, por serem os mais 
convientes. 

Por fim a Comissão autoriza a 
aquisição de mais dois carros da marca 
Aero Willys". 

Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente encerra os trabalhos, 
lavrando eu, Evandro Mendes Vianna, 
Diretor-Geral e Secretário da Comissão a 
presente ata. 
 

Comissão de Serviço Público Civil 
 

ATA DA 7ª REUNIÃO REALIZADA EM 
23 DE MAIO DE 1962 

 
Às quinze horas e trinta minutos, na 

sala das Comissões, reune-se a 
Comissão de Serviço Público Civil sob a 
presidência do Senhor Aloysio de 
Carvalho, Presidente, presentes os 
Senhores Padre Calazans, Caiado de 
Castro, Lourival Fontes. Deixam de 
comparecer os Senhores Fausto Cabral, 
Coimbra Bueno, Silvestre Péricles e 
Jarbas Maranhão. 

E' dispensada a leitura da ata e o 
Senhor Presidente põe em discussão o 
parecer do Senhor Silvestre Péricles 
sobre o Projeto de Lei da Câmara número 
40, de 1961, que altera o quadro do 
Tribunal Regional de São Paulo e dá 
outras providências. Êsse parecer fôra 
lido na reunião anterior e tivera sua 
discussão adiada, a requerimento do 
Senhor Padre Calazans que, em face dos 
esclarecimentos prestados sôbre o 
andamento do projeto pelo Senhor 
Aloysio de Carvalho, desejava ter um 
entendimento pessoal com o 
Desembargador Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo. 

Em seu pronunciamento o Senhor 
Silvestre Péricles pondera que, decorridos 
mais de dois anos desde que foi 
encaminhado à Câmara dos Deputados o 
projeto, diante das modificações legais 
posteriores, não se apresenta em condições 
técnicas de merecer acolhimento imediato, 
sem que se lhe faça alteração substancial. 
Por isso, e considerando, ainda, a 
necessidade de se ampliar a área de 
atuação do projeto, para atender a situações 
ligadas a outros tribunais, oferece emenda 
substitutiva. A Comissão aprova por 
unanimidade, o parecer. 

A seguir o Senhor Presidente dá a 
palavra ao Senhor Padre Calazans que 
relata os projetos seguintes: 

– Projeto de Lei da Câmara número 10, 
de 1961, que cria a Estação Aduaneira de 
Belo Horizonte e dá outras providências. 

O relator refere-se ao primeiro 
pronunciamento desta Comissão no sentido 
de que o processo baixasse em diligência, a 
fim de que os órgãos do Ministério da 
Fazenda nele interessados opinassem sôbre 
o seu mérito, principalmente focalizando a 
emenda sugerida pelo então relator da 
matéria, o Senhor Paulo Fender. As 
informações foram unânimes em 
recomendar a aprovação do projeto e da 
emenda e o assunto estaria, assim, em 
condições de ser examinado para Comissão 
e mesmo merecer o seu acolhimento. 
Considerando porém que transita na 
Câmara, oriundo do Executivo, projeto sôbre 
a reforma dos serviços fazendários e, 
também, que o objetivo da emenda já foi 
atendido em projeto recente, o parecer 
conclue pela rejeição do projeto e é 
aprovado pela Comissão. 

Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 
1959, que estende aos servidores do 
Departamento Federal de Segurança 
pública, do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o disposto na Lei nº 268, de 28 de 
fevereiro de 1948, que regula a jornada de 
trabalho de guarda-civis. 

Também êste Projeto esteve em 
disligência a fim de que fôsse ouvidos 
o Departamento Administrativo de 
Serviço Público e o Departamento Fé- 
 

deral de Segurança Pública. Em face das 
informações do DASP e por entender 
perigosa a interferência legisferante do 
poder federal na órbita da administração 
estadual, o relator conclue pela rejeição 
do Projeto, sendo o parecer aprovado 
pela Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-
se a reunião lavrando eu, Italina Cruz 
Alves – Secretária, a presente ata. 

 
ATA DA 8ª REUNIÃO REALIZADA EM 

24 DE MAIO DE 1962 
 

Às dezesseis horas e trinta minutos, 
na sala das Comissões, reune-se a 
Comissão de Serviço Público Civil sob a 
presidência do Sr. Aloysio de Carvalho, 
Presidente, presentes os Srs. Jarbas 
Maranhão, Silvestre Péricles e Caiado de 
Castro. Deixam de comparecer os Srs. 
Fausto Cabral, Coimbra Bueno e Padre 
Calazans. 

Dispensada a leitura da ata, o Sr. 
Presidente comunica que esta reunião 
extraordinária é realizada para atender à 
circunstância de haver em pauta três 
projetos com parecer do Sr. Jarbas 
Maranhão que não compareceu à reunião 
anterior. 

Passa em seguida a palavra ao 
relator que procede a leitura de seus 
pareceres: 

– sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 40, de 1961, que dispõe sôbre a 
aplicação do disposto no art. 116 da Lei 
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, aos 
atuais funcionários públicos cívis federais, 
da administração centralizada ou 
autárquica, removidos para – parecer 
favorável. Pôsto em discussão o parecer, 
o Sr. Caiado de Castro manifesta-se 
contrário ao mesmo por considerar o 
projeto medida de exceção, declarando-
se favorável à extensão de seus 
benefícios a todos os servidores civis e 
militares. Em votação, é o parecer 
aprovado contra o voto do Sr. Caiado de 
Castro: 

– sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 29, de 1961 que altera a redação do 
artigo 7º, da Lei nº 1.341, de 30 de janeiro 
de 1951 (Lei Orgânica do Ministério 
Público da União) – Parecer favorável, 
aprovado sem discussão; 

– sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 
50, de 1961 que dispõe o limite de tempo de 
servida para aposentadoria voluntária dos 
servidores do Departamento de Imprensa 
Nacional cujas atribuições estejam 
diretamente vinculadas com a manipulação 
de substâncios nocivas à saúde – por 
considerar que o substitutivo da Comissão 
de Justiça coloca melhor a matéria no que 
tange à conveniência para o serviço público, 
opina pela sua aceitação. O parecer é 
aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-
se a reunião lavrando eu, Italina Cruz 
Alves, Secretário, a presente ata. 

Aos trinta dias do mês de maio de 
1962, às 14 horas e 40 minutos, na Sala 
das Comissões, sob a presidência do Sr. 
Senador Aloysio de Carvalho, presentes 
os Srs. Senadores Fausto Cabral, Caiado 
de Castro e Silvestre Péricles, reúne-se a 
Comissão de Serviço Público Civil. 

Deixam da comparecer por motivo 
justificado, os Srs. Senadores Jarbas 
Maranhão, Padre Calazans e Coimbra 
Bueno. Assiste ainda a reunião o Sr. 
Senador Lourival Fontes. 

É lida e sem alteração aprovado a 
ata da reunião anterior. 

Iniciando os trabalhos, o Sr. 
Presidente procede à leitura da pauta, 
dando conhecimento à Comissão das 
matérias sujeitas à apreciação. 

Em seguida, o Sr. Presidente dá a 
palavra ao Sr. Senador Fausto Cabral 
que passa a relatar o Projeto de Lei da 
Câmara, nº 45 de 1961, que eleja o 
Território do Acre à categoria de 
Estado e dá outras providências. Pro-
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fere o Relator parecer favorável que é 
aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu. 
Evandro Fonseca Paranaguá. 
Secretário "ad hoc", a presente ata, 
que uma vez aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente. 

 
Comissão Mista 

 
Ata da comissão mista encarregada 

de apreciar o veto do Sr. Presidente da 
República ao Projeto de Lei de nº 152, de 
1961 (nº 3.078-B, de 1961, na câmara, 
que altera o art. 1º da lei nº 3.205, de 15 
de julho de 1957, e dá outras 
providências. 

 
1ª REUNIÃO (DE INSTALAÇÃO) EM 29 

DE MAIO DE 1962 
 

Às 16 horas, na Sala das 
Comissões do Senado Federal, 
presentes os Srs. Senadores 
Fernandes Távra, Lourival Fontes, 
José Feliciano e os Srs. Deputados 
Lycio Hauer, Dager Serra e Adauto 
Cardoso, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de apreciar o Veto do Sr. 
Presidente da República ao art. 6º do 
Projeto de Lei da Câmara nº 152 de 
1961, que altera o art. 1º da  
Lei nº 3.205, de 15 de julho de 1957 
que reestruturou os cargos de 
Tesoureiro do Serviço Público 
Federal. 

Como preceitua o Regimento, 
assume a presidência o Sr. 
Fernandes Távora que, após declarar 
instalada a Comissão precede a 
eleição dos cargos de Presidente e 
Vice-Presidente, apurando-se os 
seguintes resultados: 

Para Presidente: 
Senador Fernandes Távora – 5 

votos. 
Senador Lourival Fontes – 1 voto. 
Para a Vice-Presidente: 
Deputado Adauto Cardoso – 4 

votos. 
Deputado Lycio Hauer – 2 votos. 
O Sr. Presidente agradece a sua 

eleição e, a seguir, designa o Sr. José 
Feliciano para relatar a matéria em 
apreço. 

Nada mais havendo que tratar, o Sr. 
Presidente encerra a reunião às 16 horas 
e 30 minutos da qual eu, Aroldo Moreira, 
Secretário lavro a presente ata que, uma 
vez aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
ATA DA 54ª SESSÃO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª 
LEGISLATURA, EM 30 DE MAIO DE 
1962. 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA 

ANDRADE, GILBERTO MARINHO E 
MOURÃO VIEIRA. 

 
Às 14 horas e 30 minutos achama-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira. – Paulo Coelho. – 

Vivaldo Lima. – Zacharias de 
Assumpção. – Lobão da Silveira. – 
Alfredo Dualibe. – Eugênio Barros. – 
Mendonça Clark. – Mathias Olympio. 
– Joaquim Parente. – Fausto Cabral. 
– Fernandes Távora. – Menezes 
Pimentel. – Sérgio Marinho. – 
Reginaldo Fernandes. – Dix-Huit 
Rosado. – João Arruda. – Ruy 
Carneiro. – Novaes Filho. – Barros 
Carvalho – Ruy Palmeira. – Afrânio 
Lages. – Silvestre Péricles. – Lourival 
Fontes. – Jorge Maynard. – Ovídio 
Teixeira. – Lima Teixeira. – Aloysio de 
Carvalho. – Del Caro. – Ary Vianna. – 
Arlindo Rodrigues. – Miguel Couto. – 
Caiado de Castro. – Gilberto Marinho. 
– Venancio Igrejas. – Benedito 
Valadares. – Nogueira da Gama. – 
Milton Campos. – Moura Andrade. – 
Lino de Mattos. – Pedro Ludovico. – 
Coimbra Bueno. José Feliciano. 
 – João Villasbôas. – Filin- 
 

to Müller. – Lopes da Costa. – Gaspar 
Velloso. – Irineu Bornhausen. – Mem de 
Sá. – Guido Mondim. – (50). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de 
presença registra o comparecimento de 
50, Srs. Senadores. Há número 
regimental. Está aberta a sessão. Vai ser 
lida a ata. 

O Sr. 2º Secretário lê a ata da 
sessão anterior, que, posta em discussão, 
é aprovada sem debates. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Mensagem nº 102, de 1962 (nº de 
origem 43) de 23 de março, do Senhor 
Presidente da República, nos seguintes 
têrmos: 

 
Mensagem nº 102, de 19692 

 
Nº 43, NA ORIGEM 

 
Srs. Membros do Senado Federal: 
De acôrdo com o preceito 

constitucional, tenho a honra de 
submeter à aprovação de Vossas 
Excelências a nomeação que desejo 
fazer do Senhor Paulo Leão de Moura 
para exercer a função de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do 
Brasil junto ao Govêrno da Austrália, 
nos têrmos do art. 23, § 3º, da Lei nº 
3.917, de 14 de julho de 1961, 
observando o disposto no art. 37, item 
B, da mesma lei. 

Os méritos do Sr. Paulo Leão de 
Moura que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexa informação do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 23 de março de 1962. – 
João Belchior Marques Goulart.. 

 
CURRICULUM VITAE 

 
MINISTRO PAULO LEÃO DE MOURA 

 
1. Nasceu no Rio de Janeiro, em 2 

de outubro de 1909. Médico pela 
Faculdade de Medicina da Universidade 
do Brasil, em 1932. Professor de 
Civilização Brasileira, na Boston 
University. 

2. Ingressou na carreira de 
Diplomata por concurso, como Cônsul 
de Terceira-Classe, em 1959: Cônsul 
de Segunda-Classe, por anttiguidade, 
em 1945; Cônsul de Primeira-
Classe, por antiguidade, em 1953; 
Conselheiro, em 1956: Ministro de 
Segunda Classe, por merecimento, 
em 1960. 

3. Durante sua carreira, o Ministro 
Paulo Leão de Moura foi designado para 
exercer as funções de Vice-Cônsul em 
Funchal: Cônsul-Adjunto e Cônsul em 
Boston. 

4. Além desses, o Ministro Paulo 
Leão de Moura exerceu ainda as 
seguintes funções: designado para 
exercer as funções de Oficial do 
Regitro da Ordem Nacional do 
Cruzeiro do Sul , 21 de de outubro de 
1940. Encarregado de Consulado em 
Funchal, de 10 de outubro de 1941 a 
9 de março de 1944. Secretário 
Executivo da Comissão Consultiva, de 
Acôrdos Comerciais, em agôsto 
de 1956. Chefe, substituto, da 
Divisão Comercial do Departamento 
Econômico e Consular, do Ministério 
das Relações Exteriores, em agôsto 
de 1956. Assistente do Secretário da 
Reunião dos Países Participantes do 
Sistema Brasileiro de Pagamentos 
Multilaterais, realizado no Rio de 
Janeiro em outubro de 1956. 
Assessor da XXIII Sessão do 
Conselho Econômico e Social das 
Nações Unidas, Nova York, abril de 
1957. Substituto do Chefe da Divisão 
Econômica do Departamento Econômico 
e Comercial do Ministério das 
Relações Exteriores, em 15 de fevereiro 
de 1958. Membro da Comissão 
Nacional da Organização das Nações
 

Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) em 21 de junho de 
1958. Delegado do Brasil à XXVI 
Sessão do Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas (ECOSOC), 
em Genebra, em julho de 1958.  
Chefe da Divisão de Organismos 
Econômicos Internacionais e 
Assuntos Especificos, em 23 de 
agôsto de 1958. Membro da 
Delegação do Brasil à VII Reunião do 
Congresso Inter-Americano de 
Municípios no Rio de Janeiro, em 
novembro de 1958. Delegado do 
Brasil à II Reunião do Grupo de 
Trabalho de Bancos Centrais, no Rio 
de Janeiro, em novembro – dezembro 
de 1958. Membro do Conselho 
Deliberativo do Conselho Nacional de 
Pesquisas, em 7 de agôsto de 1959. 
Chefe interino, do Departamento 
Econômico e Comercial, em outubro 
de 1959. Chefe da Delegação 
Brasileira à Segunda Reunião da 
Conferência Intergovernamental para 
o Estabelecimento de uma Zona de 
Livre Comércio entre os países da 
América Letina, em Montevidéu, em 
setembro de 1959. Membro Titulanda 
Comissão Executiva Brasileira do 
Intercâmbio de Produtos do Brasil 
com a União Soviética, em março de 
1960. Chefe da Delegação do  
Brasil à 2ª Reunião da Conferência 
Intergovernamental para o 
Estabelecimento de uma Zona Livre 
de Comércio entre os Países da 
América Latina em Montevidéu, em 
março de 1960. Chefe, interino,  
do Departamento Econômico e 
Comercial, em maio de 1960. Chefe 
da Delegação do Brasil para negociar 
Acôrdo de Comércio e pagamentos 
com a República da Tcheco-
Eslováquia, em julho de 1960. Chefe 
da Delegação para negociar, com a 
República da Filándia novo sistema 
de Intercambio Comercial entre o 
Brasil e aquela República baseado em 
pagamentos em moeda de livre 
conversibilidade, em 18 de outubro de 
1960. 

5. O Ministro Paulo Leão de Moura, 
atualmente Secretário-Geral Adjunto para 
Assuntos da Europa Ocidental e da 
África, é indicado para exercer, em 
comissão, as funções de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil 
junto ao Govêrno da Austrália. – Jorge 
d'Escragnolle Taunay, Chefe da Divisão 
do Pessoal. 

Á Comissão de Relações Exteriores. 
 

Parecer nº 143, de 1932 
 

Redação para segunda discussão do 
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1962. 
 

Relator: Sr. Ary Vianna 
A Comissão apresenta a redação para 

segunda discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 7, de 1962,que considera de 
ultilidade pública o Hospital Santo Amaro, de 
Guarujá, Estado de São Paulo. 

Sala das Comissões. em 29 de 
maio de 1962. – Sérgio Marinho – 
Presidente. – Ary Vianna – Relator – 
Caiado de Castro. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 143 DE 1962 

 
Redação para segunda discussão do 

Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1962, que 
consedira de utilidade pública o Hospital Santo 
Amaro de Guarujá, Estado de são Paulo e a 
Santa Casa de Misericódia de Vitória, Estado 
do Espirito Santo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São considerados de 

utilidade pública o Hospital Santo 
Amaro, mantido pela Sociedade 
Santamarense, com sede na cidade de 
Guarujá, Estado de São Paulo e a 
Santa Casa de Misericórdia de Vitória, 
no Estado do Espírito Santo. 

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

PARECER Nº 144, DE 1962 
 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 4, de 1962. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão apresenta a redação 

final do Projeto de Lei do Senado nº 4, de 
1962, que considera de utilidade pública a 
Santa Casa de Misericórdia de 
Araraquara, com sede na cidade de 
Araraquara, Estado de São Paulo. 

Sala das Comissões, em 29 de maio 
de 1962. – Sérgio Marinho – Presidente. – 
Ary Vianna – Relator. – Caiado de Castro. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 144, de 1962 

 
Redação final do Projeto de Lei do 

Senado nº 4, de 1962, que considera de 
utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia 
de Araraquara, no Estado de São Paulo. 

 
O Cogresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' considerada de utilidade 

pública a santa Casa de Misericórdia, de 
Araraquara, com sede na cidade de 
Araraquara, Estado de São Paulo. 

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

 
PARECER Nº 145, DE 1962 

 
Redação do Substitutivo do Projeto 

de Resolução nº 52, de 1961. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna 
A Comissão apresenta a redação do 

Substitutivo do Projeto de Resolução nº 
52, de 1961, que revoga o item I, do art. 
4º, da Resolução nº 24, de 1960 e dá 
nova redação do inciso VI, do art. 75, da 
Resolução nº 6, de 1960. 

Sala das Comissões, em 29 de maio 
de 1962. – Sérgio Marinho – Presidente. – 
Ary Vianna – Relator. Caiado de Castro. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 145, de 1902 

 
Redação do Substitutivo da 

Comissão de Constituição e Justiça ao 
Projeto de Resolução nº 52, de 1961. 

 
Faço saber que o Senado Federal 

aprovou e eu, nos têrmos do art. 47, 
número 16, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO Nº – 1962 

 
Revoga o item I, do art. 4º, da 

Resolução nº 24, de 1960 e dá nova 
redação ao inciso VI, do art. 75, da 
Resolução nº 6 de 1960. 

 
Art. 1º O inciso VI, do art. 75, da 

Resolução nº 6 de 1960, para a ter a 
seguinte redação: 

"Art 75 ............................................... 
 
VI – O de médico, dentre possuidores 

de diploma exdedido por Faculdade oficial ou 
equiparada, que contém mais de 5 (cinco) 
anos de exercício na profissão médica e 
possuam prática Hospitalar e especialização 
comprovada". 

Art. 2º Esta Resolução entrará em 
vigor na data de sua publicação 
revogados por item I, do art. 4º, da 
Resolução nº 24, de 1960 e demais 
disposições em contrário. 

 
PARECER Nº 146, DE 1962 

 
Da Comissão de Relações 

Exteriores sôbre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 11, de 1959 (nº 1-A-59 na 
Câmara), que aprova o acôrdo sôbre 
circulação internacional do material 
visual e auditivo de carater educativo, 
científico e cultural. 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso 
1. Trata-se de projeto de decreto 

legislativo aprovando o Acôrdo sôbre 
circulação internacional do material 
visual e auditivo de caráter educativo, 
científico e cultural, firmado por oca-
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sião da Conferência da UNESCO, 
realizada em Beirute, em 1943, e 
assinado pelo Brasil em 1949. 

2. A matéria já foi submetida à 
apreciação das Comissões de Construição 
e Justiça e de Educação e Cultura, tendo 
merecido pareceres favoráveis. 

3. Vindo o projeto ao exame desta 
Comissão, estudamos o assunto detidameme, 
tendo, entretanto, julgado oportuno solicitar a 
audência da ilustrada Comissão de Finanças, 
uma vez que o art. 3º do Acôrdo "encerra 
assunto do exame específico de sua 
competência" e, ainda, que várias isenções ali 
previstas talvez não se comportassem mais 
com a nova política financeira do govêrno. 

4. A Comissão de Finanças, em seu 
pronunciamento, esclareceu que, do ponto 
de vista financeiro do Govêrno e no que 
que toca àquela Comissão, nada impede a 
aprovação do projeto, uma vez que pelo 
art. 13 do Acôrdo o Brasil poderá denunciá-
lo a qualquer momento, desde que o seu 
cumprimento não mais o satisfaça. 

5. O assunto encontra-se 
devidamente estudado, tendo sido 
observados todos os requisitos e 
finalidades necessárias para tais atos. 
Além disso, cumpre salientar, o Acôrdo 
está em vigor há longos anos. 

6. Assim, tendo em vista nada existir 
no tocante à esta Comissão que possa ser 
oposto ao projeto e, ainda, os elevados fins 
"educativo, científico e cultural" e que se 
dedica, somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em de maio de 
1962. – Vivaldo Lima – Presidente e 
Relator. – João Villasbôas – Afrânio 
Lages – Mem de Sá – Filinto Müller – 
Gaspar Velloso. 

O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao 
Senado que, atendendo às conveniências dos 
trabalhos das duas Casas do Congresso 
Nacional, a Presidência resolveu cancelar a 
convocação das sessões conjuntas que 
deveriam realizar-se hoje e nos dias 5, 6 e 7 
de junho próximo para apreciação de vetos 
presidênciais. (Pausa) 

Sôbre mesa requerimento que vai 
ser lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 256, DE 1962 
 

Requeiro que o Senado não realize 
sessão amanhã, atendendo à alta 
significação do dia para a consciência 
católica do povo brasileiro. 

Sela das Sessões, 30 de maio de 
1962. – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
outro requerimento. 

E' lido e aprovdo o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 257, DE 1962 
 

Nos têrmos do art. 211, letra n, do 
Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos 
para o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, 
de 1959, que aprova o acôrdo sôbre 
circulação internacional de material visual e 
auditivo de caráter educativo, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte: 

Sala de Sessões, em 30 de maio 
de1962 – Afrânio Lages. 

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência 
ao veto do Plenário, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 11, de 1959, figurará na ordem 
do Dia da próxima sessão. 

Vão ser lidos dois requerimentos de 
urgência. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 258, DE 1962 
 

Nos têmos do art. 330, letra b do 
Regimento Interno, requeremos urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1961, 
que altera o Quadro da SecretariaTribunal 
 

Regional Eleitoral de São Paulo e dá 
outras proidências. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 
1962. – Lino de Mattos. – Afrânio Lages. 
– Barros Carvalho. – Lima Teixeira. 

 
REQUERIMENTO Nº 259, DE 1962 

 
Nos têrmos do art. 330 letra b, do 

Regimento Interno, requeremos urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 
1962, que complementa o sistema 
parlamentar de Govêrno e estabelece 
outras disposições. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 
1962. – Afrânio Lages – Líder da UDN – 
Mem de Sá – Líder do PL – Benedito 
Valadares. 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos 
do Regimento, os requerimentos que 
acabam de ser lidos, serão votados no 
final da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE: – Há oradores 
inscritas. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Lobão da Silveira. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
Snrs. Senadores Sou dos que pensam 
que o maior apanágio do homem e a 
gratidão. Há individualidades que epla 
sua trajetória na vida pública, se tornaram 
dignas do nosso apreço, do nosso 
respeito e do nosso reconhecimento. O 
tempo, na sua marcha ascensional e 
vertiginosa, não nos faz esquecer aqueles 
que, pela sua marcante vida pública se 
tornaram merecedores dos aplausos do 
povo a que serviram com devotamento e 
elevada compreensão dos problemas que 
tangem de perto à comunidade. Os 
homens passam, mas os seus trabalhos, 
o seu porfiado labôr, a sua vocação 
apostolar à causa pública permanece na 
memoria e no reconhecimento das 
gerações. Combatidos muitas vezes, mal 
interpretados nas suas intenções e nos 
seus propósitos, são, afinal julgados pela 
consagração de seus conterraneos. 
Quando cessam as lutas, quando o 
fragor, dos combates amortece eles 
surgem muito maiores ainda do que o 
foram. Falam os amigos e exaltam-lhe os 
méritos os próprios adversários de ontem. 
A justiça ressalta aos olhos de todos. As 
cinzas guardam, por muito tempo, no 
interior das queimadas, as brasas que 
ardem e parecem o luzeiro da verdade 
que não fenece que não mancha, que 
pode estar oculta, jamais, porém, 
sepultada. 

Quero enaltecer, com estas palavas 
a memoria do Generel Joaquim Cardoso 
de Magalhães Barata, ex-Senador 
Federal e ex-Governador Constitucional 
do Pará. 

Surgiu na vida pública do país com 
os acontecimentos revolucionário de 1922 
e 1924, que culminaram com a vitória 
revolucionária de 1930. 

Levantou e se tornou arauto de 
uma bandeira de lutas e reivindicações 
que tornou realidade em seu Estado. 
Foi govêrno que sentiu as legítimas 
aspirações de seu povo, de sua gente 
e dêsse povo e dessa gente se tornou 
escravo. Os pequenos, os humildes, os 
orfãos, os operários, os caboclos 
abandonados do interior distante, 
tinham nele o seu adevogado, o seu 
defensor, aquele que lhes auscultava e 
sentia os anseios. Nada lhe pediam 
que lhes denegasse ou que dele não 
merecessem em uma providência 
salutar. Os pequenos, aliás, nada 
exigem que leve ao sacrifício. Querem 
a garantia para trabalhar no pedaço 
de chão que ocupam o teto para os 
filhos, a escola para os alfabetizarem 
o pôsto médico onde vâo bus-
 

car a cura para os seus males e as 
estradas por onde, caminham. Isso eles 
encontravam sempre em toda parte no 
Estado em que ele multiplicou as escolas, 
criou o pôstos médicos até então pouco 
disseminados pelo interior e pelos 
suburbios da capital paraense. Nas 
estradas que êle, como pioneiro, abriu por 
todo o interior para reduzir as distâncias, 
unificar o Estado facilitar o escoamento 
da produção e melhor sentir os anseios e 
as aspirações da gente interiorana. 

Com essa permanente atividade, 
com essa preocupação constante de 
servir conseguiu tornar-se autêntico lider 
do povo paraense. 

E assim conseguiu estruturar em bases 
sólidas um partido político, o Partido Liberal 
do Pará, que foi naquele Estado o alicerce e 
fundamento do atual Partido Social 
Democrático que, ontem, sob seu comando, 
e hoje sob a direcão de Moura Carvalho, e 
com o Governador Aurelio do Carmo, no 
mais alto pôsto da administração pública, 
continua inteiramente votado aos interesses 
da terra paraense, uno e indivisivel como foi 
constituido. 

Ausente do plenário desta Casa do 
Parlamento, no próximo dia 2, que é o 
aniversário de falecimento do General 
Magalhães Barata, data de dolorozas 
recordações ao povo paraense, 
reverencio com estas palavras 
perenemente na memoria do ilustre líder 
que vive perenemente na memoria do 
povo a quem ele tanto amou e tanto 
serviu. (Muito bem. Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Venâncio 
Igrejas. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS (lê o 
seguinte discurso): – Sr. presidente, Srs. 
Senadores, avizinha-se o importante pleito 
de 7 de de outubro, do qual distamos apenas 
quatro meses e vemos que o País apresenta 
um panorama político bem confuso, de 
inquietadora fluidez, com a desorientação 
geral das agremiacões partidárias. com a 
difícil formulação das condidaturas, com os 
homens públicos sem rumo firmado, sem 
divisores nítidos de orientação no 
encaminhamento da campanha eleitoral, 
pela qual ainda não se empolgou o povo, a 
qual se desenha descolorimente sem as 
grandes motivações a constituírem o atrativo 
por excelência do eleitorado. 

Convém afimar carojosamente que 
êsse quadro aqui esboçado a largas 
pinceladas nada é alentador para os 
verdadeiros democratas. 

Não se pode ignorar a existência de 
diversas causas que em sua complexidade 
originaram êsse estado de coisas e 
concorrem para a perigosa e 
aparentemente superficial estagnação em 
que nos encontramos, não obstando já 
estamos há tão pouco tempo do dia 
marcado para as eleições. 

Dentre elas figurará por certo a 
renúncia do Sr. Jânio Quadros á Presidência 
da República e em consequencia as 
medidas que tiveram de ser tomadas para 
sustar a crise politica-militar de agôsto 
quando surgiu a necessidade da coalisão 
das fôrcas partidárias, para defesa das 
instituições mas a subsistir hoje em têrmos 
da confundir e desorientar os vários setores 
da pólitica nacional. 

Todavia parece que muito deve a 
conjuntura atua á situação a que 
chegamos pela manutenção de um 
sistema eleitoral desatualizado e incapaz 
de servir de veículo á concretização do 
autêntico regime representativo que a 
opinião pública reclama. 

Em síntese parece termos chegado 
ao duro impasse, de pretendermos  
realizar uma democracia e procedemos  
a eleições que distorcem a vontade  
popular pela predominância categórica  
 

do poder ecoonômico na decisão dos 
pleitos. 

O preço elevado da campanha 
desencoraja os bens candidatos enquanto 
determina uma espécie de seleção ás avessas 
na organização das chapas eleitorais. 

Muito se tem falado de dois anos a esta 
parte em reformas de base. Muito pouco ou 
nada se tem feito em seu favor, enquanto o 
tempo vai passando irremediávelmente, e 
pois a agravar problemas, que entretanto 
carecem de remédio urgente. 

Dentre tais reformas uma das mais 
baratas e mais simples, embora de 
múltiplas implicações na vida nacional, é 
a eleitoral, sem dúvida a mais importante 
todavia por ser a que atinge o fundamento 
mesmo onde se deve alicerçar o regime 
democrático. 

Existe já uma indisfarçável tendência 
para não a levar a efeito para o pleito 
próximo, sob a alegação da 
inconveniência de alterar as regras do 
jôgo eleitoral na vizinhaça da eleição. 

Com êsse procedimento iremos 
recair no grave êrro de premover novo 
pleito eleitoral com os mesmos defeitos 
que temos criticado e que reconhecemos 
ser causadores dos males que afligem o 
sistema democrático representativo no 
País. 

Insisto em repetir nesta. Casa que a 
tradição brasileira tem primado em só 
admitir reformas sob o guante da 
necessidade premente. 

Temos assim anda o mês de junho 
ao menos para melhorar de alguma forma 
o nosso sistema eleitoral. 

Confesso-me algo pessimista quanto 
á essa possibilidade mas me sinto no 
dever de pleiteá-la. Pois não me posso 
conformar a que perdure a situação 
vigente que considero o prólogo dos mais 
sérios distúrbios da vida pública do País. 
O povo brasileiro tavez não suporte mais 
ser iludido mais uma vez. Talvez não 
suporte mais um novo período de 
incapacidade na solução de seus magnos 
problemas, enquanto aprecio o mandato 
público apenas como fonte de prestígio, 
de poder ou de riqueza dos seus 
detentores, o mandato como instrumento 
para satisfação dos interêsses privados e 
desprêzo do interêsse público. 

Hoje em regra só os ricos se elegem. 
Só êles poderão arcar com a propaganda 
eleitoral dispendioza Só êles poderão 
proporcionar transporte e fornecer 
alimentação aos eleitores. Só êles poderão 
pagar milhões de cédulas eleitorais e 
dispender milhões de cruzeiros na sua 
distribução ao eleitorado. 

Sabemos como sastisfação do 
transporte serve como poderoso meio de 
aliciamento dos eleitores  

Sabemos o que representa o 
exército de cabos eleitorais organizados à 
custa do dinheiro ou do poder das 
nomeações. 

Só uma mentalidade de avestruz, a 
esconder a cabeça com o corpo exposto 
ao perigo, deixará de perceber os ricos 
dêsse sistema tacanho, a provocar a 
distorção do regime representativo a 
desprestigiar a democracia a sublevar o 
povo, que vai cada vez mais criando a 
consciência de não se deixar mais 
explorar. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Permete V. Exa. um aparte? 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
muita honra. 

O SR. VILLASBÔAS: – Todos os 
males que V. Exa. está catalogando em 
relação ao sistema eleitoral vigente 
decorrem de uma única regra errada a 
votação nominal a votação individual. 
Precisamos votar em legendas prestigiar 
os Partidos e não as pessoas. 
Se adotarmos o sistema que nosso.
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Constituição estabelece – o do voto 
partidário, o voto em legenda – teremos 
eleições saneadas de tôdas essas falhas. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – V. 
Exa. tem tôda razão. Agradeço o 
importante aparte do nobre Senador João 
Villasbôas. 

Mais uma vez repito a advertência de 
que ou reformamos o barco ou 
soçobramos com êle. 

Dois projetos pelo menos existem no 
Senado Federal que já ensejariam um 
bom comêço dessa necessária reforma; 
com sua aprovação, nos têrmos em que 
forem possíveis afinal, marcando desde já 
o início de uma revisão mais ampla em 
futuro próximo: o projeto Fernando Ferrari 
que institui a cédula oficial de votação e o 
projeto Milton Campos que cria a eleição 
por distritos. 

Já faríamos muito se desde Iogo 
aprovássemos a cédula única oficial, o 
que cabe perfeitamente dado se 
encontrar o projeto pronto para votação e 
nesta Casa. 

Ccmpreendo os receios que a 
instituição da cédula oficial, provoca nos 
políticos conservadores. 

As conquistas no campo eleitoral só 
se fazem com naturais resistências da 
situacão dominante. 

Com o tempo, no entanto, ver-se-á 
que elas valeram a pena, quando fôr 
possível perceber as suas vantagens. 

É de apenas doze ou treze anos 
atrás o tempo em que se alegava 
inconveniência e cálculo impossível da 
distribuição proporcional das sobras; hoje 
rotineira em qualquer eleição e em 
qualquer lugar do País. 

Os próprios partidos nacionais 
nasceram sob a descrença geral quanto à 
sua sobrevivência. Apesar de tôdas as 
deficiências já atingiram quase vinte anos, 
de qualquer forma prestando grandes 
serviços. 

Ainda nos lembraremos das 
tertúlias parlamentares e dos debates 
na Impensa e nos partidos ao tempo 
em que pelos idos de 1953 se discutia 
o projeto que obrigaria retrato nos 
títulos eleitorais. Argumentava-se 
enfàticamente que seria impossível 
cumprir essa obrigação nos recantos 
remotos do interior brasileiro e nas 
zonas rurais, onde se dizia não se 
encontrariam fotógrafos, ou seriam 
poucos, ou difícil o eleitor tirar retratos, 
em número de três. Hoje isso se faz! 
Houve já quatro eleições nacionais 
após a Lei nº 2.084, de 12 de 
novembro de 1953, com retratos nos 
títulos. Tudo certo! 

O mesmo aconteceu com a 
instituição da fôlha individual de votação. 
O mesmo quanto à obrigação de 
comparecer o eleitor ao Cartório e fazer o 
requerimento do próprio punho. 

Quando em agôsto de 1955, às 
vésperas da eleição presidencial, 
entendeu-se de instituir a cédula única, 
houve uma celeuma. Deu certo! Não deu? 

A mesma celeuma quando se 
estendeu a cédula única a tôdas as 
eleições majoritárias. Muitos de nós 
Senadores fomos eleitos já com ela em 
1958. E será que todos nós só nos 
elegemos porque figurávamos em 
primeiro lugar na lista dos nomes de 
candidatos na cédula?! 

Quando a lei San Tiago Dantas 
ínstituiu em abril de 1960 a cédula única 
para as eleições proporcionais dos 
candidatos à Assembléia Legislativa e 
Constituinte do Estado da Guanabara foi 
uma tempestade de dúvidas e de criticas. E 
que aumentaram ainda quando em 
meados de agôsto, para uma eleição em 3 
de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral 
baixou a famosa Resolução nº 6.484, de 
12-10-60, instituindo o hoje conhecido 
modêlo de cédula e o então malsinado 
critério de um número de centena para 
cada candidato, com a colocação dos parti- 
 

dos na cédula pelo seu registro inicial na 
Justiça Eleitoral. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
muito prazer. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Estou, em princípio, de inteiro acôrdo com 
V. Exa., quando propugna a modificação 
da lei eleitoral e defende a instituição da 
cédula única. Minha disposição é de votar 
pela cédula única. Mas não podemos 
deixar de reconhecer deficiências na sua 
aplicação. Será necessário que a cédula 
única seja organizada em moldes capazes 
de suprir as lacunas como, por exemplo, o 
caso de haver numerosos eleitores de 
poucas letras. Tenho em minhas mãos 
uma ficha dos votos em branco, nas 
eleições para Senador, realizadas em 
Minas Gerais em 1960, quando fui eleito 
representante ao Senado. De dois milhões 
e trezentos mil eleitores, seiscentos e 
oitenta e oito mil e seiscentos e vinte e seis 
votaram em branco. V. Exa. bem 
compreende que êsses votos em branco 
exprimem uma abstenção do eleitorado, 
em regra, determinada pela sua confusão 
no ato de votar. O eleitor perturba-se, não 
sabe, como proceder na cabine e o voto sai 
em branco. Num eleitorado de dois milhões 
e trezentas mil pessoas, seiscentos e 
oitenta e oito mil e seiscentos e vinte seis 
votos em branco constituem porcentagem 
muito elevada. Tenho em mãos uma ficha 
de votos nulos ou votos dados 
deficientemente; são quarenta e seis mil e 
duzentos e vinte e seis votos. De modo que 
volto ao que disse a V. Exa.: embora de 
acôrdo com a instituição da cédula-única, 
penso que deveria ter condições de 
assegurar aos eleitores confusos ou aos 
inexpertos ou ainda aos de poucas letras, 
facilidades no exercício do direito do voto, 
para que êste não saia em branco eu não 
seja nulo. Muito grato a V. Exa. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Eu é 
que agradeço o aparte de V. Exa. As 
estatísticas das eleições de 1960, em 
Minas Gerais, revelam características 
muito especiais. Em 1958, no próprio 
Estado montanhês, foi adotada a cédula-
única, para o voto majoritário, foi adotada 
em duas eleições presidenciais e em mais 
dois pleitos estaduais. Portanto, ela já 
aprovou. Agora, caberia, talvez, examiná-
la no que respeita à eleição proporcional. 
Seja como fôr, darei, no correr do meu 
discurso, a resposta ao importante aparte 
do nobre Senador Nogueira da Gama. 

Dizia eu que, na Guanabara, após 
tanta celeuma a respeito da adoção da 
cédula-única para eleição proporcional e 
da questão de número para cada 
candidato, tudo deu certo. 

Houve a eleição e tudo correu bem. 
Houva a apuração e tudo correu normalmente. 
Os resultados da eleição corresponderam aos 
prognósticos dos "experts". 

Tanto se falou contra o sistema, 
antes da eleição. Hoje todos os partidos 
da Guanabara querem cédula única para 
deputados federais e estaduais. 

Fala-se em adotar então só para a 
Guanabara., a título de experiência. Mas 
foi a êsse título que se fêz a eleição em 
1960! E deu certo! Tanto na Zona Sul, 
como na zona Norte, na Suburbana como 
na Rural, em Copacabana como nas 
Favelas, do Rio de Janeiro, com um 
eleitorado de mais de um milhão e cem 
mil eleitores, condensado em uma nesga 
de terra. Com a apuraçao feita no 
Maracanã, simultâneamente, por meia 
centena de juntas Apuradoras. 

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

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
muita honra. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – 
Gostaria que V. Ex.ª explicasse qual o 
número de votos em branco na votação 
do Estado da Guanabara, porque por êle 
se poderá aferir da vontade do eleitora-
 

do. Sou contra a cédula única para o voto 
proporcional, porém para o majoritário, 
não, porque o número de candidatos a 
pequeno. Por exemplo, se são dois ou 
quatro candidatos ao Senado para eleição 
proporcional em um Estado que tem trinta 
e cinco candidatos a deputados federais, 
trinta e tantos outros a deputados 
estaduais e outros vinte para vereadores, 
é quase impossível usar a cédula única 
pela dificuldade que o eleitor encontra na 
escolha dos nomes. Do resultado dos 
votos em branco pode-se saber então se 
o eleitor vatou certo. Raros são os que 
vão ás urnas para votar em branco; o voto 
em branco significa, portanto, voto de 
eleitor que não soube votar. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – É 
com satisfação que respondo ao aparte 
do nobre Senador Lobão da Silveira. 

Em 1960, no Estado da Guanabara e 
houve eleição experimental para 
Presidente, Vice-Presidente da República 
e para Governador do Estado. Para 
Governador do Estado havia quatro 
candidatos, para Deputados Estaduais, 
voto proporcional, e mais a eleição de 
trinta Deputado. Portanto, cada partido 
podia indicar tinta e mais um têrço da 
suplência equivalente a quarenta 
candidatos. 

Disputaram a eleição no meu Estado, 
trese Partidos Como havia coligações a 
disputa ficou entre dez legendas. Posso 
dizer a V. Ex.ª que o número de candidatos 
a Deputado Estadual acercou-se de mil. 
Não obstante, o sistema de números 
funcionou perfeitamente, ou seja num 
quadrilatero colocado na frente da legenda 
do Partido o número correspondente ao 
candidato. 

Na época, em que o Tribunal Superïor 
Eleitoral usou dêste critério, foi um Deus nos 
acuda na Guanabara. Todo mundo dizia que 
tinha passado a vida inteira a constituir um 
nome para ser transformado em número. 
Ora, ninguém ia votar no número, e sim na 
pessoa através do número, de acôrdo com o 
processo de eleição. 

Antes do pleito na Guanabara, dizia-
se o que hoje ainda se diz quando se 
pleiteia novas conquistas ou 
aperfeiçoamentos. Entendem que não dará 
certo, que o eleitor das favelas e dos 
subúrbios não saberão votar, querem a 
cédula única porque o nosso eleitorado era 
o eleitorado esclarecido e granfino da Zona 
Sul, e que êste sabia votar mas que não 
era possível ao eleitor guardar um número 
para votar no seu candidato; que, enfim, a 
apuração ia ser uma balbúrdia, porque não 
era possível haver maior fiscalização. 

Todos êsses argumentos foram 
apresentados antes das eleições. De 
maneira que, hoje, se diz que a cédula única 
para as eleições proporcionais só dá ou deu 
certo nas eleições da Guanabara. Antes das 
eleições, entretanto, lá se dizia que não ia 
dar certo, nem na votação, nem na 
apuração. A verdade, porém, é que deu 
certo. É verídico, ainda, que o eleitorado da 
zona suburbana, da zona rural e das favelas 
votou muito bem com a cédula única. E terá 
votado até melhor do que antes, porque 
muito mais livremente. 

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

O SR VENÂNCIO IGREJAS: – Pois 
não! 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Alegam os adversários da cédula única que 
esta só pode funcionar bem entre as 
populações já adaptadas a um regime 
civilizado. Entretanto, como V. Excelência 
acaba de dizer, os habitantes das favelas do 
Rio votaram bem com a cédula única. Se, de 
um modo geral, esperassemos que o Brasil 
se alfabetizasse integralmente para usar a 
cêdula única, não sei se antes do Ano 2.000 
estaríamos usando essa cédula. É, por 
conseguinte, muito natural que se procure 
civilizar o povo, que é analfabeto, ensinando-
o a votar. A cédula única é o melhor meio de 
ensinar eleitor a ser cidadão responsável. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Queria agradecer o aparte de V. Ex.ª e 
concluir minhas considerações em 
resposta ao aparte do nobre Senador 
Lobão da Silveira, anterior ao de V. Ex.ª 
dizendo que outro argumento se 
apresentava, o de que o eleitor ia passar, 
na Guanabara, na eleição de 1960, um 
tempo tal na cabina, que a eleição iria 
entrar pela madrugada até o dia imediato. 

Foi argumento que a imprensa 
divulgou. Os Srs. Senadores terão lido. 

Acontece que a eleição terminou 
como as anteriores, normalmente, ao fim 
da tarde, sem ocorrer o que se predizia 
como inevitavelmente sobretudo nas 
zonas suburbana e rural, ou nas seções 
eleitorais das favelas. 

Por outro lado, o número de votos 
em branco não alterou em nada os 
prováveis resultados de eleição; não os 
tenho de cabeça, mas posso inclusive 
informar que não só foram reduzidos 
como, porque o Secretário do Tribunal me 
informou – na época, como hoje, era eu 
procurador da U.D.N. junto ao Tribunal – 
que o número de votos nulos ou em 
branco, nas eleiçoes proporcionais, foi 
relativamente inferior ao das eleiçõos 
anteriores! 

O que houve, aliás, foi um fato 
surpreendente que nada tem a ver com 
as eleições proporcionais, e que, no meu 
entender, justifica a tese da cédula única. 
Foi o caso da candidatura Milton Campos 
Vice-Presidente da República, na cidade 
do Rio de Janeiro onde houve, realmente, 
grande número de votos em branco. 

Mas aí, o eleitorado já sabia votar 
com a cédula única, porque já tinha 
votado nas eleições de 1955 para 
Presidente e Vice-Presidente da 
República, da mesma forma como para 
Senador e para Suplente de Senador nas 
eleições de 1958. 

Mas, o que houve? 
Exatamente o chamado eleitorado 

esclarecido, o eleitorado da Zona Sul, 
votou para Presidente e se "esqueceu" 
quase em massa, de votar para Vice-
Presidente da República... O nobre 
Senador Milton Campos teve, realmente, 
uma vitória espetacular na Guanabara, 
sobretudo em Copacabana, enquanto o 
chamado eleitorado modesto, humilde, 
pouco esclarecido da zona suburbana, 
da zona rural e das faveIas votou 
direitinho no candidato a Vice-
Presidente. Não colhe, portanto, o 
argumento de que nem sempre 
devemos ter em pouca conta o chamado 
eleitorado modesto, humilde ou pouco 
esclarecido. O eleitor é muito mais 
esperto do que se supõe, e hoje em dia 
está cada vez mais esperto. 

Precisamos, Sr. Presidente e 
Senhores Senadores, instituir a cédula 
oficial e ensinar o eleitorado a votar com 
ela. Este representa um aperfeiçoamento 
do sistema eleitoral. Dentro em breve 
êsse aperfeiçoamento estará integrado, 
normalmente, na rotina da eleição, como 
hoje estão as contraditórias conquistas do 
passado. 

A cédula única representa uma 
evolução e só pela prática de seu uso se 
aperfeiçoará. 

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

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
satisfação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Nobre 
Senador, participo inteiramente do 
pensamento de V. Ex.ª. Considero a cédula 
única processo eficiente para a votação. 
Não sinto, por outro lado, o que muitos têm 
revelado, isto é, que ela irá criar 
dificuldades ao eleitorado menos 
esclarecido. Não creio que tal aconteça. 
Naturalmente, aplicada para a eleição de 
Deputado Federal ou Estadual, reconheço 
trazer dificuldades, porque o número de 
representantes é grande. Tornar-se-ia difícil 
para o eleitor, ao penetrar na cabina, en-
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contrar o nome do candidato de sua 
preferência. Hoje há, porém, vários 
processos em vista, inclusive uma 
sugestão muito interessante do nobre 
Senador Ary Vianna – a das letras. Nesse 
caso seria fácil encontrar o nome do 
candidato. No instante em que V. Ex.ª 
trata com tanta eficiência o problema, faz 
com que eu me recorde do fato ocorrido 
hoje, quando da reunião de vários líderes. 
Um dos assuntos tratados foi a 
necessidade de o Senado apreciar a 
reforma eleitoral. É mesmo pensamento 
predominante de que devemos colocar a 
matéria quanto antes em pauta, em 
regime de urgência ou mesmo de 
urgência urgentíssima. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Muito agradeço ao aparte do nobre 
Senador Lima Teixeira e, sobretudo, a 
informação que traz, realmente 
promissora. 

Não pretendo, no meu discurso, 
como vêem os nobres Senadores, 
apreciar este ou aquele processo. Apenas 
cito os números para referir-me ao fato de 
que foi adotado nas eleições de 1960 no 
Guanabara. Acredito, no entanto, que 
precisamos adotar bom critério a respeito. 
Essa discussão, porém, pela sua 
natureza técnica, foge um pouco ao 
discurso que estou pronunciando. O que 
desejo ressaltar é a necessidade de se 
instituir a cédula oficial, pelas reais 
vantagens que oferece. Não constitui 
argumento afirma-se que não é possível 
fazê-lo, por há um eleitorado incapaz. 
Primeiro, como sabermos, de antemão, 
se êle é ou não capaz de usá-la? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Claro, 
evidente. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Depende, inclusive, do próprio processo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Além 
disso, os candidatos hoje em dia se 
esmeram em dar explicações ao 
eleitorado, a fim de esclarecê-lo. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Exato. 

Segundo, porque não podemos 
inverter os têrmos da questão, de não 
adotarmos a cédula única porque há 
eleitorado ignorante. O que devemos 
fazer é o contrário; criar primeiro a cédula 
única, para que o eleitorado incapaz não 
vote; instruir o eleitorado ignorante, 
educá-lo, para que vote bem com a 
Cédula Única. Assim, teremos realmente 
a verdadeira Democracia. 

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

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com 
prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – No 
cumprimento da Constituição, tendemos 
para o Voto Universal, isto é, incluir o voto do 
analfabeto. Em nenhum dos sistemas 
lembrados para estatuir a cédula única, se 
pode adaptar o voto do analfabeto. V. Ex.ª 
declara que a prática da cédula única 
excluirá os que não sabem votar de acerado 
com a Lei. Não poderão, assim, cumprir o 
seu dever de eleitor, nos têrmos da aliciação, 
seja qual fôr a fórmula apresentada. Portanto 
restringiremos o eleitorado. Os semi-
alfabetizados que hoje votam deixarão de 
fazê-lo, porque não poderão assinalar, com 
precisão, os candidatos constantes da 
cédula única. Nossa tendência, ao contrário, 
é para ampliar a votação: estendê-la a todos, 
analfabetos, semi-alfabetizados e 
alfabetizados. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Responderei ao aparte de V. Ex.ª no 
transcurso do meu discurso, poi êsse 
aspecto do problema está nêle 
focalizado. De antemão, provarei que o 
sufrágio universal de modo algum se 
adaptou ao voto do analfabeto. Minha 
tese é a de que devemos realmente dar 
ao povo a oportunidade de votar, mas 
devemos sobretudo dar-lhe o grande 
ensejo de alfabetizar-se. Se algo deve 
 

ser universal, no mundo de hoje, é a 
alfabetização do povo. 

Sua grande finalidade e sua eficiente 
vantagem está em ser meio para reduzir a 
influência do poder econômico. Evita as 
despesas de confecção cara das cédulas 
avulsas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – E' 
verdade, reduziria de muito as despesas. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Acaba com a despesa e o privilégio dos 
ricos quanto à distribuição das cédulas ao 
eleitorado. 

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

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Pois 
não. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Estou certo de que a cédula única e a 
eleição por distritos anulara, pelo menos, 
noventa por cento das probabilidades de 
vitória dos que, com o dinheiro, 
pretendem chegar as posições oficiais. 
seria, realmente, o remédio mais 
produtivo e certo para evitar-se a 
corrupção, empregada larga mano pelos 
donos da riqueza. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – 
Acolho o aparte de V. Ex.ª. V. Ex.ª possui 
longa experiência na vida política 
brasileira. 

A cédula única, Sr. Presidente, 
reduz a influência dos governos nos 
pleitos e facilita a apuração da verdade 
eleitoral. 

Integra o povo no mais legítimo 
processo da democracia representativa. 
O eleitor não leva a cedula. Não vai ser 
revistado pelo cabo eleitoral. Vota 
livremente! 

Diz-se que o eleitorado do interior 
não está educado para utilizá-la. Mas não 
podemos manter o êrro por causa da 
ignorância. Devemos educar o povo para 
usá-la e assim combater. 

O argumento é insubsistente, pois a 
cédula é um meio de aperfeiçoamento. 
Quem não é capaz de votar com ela, não 
deve ser também capaz de exercer o 
voto. 

E o mesmo caso do voto do 
analfabeto. No lugar de fazer o analfabeto 
votar, o que se precisa é educá-lo 
primeiro e depois então lhe dar, como 
prêmio, o direito do voto, galardão da 
cidadania. Êste sim; é o interêsse público! 
(Muito bem!). 

Apelo para os líderes a fim de que ao 
menos encontrem uma fórmula que 
represente agora um progresso sôbre o 
que aí existe. 

Apelo também para que o Congresso 
Nacional emende o Projeto no sentido de 
incluir medidas objetivas contra a 
influência do Poder Econômico, tais como 
as que levem o Govêrno a financiar o 
transporte e a alimentação, como 
disciplinar a propaganda eleitoral, para 
evitar a preponderância dos ricos, o 
sistema das "caixinhas", a prática malsã 
do clientelismo. 

O que pedimos não constitui mero 
diletantismo doutrinário. Trata-se da 
defesa da ordem legal, do regime 
democrático, do nosso sistema de vida. 

A democracia só pode sobreviver 
quando os cidadãos têm igual 
oportunidade de vencer na vida e de 
culminar os órgãos dirigentes da 
coletividadè pelo valor de seus méritos e 
jamais na proporção de suas riquezas. 
(Muito bem. Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Mem de Sá, por 
cessão do nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

O SR. MEM DE SÁ (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, agradeço inicialmente a 
gentileza do nobre colega Senador Gilberto 
Marinho dando-me oportunidade de ocupar 
a tribuna ainda na Hora do Expedient, 
com a finalidade de justificar as ra-
 

zões que me levaram a appresentar a 
Emenda nº 29 ao Projeto de Lei 
Complementar. 

Esta emenda, como é sabido, foi a 
que maior repercussão e debate suscitou 
na tramitação do Projeto nesta Casa. Tão 
grande tem sido a controvérsia, tão 
numerosas e acerbas as críticas a ela 
apostas que eu me sinto rigorosamente 
no dever de explicar aos eminentes 
colegas as razões de meu procedimento. 

Sei, perfeitamente, que esta emenda 
está condenada a uma rejeição quase 
que unânime. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Ex.ª 
está prejulgando o Plenário. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não prejulgo, 
conheço a opinião de meus colegas e não 
há prejulgamento no conhecimento exato 
dos fatos. Não pretendo debate porque o 
tempo me é curto. Solicito, justamente por 
isso, reservem os eminentes Pares os 
seus apartes apenas para os pontos aos 
quais considerem indispensáveis opor 
objeções. 

Sr. Presidente e nobres colegas, 
inicialmente desejo acentuar que a 
elegibilidade dos Ministros, 
consubstanciada na minha emenda, é 
uma questão eminentemente política. Nas 
questões políticas é possível distinguir-se 
dois tipos de objetivos: o objetivo mediato, 
de longo alcance, e o imediato, de 
alcance direto. 

O objetivo mediato, de alcance 
remoto, concerne ao funcionamento do 
sistema parlamentar, bem ou mal 
instituido pelo Ato Adicional. 

O alvo imediato concerne à 
permanência do atual Conselho de 
Ministros. Devo acentuar e frisar que o 
meu objetivo foi exclusivamente o 
primeiro. 

Foi o objetivo que diz respeito ao 
funcionamento do sistema parlamentar, 
sem ter em vista nem tomar 
conhecimento da constituição do atual 
Gabinete. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Nem 
do seu funcionamento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nem do seu 
funcionamento. Vejo só o problema do 
funcionamento do sistema parlamentar. 

Êsse sistema parlamentar, como se 
sabe, foi instituido de forma altamente 
defeituosa, na letra e, mais ainda do que 
na letra, na interpretação que à letra se 
deu pela prática. 

Sabemos das razões que até certo 
ponto, se não justificam; explicam as 
distorsões sofridas. Essas distorsões 
impostas à aplicação do sistema 
parlamentar decorrem, como se sabe, da 
situação singular criada pelo fato de o 
Vice-Presidente da República, chamado a 
assumir a Presidência, sentir-se com 
direitos de ocupar o pôsto na plenitude 
dos direitos que a Constituição então lhe 
outorgava. Daí tudo, mais que se seguiu, 
sobretudo, como disse e reafirmo, pela 
má interpretação dada aos textos, tendo 
em consideração as pessoas. 

Não é meu objetivo fazer a crítica 
dessas pessoas e da conduta que elas 
têm tido, isto é, da conduta do Presidente 
da República e da conduta do Primeiro 
Ministro. Isto me levaria a um outro 
terreno, a um terreno polêmico e político 
imediato, que não está nas cogitações da 
minha intervenção. Apenas assinalo um 
fato – com o qual todos concordam: o 
sistema parlamentar que o Ato Adicional 
pretendia introduzir, nasceu defeituoso já 
na letra, e quase se tornou abortivo pela 
aplicação, no funcionamento. 

Ora, sendo assim, em face desta 
realidade incontestável, entendia eu, como 
parlamentarista convicto, como preconizador 
dêsse sistema há cêrca de trinta e cinco 
anos e um dos integrantes daquela 
vanguarda que do Rio Grande partiu com as 
lições de Silveira Martins; entendia eu 
necessário preservar o funcionamento do 
 

regime de nova, distorsões, de novas 
deturpações, de novos percalços. Daí a 
necessidade desta Emenda, cuja 
supressão, a meu ver, ainda mais agrava, 
ainda mais concorr para o imperfeito 
funcionamento do paerlamentarismo. 

Realmente, uma das críticas mais 
comuns, mais freqüentes ao sistema 
parlamentar – e eu as conheço bem 
porque cansei de suportar debates em 
diversos pontos do Brasil quando 
preconizava o sistema – uma das críticas 
mais frequentes e comuns que se dirigem 
ao parlamentarismo é a da instabilidade 
ministerial e, como decorrência, da 
instabilidade governamental. E é sempre 
comum citar-se o caso da França em que 
os Gabinetes caem em sucessão quase 
ininterrupta. 

Ora, se esta é uma das objeções, é 
evidente que não se deve criar 
artificialmente uma nova hipótese de 
queda de Gabinete, como seria a da 
necessidade da desincompatibilização 
antes do pleito por término do mandato 
parlamentar. 

Pelo funcionamento do sistema, – e 
eu lembro que o sistema parlamentarista 
aplicado como deve ser é um sistema 
perfeito; em que há um equilíbrio e 
harmonia admiráveis, de peças 
engrenadas – a Câmara dos Deputados 
sofre a dissolução quando em face de uma 
grave crise, de uma grave divergência 
entre ela e o Gabinete, o rei ou o 
Presidente da República decidem fazer a 
consulta ao eleitorado. Esta é a hipótese da 
dissolução da Câmara, como ínsita ao 
funcionamento do sistema, como recurso 
que só o sistema parlamentarista oferece, 
de se consultar o povo eleitorado, para 
dirimir uma controvérsia grave. 

Só o sistema parlamentarista oferece 
essa virtude de não dar a nenhum 
governante mandato de prazo certo, 
permitindo sempre que o mandante, o 
senhor, que é Povo, decida a controvérsia 
grave. 

Sendo assim, quando há uma 
dissolução de Câmara, é evidente que os 
Ministros não se podem tornar inelegíveis, 
não podem deixar de concorrer ao novo 
pleito. Por que, então, exigir que êles se 
desincompatibilizem na hipótese, que muitas 
vêzes é menos frequente, de chegar ao 
término do seu mandato sem ter havido a 
dissolução da Câmara? O têrmo do mandato 
existe em todos os países com sistema 
parlamentar, e equivale à dissolução da 
Câmara, porque o seu mandato findou. A 
situação, entretanto, não é diversa; os 
Ministros que lá estavam, devem poder 
concorrer, da mesma forma que concorrem 
quando a Câmara é dissolvida. 

Há, ainda, a indagar, como argumento 
de grande fôrça, é que essa inelegibilidade 
que se impõe, com a rejeição da minha 
Emenda, pode, num determinado caso e 
muito frequentemente, violentar a vontade 
da Maioria da Câmara. 

O Gabinete é uma delegação do 
Parlamento. Se o Gabinete goza da 
confiança dêsse Parlamento por que 
obrigá-lo à desincompatibilidade, se a 
Câmara lhe está dando apoio, se a Câmara 
deseja que os Ministros continuem? 
Lembro que não focalizo o caso vertente; 
estou focalizando o caso em teoria: há um 
Gabinete em funcionamento, que goza da 
absoluta confiança da Câmara. Ao chegar 
aos três meses antes das eleições, por 
têrmo do mandato não obstante êsse 
Gabinete ter delegação da Câmara e a 
Câmara continuar dando-lhe integral apoio, 
êsse Gabinete tem de sair, violentando a 
vontade da Maioria, apenas para 
desincompatibilizar-se. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito 
prazer. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com a 
admiração que tenho por V. Ex.ª, me
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permito de responder simplóriaminte á 
interrogação que V. Ex.ª esta formulando, 
quando vê, na aplicação do texto 
constitucional relativo à inelegibilidade, 
dentro da hipótese focalizada par V. Ex.ª, 
um desrespeito ao voto de confiança 
dado pela Câmara ao Gabinete. Não e, 
absolutamente uma inversão de valores; 
não significa absolutamente subversão, 
colocar acima das preferências, acima 
das decisões do Parlamento, a execução 
fria e implacável do texto constitucional. 

O Gabinete goza, na hipótese 
figurada por V. Exa., da confiança do 
Parlamento, mas acima da autoridade do 
Parlamento, acima das preferências do 
Parlamento está o dispositivo o 
constitucional do qual o próprio 
Parlamento depende. Colocarei, ainda. 
uma questão importantíssima no exame 
dêste problema que V. Exa. versa com 
tanta autoridade. Devemos ajustar as 
peculiaridades nossas à índole das 
instituições ou, ao contrário, devemos 
moldar as iìstituições em conformidade 
com as peculiaridades nossas? 
Naturalmente porque se impõe a 
necessidade de modelar as instituições às 
nossas peculiaridades é que o dispositivo 
constitucional estabelecendo a proscrição 
da elegibilidade dos Ministros, no caso do 
regime parlamentar, se impõe como uma 
necessidade imperiosa. Estivessemos 
noutro País, ou tivéssemos alcançado 
outro estágio, eu faria côro com V. Exa. 
na defesa da elegibilidade dos Ministros 
no regime parlamentar; mas conhecendo 
como conheço – e V. Exa, melhor do que 
eu conhece as peculiaridades brasileiras, 
seria fazer tabula rasa de um postulado 
ético proscrever a inelegibilidade que a 
Constituição estatui. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço 
imensamente o aparte do nobre colega a 
quem muito prezo. Aliás, o aparte de S. 
Exa. não foi apenas a esta argumentação, 
foi um pequeno discurso sôbre tôda a 
matéria. Pederia até a S. Exa. tivesse a 
bondade de permitir que eu continuasse, 
pois o tempo de que disponho é pouco. O 
ponto central da argumentação de S. Exa. 
foi o aspecto constitucional, e éste eu 
deixei para depois. Vou focalizar o 
aspecto constitucionial, dentro em breve. 
De modo que considero que o meu 
argumento – que é apenas de ordem 
lógica, do funcionamento do sistema – 
tem inteira validade. 

Forcar um Ministério a cair, gozando 
êle da plena confiança da Câmara dos 
Deputados é, dentro do sistema 
parlamentar, uma incongruência, um 
absurdo. 

Se o Gabinete está com o apoio, do 
Parlamento, não se compreende seja êle 
forçado a cair em nome de uma suposta 
incompatibilidade que nos veio de uma 
Constituição anterior, presidencialista, 
porque, numa constituição parlamentarista, 
êsse dispositivo não pede haver. Êsse 
absurdo precisa ser registrado. 

A rejeição da minha emenda força a 
que um Gabinete, com maioria sólida no 
parlamento, seja obrigado a sair, e que 
êsse Parlamento seja forçado a aceitar 
um Gabinete a quem êle provávelmente 
dará menos confiança e menos apoio, o 
que e completa inversão do sestema. 

Há ainda outro argumento a considerar, 
de ordem prática, imediata: é a situação que 
se cria para o País. Forca-se um Gabinete a 
renurciar três meses antes das eleições, 
criando-se assim artificialmente uma crise na 
política do País. O País está em calma com 
um Gabinete estável; no entanto, cria-se, forja-
se artificialmente uma crise às vesperas de 
eleição e com uma agravante terrível, a da 
extrema dificuldade de se organizar novo 
Gabinete. pois para êsse novo Gabinete, 
desde logo, estão excluidos todos os homens 
públicos qualificados no País. Porque – e 
agora chamo a atenção dos nobres  
colegas – no sistema parlamentar, quando 
 

funciona devidamente, todos os homens 
políticos, todos os homens que amam a 
vida pública, por vocação, pelo desejo de 
servir, por ambição ou por vaidade – seja 
qual fôr o motivo que os levem a arena da 
atividade pública – todos os  homens com 
esta vocação ou tendência estão no 
Parlamento, sobretudo na Câmara dos 
Deputados. Num regime parlamentar, 
lógicamente, os Gabinetes e os 
Conselhos saem da Câmara dos 
Deputados. Então, é para lá que se 
dirigem todos os grandes políticos. Temos 
o exemplo da Inglaterra, ond Churchil, 
com oitenta e sete anos de idade, 
continua Deputado. 

Não se compreende um político fora 
do Parlamento, no sistema parlamentar. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Estou de 

pleno acôrdo com as considerações de V. 
Exa.. Encontro, porém, um óbice 
constitucional na aprovação da emenda. 

O SR. MEM DE SÁ: – Tratarei dêste 
assunto depois. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Não me 
parece que através da Lei Complementar 
passamos ir de encontro ao que o Ato 
Adicional estabeleceu. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está 
se antecipando; ainda não cheguei lá. 

Chamo a atencão dos Srs. 
Senadores para êste ponto: cria-se uma 
crise e crise sem solução. Vamos ter 
agora o exemplo: se formos forçados a 
constituir um Gabinete, para o qual não 
podem concorrer os políticos do País; 
teremos que recorrer, então, aos homens 
que não militam na política, aos que não 
querem se eleger, ou aos que não têm 
condições ou não desejam ser eleitos. O 
pior é que êsse Gabinete, mal constituido, 
organizado de forma precária e 
defeituosa, será desprestigiado de 
antemão, porque desde logo saberá que 
sua finalidade é apenas servir de 
"tampão" por alguns meses, que a sua 
vida é efêmera. Não poderá, sequer, ter a 
veleidade de apresentar um programa de 
Govêrno porque, como aquelas figuras da 
República velha, denominadas de "lenço", 
que ocupavam o lugar até que o Chefe 
política viesse exercer o mandato, é um 
Gabinete precário na sua constituição, 
efêmero na sua duração e desprestigiado 
pelas condições de seu funcionamento. 

Êste fato, portanto, leva o País a 
uma situação de extrema gravidade. 

Quero, ainda, ressaltar aos nobres 
colegas, que essas dificuldades, êsses 
perigos se duplicam e multiplicam com o 
Parlamento em Brasília, onde três ou 
quatro meses antes da eleicão o 
Congresso se esvazia, pois senadores e 
Deputados tem que abandonar esta 
cidade para defender suas eleições, o 
que e perfeitamente humano e legítimo. 

E, então, com o Congresso vazio, 
com Brasília quase deserta. constituir-se-
á um Gabinete fantasma, mal organizado, 
sem autoridade e sem possibilidade de 
realizar, no momento em que o Brasil 
mais do que nunca precisa de um 
Govêrno atuante, forte do ponto de vista 
de apoio política e capaz de enfrentar a 
crise em que se debate. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Não quero 
ser impertinente e até deixei de apartear V. 
Exa. por alguns momentos. Quero apenas 
dizer, que se o Gibinete que ai está, não sei há 
quantos a meses, nada fêz até agora, é bem 
possível. que o que se vai constituir, faça 
alguma coisa. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. ,Exa. é 
otimista. Queria chamar a atenção 
para o mérito de questão. – e deixei 
essa parte para o fim – que diz 
respeito ao sistema, para mostrar que 
o problema da inelegibilidade é 
inerente ao regime parlamentar de 
Govêrno. No sistema parlamentar tem
 

que haver a elegibilidade, pois nêle o 
Ministro é, sobretudo, um parlamentar – 
êle é Ministro per accidens. No sistema 
presidencial, o Ministro é Ministro e só per 
accidens pode ser parlamentar. 

Aliás, até a Constituição de 1934, o 
"Ministro não podia ser parlamentar. A 
constituição de 1934, e depois a de 1946, 
incroduziram essa inovação, considerada 
uma concessão do presidencialismo. Mas 
o que caracteriza o parlamentarismo é o 
fato de, nesse regime de Govêrno o 
Ministro ser antes de mais nada, um 
parlamentar delegado pelo Parlamento 
para exercer uma função. Ele é um 
Parlamentar e como parlamentar não 
pode ser inelegível como os outros não o 
são; e não pode ser inelegível porque 
está sempre sujeito a interpelações e à 
perda da delegação por ato de seu 
mandante, que é um Parlamento. 

Assim, se um Ministro abusa, comete 
excessos ou usa seu poder indevidamente 
para sua eleição, está sujeito às sanções 
próprias e exclusivas do sistema 
parlamentar – a interpelação e a moção de 
desconfiança. Se houver abuso, haverá 
remédio para o abuso. 

Por último, queria fazer um confronto 
entre a Emenda nº 29 e a Emenda nº 17, 
a respeito da qual nenhuma objeção se 
faz. Recebeu ela parecer favorável e, ao 
que sei, nem sofrerá destaque. E' 
Emenda que recolhe um aplauso mais ou 
menos unânime. Estabelece ela que, no 
início de cada Legislatura, proceder-se-á 
á formação de novo Conselho de 
Ministros, naturalmente no pressuposto 
de que o anterior Gabinete não precisou 
demitir-se para se desincompatibilizar. 
Não poderia um dispositivo se referir 
apenas àquele Ministério de emergência 
e tampão. Logo, o pressuposto, não digo 
necessário, mas que o bom-senso e a 
lógica do sistema determinam, é o de que 
há necessidade da formação de um novo 
Gabinete, quando se instala uma nova 
Legislatura, por não haver o anterior 
Gabinete sido destituído para a 
desimcompatibilização. 

Entro ràpidamente, porque o tempo me 
é extremamente curto, no problema da 
constitucionalidade. Desde logo peço perdão 
aos meus eminentes colegas 
constitucionalistas para dizer que não me 
impressiona esta condenacão sumária de 
inconstitucionalidade que tão fàcilmente se 
levanta. Lembro que, há cêrca de dois 
meses, êste mesmo Senado votou e julgou 
perfeitamente constitucional a efetivação dos 
funcionários interinos. 

Ora, o art. 186 da Constituição diz, 
expressamente que a primeira investidura 
em cargos de carreira ou em outros que a 
Lei determinar efetuar-se-á mediante 
concurso. 

Apesar disso, o Senado votou lei 
efetivando, sem concurso, funcionários 
interinos mesmo em cargos iniciais de 
carreira e aindo mais determinou que 
houvesse concurso interno para 
promoção. 

De modo que um Senado que 
considera constitucional e vota esta lei – 
peço perdão por dizê-lo – não tem 
autoridade para considerar mais nada 
inconstitucional. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muita 
honra. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – V. 
Exa. na sua 'justificação, reconheço que 
escapou do Ato Adicional o dispositivo 
relativo á desincompatibilização. Assim V. 
Exa. não pode pretender que a lei 
ordinária reforme a Constituição.  

O SR. MEM DE SÁ: – Mas V. Exa. o 
Senado assim agiram quando, por uma lei 
ordinarissima, adotavam interinos, apesar 
de art. 186 da Constituição. 

Aqui não se trata de lei ordinária,  
e sim da Lei complementar. Naquela 
 

ocasião, porém, era lei ordinária e por ela 
foram efetivados interinas, inclusive em 
cargos de carreira, apesar do disposto no 
Art. 186 da Constituição. 

Portanto. quando me falam em 
constitucionalidade, eu peço licença para 
discordar. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – 
Quer dizer que V. Exa. admite um êrro e 
recomenda outro? 

O SR. MEM DE SÁ: – Digo que não 
há muita autoridade nos que me falam em 
constitucionalidade. Só não a vêem, na 
minha Emenda, os que não a desejam 
ver. 

Sr. Presidente, mais uma vez 
estamos em face de questões políticas e, 
conforme a razão política, se vê ou se 
deixa de ver inconstitucionalidade, como 
não se viu na ocasião da efetivação de 
interinos. Era também uma questão 
política. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – E 
muito perigosa essa interpretação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Só é perigosa 
quando não convém, quando convém não 
é perigosa. O precedente foi aberto. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – V. 
Exa., nesta Casa do Congresso, tem de 
defendido sempre a Constituição. 
Contudo, as suas palavras, neste 
instante, nos aconselham um precedente 
muito perigoso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agora é que 
se vê o perigo. Infelizmente, porém, o 
precedente já foi aberto. 

Sr. Presidente, continuo minhas 
considerações, agora entrando no 
mérito de Emenda, respeitando embora 
o  pontos de vista diversos do meu. Sei 
que eminentes colegas, muito mais 
supridos de luzes do que eu, entendem 
que o texto da Constituição de 1946 
prevalece e não pode ser contornado. 
A meu ver na elaboração do Ato 
Adicional, houve omissão 
perfeitamente explicável, pelas 
condições em que aquêle diploma foi 
vetado. Todos sabem como foi êle 
elaborado noite a dentro, de forma 
atabalhoada e tumultuada, tendo e 
vista a pressão brutal dos 
acontecimentos. 

O grande êrro concedida na ocasião 
foi não se haver adotado como base para 
o Ato Adicional a emenda que havia na 
Câmara dos Deputados de autoria do 
eminente Deputado Raul Pilla. 

Essa emenda era dividida em 
ilegível partes: na primeira se instituia 
tema parlamentar modificando 
inteiramente o capítulo do Poder 
Executivo. Na segunda parte, havia o 
arrolamento de todos os artigos da 
Constituição de 1946, que, direta ou 
indiretamente sofriam influência e deviam 
ser modificadas. A terceira parte 
modificava as disposições transitórias. 

O grande êrro foi de se ter 
modificado apenas a terceira porte 
relativa às disposições emergentes. 
Como o Ato Adicional foi votado às 
carreiras, atabalhoadamente, houve 
essa imperdoável omissão. 

Devo chamar a atenção do 
Senado para o fato de que, numa 
Constituição. existem preceitos 
concernentes ao maquinismo, que 
dizem respeito às instituições e ao 
funcionamento deIas. São preceitos 
cardeais. Ao lado dêstes preceitos 
secundários, que dizem respeito ao 
funcionamento das instituições. 

Ora, o preceito da incompatibilidade 
ao meu ver, é próprio e necessário no 
sistema presidencial; ao contrário no 
sistema parlamentar, êle não pode existir. 
O mecanismo do sistema parlamentar 
impõe, reclama que os Ministros sejam 
elegíveis. 

Então, havendo-se adotado, pelo 
Ato Adicional. o sistema parlamentar, 
lógico e necessário é conciliar, harmo-
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nizar o dispositivo da Carta de 1946 com 
as linhas mestras e fundamentais do 
sistema vigorante. E a lei complementar – 
o nome diz bem! – ao Ato Adicional deve 
ter por fim, entre outros, harmonizar, 
consorciar os dispositivos do Ato 
Adicional com os da Constituição. E êste, 
então, é um dêles. 

A incompatibilidade existia porque o 
sistema era presidencial. Adotado o 
sistema parlamentar, como consequência 
desaparece a incompatibilidade. E a lei 
complementar assim deve dispor para 
que o sistema por ela criado possa 
funcionar. 

O curioso é que o maior argumento 
a favor desta tese, é o Art. 14 do Ato 
Adicional. Tem sido citado como objeção 
maior contra minha emenda. Ainda  
há poucos dias, li que o meu eminente 
amigo, Deputado João Agripino, se 
serviu dêsse argumento como tiro  
de misericórdia no problema da 
elegibilidade. 

O Art. 14 do Ato Adicional é o que se 
refere à hipótese da dissolução da 
Câmara e termina dizendo: 

..."dissolver a Câmara dos 
Deputados, convocando novas 
eleições que se realizarão no prazo 
máximo de noventa dias, a que 
poderão concorrer os parlamentares 
que hajam integrado os Conselhos 
dissolvidos. 

Dissolvidos! Então, se diz, é uma 
ilegível não Foi a exceção prevista. Logo, 
a outra está excluída. 

Mas, por misericórdia, agora sou eu 
que pergunto. São duas as hipóteses de 
a Câmara extinguir-se: ou por têrmo de 
mandatos ou por dissolução. Quer dizer, 
por esta interpretação o Ato Adicional 
permite que os Ministros sejam elegíveis 
numa hipótese e na outra não. Para a 
mesma situação, dois tratamentos. Num 
caso é permitida, a elegibilidade; na 
outra, não. Por que a diferença de 
tratamento? 

Há mais, ainda, para o que, agora, 
chamo a atenção da Casa. 

O grande argumento contra a 
permanência dos Srs. Ministros nas 
respectivas Pastas, o grande argumento 
da necessidade da Sua 
desincompatibilização reside na 
possibilidade de exercerem pressão, 
usando dos cargos para eleição da nova 
Câmara. 

Ora, se assim é, muito mais forte 
razão haveria para impedir a elegibilidade 
na hipótese da dissolução! 

Criando há dissolução da Câmara? 
Existe dissolução quando se 

estabelece o conflito entre o Gabinete e a 
Câmara. Dissolvida a Câmara, pede-se 
ao povo o julgamento. Se o povo dá razão 
ao Gabinete, elege uma Câmara que o 
sustenta; se o povo, ao contrário, quer 
retirar a confiança do Gabinete, elege 
uma Câmara que o desampara. 

Êsse é o momento em que maior 
interêsse terá o Ministro de influenciar 
a eleição para que dela surja  
uma Câmara que sustente o ponto-de-
vista que êle mantinha. E nesse 
memento para essa situação, é que se 
poderia admitir a necessidade da 
desincompatibilização. 

Mas, então quando o Ato Adicional 
estabelece que êle se pode eleger é 
porque, evidentemente, não tinha dúvida 
da sua elegibilidade. 

Na outra hipótese – porque mesmo 
na hipótese em que pela eleição o 
Ministro seria demissível pela Câmara, 
mesmo para esta hipótese, o Ato 
Adicional admite a eleição. 

O SR. PRESIDENTE: – Permito-me 
lembrar a V. Exa. que já se esgotou o 
tempo de que dispunha. 

O SR. MEM DE SÁ: – Continuarei, 
discorrendo sôbre a matéria. Sr. Pre- 
 

sidente, quando do encaminhamento de 
sua votação. 

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Permita-me V. Ex.ª um aparte antes de 
terminar. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. BARROS CARVALHO: – 

Também não sou constitucionalista e 
rendo homenagens a todos que sabem 
interpretar a Constituição. Mas V. Exa. 
disse que há duas hipóteses: a da 
dissolução da Câmara pelo Poder 
Executivo ou a da extinção da Câmara 
em mandato normal. O Ato Adicional, 
porém, prevê justamente isso porque no 
seu art. 14, faz a exceção dando noventa 
dias para a nova eleição e o Deputado, 
dentro dêsse prazo não poderá 
desincompatibilizar-se. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas nesses 
noventa dias vai continuar como Ministro 
e usar da influência que se teme. 

O SR. BARROS CARVALHO: – 
Dentro dêsse período não poderá se 
desincompatibilizar. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pode 
perfeitamente. 

O que seria lógico, então, é que êle 
deixasse o cargo no dia seguinte... 

O SR. BARROS CARVALHO: – Êle 
o deixa. 

O SR. MEM DE SÁ: –...para não 
usar da pressão que se teme. 

Sr. Presidente, vou terminar, 
atendendo à advertência de V. Exa. 
Voltarei a falar no assunto em 
encaminhamento da votação. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa Projeto de Resolução, que vai ser 
lido. 

E' lido o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 9, DE 1962 

 
Cria uma Comissão Permanente 

incumbida de estudar e apreciar as 
proposições relativas ao Distrito Federal. 

 
Art. 1º Fica criada, em caráter 

permanente, a Comissão do Distrito 
Federal, à qual incumbe estudar e emitir 
parecer sôbre as proposições relativas ao 
Distrito Federal. 

Parágrafo único. A Comissão 
compor-se-á de sete (7) membros e será 
constituída na forma estabelecida no 
Regimento Interno. 

Art. 2º A Comissão do Distrito 
Federal poderá ser constituída 
imediatamente após a data de publicação 
desta Resolução, dispensada a exigência 
estatuída no art. 62 do Regimento Interno 
quanto a constituição das comissões 
permanentes no comêco de cada sessão 
legislativa ordinária. 

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

 
Justificação 

 
Os problemas, de administração do 

Distrito Federal no que dependem de 
legislação federal, estão a exigir, de parte 
do Congresso Nacional, especiais 
cuidados. As proposições e projetas que 
lhe digam respeito precisam ficar a cargo 
de Comissão Permanente própria, que os 
estude e sôbre êles emita parecer 
específico, de caráter técnico. 

A Câmara dos Deputados verificando 
esta necessidade já criou a Comissão que 
no presente projeto de Resolução 
propomos à deliberação do Senado. 

Estamos certos de que o Senado, ao 
qual, aliás, sempre coube a alta tarefa de 
estudar, do ponto de vista do govêrno 
federal, os problemas de sua sede, o 
Distrito Federal, acolherá a nossa 
proposição, inclusive porque, cabe ao
 

Senado, em caráter privativo, aprovar ou 
não os nomes dos Prefeitos da Capital, 
quando lhe são submetidos pelo Sr. 
Presidente da República. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Senador Lino de matos. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai 
as Comissões competentes. 

Passa-se á: 
 

ORDEM DO DIA 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2-
1962 

 
Votação, em discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara número 2, de 
1962 (nº 3.606, de 1961, da Casa de 
origem) que complementa a organização 
do sistema parlamentar de govêrno e 
estabelece outras disposições, tendo: 

 
Pareceres da Comissão de 

Constituição e Justiça sob os ns.: 
(33, de 1962) – favorável com as 

emendas que oferece sob os ns. 1 a 5-
CCJ; 

(73, de 1962) – favorável ás 
emendas: 6 – 7 – 14 – 15 – 17 – 18 (2ª 
parte), 20 – 21 – 22 – 27; 

– favorável com subemendas ás de 
ns.: 10 (subemenda nº 12, 13) 
(subemenda ns. 1 e 13), 15 (subemenda 
nº 2), 19 (subemenda nº 3), 28 
(subemenda nº 3), 28 (subemenda nº 4): 

– contrário às de ns.: 8 – 9 – 11 – 12 
– 16 – 18 (1ª parte. 23 – 24–25 – 26 – 29 
– 30 e 31. 

O SR. PRESIDENTE: – Está aberta 
a discussão especial das emendas e 
subemendas. 

Se nenhum dos Sr. Senadores 
desejar fazer uso da palavra, declararei 
encerrada a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Passa-se à votação. 
Só se considerarão aprovados os 

textos do Projeto e das emendas que 
obtiverem, no mínimo trinta e dois votos 
favoráveis, segundo o que determina o 
art. 22 da Emenda Constitucional. 

A votação será simbólica, contados 
os Votos favoráveis e contrários. 

Sôbre a mesa requerimento de 
votação nominal, de autoria do nobre 
Senador Silvestre Pericles, que vai ser 
lido pelo Sr. 1º Secretário. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (pela 
ordem): – Sr. Presidente, solicito a 
retirada do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Silvestre Péricles retira o 
requerimento de votação nominal. 

Há requerimentos de destaque, que 
vão ser lidos pelo Sr. 1º Secretário. 

(São lidos e aprovados os 
seguintes): 

 
REQUERIMENTO Nº 260, DE 1962 

 
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM 

SEPARADO 
 

Nos têrmos do art. 295, parágrafo 9º,  
combinado com os arts. 309 e 310 do 
Regimento Interno, requeremos votação 
em separado do art. 7º do Projeto de Lei 
da Câmara nº 2, de 1962, que 
complementa a organização do sistema 
parlamentar de govêrno e estabelece 
outras disposições. 

 
Justificação 

 
O art. 7º do Projeto de Lei da Câmara 

nº 2, de 1962, pretende modificar a ordem 
constitucional de substituição do Presidente 
da República, passando a atribuí-la em 
primeira lugar ao Presidente da Câmara 
dos Deputados, depois ao Presidente do 
Senado Federal e, em seguida, ao 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
 

suprimindo inclusive a presença do Vice-
Presidente do Senado na hierarquia de 
substituicões. 

E evidente a sua inconstitucionalidade 
a sua nulidade pleno jure. 

O Vice-Presidente da República 
exercia as funções de Presidente do 
Senado Federal, conforme o preceituado 
no art. 61 da Constituição. O Ato 
Adicional suprimiu o cargo de Vice-
Presidente da República, mas não 
suprimiu as funções de Presidente do 
Senedo Federal. Pelo contrário, manteve-
as expressamente, bem como o cargo de 
Presidente do Senado Federal. No art. 21, 
o Ato Adicional declarou que o Vice-
Presidente da República, eleito a 3 de 
outubro de 1960, passava a exercer o 
cargo de Presidente da Republica, e, no 
parágrafo único, preencheu e transferiu 
as prerrogativas e direitos constitucionais 
que ao Vice-Presidente da República 
cabiam, salvo o de suceder o Presidente 
da República, ao declarar: 

"Art. 21. .............................................. 
Parágrafo único – O Presidente do 

Congresso Nacional marcará dia e hora 
para, no mesmo ato, dar posse ao 
Presidente da República, ao Presidente 
do Conselho de Ministros e ao Conselho 
de Ministros". 

Como se vê, o Ato Adicional teve o 
necessário cuidado de praticar em ordens 
sucessivas de organização constitucional 
os atos de investidura hierácquica que 
passriam a prevalecer: 

1º transferiu ao Vice-Presidente da 
República as funções e o cargo de 
Prsidente da República (art. 21): 

2º transferiu a um Senador eleito 
pelos seus pares as funções e o cargo da: 
Presidente do Congresso Nacional 
anteriormente exercidas pelo Vice-
Presdente da República (art. 21, 
parágrafo único). 

3º suprimiu, por via de 
consequência, o cargo de Vice-Presidente 
da República (art. 23). 

Na ordem de substituições previstas 
Pelo art. 79 da Constituição, por fôrça do 
que dispõe o Ato Adicional em seus 
artigos 21, parágrafo único, e 23, substitui 
o Presidente da República o Presidente 
do Congresso Nacional, e só no caso de 
impedimento do Presidente da República 
e do Presidente do Congresso Nacional é 
que será chamado ao exercício da 
Presidencia o Presidente da Câmara dos 
Deputados. 

Pontes de Miranda diz a.propósito: 
"Com o Ato Adicional foi extinto o 

cargo da Vice-Presidente da República 
não a função de substituição, nem a de 
presidir o Senado Federal, razão por 
que, após o Ato Adicional, se teve de 
eleger o Presidente do Senado 
Federal. Restaram portanto, quatro 
entidades, que não dependem da 
existência do cargo de Vice-Presidente 
da República: 

a) o Presidente do Senado Federal. 
b) o Presidente da Câmara dos 

Deputados, 
c) o Vice-Presidente do Senado 

Federal, 
d) o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal." 
Mais adiante acrescenta o eminente 

juriscansulto: 
"A Presidência do Senado Federal 

corresponde a órgão essencial à 
organização bicamenal do Poder 
Legislativo". "Continuou de existir a 
Presidência do Senado Federal, que era 
exercida pelo Vice-Presidente da 
República e passou a ser exercida pelo 
Presidente do Senado Federal eleito 
pelos seus pares. Seria contra as regras 
de interpretação das leis que, com a 
extinção de um cargo, a as funções que 
êste exercia se fizessem inferiores às que 
eram abaixo delas, isto é, que presidir
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o Senado Federal fôsse menos do 
que presidir a Câmara dos 
Deputados, tanto mais quanto esta se 
fez dissolúvel, dando ensejo à 
anomalia de exercer cargo de cume 
cosnstitucional quem perderia a 
representãção popular se dissolvida a 
Câmara dos Deputados, e de poder 
dissolver a Câmara dos Deputados 
quem é o seu próprio Presidente." 

Do mesmo comentarista são ainda 
estas palavras: 

"O Senado Federal é indissolúvel; 
a Câmara dos Deputados, não. Se no 
tempo da Constituição de 1891 e ao 
tempo da Constituição de 1946, se 
atribuiu ao Vice-Presidente da 
República presidir o Senado Federal, 
foi porque se reconheceu ao Senado 
Federal precedência em relação à 
Câmara dos Deputados. A fortiori, não 
se tratando de órgão de govêrno, 
porque hoje não o é a Presidência da 
República, seria inadmissível, mesmo 
de iure condendo, que se desse 
prioridade a presidente de órgão que 
pode ser dissolvido." 

E ainda: 
"Na técnica do Ato Adicional, as 

funções de govêrno são do Conselho 
de Ministros e da Câmara dos 
Deputados: as funções de 
representação do Estado e outras as 
funções de impulso da vida estatal – 
não governamentais, embora, às 
vêzes, indicadoras de quem vai 
governar – ao Presidente da 
República e ao Senado Federal O 
Senado Federal é quem substitui o 
Presidente da República quanto à 
indicação de nome para Presidente do 
Conselho de Ministros, se houve três 
recusas consecultivas. (Art. 8.º, 
Parágrafo único). O Presidente do 
Senado Federal é que, na qualidade 
de Presidente do Congresso Nacional, 
dá posse ao Presidente da República, 
ao Presidente do Conselho de 
Ministros e ao Conselho de  
Ministros." 

Finalmente, o douto Pontes de 
Miranda afirma, categórico: 

"Quem substitui é quem exerce a 
função de Presidente do Senado 
Federal, pois a função, que era ao 
Vice-Presidente da República, foi 
transferida ao Presidente do  
Senado Federal. Órgão e função 
subsistiram." 

O Prof. Miguel Reale versa da 
seguinte forma o mesmo assunto: 

"Ao Presidente do Congresso 
Nacional, ou, por outras palavras, ao 
Presidente do Senado Federal 
substituir o Presidente da República 
em seus impedimentos. Em primeiro 
lugar, uma razão de ordem lógica: a 
precedência na ordem das 
substituições comete à autoridade 
que preside ao todo (o Congresso 
Nacional) e não a uma de suas partes 
(a Câmara dos Deputados). 

Em segundo lugar tal preeminência 
da Mesa do Senado resulta do Art. 41 da 
Constituição, combinado com o Art. 21. 
Parágrafo único, do Ato Adicional." 

Ernesto Leme também é 
peremptório: 

"Ao Presidente do Senado e não ao 
Presidente da Câmara dos Deputados 
cabe, em primeiro lugar, a substituição do 
Presidente da República." 

E, em seguida: 
"Primo, na hierarquia do Poder 

Legislativo cabe ao Senado precedência, 
nele tendo assento os representantes dos 
Estados, enquanto na Câmara dos 
Deputados figuram os representantes do 
povo. Secundo, se pelo Art. 79, parágrafo 
 

1º, da Constituição vinha o presidente 
da Câmara logo após o Vice-
Presidente da República na ordem de 
substituição do Presidente, é por que 
o Presidente do Senado, na pessoa 
do Vice-Presidente da República, já 
havia sido chamado antes a essa 
substituição. Tertio, a precedência do 
Senado em relação à Câmara dos 
Deputados dá ao presidente do 
Senado a presidência do Congresso 
Nacional. Quatuor, no regime ora 
vigente o Senado é órgão permanente 
e a Câmara é transitória, pois ela 
pode ser dissolvida pelo Presidente 
da Republica.” 

Gofredo Teles Junior tem estas 
considerações a respeito do 
problema: 

"No sistema da Constituição e do 
Ato Adicional, o Presidente do 
Senado Federal é Presidente do 
Congresso Nacional e a mais alta 
autoridade do País, depois do 
Presidente da República. E' ele quem 
marca dia e hora para dar posse ao 
Presidente da República, ao 
Presidente do Conselho de Ministros 
e ao Conselho de Ministros 
(Ato Adicional, Art. 21, parágrafo 
único)." 

E finaliza: 
"Substitui o Presidente da República 

o Presidente do Senado Federal." 
Ataliba Nogueira, catedrático de 

Teoria Geral do Estado, assim considera 
o mesmo assunto: 

"E' o Presidente do Senado, 
como era o Vice-Presidente da República, 
o primeiro substituto do Chefe da 
Nação. 

No Capítulo II, Seção I – Do Poder 
Legislativo, art. 37 a Constituição 
Federal declara que "O Poder 
Legislativo é exercido pelo Congresso 
Nacional" cujo presidente é o seu chefe 
e, na hierarquia constitucional, pratica 
os atos do Presidente da República, 
quando êste por inércia, ausência ou 
recusa deixa de praticá-las. Transfere 
a Constituição, assim, o exercício de 
tais funções ao Presidente do 
Senado". 

A seguir, cita o eminente professor 
os artigos da Constituição em que isto 
está demonstrado, para concluir sôbre 
todos os atos de transferência de funções 
do Presidente da República que a 
Constituição estabelece sejam praticados 
pelo Presidente do Senado Federal 
quando o Presidente da República deixa 
de fazê-lo, inclusive a própria 
promulgação de leis, como no caso do 
art. 70, paragrafos 2º e 3º, em que se o 
Presidente da República não promulgar a 
lei dentro de 48 horas "O Presidente do 
Senado a promulgará". 

Afirma Ataliba Nogueira que: 
"A precedência é, em todos os 

casos, do Presidente do Senado 
Federal sobre o Presidente da Câmara 
dos Deputados, seja pelas definições 
constitucionais, seja ainda pela propria 
lógica institucional, que faz preceder 
que preside ao todo – Congresso 
Nacional – a que preside só uma de 
suas partes – CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. O Ato Adicional refere-
se ao Presidente do Senado Federal e 
Presidente do Congresso Nacional 
como sendo a mais alta autoridade 
federal depois do Presidente da 
República no campo e na relação das 
atribuições daquela. 

(Art. 21 – Parágrafo único) Cabe, 
realmente, ao Presidente do Congresso, 
na presidência e na representação dêste, 
instituir o próprio Govêrno na 
esfera executiva, através inclusive, 
do recebimento do compromisso 
constitucional e na formulação da 
investidura do Presidente da Repú-
 

blica, do recebimento do compromisso 
constitucional e da instauração do 
govêrno parlamentar, na investidura e 
recebimento do compromisso individual 
do Presidente do Conselho (Primeiro 
Ministro) e dos membros do Conselho 
(Ministros de Estado). Em nenhum 
.ponto de seu texto alude o Ato 
Adicional ao Presidente da Câmara dos 
Deputados". 

E a seguir, vigorosamente 
afirmativo: 

"O que de maneira alguma e 
admissivel, é a simples dúvida, que 
jamais existiu ou poderia existir, 
quanto à precedência do Presidente 
do Congresso Nacional sôbre o 
Presidente da Câmara dos 
Deputados, nos casos de substituição 
do Presidente da República. A 
assunção anterior do Presidente da 
Câmara, por ocasião da viagem do 
Presidente da República aos Estados 
Unidos e ao Mexico, reafirma a tese; 
ela sòmente se tornou possível em 
virtude de se achar no Exterior, em 
missão oficial do Senado que por êle 
era chefiada, o Presidente do 
Congresso Nacional". 

Sôbre este último fato, assim se 
refere Pontes de Miranda: 

"Após a instalação do regime 
parlamentar, tendo de ausentar-se o 
Presidente da República, a interpretação 
que se deu – na ausência do Presidente 
do Senado Federal – foi de assumir 
temporàriamente a Presidência da 
República o Presidente da Câmara dos 
Deputados. 

Quem substitui é quem, exerce a 
função de presidente do Senado 
Federa"'. 

Ataliba Nogueira vê mesmo 
caracterizar-se um atentado ao Poder 
Legislativo outro entendimento que não 
fôsse êste: 

"Seria aberrante do direito 
constitucional que o Presidente do 
Congresso Nacional, aquêle que 
dirige os seus trabalhos acima do 
Presidente da Câmara e que é o 
Chefe do Poder Legislativo, não fôsse 
convocado antes do Presidente da 
Câmara para substituir o Presidente 
da República. Se um tal dispautério 
jurídico ocorresse, teríamos a 
configuração de um típico atentado ao 
Poder Legislativo, caracterizando 
crime de responsabilidade definido na 
Constituição Federal em seu artigo 89 
nº II". 

Implica, assim, o art. 7º do 
Projeto de Lei da Câmara nº 2 numa 
incabivel reforma da Constituição 
através de lei ordinária, a pretexto de 
complementar o Ato Adicional. Para 
que se mantenha a Constituição e 
para que se extirpe disposição a ela 
atentatoria, propomos a supressão 
daquele dispositivo do Projeto. Nada 
há que regular ou que complementar 
nesta altura e neste assunto: substitui 
o Presidente da República em  
seus impedimentos quem possui pela 
Constituição as funções que 
anteriormente pertenciam ao Vice-
Presidente da República na 
presidência do Senado e do 
Congresso Nacional, e quem 
desempenha o cargo de Presidente 
do Congresso Nacional, proclamado 
pelo Ato Adicional. 

Sala das Sessões, em 30 de maio 
de 1962. – Paulo Coelho. – Ary 
Vianna. – Silvestre Péricles. – Arlindo 
Rodrigues. – José Feliciano. – 
Novaes Filho. – Gaspar Velloso. – 
Lima Teixeira. – Guido Mondim. – 
Barros Carvalho. – Sergio Marinho. – 
João Villasboas. – Filinto Müller. – 
Jorge Maynard. – Miguel Couto. – 
Lino de Mattos. – Mendonça de Sá. – 
Lobão da Silveira, e Fausto Cabral. 

 

REQUERIMENTO Nº 261, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra "c", e 

230, letra "a", do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em 
separado, da seguinte parte do projeto: 

Art. 19. 
Sala das Sessões, em 30 de maio de 

1962. – João Villasboas. 
 

REQUERIMENTO Nº 262, DE 1962 
 
Nos têrmos do art. 311, letra "a", do 

Regimento Interno, requeiro destaque, 
para votação em separado, das seguintes 
partes do art. 20 do Projeto de Lei da 
Câmara nº 2, de 1962: 

Na alínea "a", 
As palavras – "nas duas Casas do 

Congresso". 
Na alinea "b", 
As palavras – "na Câmara dos 

Deputados". 
Sala das Sessões, em 30 de maio de 

1962. – Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 

votação do projeto, saIvo os destaques 
concedidos e as Emendas. 

A Presidência solicita que os 
Senhores Senadores se mantenham em 
suas bancadas. 

Em votação o projeto. 
Os Srs Senadores que aprovam o 

Projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 
Esta aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 
1962 

 
Nº. 3.606-61, NA CÂMARA 

 
Complementa a organização do 

sistema parlamentar de govêrno, 
estabelece outras disposições. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 
Art. 1º Os Poderes Legislativo e 

Executivo, separados, funcionam, entre 
si, em regime de colaboração, e são, 
relativamente ao Poder Judiciário, 
independentes e harmônicos. 

 
CAPÍTULO II 

 
DA ELEIÇÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Art. 2º A eleição do Presidente da 

República, far-se-a trinta dias ilegível do 
término do período presidencial ou, 
vagando o cargo trinta dias depois de 
ocorrido a vaga. Na segunda hipótese, 
como na primeira, o eleito exercerá o 
cargo por cinco anos. 

Parágrafo único. Em qualquer 
dos casos o Congresso Nacional será 
convocado para a eleição, por quem 
estiver na presidência do Senado 
Federal mediante edital publicado no 
órgão oficial e de que constem a data 
e a hora da sessão.  

Art. 3º A sessão sob a direção da 
Mesa do Senado Federal, será aberta na 
hora marcada e logo que se verificar a 
presença da maioria dos Congressistas, 
iniciar-se-á a chamada para a votação. 

Art. 4º Observa-se-á na votação o 
seguinte: 

a) o Congressista chamado receberá 
uma sobrecarta opaca vazia, e ingressará 
num gabinete indevassável; 

b) em seguida, colocará na sobre 
carta recebida a cédula de sua escolha; 

c) ao sair do gabinete, exibirá para a 
Mesa a sobrecarta fechada e, verificado 
que é a mesma, a depositara na urna. 

§ 1º Antes de aberta a urna, 
poderá votar qualquer membro do Com
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gresso que não o haja feito quando chamado. 
§ 2º As sobrecartas distribuídas de-

verão ser rigorosamente uniformes. 
§ 3º Concluida a chamada e 

havendo votado a maioria absoluta dos 
Congressistas, a Mesa, na presença  
de um Senador e de um Deputado, 
convidados para escrutinadores, 
procederá à apuração. 

§ 4º O Presidente da Mesa abrirá a 
sobrecarta e tera cada cedula cabendo aos 
secretarios e escrutinadores a contagem e 
anotações dos votos lidos. 

§ 5º Considerar-se-á eleito o canditado 
que alcançar o sutrágio da maioria  
absoluta dos membros do Congresso 
Nacional. 

§ 6º Não sendo obtida a maioria 
absoluta por qualquer dos candidados 
repetir-se-á o escrutínio, até que um 
candidado a alcance 

§ 8º Antes de encerrados os trabalhos, 
o Presidente da Mesa convocará o 
Congresso Nacional, para a sessão de posse 
do Presidenteda República. 

§ 9º A ata da sessão da eleição 
registrará os nomes dos Congressistas  
que votaram e os dos que deixaram de  
votar. 

Art. 5º Consideram-se nulos os votos 
dados a inelegíveis e os de cédulas 
divergentes contidas na mesma sobrecarta. 

Art. 6º Sòmente da matéria da eleição 
do Presidente da República se poderá tratar 
na sessão a ela destinada. 

Art. 7º Em caso de impedimento ou 
vaga do Presidente da República,  
serão sucessivamente chamados como 
substitutos ao exercício da presidência o 
Presidente da Câmara dos Deputados,  
o Presidente do Senado Federal e  
o Presidente do Supremo Tribunal  
Federal. 

 
CAPÍTULO III 

 
DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À 

FORMAÇÃO DO CONSELHO DE 
MINISTROS 

 
Art. 8º O Senado Federal, quando 

tiver de indicar o Presidente do Conselho 
de Ministros, deverá fazê-lo no  
prazo máximo de três dias, a contar da 
ultima recusa aprovação do nome 
designado nos têrmos do art. 8º do Ato 
Adicional. 

Art. 9º O Conselho de Ministros, 
depois de nomeado, comparecerá 
perante a Câmara das Deputados no 
prazo de cinco dias, no máximo, depois 
de sua constituição, a fim de apresentar 
o seu programa de govêrno. 

Art. 10. Apresentado o programa e 
expressa pela Câmara dos Deputados 
sua confiança no Conselho de Ministros, 
o Presidente, desta, dentro do prazo de 
sessenta dias, indicará, em mensagem 
ao Congresso Nacional, quais as 
providências legislativas que reputa 
necessárias à realização dêsse 
programa. 

Parágrafo único. Sôbre as providências 
legislativas pedidas, poderá, desde logo em 
carater excepcional, ser promovida a 
delegação para legislar, observado o 
disposto no art. 29. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DISPOSIÇÕES CONCERNENTES AOS 
MINISTRO E SUBSECRETÁRIOS DE 

ESTADO 
 
Art. 11. Compete ao Presidente do 

Conselho de Ministros expedir decretos 
e regulamentos para fiel execução das 
leis. 

Art. 12. Ao Presidente do Conselho de 
Ministros compete designar o Ministro que 
deva substitui-lo nos seus impedimentos. 

Art. 13 Os Ministros não podem exercer 
qualquer outra função pública nem, direta ou 
indiretamente a direção ou gerência de 
emprêsa privada. 

 

Art. 14. São condições essenciais para 
a investidura no cargo de Subsecretário de 
Estado: 

I. Ser brasileiro (art. 129, I e II da 
Constituição). 

II. Estar no exercício dos direitos 
politicos. 

III. Ser maior de vinte e cinco anos. 
IV. Não ter parentesco até o terceiro 

grau com qualquer dos membros dos 
Conselhos de Ministros. 

Art. 15. Além das atribuições que lhe 
forem conferidas pelo Ministro compete ao 
Subsecretário de Estado: 

I. Substituir o Ministro no seus ilegível 
eventuais. 

II. Comparecer a qualquer das casas do 
Congresso Nacional ou as suas Comissões, 
como representantes do Ministro. 

III Responder pelo expediente da pasta, 
quando demitido o Conselho de Ministros e 
enquanto não se constituir o novo. 

Art. 16. A exoneração de Subsecretário 
de Estado, proposta pelo Ministro, será 
concedida pelo Conselho de Ministros. 

Art. 17 Os membros do Conselho de 
Ministros perceberão mensalmente 
vencimentos iguais ao subsídio que cabe aos 
Congressistas, compreendendo a parte fixa e 
a variável.  

Art. 18. Os Subsecretários de Estado 
terão vencimentos correspondentes a dois 
têrços dos vencimentos dos Ministros. 

 
CAPÍTULO V 

 
DO PEDIDO DE INFORMAÇÕES, DA 

QUESTÃO ORAL E DA INTERPELAÇÃO 
 
Art. 20. São meios específicos do 

contrôle parlamentar da ação do Conselho de 
Ministros: 

a) o pedido de informações e a questão 
oral. 

b) a interpelação. 
§ 1º. O pedido de informações, a 

questão oral e a interpelação são de iniciativa 
individual. 

§ 2º. Ao pedido de informações, feito 
por escrito, será dada resposta, também por 
escrito, no prazo de trinta dias pelo Ministro 
competente. 

§ 3º. A questão oral, sumàriamente 
redigida, será comunicada ao Ministro 
interrogado, que a responderá oralmente. O 
interrogante, se não considerar satisfatória a 
resposta, poderá objetar, dando cabimento a 
nova proposta de Ministros. O tempo de cada 
resposta, assim como da objeção, não 
excederá a cinco minutos. 

§ 4º. A interpelação que se entende 
sempre dirigida ao Conselho de Ministros, 
será apresentanda por escrito. Pelas 
questões de caráter especial será interpelado 
o Ministro competente. Pelas de ordem geral, 
o Presidente do Conselho de Ministros. Dada 
ciência ao interpelado, dos têrmos sumários 
da interpelação, e decorrido, salvo a hipótese 
de acôrdo, o prazo minimo de quarenta e oito 
horas, a interpelação será posta em ordem 
do dia e dará lugar a um debate que 
terminará pelo voto de encerramento. Êsse 
voto poderá ser simples ou envolver 
apreciação de carater político. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DAS MOÇÕES DE CONFIANÇA E DE 

CENSURA E DA QUESTÃO DE 
CONFIANÇA 

 
Art. 21. A mocão de confiança, no caso 

do parágrafo único do art. 9 do Ato Adicional, 
será aprovada por maioria de votos, presente 
a maioria dos membros da Câmara dos 
Deputados. 

Art. 22. A questão de confiança poderá 
ser proposta, perante a Câmara dos 
Deputados, não sòmente nos têrmos do art. 
13 do Ato Adicional, como também a 
propósito de votação do orçamento ou de 
qualquer outra proposição. 

§ 1º Num e no outro caso, é a questão 
de confiança proposta pelo Presidente do 
Conselho de Ministros. 

 

§ 2º No primeiro caso, ela dirá respeito 
a determinada atitude de caráter político do 
Conselho de Ministros. A confiança será 
manifestada por maioria de votos, presente a 
maioria dos membros da Câmara dos 
Deputados. 

§ 3º No segundo caso, a votação 
contrária ao ponto de vista manifestado pelo 
Conselho de Ministros, traduzir-se-á em 
recusa da confiança. 

Art. 23. Aprovada a moção de 
desconfiança ou de censura por maioria 
absoluta de votos, ou recusada a confiança, 
o Presidente da Câmara dos Deputados 
comunicará a deliberação por ofício, por 
Presidente da República para que se dê a 
exoneração nos têrmos do art. 3º, inciso 1, do 
Ato Adicional. 

Art. 24. Nos casos dos arts. 9º, 
parágrafo único, 13 e 14 do Ato Adicional, o 
voto não poderá ser secreto. 

Art. 25 A situação justificativa da dissolução 
da Câmara dos Deputados nos têrmos do art. 14 
do Ato Adicional, so se configurará se os três 
casos de negação de confiança ocorrerem no 
decurso de dezoito meses. 

Art. 26. No início de cada legislatura, o 
Conselho de Ministros obrigatòriamente deverá 
pedir voto de confiança à nova Câmara dos 
Deputados para ser objeto de deliberação. 

 
CAPÍTULO VII 

 
DA TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE 

INICIATIVA DO CONSELHO DE MINISTROS 
 
Art. 27. O Projeto de lei da iniciativa do 

Presidente do Conselho de Ministros terá a 
seguinte tramitação: 

a) constituir-se-á em cada uma das 
Casas do Congresso Nacional, uma 
Comissão Especial, e perante esta durante 
as suas reuniões, e que Senadores e 
Deputados apresentarão suas emendas; 

b) aceitas ou rejeitadas as emendas, o 
relator adotará o projeto ou elaborará 
substitutivo, sendo a proposição que a 
comissão aprovar enviada a plenário e 
submetida a uma só discussão. 

c) O autor da emenda, parcial ou 
totalmente rejeitada na Comissão, poderá 
requerer que seja destacada e sujeita à 
deliberação do plenário; 

d) ultimada a fase da votação, o projeto 
será enviado á comissão especial para 
redação final. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DA LEGISLAÇÃO DELEGADA 

 
Art. 28. O Presidente do Conselho de 

Ministros pode solicitar do Congresso 
Nacional delegação de podêres para legislar. 

Art. 29. A delegação deverá ser dada 
por lei aprovada por maioria absoluta dos 
membros das duas Casas do Congresso 
Nacional. 

Art. 30. Do pedido de delegação devem 
constar os seguintes elementos: 

a) o conteúdo, o objeto e o alcance da 
delegação; 

b) o fundamento juridico da lei 
projetada; 

c) a estimativa da despesa que possa 
advir e a indicação dos recursos para 
satisfazê-la. 

Paragrafo único: O pedido sera 
apreciado em cada Casa do Congresso por 
comissão especial. 

Art. 31. A delegação será dada 
mediante decreto legislativo do qual, 
constarão seus limites e condições. 

Art. 32. Com fundamento em que a 
delegação tenha sido excedida, qualquer 
Congressista, dentro dos três dias seguintes 
ao da publicação da lei, pode propor que esta 
seja total ou parcialmente revogada. 

Paràgrafo único: Se a lei fôr publicada 
no intervalo das sessões legislativas, o tríduo 
começará a contar-se do dia em que se 
reunir o Congresso Nacional. 

Art. 33. O projeto de revogação  
será sujeito a uma só discussão, terá 
regime de urgência, considerar-se-á 
 

aprovado se obtiver maioria simples na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal 
e poderá ser votado total ou parcialmente. 

Art. 34. Não podem ser objeto de 
delegação a criação de tributos, a 
autorização de emissões de curso forçado e 
as matérias de competência exclusiva do 
Congresso Nacional. 

Art. 35. A delegação para legislar 
deverá ser utilizada sob pena de caducidade 
dentro do prazo de trinta dias, a contar da 
data da publicação do decreto legislativo que 
a conceder. 

Art. 36. Será adotada pelo Presidente 
da República a seguinte fórmula para 
Promulgação da lei delegada: Faço saber 
que, no uso da delegação constante do 
decreto legislativo nº .., decreto a seguinte lei. 

Art. 37. Sem prejuízo da iniciativa 
referida no art. 67 e seus parágrafos da 
Constituição e no art. 18 inciso I, do Ato 
Adicional, será arquivado o projeto de 
revogação (art. 17), nos seguintes casos: 

a) se pelo voto de dois têrços da 
comissão especial, da Casa do Congresso 
em que houver sido apresentada, fôr 
considerada improcedente a proposição; 

b) se não fôr aprovado pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, dentro de 
quarenta dias da data de sua apresentação. 

Art. 38. Salvo disposição em contrário 
do decreto legislativo que conceder a 
delegação, a lei delegada deverá entrar em 
vigor em prazo não superior a quarenta e 
cinco dias. 

 
CAPÍTULO IX 

 
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS DE CARÁTER 

REGIMENTAL 
 
Art. 39. A ordem do dia, na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, será 
organizada pelo respectivo Presidente, e nela 
figurarão, com prioridade, as proposições de 
iniciativa do Conselho de Ministros, e por êle 
indicadas. 

Art. 40. Será secreta a votação de 
qualquer proposição, sempre que se tratar de 
criação de cargos públicos ou de vantagens, 
de aumento de vencimentos, ou de outra 
materia, referente a interêsse de servidores 
públicos, civis ou militares, membros de 
qualquer dos Podêres da União, excetuando-
se, apenas o subsídio dos Deputados e 
Senadores. 

Art. 41. Salvo nas votações secretas o 
presidente do Senado Federal, no exercício 
da presidência dêste, so terá voto de 
desempate. 

 
CAPÍTULO X 

 
DISPOSIÇÕES CONCERNENTES DO 

ORÇAMENTO 
 
Art. 42. O Presidente do Conselho de 

Ministros enviará a Câmara dos Deputados, 
até 15 de maio de cada ano, a proposta do 
orçamento da União para o exercício 
seguinte (art. 18, inciso VI, do Ato Adicional). 

§ 1º. Não chegando á Câmara dos 
Deputados, na data estabelecida neste 
artigo, a proposta do orçamento, sera esta 
organizada pelo órgão competente da 
Câmara dos Deputados no prazo de trinta 
dias com base no orçamento vigente, para 
discussão e aprovação dentro do rito 
prescrito para a prosposta do Conselho de 
Ministros 

§ 2º. A proposta orçamentária deverá 
traduzir fielmente os objetivos do programa 
do Conselho de Ministros aprovado pela 
Câmara dos Deputados. 

§ 3º. Para o efeito do disposto no 
parágrafo anterior, o Conselho de 
Ministros organizará relação de 
propridades a que deverá obedecer a 
proposta orçamentaria. 

Art. 43. Os órgãos diretores das 
entidades autárquicas ou paraestatais, 
inclusive da previdência social, ou investidos 
de delegação de contribuições parafiscais da 
União, de 31 de janeiro de cada 
ano, remeterão ao órgão especializado do
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Ministério, a cuja jurisdição pertençam a 
proposta de orçamento para o exercício 
seguinte, com todos os elementos 
necessários à sua apreciação. 

Art. 44. Organizadas segundo as 
normas que lhe forem aplicáveis, relativas 
ao orçamento geral da União, as 
propostas dos orçamentos das autarquias 
serão anexadas àquele e remetidas à 
Câmara dos Deputados, nos têrmos do 
art. 42. 

Art. 45. A proposta orçamentária 
deverá ser votado pela Câmara dos 
Deputados até 31 de agôsto e pelo 
Senado Federal até 31 de outubro. 

Art. 46. Concluída a votação pela 
competente comissão da Câmara dos 
deputados, o seu Presidente, por 
intermédio da Mesa, comunicará 
imediatamente ao Presidente do 
Conselho de Ministros a medida que 
forem sendo votados os anexos, as 
modificações feitas na proposta 
orçamentária e igual procedimento terá, 
quanto às alterações que se fizerem no 
Senado Federal, o Presidente da 
comissão competente desta Casa do 
Congresso Nacional. 

Art. 47. A emenda que aumenta 
encargos e tenha a oposição do Ministro 
da Fazenda, sómente será considerada 
aprovada se obtiver maioria absoluta de 
votos. 

 
CAPÍTULO XI 

 
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E FINAIS 

 
Art. 48. Os princípios do regime 

parlamentar do govêrno não se 
estenderão aos municípios. 

Art. 49. Os projetos que importem 
alteração da despesa ou da receita serão 
previamente submetidos pela Mesa da 
Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal ao exame do Ministro da 
Fazenda, que opinará no prazo 
improrrogavel de quinze dias, sôbre a 
ilegível da medida, em face da situação 
do Tesouro. 

Art. 50. Nenhum servidor público, 
civil ou militar, ou serventuário de justiça, 
na atividade ou não, poderá perceber a 
qualquer título inclusive custas e 
emolumentos, quantia superior aos 
vencimentos de Ministro de Estado. 

Art. 51. Para os efeitos de direito, 
prevalece a proposta orçamentária 
enviada pelo Poder Executivo com a 
Mensagem de 15 de maio de 1961 e que 
serviu de base para a elaboração do 
orçamento para o exercício de 1962. 

Art. 52. Revogam-se as disposições 
em contrário, especialmente a Lei nº 
1.395, de 13 de julho de 1951. 

Art. 53. Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 
votação, uma a uma, das partes 
destacadas. Em votação o art. 7º do 
projeto. 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação). (Não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, venho de 
ler o requerimento de destaque para 
votação em separado do art. 7º e a 
justificação que o acompanha. Estou de 
pleno acôrdo com o que ali enuncia e 
quero declarar que votarei pela supressão 
do art. 7º, do Projeto. (Muito bem). 

O SR. SÉRGIO MARINHO (para 
encaminhar a votação). (Não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, qualquer que seja o destino da 
decisão que o Senado neste momento vai 
tomar, entendo que o Senado não pode 
contribuir com a sua omissão, com o seu 
alheiamento, com o seu desconhecimento 
para que, não sòmente se subverta a 
ordem constitucional no país, no que 
implicaria a aprovação dêste artigo do 
projeto, como para que se abram portas a 
tôda séria de subversões que poderiam 
advir. Está, portanto, o Senado no  
 

dever moral, no dever funcional de, por 
unanimidade, proscrever êsse artigo, 
que atenta abertamento contra a 
Constituição. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o art. 7º do Projeto de Lei da Câmara nº 
2. 

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

O art. 7º, está rejeitado. 
É o seguinte o artigo rejeitado: 
Art. 7º Em caso de impedimento 

ou vaga do Presidente da República, 
serão sucessivamente chamados como 
substitutos ao exercício da presidência 
o Presidente da Câmara dos 
Deputados, o Presidente do Senado 
Federal e o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 
votação do art. 19.  

Em votação: 
O SR. JOÃO VILLASBOAS (para 

encaminhar a votação. Não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, o art. 19 
do Projeto reza: 

"O disposto no art. 51 da 
Constituição se estende ao Deputado ou 
Senador investido na função de 
Subsecretário do Estado". 

O art. 51 da Constituição está assim 
redigido: 

"O Deputado ou Senador investido 
na função de Ministro de Estado, 
Interventor Federal ou Secretário de 
Estado não perde o mandato". 

Sr. Presidente, é uma exceção 
aberta no texto contitucional de 1946 
para aquêles que, membros do 
Congresso Nacional, fôssem 
nomeados Ministros de Estado. Se 
àquele tempo, quando a nomeação 
era exclusivamente da vontade do 
Senhor Presidente da República, se 
dava esta garantia ao Senador ou 
Deputado, isso se torna ainda mais 
necessário e conveniente quando, 
pelo Ato Adicional, a nomeação dos 
Ministros de Estado, além da escolha 
feita pelo Presidente da República, do 
Primeiro Ministro, do convite aos 
demais Ministros de Estado, é 
aprovada pela Câmara dos 
Deputados. 

E, portanto, Sr. Presidente, uma 
medida altamente justificável que vem da 
Constituição de 1946. A ela não fêz 
qualquer restrição ou alteração ou 
modificação ou adição, o Ato Adicional. 
Não é possível, portanto, que na lei 
complementar – nesta lei que vem, 
apenas, regulamentar o Ato Adicional se 
tome medida desta natureza, procurando 
estender a Subsecretários de Estado – 
que é de nomeação do respectivo 
Ministro com aprovação, apenas, do 
Conselho, – aquelas garantias que a 
Constituição assegurou a Deputados e 
Senadores nomeados Ministros de 
Estado. 

Não podemos estender as 
garantias que a Constituição 
assegurou apenas àqueles que foram 
investidos na função de Ministros de 
Estado, ao simples Subsecretário de 
Estado. A lei complementar – esta lei 
ordinária que veio apenas dar 
regulamentação ao Ato Adicional – 
não pode, de forma alguma, estender 
tais seguranças ao simples 
Subsecretário de Estado. 

Eis por que, Sr. Presidente, 
considero inconstitucional o dispositivo do 
art. 19 do Projeto e peço ao Senado a sua 
rejeição. (Muito bem!). 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação – não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
pedi a palavra para declarar que 
estou de inteiro acôrdo com o pro-
 

nunciamento feito pelo nobre Senador 
João Villasboas. 

Efetivamente, não me parece que a 
lei complementar possa estender aos 
Subsecretários de Estado aquilo que a 
Constituição apenas assegurou ao 
Deputado eu Senador quando investido 
no alto cargo de Ministro de Estado. 

Reconheço que a função de 
Subsecretário é relevante, mas, nem por 
isso poderemos ferir a Constituição. Sou, 
assim, pela rejeição do art. 19. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
passar à votação do artigo 19. A votação 
será simbólica, contados os votos por 
Bancada.  

Em votação. (Pausa). 
(Procede-se à votação bancada por 

bancada). 
O SR. PRESIDENTE: – Votaram 

pela rejeição 37 Srs. Senadores e pela 
aprovação, 5. 

Está rejeitado o artigo 19. 
E' o seguinte o artigo rejeitado: 
Art. 19. O disposto no art. 51 da 

Constituição se estende ao Deputado ou 
Senador investido na função de 
Subsecretário de Estado. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
passar a votação do terceiro destaque, 
que manda suprimir o artigo 20 do Projeto 
as expressões: "nas duas Casas do 
Congresso" e "na Câmara dos 
Deputados". 

O art. 20 do Projeto estabelece: 
"São meios específicos do contrôle 

parlamentar da ação do Conselho de 
Ministros: 

a) nas duas Casas do Congresso, o 
pedido de informações e a questão oral; 

b) na Câmara dos Deputados, a 
interpelação." 

O objetivo dos destaques é 
possibilitar, também, ao Senado o direito 
de interpelação. Pelo projeto os Srs. 
Senadores têm apenas as prerrogativas 
do pedido de informações e da questão 
oral, cabendo aos Srs. Deputados a da 
interpelação. 

Aceito o destaque, os Srs. 
Senadores terão o direito da interpelação; 
da mesma maneira, os Srs. Deputados 
terão a prerrogativa do pedido de 
informações e da questão oral. 

O SR. MEM DE SÁ (para 
encaminhar a votação) (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, quero pedir a atenção dos 
eminentes colegas para o fato de que a 
emenda vai atingir o funcionamento 
normal do sistema parlamentar. 

Está havendo, a meu vêr, a falsa 
impressão de que em consequência do 
Ato Adicional o Senado Federal sofreu 
diminuição em sua autoridade. 

Não é verdade. O Senado não teve 
pelo Ato Adicional diminuindo uma linha, 
um milímetro de sua competência e 
autoridade. 

O que houve no Ato Adicional foi 
um acúmulo de competência e de 
poderes à Câmara dos Deputados em 
consequência da implantação do 
sistema parlamentar. 

Portanto, não é possível pretender a 
extensão ao Senado de atribuições que 
são peculiares do sistema parlamentar e, 
em consequência, são funções 
específicas da Câmara. 

A interpelação é, praticamente, uma 
medida preliminar da moção de 
desconfiança. Depois de uma 
interpelação não devidamente atendida, 
não satisfatòriamente correspondia, 
segue-se normalmente, a moção de 
desconfiança. 

Ao Senado não cabe a interpelação, 
porque se a Câmara tem esta competência, 
que falece ao Senado, em con- 

seqüência a Câmara suporta a sanção 
pela sua atitude, que é a dissolução, 
ao passo que o Senado está indene 
dessa sanção. O Senado não pode 
interpelar nem apresentar moção de 
desconfiança; mas, em compensação, 
não pode ser dissolvido. De modo que 
a interpelação que se pretende 
atribuir ao Senado não terá 
conseqüência. 

O Senado interpela para que? 
Quem pede interpelar é a Câmara 

para, da interpelação, passar à moção de 
desconfiança. 

O Senado pode perfeitamente, 
como acontecia no sistema 
presidencial, formular pedidos de 
informações aos Ministros ou 
interpelá-Ios oralmente, quando eles 
comparecem, a esta Casa. A própria 
Constituição de 1946 assim autorizou 
e nós tivemos a oportunidade e a 
honra de aqui receber vários Ministros 
de formular-lhes questões orais e de 
vê-Ias respondidas. 

Neste ponto, não há modificação. 
Mas a interpelação e do sistema 
parlamentar e nesse mecanismo não 
cabe ao Senado essa, atribuição. 

Sr. Presidente, para a 
consequência desta emenda é que eu 
desejava chamar a atenção do Senado. 
(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
passar À votação do destaque. 

A votação será simbólica, contados 
os votos por bancada. 

Em votação. (Pausa). 
Procede-se à votação, bancada por 

bancada. 
O SR. PRESIDENTE: – Votaram 

pelo destaque 33 Srs. Senadores; 
votaram contra 10 Senhores Senadores. 

O destaque foi aceito. 
O SR. MILTON CAMPOS (para 

declaração de voto): – Senhor 
Presidente, peço fique consignado 
que meu voto foi pela rejeição do 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
declaração de V. Exa. constará da ata. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
para declaração de voto (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, em face da confusão 
reinante quando da votação, desejo 
consignar que meu voto foi pela 
rejeição de destaque. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
declaração de V. Exa. será assim 
consignada em Ata. 

O SR. JARBAS MARANHÃO 
(para declaração de voto) (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, quero esclarecer que 
votei contra o destaque, para manter 
as expressões do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
declaração de V. Exa. constará da Ata. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS (para 
declaração de voto) (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, desejo 
também esclarecer que votei pela rejeição 
do destaque e favorável à manuntenção 
do Art. 26, nos têrmos em que está 
redigido. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
declaração de V. Exa. constará da Ata. 

Vai-se passar á votação das 
emendas. 

Sôbre a mesa requerimentos de 
destaque que vão ser lidos pelo Sr. 1º 
Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes.  
 

REQUERIMENTO Nº 263, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra n, e 

310, letra a, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em
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separado, da emenda nº 6, ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 2, de 1962. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Gaspar Velloso. 

 
REQUERIMENTO Nº 264, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra n e 310, 

letra a, do Regimento Interno, requeiro 
destaque, para votação em separado, da 
emenda nº 7 ao Projeto de Lei da Câmara nº 
2, de 1962. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Gaspar Velloso. 

 
REQUERIMENTO Nº 265, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra n, e 310, 

letra a, do Regimento Interno, requeiro 
destaque, para votação em separado, da 
emenda nº 14 ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 2, de 1962. 

Sala das Sessões. em 30 de maio de 
1962. – Gaspar Velloso. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa retira 
do grupo das emendas com parecer 
favorável as que acabam de ser 
destacadas. 

O SR. MEM DE SÁ (pela  
ordem) (não foi revisto pelo  
orador): – Sr. Presidente, creio que o 
destaque da Emenda nº 14 não tem  
mais razão de ser em vista da 
aprovação, que acaba, de se verificar, 
do destaque requerido pelo Senador 
Guido Mondin. 

Tendo estabelecido o art. 20 que 
também a interpelação pode ser feita 
pelo Senado, essa Emenda deixa de ter 
cabimento, já que seu objetivo é 
justamente fixar o quorum de vinte e 
cinco Deputados para a votacão.  
Logo, a votação anterior prejudicou a 
Emenda nº 14 e, portanto, o  
destaque. 

O SR. PRESIDENTE: – Na 
oportunidade da apreciação da Emenda, a 
Mesa declarará sua decisão. 

A Mesa retira também do grupo das 
emendas de parecer favorável, as Emendas 
ns. 2 e 22. 

A de nº 2, visto tratar-se do mesmo 
assunto da de nº 20, e de ter recebido 
subemenda, terá de ser votada 
destacadamente. 

A de nº 22, deve ser votada em 
escrutínio secreto. 

Vai-se proceder à votação das emendas 
de parecer favorável, salvo as que foram 
destacadas. 

As emendas de parecer favorável, que 
serão votadas em globo, são as seguintes: 1, 
3, 4, 5, 17, 20, 21 e 27. 

Em votação. 
O SR. AFRÂNIO LAGES  

(para encaminhar a votação. sem 
revisão do orador): – Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, às emendas de 
iniciativa do Relator da Comissão de 
Constituição e Justiça ou que 
simplesmente receberam parecer 
favorável da referida Comissão, nada 
tenho que opôr. Voltarei pela sua 
aprovação. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs Senadores que aprovam as 

emendas, de parecer favorável, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

43 Srs Senadores aprovaram as 
emendas de parecer favorável. 

São as seguintes as emendas 
aprovadas: 

 
EMENDA Nº 1 – C.C.J. 

 
(Ao artigo 9º) 
Dê-se a seguinte redação: 
– "O Conselho de Ministros 

comparecerá perante a Câmara dos 
Deputados dentro de cinco dias, no 
máximo, da sua nomeação, a  
fim de apresentar o programa de 
govêrno". 

 

EMENDA Nº 3 – C.C.J. 
 
(Aos arts. 29 – 30 e 31) 
1) Transfira-se para artigo 29 com o 

mesmo texto o atual artigo 30. 
2) Reunam-se os artigos 29 e 31, num 

só artigo, que receberá o número 30 e terá a 
seguinte redação: 

Art. 30. A delegação será dada 
mediante decreto legislativo, com indicação 
de seus Iimites e condições, e aprovado por 
maioria absoluta dos representantes nas 
duas casas do Congresso Nacional. 

 
EMENDA Nº 4 – C.C.J. 

 
(Ao Capítulo IX) 
– Dê-se a êste capítulo o número X, 

passando para depois do atual capítulo X, 
que tomará, então, o número IX. 

 
EMENDA Nº 5 – C.C.J. 

 
(Ao artigo 48) 
Substitue-se o têrmo "regime" pelo 

têrmo "sistema". 
 

EMENDA Nº 17 
 
Ao artigo 26. 
Dê-se a seguinte redação ao artigo 26: 
Art. 26 – No início de cada legislatura 

proceder-se-á à formação de novo Conselho 
de Ministros, com observância dos artigos 8º, 
9º e 10º do Ato Adicional. 

 
EMENDA Nº 20 

 
Art. 41. Suprima-se. 
 

Justificação 
 
A matéria perdeu o interêsse desde que 

o Senado deixou de ser presidido pelo Vice-
Presidente da República. Passando o 
Presidente do Senado a ser um Senador, 
deixou de haver razão para ser ela tratada 
fora da esfera regimental desta Casa. 

Ademais, não se justifica que, a se ter 
que regular, em lei complementar, o que já 
está regulado no Regimento do Senado (art. 
49), isso só se faça em relação ao Senado e 
não também quanto à Câmara. 

 
EMENDA Nº 21 

 
Acrescente-se ao artigo 45 o seguinte 

parágrafo: 
"Parágrafo único. Se a Câmara dos 

Deputados não enviar ao Senado o orçamento, 
no prazo fixado neste artigo, o Senado exercitará 
a sua tarefa legislativa tendo em consideração 
apenas a proposta do Executivo." 

 
EMENDA Nº 27 

 
Art. 51 – Suprima-se. 
 

Justificação 
 
Trata-se de disposição que perdeu a 

sua razão de ser, uma vez que o Orçamento 
para 1962 já foi transformado em lei. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
votação das emendas com parecer contrário. 

Sôbre a mesa requerimento de destaque, 
que vão ser lidos pelo Dr. 1º Secretário. 

São Lidos e aprovados os seguintes: 
 
REQUERIMENTO Nº 266, DE 1962 
 
No têrmos dos arts. 212, letra n, e 310, 

letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, 
para votação em separado, da emenda nº 8 ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Gilberto Marinho. 

 
REQUERIMENTO Nº 267, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra n, e 

310, letra a, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em
 

separado, da emenda nº 9 ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 2, de 1962. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Silvestre Péricles. – Jefferson de 
Aguiar. 

 
REQUERIMENTO Nº 268, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra n, e 310, 

letra a, do Regimento Interno, requeiro 
destaque, para votação em separado, da 
emenda nº 11 ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 2-62. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Gilberto Marinho. 

 
REQUERIMENTO Nº 269, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra n, e 310, 

letra a, do Regimento Interno, requeiro 
destaque, para votação em separado, da 
emenda nº 12, ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 2-62. 

Sala das sessões, em 30 de maio de 
1962. – Gilberto Marinho. 

 
REQUERIMENTO Nº 270, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra  

n, e 310 letra a, do Regimento  
Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, da emenda nº 16 ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de  
1962. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Silvestre Péricles – Jefferson de 
Aguiar. 

 
REQUERIMENTO Nº 271, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts., 212, letra t, e 310, 

letra b, do Regimento Interno, requeiro 
destaque, para votação em separado da 
emenda nº 26 ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 2, de, 1962. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Silvestre Péricles – Jefferson de 
Aguiar. 

 
REQUERIMENTO Nº 272, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra  

n e 310, letra a, do Regimento  
Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, da emenda nº 29 ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 2 de  
1962. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Mem de Sá. 

 
REQUERIMENTO Nº 273, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212. letra n, e 310, 

letra a, do Regimento Interno, requeiro 
destaque para votação em separado, da 
emenda nº 30 ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 2 de 1962. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Silvestre Péricles e Jefferson de 
Aguiar. 

 
REQUERIMENTO Nº 274, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra n, e 310 

letra a, do Regimento Interno, requeiro 
destaque, para votação em separado, da 
emenda nº 31 ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 2 de 1962. 

Sala das Sessões. em 30 de maio de 
1962. – Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em conseqüência 
da aprovação dos Requerimentos de Destaque 
extinguiu-se o grupo de Emendas de Pareceres 
contrários, porque as não destacadas referem-se 
à matéria que deverá ser objeto de votação 
secreta. Conseqüentemente, serão votadas uma 
a uma. 

Para ordenamentos das Emendas que 
deverão ser votadas suspendo a sessão por 
vinte minutos. 

(A sessão é suspensa às 17 horas e 10 
minutos e reaberta às 17 horas e 30 
minutos). 

 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

Convoco os Srs. Senadores para 
uma sessão extraordinária às 21 horas e 
30 de hoje, a fim de ser votada indicação 
de Chefe de Missão Diplomática e, do 
mesmo passo, indicação de Ministro 
para o Tribunal Federal de Recursos. 
(Pausa). 

Passa-se à votação das Emendas 
que na forma do Regimento, serão 
votadas não pela respectiva ordem 
numérica mas pela ordem dos artigos a 
que se referem. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Ao Art. 2. 
Onde se diz: 
"ou, vagando o cargo, trinta dias depois 

da corrida a vaga". 
diga-se: 
"ou, vagando o cargo, quinze dias 

depois de ocorrida a vaga". 
Em votação a Emenda nº 6. 
O SR. MEM DE SÁ (para 

encaminhar a votação – não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente a 
Emenda é de minha autoria, e eu a 
justifico lembrando aos Srs. Senadores 
que na hipótese de vaga do Presidente 
da República, por morte ou renúncia, 
torna-se necessário, no mais breve 
prazo, proceder à eleição do novo titular, 
nunca esquecendo que não se vai eleger 
Presidente de República 
presidencialista, mas Presidente de 
República parlamentarista, isto é, 
Presidente que não deve governar, mas 
Presidente que deve presidir, 
simplesmente. Justamente devido a êste 
fato, têm o Presidente da República 
funções delicadíssimas; desde logo, a da 
escolha do Primeiro-Ministro. 

E, a hipótese de morte do 
Presidente da República, é natural que 
haja uma crise na Govêrno e na situação 
em geral. Assim é que a tranqüilidade da 
Nação e do funcionamento do sistema 
reclamam o preenchimento dos cargos 
dentro do mais breve prazo. 

O projeto estabelece o prazo de trinta 
dias. Creio eu que o Congresso se deva 
reunir para fazer a eleição logo quinze dias 
depois. 

Alega-se que, tendo em vista a 
extensão do Brasil a convocação no 
prazo de quinze dias é exígua. Creio que 
isso não corresponde à realidade. Não 
acredito que, mesmo sem convocação, 
qualquer Deputado ou Senador que se 
ache no Amazonas ou no Rio Grande do 
Sul, ou, para usar os têrmos dos nossos 
versos, no Oiapoque ou no Chuí, deixe 
de tomar o avião no mesmo dia. Creio 
que a e maioria virá para assistir às 
exéquias. Não é necessária convocação 
expressa. O rádio, dando a notícia, fará 
com que todos acorram, porque os 
acontecimentos políticos chamarão os 
parlamentares independentemente de 
qualquer providência. 

Ora, estando êles reunidos, 
como evidentemente estarão, não há 
razão por que se lilate por mais quinze 
dias essa situação de impasse, de 
instabilidade. 

Um Presidente substituto, ficará 
sem nada poder fazer, porque, 
evidentemente, estará numa interinidade 
em que lhe cumpre justamente a 
abstenção. O substituto numa situação 
como esta, deve, por uma. questão de 
critério, abster-se de tôda e qualquer 
providência, como a de escolher o 
Primeiro Ministro, etc. Daí a razão de ser 
de minha emenda, reduzindo o prazo, 
por se me afigurar desnecessário 
aguardar trinta dias. 

Era o que tinha a dizer (Muito bem!) 
O SR. GASPAR VELOSO 

(para encaminhar a votação): – Sr. 
Presidente, o destaque é de mi-
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nha autoria e o requeri pelo seguinte: 
baseado nas dificuldades que o 
Congresso encontrou para a escolha do 
Primeiro Ministro, bem assim para a 
composição do Gabinete, quando da 
instauração do sistema parlamentarista 
creio que o prazo de quinze dias 
determinado pela Emenda Mem de Sá 
seja exíguo. Temos, realmente grandes 
distâncias a percorrer, mas este não é o 
motivo principal; a demora residirá por 
cento nos acôrdos que devam ser 
firmados. 

A falta de Presidente da República 
durante trinta dias, não se fará sentir, 
afirmar com acerto o nobre Senador Mem 
de Sá, autor da emenda que o Presidente 
da República no parlamentarismo, não 
governa: quem governa é o Ministério, o 
Gabinete. Se houver uma crise, no caso 
em que S. Exa. aventa o que considero 
muito difícil, porque S. Exa. mesmo diz 
que o substituto do Presidente da 
República deve ater-se apenas à 
administração e rotina, se houver essa 
crise o Congresso Nacional deverá 
debelá-la dentro dêsse prazo de trinta 
dias. Há exemplo de Países que ficam 
sem Ministério durante prazo até mais 
longo. 

O SR. MEM DE SÁ: – A redação da 
Emenda não diz isso. 

O SR. GASPAR VELOSO: – Diz que 
se fará trinta dias após. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quer dizer 
que começa a eleição trinta dias após. E 
pode demorar quinze dias apenas. 

O SR GASPAR VELOSO: – Não 
poderá demorar tanto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pode demorar 
quatro ou cinco dias. Na Itália, por 
exemplo levou nove dias. A eleição 
começa 15 dias após, mas pode demorar 
9 ou 10 dias. Não tem prazo para 
terminar. 

O SR. GASPAR VELOSO: – Pelo § 
2º do Projeto de Lei da Câmara nº 2 de 
1962, a eleição do Presidente da 
República far-sé-á trinta dias antes do 
término do período presidencial ou, 
vagando o cargo, trinta dias depois de 
ocorrida a vaga. Há vários artigos 
regulando a matéria. 

Há uma emenda de V. Exa. que 
determina que no caso de não ser obtida 
materia absoluta, se processem os 
escrutínios e se êsses escrutínios não 
derem ainda maioria ao candidato, se 
processará no dia seguinte nova votação. 
Na pior das hipóteses, são dois dias. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está 
enganado. Agora mesmo na Itália houve 
oito escrutínios. Pode levar; portanto, 
como disse o nobre Presidente Moura 
Andrade, muito mais. 

O SR. GASPAR VELOSO: – E nós 
poderemos ter oito ou dez. 

E êsses oito dez o quinze escrutínios 
que serão necessários para a eleição do 
Presidente... 

O SR. MEM DE SÁ: – A eleição 
começa dentro de 15 dias e se prolongará 
o quanto fôr necessário. 

O SR. GASPAR VELOSO: – vão 
decorrer exclusivamente da exiguidade 
do tempo; se êste for dilatado para trinta 
dias, haverá prazo suficiente para tôdas 
as composições, o que evitará na certa, 
os diversos escrutínios. Êsses os 
elementos que me levaram a requerer 
destaque da emenda de V Exa. (Muito 
bem!). 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação) (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente 
em que pesem os argumentos do nobre 
Senador Gaspar Veloso, vou votar a 
favor da emenda que recebeu parecer 
favorável da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O cargo de Presidente da República 
do Brasil não é função meramen- 
 

te decorativa e é o próprio Ato Adicional 
que diz no art. 1º: 

"O Poder Executivo é exercido pelo 
Presidente da República e pelo Conselho 
de Ministros, cabendo a êste a direção e 
a responsabilidade da política do 
Govêrno, assim como da administração 
Federal". 

Assim cabe ao Presidente da 
República o direito de vetar 
subscrever, nomear e vários outros. 
Não sendo um cargo meramente 
decorativo, mas sim de alta 
responsabilidade, não há por se 
protelar o prazo para a eleição do 
Presidente da República. A eleição 
pelo processo indireto pode ser feita 
em prazo mais curto. Por êstes motivos 
voto a favor da Emenda nº 6. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE:– Vai-se 
proceder à votação. A votação será 
simbólica. Contados os votos por 
Bancada. 

Era votação (Pausa). 
Procede-se á votação Bancada por 

Bancada. 
O SR. PRESIDENTE: – Votaram a 

favor da Emenda 36 Senadores; votaram 
contra 7. 

A Emenda está aprovada. 
A Presidência esclarece que, no 

comêço da votação, vinha solicitando que 
os Srs. Senadores votassem sentados 
tanto a favor como contra, e que aquêles 
que votassem sentados na primeira etapa 
da votação, o fizessem de pé, na 
segunda. 

Tive a impressão inicial de que a 
fórmula mais cômoda para os Senhores 
Senadores seria essa em virtude de as 
votações de processarem em duas 
etapas distintas. 

Parece-me que a fórmula aplicada 
na primeira parte da votação é a mais 
razoável. Se os Srs. Senadores a 
preferirem, voltarei a usa-la. (Pausa). 

Não havendo objeções, assim farei. 
Vai-se proceder à votação da 

Emenda nº 7, assim redigida: 
Ao art. 4º. 
Acrescente-se novo parágrafo, 

depois do 6º, alterando a numeração dos 
seguintes: 

Art. 7º – Se, após dois escrutínios 
nenhum candidato alcançar a maioria 
absoluta dos sufrágios, a eleição 
prosseguirá em nova sessão, marcada 
para o dia seguinte: 

Em votação. 
O Sr. MEM DE SÁ (para 

encaminhar a votação) (sem revisão 
do orador): – Sr. Presidente, a 
Emenda tem um objetivo muito claro. 
Determina o texto do art. que se 
nenhum dos candidatos à eleição 
para Presidente da República 
alcançar a maioria absoluta, haverá 
novos escrutinois. 

Entendo que se pode, em face dêsse 
texto, ciar uma situação de impasse 
extremamente difícil de resolver, com 
escrutínios que se sucederão sem que 
qualquer dos candidatos alcance a 
maioria absoluta. 

Meu raciocínio então é o seguinte: se 
depois de dois escrtínios nenhum dos 
candidatos alcançar maioria absoluta, será 
conveniente suspender-se a assembléia 
por vinte e quatro horas, a fim de que haja 
possibilidade de entedimentos ou de 
negociações entre os Líderes as chefias 
partidárias para que, no dia seguinte se 
logre o resultado desejado. 

Daí a Emenda que redigi 
determinando que, depois de dois 
escritínios o novo, o terceiro, só se faça 
no dia seguinte, possibilitando uma pausa 
para meditação. 

V. Exa. Sr. Presidente, em 
palestra, há pouco, opinoi por que isso 
ficasse a critério do Presidente. E' pos-
 

sível que assim se viesse a fazer mas, 
nos têrmos em que está o Artigo do 
Projeto a interpelação é a de que os 
escrutínios se deverão suceder. Parece-
me que, num caso dêstes, não se deve 
deixar o arbítrio para o Presidente, e sim 
fixar-se em lei êste prazo necessário aos 
entendimentos. 

Volto a citar o caso recentemente 
ocorrido na Itália. Os impasses podem 
acontecer e acontecem, difíceis de solver. 
Assim, tudo aconselha haja possibilidade 
dessa dilação dor 24 horas, para que os 
entendimentos superem as crises. 

Essa a razão de ser da Emenda ora 
em votação que me parece conveniente. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Desejo 
esclarecer ao Plenário, relativamente a 
ponto de vista meu, referido pelo nobre 
Senador Mem de Sá, que tinha 
observação foi exatamente decorrrente da 
aprovação da Emenda anterior, cujo 
objetivo é abreviar a eleição do 
Presidente da República; enquanto a 
Emenda seguinte contradita êsse 
propósito de reduzir o tempo, transferindo 
para data determinada o escrutínio que 
poderia ser realizado no dia anterior. 

De outra parte, também tive em 
consideração a circunstância de que a 
vaga de Presidente da República pode 
implicar em necessidade de reuniões 
sucessivas para se repôr rapidamente o 
Chefe do Estado e a tranferência de 
escrutínios para data pré-determinada 
ocabaria pesendo o Congresso, depois do 
primeiro dia, a votar dia a, dia e não mais 
em sessões sucessivas. 

O Regimento Comum do Congresso 
Nacional, já que não existe nenhuma 
proibição expressa no Regimento Interno 
da Câmara, permitiria ao Presidente do 
Congresso, em exercício, determinar para 
dia certo a continuação do escrutínio, se 
as condições o aconselhassem. 

Foram essas as observações por 
mim feitas e às quais se referiu o nobre 
Senador Mem de Sá. 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação – não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, 
reconheço perfeitamente louvável a 
intenção do nobre Senador Mem de Sá 
ao apresentar a Emenda nº 7. 
Efetivamente, nada mais justo do que se 
oferecer uma oportunidade para desfazer 
o impasse acaso surgido durante a 
eleição do Presidente da República, 
mediante um entendimento entre as 
direções e lideranças partidárias. 

Entretanto, determina a Emenda que 
se acrescente novo parágrafo depois do 
6º, alterando a numeração do seguintes. 
O § 6º diz: 

§ 6º Não sendo obtida a maioria 
absoluta por qualquer dos candidatos, 
repetor-se-á o escrutínio, até que um 
candidato alcance". 

Viria logo em seguida o § 7º, 
resultante da presente Emenda. 

§ 7º Se, após dois escrutínios nenhum 
candidato alcançar a maioria absoluta dos 
sufrágios, a eleição proseguirá em nova 
sessão, marcada para o dia seguinte". 

Parece-me que essa redação da 
maneira como está entrará em choque 
com o parágrafo anterior, no caso de uma 
eleição. Talvez fôsse mesmo preferível 
deixarmos êsse ponto para o Regimento, 
desde que não nos será possível dar uma 
clareza maior ao dispositivo, fazendo-o 
corresponder àquilo que, na realidade, 
pertendeu o nobre Senador Mem de S. 

Portanto, votarei contra a emenda, 
embora não seja contrário ao espírito que 
levou o nobre Senador Mem de Sá a 
oferecer-la. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
passar à vontação da emenda. 

Procede-se à votação bancada por 
bancada. 

O SR. PRESIDENTE: – Votaram 
pela rejeição da Emenda, 29 Srs. 
Senadores, e pela sua aprovação, 17. 

A Emenda foi rejeitada. 
A Emenda nº 8 está prejudicada por 

fôrça da aprovação do Destaque do Art. 
7º. A Emenda nº 9 também está 
prejudicada por fôrça da rejeição do Art. 
7º. 

Sôbre a mesa Requerimento de 
Preferência para Emenda que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 275, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra p e 

309 nº 2, do Regimento Interno, requeiro 
preferência para a emenda número 10 ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962 a 
fim de ser votada antes da respectiva 
subemenda. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento. 

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

O SR. MEM DE SÁ (pela ordem) 
(não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, solicito de V. Ex.ª alguns 
minutos, a fim de verificar o alcance do 
conteúdo do Requerimento. 

O Requerimento é para preferência 
de votação da Emenda, antes da 
Subemenda? 

O SR. PRESIDENTE: – A Emenda 
tem preferência regimental e diz o 
seguinte: 

 
EMENDA Nº 1º 

 
Ao art. 8º 
Onde se diz "no prazo máximo de 

três dias". 
Diga-se: "no prazo máximo de sete 

dias". 
Da Subemenda consta: 
"...a contar da recusa do terceiro 

nome apresentado pelo Presidente da 
República, nos têrmos do parágrafo único 
do art. 8º do Ato Adicional". 

O SR. MEM DE SÁ: – Verifica-se, 
portanto que a Subemenda e aditiva à 
Emenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas não a 
prejudica. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então 
lógicamente, deverá ser votada a 
Emenda, porque a Subemenda não a 
contraria, mas a adita. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
Subemenda não foi apresentada com 
caráter aditivo, mas a questão de ordem 
formulada por V. Ex.ª tem tôda 
procedência. 

Em votação. 
O SR. MEM DE SÁ (para 

encaminhar a votação) (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, a Emenda 
é ao art. 8º, que dá atribuição ao Senado 
Federal para no prazo de três dias, a 
contar da última recusa á aprovação do 
nome designado para a Chefia do 
Gabinete, indicar novo Presidente. 

Quer dizer que o art. 8º prevê 
atribuição ao Senado Federal, 
extremamente importante – contribuição 
original do parlamentarismo caboclo ou 
brasileiro – de o Senado intervir para 
solucionar uma crise de Gabinete 
indicando o nome do Primeiro Ministro. 

Essa hipótese só se configura 
quando sucessivamente três nomes 
indicados pelo Presidente da República 
não alcancem a maioria necessária para 
constituir o Gabinete. Quer dizer, 
portanto, que é uma hipótese de crise 
grave, de impasse difícil de solver. 
Entendo, então, que diante dessa 
hipótese, o prazo de três dias concedido 
ao Senado é bem exíguo. 
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Se se criou tal situação que três 
nomes indicados pelo Presidente da 
República, – que naturalmente procura 
entendimento prévio com os presidentes 
dos Partidos, como é da índole do regime 
democrático – não conseguiram essa 
maioria, o Senado, órgão coletivo e 
integrado por bancadas distintas e por 
vezes antagônicas, não poderá 
evidentemente, em três dias, dar boa 
conta desse mandato. Se o fizer, terá 
provavelmente dificuldade para escolher 
um nome que logre superar a crise 
existente. Daí minha sugestão de ampliar 
para sete dias o prazo para o Senado 
resolver. 

E' claro que se o Senado 
conseguir resolver a questão em 24 
horas, tanto melhor, e nada impede 
que nesse prazo indique o nome; mas 
se as dificuldades persistirem, parece-
me que o justo será conceder prazo 
maior. (Muito bem). 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação) (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, estou de 
pleno acôrdo com a argumentação 
expedida pelo nobre Senador Mem de  
Sá. 

Efetivamente, quando o Senado é 
chamado a indicar o nome do Primeiro 
Ministro no prazo curtíssimo de três dias, 
depois de esgotada, naturalmente, as 
conversações para a formação do 
Gabinete pela Câmara dos Deputados, 
não poderá desinbumbir-se a contento. 
Assim, votarei a favor da emenda. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à votação da emenda nº 10. 

Procede-se à votação, bancada por 
bancada. 

O SR. PRESIDENTE: – Votaram a 
favor da Emenda 43 Srs. Senadores. 

A Emenda foi aprovada por 
unanimidade. 

Em votação a subemenda. (Pausa). 
Procede-se à votação, bancada por 

bancada. 
O SR. PRESIDENTE: – Votaram a 

favor da subemenda 43 Srs. Senadores. 
Foi aprovada por unanimidade. 
A Emenda nº 11 ficou prejudicada 

pela aprovação da anterior. 
As Emenda ns. 12 e 13 ficaram 

prejudicadas pelo destaque requerido 
pelo nobre Senador João Villasbôas. 

A Emenda nº 14 também está 
prejudicada. 

Em votação a Emenda nº 2 da 
Comissão de Constituição e Justiça, que 
tem relação direta com a Emenda nº 15 
visto que foi destacada. 

A Emenda nº 2 diz: 
"A questão oral, sumàriamente 

redigida, será comunicada ao Ministro 
interrogado, que a responderá oralmente. 
O interrogante, se não considerar 
satisfatória a resposta poderá objetar, 
dando cabimento a nova resposta.  
O tempo de cada resposta, assim como 
da objeção, não excederá a cinco 
minutos." 

Esta Emenda será votada sem 
prejuízo da Subemenda à Emenda nº 15 
que diz: 

"O tempo de cada objeção não 
excederá de cinco minutos e o de cada 
resposta, de trinta." 

Como a Emenda nº 2 – que se vai 
votar – não altera o texto da Emenda nº 
15, no que se refere ao tempo, esta não 
será prejudicada. 

Em votação, portanto, a Emenda nº 
2. 

O SR. MEM DE SA (pela ordem): – 
Sr. Presidente, a Emenda nº 15 tem, 
ainda, uma Subemenda. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª tem 
razão. 

A Subemenda a que V. Ex.ª se 
refere será votada preferencialmente na 
oportunidade da votação da Emenda nº 
15. A Mesa está levando à apreciação do 
Plenário a Emenda nº 2. Ela não modifica 
no texto o tempo de cada objeção, que é 
de cinco minutos. 

Em votação. 
Procede-se à votação, Bancada por 

Bancada. 
O SR. PRESIDENTE: – Quarenta e 

dois Srs. Senadores votaram 
favoràvelmente. 

A Emenda nº 2 foi aprovada. 
Passa-se à votação da Emenda 

número 15. A esta emenda foi 
apresentada subemenda que na votação 
terá preferência regimental: A 
subemenda, se aprovada, prejudicará a 
emenda. 

A Subemenda está formulada da 
seguinte forma: 

"Redija-se assim a parte final do § 
3º, do art: 20: 

O tempo de cada objeção não 
excederá a cinco minutos e o de cada 
resposta a quinze minutos". 

De acôrdo com o texto, o tempo de 
cada objeção não pode exceder de cinco 
minutos e a resposta deve ser dada em 
quinze minutos. 

em votação a Subemenda. 
(Procede-se à votação, Bancada por 

Bancada). 
O SR. PRESIDENTE: – Votaram 

quarenta e um Srs. Senadores, 
favoràvelmente. 

A Subemenda foi aprovada. 
Está prejudicada a Emenda. 
Passa-se a votação da Emenda 

número 16. 
Está redigida nestes têrmos: 
"Acrescente-se ao art. 25 o seguinte: 
"Parágrafo único. Dissolvida a 

Câmara aos Deputados, o Sanado 
Federal exercerá, cm tôda a sua 
plenitude, as atribuições conferidas pelo 
Ato Adicional à outra Casa do Congresso 
Nacional, enquanto não se constituir a 
nova Câmara". 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (para 
encaminhar a votação). (Não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, pertenço à Comissão de 
Constituição e Justiça e, nesta 
conformidade, ausente o respectivo 
Presidente, o nobre Senador Jefferson de 
Aguiar, permite-me dizer algo sôbre 
Emenda nº 16. 

Reza o Ato Adicional no art. 14, § 1º: 
"Dissolvida a Câmara dos 

Deputados, o Presidente da República 
nomeará o Conselho de Ministros em 
caráter provisório". 

Sr. Presidente, essa provisoriedade, 
como é hábito em nosso Pais, pode 
prolongar-se e ficarão o Conselho de 
Ministros e o Presidente da República à 
vontade e o Congresso Nacional parado, 
até que se façam as eleições. 

Entendo que o Senado Federal deve 
agir com patriotismo, e com suas luzes e 
sua inteligência. 

Diz a Emenda nº 16: 
"Acrescente-se ao art. 25 o seguinte: 
"Parágrafo único. Dissolvida a Câmara 

dos Deputados, o Senado Federal exercerá 
em tôda a sua plenitude as atribuições 
conferidas pelo Ato Adicional à outra

Casa do congresso Nacional, enquanto 
não se constituir a nova Câmara". 

É uma medida de prudência. Daí a 
razão destas minhas palavras. (Muito 
bem.) 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação). (Não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o meu voto é a favor da 
Emenda nº 16. 

Acho que não haveria mal na inclusão 
dêste Dispositivo na Lei Complementar, 
porque enquanto não se constituir a nova 
Câmara, o Senado Federal se 
desincumbiria daquelas atribuições que a 
lei confere à Câmara dos Deputados. 

Acredito benéfica a medida e, por 
isso, votarei favoràvelmente. (Muito bem!) 

O SR. NEM DE SÁ (para 
encaminhar a votação). (Não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, lamento 
profundamente discordar dos eminentes 
colegas. Mas só o faço por uma questão 
de coerência com as idéias e a  
doutrina que, seguramente há trinta e 
cinco anos, adoto e prego, que é a do 
Parlamentarismo com tôdas as suas 
implicações e a maior pureza possível. 

Já estamos, em conseqüência de 
fatos conhecidos, num sistema 
completamente anômalo, cheio de 
distorções e de contradições. Agora, vamos 
chegar a uma novidade que vai causar 
pasmo ao direito público internacional e vai, 
sobretudo, constituir caso único, no mundo, 
onde se adota o Parlamentarismo. 

Dentro do sistema parlamentarista o 
que há exatamente de belo é a harmonia 
do seu conjunto e dos sistemas de 
atribuições e de sanções. 

A função suprema da Câmara dos 
Deputados no sistema parlamentar é dar 
confiança, dar poder a um Gabinete, a um 
Conselho de Ministros, e, em 
conseqüência, lhe poder recusar essa 
confiança, derrubando-o. Ainda como 
conseqüência última, criado um impasse, 
é possível ao Chefe de Estado dissolver a 
Câmara para consultar o povo. 

Atribuir agora, ao Senado as 
atribuições da Câmara durante o período 
provisório implica uma série de 
contrassensos. Não é o Senado que vai 
dar a confiança e delegar o poder a êsse 
Gabinete provisório, de acôrdo com o que 
estabelece o Ato Adicional; de modo que 
êsse Conselho provisório não é 
delegação ao Senado. 

Se se der ao Senado a plenitude das 
atribuições que tem a Câmara, então o 
Senado vai poder negar confiança ao 
Conselho provisório. Mas isso não foi 
previsto no Ato Adicional, e, portanto, o 
Senado não pode exercer a primeira, a 
mais importante, a fundamental atribuição 
da Câmara dos Deputados do sistema 
parlamentar. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – 
Reconheço a justiça dos argumentos de 
V. Ex.ª e retiro minha aprovação à 
Emenda. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é 
possível da essa atribuição da Câmara ao 
Senado. A Câmara dos Deputados tem 
várias atribuições, mas a primeira delas é 
dar, ou negar, confiança. Poderá o 
Senado negar confiança ao Conselho 
Provisório? Se não pode, não tem 
importância, porque isso é que tem 
importância no mecanismo do sistema. 

Creio, portanto, que a intenção do 
eminente Senador Jefferson de Aguiar e a 
do querido amigo nobre Senador Silvestre 
Péricles foi a de dar ao Senado essa 
atribuição para que não se criasse, 
durante êsse período, uma situação 
abusiva. Mas, chamo a atenção para o 
fato de que não é alcançável êsse 
objetivo e se vai criar, para esta Lei 
Complementar, um artigo inexeqüível, 
que, inclusive, nos levará a uma situação 
difícil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
a emenda. (Pausa.) 

(Procede-se à votação bancada por 
bancada). 

O SR. PRESIDENTE: – Votaram a 
favor da Emenda doze Srs. Senadores, e 
contra 31. 

A emenda está rejeitada. 
Sôbre a mesa requerimento que vai 

ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 276, DE 1962 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra p e 

309, nº 2, do Regimento Interno requeiro 
preferência para a Emenda nº 29 ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 2-62 a fim de 
ser votada antes das demais. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o Requerimento. 

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

Está aprovado. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 

(para declaração de voto) (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente 
peço a V. Ex.ª consigne em Ata que votei 
contra a preferência para a Emenda, por 
sua intempestividade sem nenhum 
fundamento. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
declaração de V. Ex.ª constará da Ata. 

Passa-se à votação da Emenda 
número 29. 

O SR. MEM DE SÁ (para 
encaminhar a votação) (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, desejo 
apenas concluir a argumentação que 
comecei a expender durante a hora do 
Expediente. Eu tinha justamente proposto 
a maior dificuldade, a meu ver, para os 
que contrariam a emenda que apresetei. 
Tiro, o argumento do art. 14 do Ato 
Adicional que permite que, em coso de 
dissolução da Câmara, os Ministros sejam 
elegíveis. 

Quer dizer, portanto, que a hipotése 
é esta: Ministro que perderam a confiança 
do Parlamento, em conseqüência disto, 
pleitearam e obtiveram a dissolução da 
Câmara. Para êstes, permite-se a 
elegibilidade. 

A situação oposta. No caso do 
término do mandato, ministros de 
Gabinete, que estão gozando de plena 
confiança do Parlamento, que desejam 
ser mantidos pelo Parlamento, êstes não 
podem eleger. Quer dizer: para a 
mesma situação de eleição há dois 
tratamentos profundamente desiguais. 
E o interêsse maior seria de não 
dar elegibilidade, na hipótese da 
dissolução da Câmara, porque então, 
sim, os Ministros poderiam usar de sua 
influência para a eleição de uma 
Câmara a sua feição. 

Daí tiro como conclusão que o 
artigo 14 quis estabelecer que até na 
hipótese de dissolução da Câmara os 
Ministros são elegíveis. O Legislador do 
Ato Adicional, ao inscrever de uma 
forma expresas esta permissão de 
legibilidade, tinha como implícita, como 
indispensável, a elegibilidade, porque 
esta elegibilidade para o Legislador do 
Ato Adicional se afigurou como implícito 
do regime. Desejou apenas, no art. 14, 
explicitar que também na hipótese da 
dissolução da Câmara os Ministros eram 
elegíveis. 

Entretanto, o argumento que mais 
tem pesado para os que desejam a 
elegibilidade dos Ministros, além dos 
ordem constitucional, que são muito 
respeitáveis – é o da possibilidade de os 
Ministros exercerem pressão do Poder de 
que dispõe em favor de suas eleições. 
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Creio que êsse argumento é 
irrelevante. Desde logo, os Ministros que 
quiserem abusar do seu poder para 
garantir as suas eleições, não estarão 
impedidos de fazê-lo até o prazo da 
desincompatibilização. 

A possibilidade de nomear, a 
possibilidade de levar verbas aos seus 
Estados, êles as usarão até a data da 
desincompatibilização para garantirem a 
eleição. 

Portanto, se o que se teme é o 
abuso de Poder, êsse abuso poderá ser 
praticado até noventa dias antes das 
eleições. Êstes, o primeiro argumento. 

Segundo argumento: não se deseja 
que o Ministro abuse do Poder em favor 
da sua própria eleição; mas êle pode 
abusar dêsse Poder em favor da eleição 
de amigos e correligionários. Então, evita-
se a eleição do Ministro mas se permite 
que êle eleja seus correligionários, 
parentes e amigos. Nestas condições, o 
objetivo não é alcançado, a não ser que 
haja u'a má vontade pessoal contra os 
Ministros. 

Terceiro argumento: um Parlamentar 
que chega a Ministro de Estado não 
precisa dêsses recursos para se eleger, 
por que se já foi distinguido com a 
posição de Ministro é porque adquiriu 
projeção na vida nacional e no seio do 
Congresso. Sabemos que êsses 
parlamentares se têm elegido e se 
elegem com ou sem Ministério. 

Convido os eminentes colegas a 
reverem a situação dos Ministros que são 
Deputados. Já eram Deputados, sem ter 
sido Ministros, alguns dêles se elegeram 
até em situação de oposição. 

Lembrar por exemplo, o caso do 
Ministro Virgílio Távora que se elege no 
Ceará quantas vêzes quiser, como 
oposicionista. 

Lembro o caso do Primeiro Ministro 
Tancredo Neves, que, indiscutivelmente, se 
elegerá sempre em Minas Gerais, pois 
perdeu a eleição para Governador do Estado 
apenas por poucas milhares de votos. 

Lembro ainda que não precisa ser 
Ministro para usar dos poderes do Estado 
a fim de conseguir votos. Muitos 
parlamentares estão, há muito tempo, 
pelas ante-salas dos Palácios a solicitar 
nomeações e verbas e, ao que ouço 
dizer, o Presidente João Goulart vive 
desesperado ante a quantidade de 
parlamentares que o procuram para pedir 
nomeações e verbas. Essa influência não 
é exercida pelos Ministros. 

Neste caso, então, deveríamos tornar 
inelegíveis todos os parlamentares que 
obtivessem nomeações ou verbas para 
seus Estados a fim de conseguir votos. 

Lembro ainda que, dentro do sistema 
parlamentar, sempre há possibilidade de 
interpelação e de destituição do Ministro 
que procede abusivamente ou 
escandalosamente. Por último, lembro 
que numa Câmara que vai ter 
quatrocentos Deputados, dez que rejam 
Ministros não alteram, de maneira 
alguma, a composição da Câmara. Se 
vão exercer o poder econômico para se 
eleger não vão altear a composição da 
Câmara e se os Ministros não se podem 
eleger a si mesmo, elegerão a muitos 
outros, perturbando a composição, a 
livre manifestação do eleitorado. 

Aliás, na monarquia, uma das críticas 
que se faziam a miude ao sistema 
parlamentar, é a de que os Deputados nunca 
perdiam eleição porque exerciam seu poder 
para eleger una Câmara que lhes era 
favorável. Não se referem à pessoa de 
Ministros, pois êles eram elegíveis e podiam 
exercer o poder de corrupção, vamos dizer, 
não só em seu favor, mas principalmente em 
favor de seu Partido. 

Êste perigo de exercício do poder em 
beneficio do Partido a emenda não 
impede se exerça; daí porque, Sr. 
Presidente apresentei a Emenda. 

Devo reiterar que a minha Emenda 
não teve em vista o atual Gabinete. 
Estaria de acôrdo em que o Parlamento, 
não desejando o atual Gabinete, o 
destituisse pelo sistema parlamentar, de 
conformidade com a fórmula do sistema. 
O que me desagrada é que o Parlamento 
prefira êsse sistema cômodo e suave de 
desembaraçar-se de um Ministério que 
lhe não é simpático. 

Não tem a minha Emenda, portanto, 
qualquer objetivo de amparar o atual 
Ministério. O que queria é que êle fôsse 
mantido ou destituído através da Moção 
de Confiança ou de Censura. Mesmo 
porque, se o atual Ministério merece o 
apoio do Parlamento, não há razão para 
que êle saia, e se não o merece, não há 
razão para que fique, mesmo que haja 
compatibilidade ou elegibilidade dos seus 
membros. 

A minha Emenda teve, portanto, 
como finalidade a boa prática do sistema, 
o bom funcionamento do regime. 

Vêjo, Sr. Presidente, que contra êsse 
sistema, que nem ao menos pôde 
começar a ser praticado com pureza, se 
assanha um número cada vez mais 
poderoso de interessados. Os ambiciosos 
de poder estão todos conjurados 
tàcitamente contra o sistema, os que 
querem o poder integral, os que querem 
exercer o poder cem o arbítrio, com a 
ilimitação do presidencialismo, que se 
tornou, no Brasil, uma ditadura a prazo 
fixo, todos êstes, no cenário federal e nos 
cenários estaduais, conspiram e se 
conjuram contra uma experiência cujo 
objetivo é exatamente diminuir o 
,poder pessoal do Presidente da 
República, levar o Brasil a um govêrno 
coletivo e responsável, ia um govêrno 
sem arbitrariedades e sem prepotências 
pessoais. 

Os inimigos do sistema 
parlamentarista, estão conjurados e cada 
vez mais fortes. Todos, portanto, que 
concorrem para o mau funcionamento do 
sistema, concorrem para que êle se 
desprestigie. É o que acontecerá, Sr. 
Presidente, em consequência da rejeição 
desta Emenda. 

Instituído o novo sistema da forma 
por que foi, pelo Ato Adicional, temos um 
Gabinete há cêrca de oito meses. Contra 
êste, o Parlamento não tem coragens de 
votar moção de desconfiança, apesar de 
ser sensível o seu desprestígio perante o 
Congresso. Então, o Gabinete tem de cair 
por força da incompatibilidade que se 
quer fazer votar. Virá, em decorrência, um 
segundo Gabinete que ser de dificílima 
composição e, por determinação legal, 
efêmero, de seis meses, um Gabinete 
tampão, sem possibilidade de nada 
realizar. 

Êste Gabinete enfrentará uma, 
situação administrativa, financeira 
e econômica verdadeiramente 
estarrecedora. Nada poderá fazer. Então 
o Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
que é o campeão do presidencialismo e 
pretende exercê-lo, como já o fêz, durante 
cinco anos, sem limitação alguma, poderá 
continuar, com a improbidade que o está 
caracterizando em sua argumentação, a 
dizer que o parlamentarismo é incapaz de 
realizar um govêrno. Dirá até que o 
parlamentarismo é culpado pela inflação 
que êle desencadeou. E dirá tudo o mais 
que vai dizendo pelo Brasil. Por que não 
vem dizer aqui no Senado, onde não 
comparece? 

Porque aqui êle teria contradita. 
Então o sistema, graças a isso, se 

decompõe e se desprestigia aos olhos da 
opinião pública. 

Em março terá de haver um 
novo Gabinete, decorrente da situação 
então existente. Não sabemos o 
que acontecerá depois. A pressão dêsses 

conspiradores do presidencialismo será 
cada vez maior, em consequência da 
imprevidência dos legisladores. 

Essas as razões da minha Emenda. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Verificando 
que se esgota o tempo regimental da 
sessão, consulta o Plenário sôbre a sua 
prorrogação por meia hora. 

Os Srs. Senadores que estão de 
acôrdo com a prorrogação queiram 
Permanecer sentados. (Pausa). 

Aprovada. 
A sessão está prorrogada até as 19 

horas e 30 minutos. 
Tem a palavra o nobre Senador João 

Vilasboas. 
O SR. JOÃO VILLASBOAS (para 

encaminhar a votação) (sem revisão do 
orador): – Sr. Presidente, com a devida 
vênia do meu nobre colega e querido 
amigo, Senador Mem de Sá, cujo talento 
e cultura tanto respeito e admiro, venho a 
esta tribuna opor os meus argumentos 
àqueles que tão brilhantemente 
expendeu, em relação à Emenda de sua 
autoria. 

Faço-o, Sr. Presidente, não levado 
por motivos de ordem política, mas 
fundado no respeito que esta Casa 
sempre teve pelos preceitos da nossa 
Constituição. Faço-o, Sr. Presidente, pelo 
desejo de que a votação que aqui 
expressaremos seja uma emanação 
direta da nossa Carta Magna. 

Sr. Presidente, quando o Art. 139 da 
Constituição, baseado em dispositivos 
similares das nossas Constituições 
anteriores, desde a de 1891, estabeleceu 
a inelegibilidade dos Ministros que se não 
desincompatibilizassem, que não 
dexassem o cargo três mêses antes da 
eleição, o fêz por um motivo de moral 
política com base na prática da 
democracia. 

O que se pretendeu naquela 
oportunidade ou nas oportunidades em 
que votamos as Constituições anteriores 
foi que se retirassem das mãos daquele 
que exerce o cargo de Ministro os 
poderes de compressão e de sedução 
para as eleições. 

Dêsse modo a nossa Constituição 
previu no Art. 139 alínea IV que os 
Ministros de Estado seriam inelegíveis 
desde que não deixassem definitivamente 
seus cargos três mêses antes das 
eleições. 

Êsse preceito Sr. Presidente não foi 
de forma alguma atacado pelo Ato 
Adicional que instituiu o Parlamentarismo 
no Brasil. Não há nesse Ato Adicional 
qualquer dispositivo do qual se possa tirar 
uma ilação ou interpretação contrária à 
permanência rígida daquele preceito 
constitucional. Ao contrário. Peço perdão, 
mais uma vez, ao meu nobre e distinto 
colega, representante do Rio Grande do 
Sul, por discordar de S. Exa. na 
interpretação do Art. 14, do Ato Adicional. 

Diz S. Exa. que ali se permitiu que os 
Ministros de Estado se apresentassem 
candidatos e se elegessem para os 
cargos, da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, em pleno exercício das 
suas funções. 

Sr. Presidente, o preceito do Art. 14 
do Ato Adicional é mais uma afirmação do 
Art. 139, alínea IV, da Constituição 
vigente pois diz o art. 14 do Ato Adicional: 

"Verificada a impossibilidade de 
manter-se o Conselho de Ministros, por 
falta de apoio parlamentar, comprovada 
em moções de desconfiança, opostas, 
consecutivamente a três Conselhos, o 
Presidente da República poderá dissolver 
a Câmara dos Deputados, convocando 
novas eleições que se realizarão no  
prazo máximo de 90 dias a que poderão 
 concorrer os parlamentares que hajam 
integrado os Conselhos dissolvidos". 

Sr. Presidente, aí se prescreve que a 
eleição da Câmara dissolvida, a 
composição da nova Câmara deve 
realizar-se dentro de 90 dias. Como êste 
preceito se choca com o Art. 139 da 
Constituição e não se querendo deixar 
aqueles Ministros parlamentares 
impedidos de disputar uma cadeira da 
Câmara dos Deputados, então, se abriu a 
exceção não aos Ministros de Estado, 
que teriam composto os Conselhos 
dissolvidos, mas simplesmente àqueles 
que fôssem parlamentares. Aos 
parlamentares que ocupavam Ministérios 
e não mais poderiam disputar nôvo 
mandato, em face da proibição do art. 
139, pois que precisariam ter deixado a 
Pasta há, mais de 90 dias – sendo que as 
eleições se processariam dentro dêste 
prazo – sòmente a êstes é aberta a 
exceção pois que eram simplesmente 
parlamentares. Os demais, os Ministros 
não parlamentares, ainda mesmo na 
oportunidade da dissolução da Câmara, 
não poderão se apresentar candidatos à 
Câmara dos Deputados. 

E' o que está expresso no Ato 
Adicional. 

Penso que o Senado, rejeitando a 
emenda do ilustre representante do Rio 
Grande do Sul, ao invés de prejudicar 
ação do parlamentarismo dentro do 
Brasil, prestigiará o Ato Adicional, que é o 
Ato básico da instituição dêste regime em 
nessa pátria. 

Desde a instalação do parlamentarismo 
no Brasil, tenho declarado minha posição de 
presidencialista convicto, e muitas vêzes 
tenho dito aqui que me enquadrarei entre 
aquêles que queiram combater a 
permanência dêste parlamentarismo híbrido 
para que se restaure o regime presidencial, 
mas de acôrdo com a educação política de 
nosso povo e com a formação dos 
brasileiros. Entretanto, não quero concorrer 
com o meu voto a favor desta emenda para 
desmoralizar o parlamentarismo instituído 
pelo Ato Adicional. (Muito bem) – Quero 
concorrer com o meu voto para que se 
respeite êste Ato Adicional que manteve em 
tôda a sua plenitude o art. 139 da nossa 
Constituição e que no art. 14 abre esta 
exceção exclusivamente para quando, em 
conseqüência, da não aprovação do 
Conselho de Ministro proposta pelo 
Presidente da República, êste usasse da 
faculdade de dissolver a Câmara dos 
Deputados. 

Sr. Presidente, não quero, 
absolutamente, me alongar neste 
assunto, nem enveredar por uma 
discussão de ordem política em relação à 
Emenda. Contento-me em ficar apenas 
no respeito aos preceitos constitucionais. 

Sr. Presidente, vim a esta tribuna 
fundamentado na nossa Carta Magna 
e em obediência às regras traçadas na 
Constituição vigente; e é com a Constituição 
brasileira, com a Constituição de 1946, e 
dentro do Ato Adicional que, data venia do 
nobre e querido colega representante do Rio 
Grande do Sul, votarei contra a emenda de 
sua autoria. (Muito bem). 

O SR. FERNANDES TÁVORA (para 
encaminhar a votação) (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em que tese a brilhante 
palavra do ilustre Líder Senador João 
Vilasboas, declaro que calou muito mais 
no meu espírito a argumentação do ilustre 
representante do Rio Grande do Sul. 
Estando porem, no Ministério, pessoa do 
meu sangue, não tenho outra coisa a 
fazer senão declarar-me suspeito na 
votação desta emenda, pois não quero  
que pensem que estou trabalhando pro 
domo mea. (Muito bem). 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores em aparte ao nobre 
Senador Mem de Sá, declarei 
que um óbice constitucional me leva-
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va não aprovar a emenda. Se Sua 
Excelência estivesse discutindo emenda 
ao texto constitucional, talvez ficasse a 
seu lado, esposando os mesmos 
argumentos que acabamos de ouvir, 
numa verdadeira aula sôbre o assunto. 
Entretanto, não me convence de modo 
algum a constitucionalidade da emenda 
que S. Exa. apresentou. Afirmou o nobre 
colega, implicitamente, que o Ato 
Adicional considera elegíveis os Ministros 
de Estado. Entendo, de modo contrário, 
que, implicitamente, o Ato Adicional veio 
reafirmar a inelegibilidade constante da 
Carta Magna, abrindo apenas uma 
exceção, no caso do Parlamentar que 
pertencia ao Gabinete, quando da 
dissolução da Câmara. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. 
senadores, considerando inconstitucional 
a emenda, não poderia votar a seu favor. 

Afirmou S. Exa., naturalmente devido 
ao calor com que conduziu suas palavras, 
que um Congresso que votou uma lei de 
interinos, contra a Constituição, não mais 
terá autoridade para pronunciar-se contra 
qualquer dispositivo de lei sob o 
fundamento da sua inconstitucionalidade. 

Discordo de S. Exa. também neste 
ponto, pois a lei dos interinos é uma lei 
normal, ordinária, diferindo totalmente 
desta que o Congresso está votando hoje. 

Observamos, com certa freqüência, 
o exercício do direito de veto pelo 
Presidente da República, com 
fundamento na inconstitucionalidade  
de um dispositivo de lei ou da própria  
lei. Muitas vêzes os projetos passam  
pelo crivo da Presidência da  
República, são sancionados e publicados, 
transformando-se em leis. Há casos em 
que, chamado a decidir, o Poder 
Judiciário declara inconstitucional uma 
disposição, ou todo o texto de uma lei, 
votada pelo Congresso e sancionada pelo 
Chefe do Govêrno. 

No caso presente, entretanto, chamo 
a atenção dos Srs. Senadores para o 
seguinte: não estamos votando projeto de 
lei ordinária ou comum. Deliberamos, sim, 
sobre lei complementar a Constituição da 
República. Se não temos convicção de 
que aquêle dispositivo está dentro dos 
princípios constitucionais, mas, pelo 
contrário, nos assaltam dúvidas ou quase 
certeza de sua inconstitucionalidade, não 
querendo votar favoràvelmente, porque 
estamos apreciando lei complementar da 
Lei Básica, da Carta Constitucional. 

Em face dêsses motivos, ainda que 
razões ponderáveis de ordem política 
surgissem no momento, eu, com 
desassombro, afirmaria que votaria como 
votarei nesta hora, contra a Emenda, sem 
procurar discutir ou verificar se o 
resultado dessa votação derrubará ou não 
o Gabinete. 

Não me interessa o caso particular do 
Gabinete que aí está, mas, sim, rejeitar 
norma que contraria frontalmente os 
princípios constitucionais vigentes no País, 
entre êles o da inelegibilidade, que a 
Constituição reconhece e foi ratificado pelo 
Ato Adicional que aqui votamos. 

Em face dêsse dispositivo, votarei 
contra a Emenda e o farei consciente, de 
que estou defendendo a Constituição 
brasileira. (Muito bem!). 

O SR. SÉRGIO MARINHO (para 
encaminhamento de votação) (não foi 
revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, pedi a palavra para declarar, 
antes de mais nada, que talvez tenha sido 
a primeira voz a se erguer neste recinto, 
para profligar a inelegibilidade, que se 
pretendia defender, dos integrantes do 
Gabinete. 

Fi-lo no momento em que a Imprensa 
veiculava notícias de que os Chefes 
Militares faziam sentir ao Govêrno que a 
substituição do Gabinete significaria  
um traumatismo nas instituições e  
que àquela altura da vida bra- 

sileira não se teria aonde recorrer para a 
formação de novo Gabinete. 

Sr. Presidente, salientei, na 
oportunidade, que afirmar tal coisa 
significaria subestimar as reservas de 
valores existentes no Brasil, valores 
éticos e profissionais. 

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

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com 
muito prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Lembro a V. Ex.ª que o Ministro Virgilio 
Távora foi sempre contrário à 
elegibilidade dos Ministros. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Foi o 
primeiro Ministro a declarar que deixaria o 
cargo se candidato a cargo eletivo. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – 
Oportuno o aparte do nobre Senador 
Fernandes Távora, porque repetidas 
vêzes o Sr. Virgílio Távora declarou que, 
despeito de não ser jurista, entendia que 
os Ministros não deviam, no exercício dos 
cargos, disputar eleições. 

Sr. Presidente, estou aqui, porém, 
apenas para render preito de homenagem 
ilegível e entusiástica a êsse bravo, 
destemido e admirável Parlamentar que 
todos nos acostumamos a apreciar, o 
nobre Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª mais 
uma vez me desvanece e me conquista 
com tanta generosidade. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Vossa 
Ex.ª tem consciência da singularidade de 
sua atividade parlamentar nesta Casa. De 
nossa parte, apenas constatamos e 
proclamamos aquilo que a modéstia do 
nobre colega impede que reconheça. 

Sr. Presidente, assistimos, neste 
momento, a duas profissões de fé; a do 
nobre Senador Mem de Sá, doutrinàriamente 
vinculada ao regime parlamentar, e a do 
eminente Senador João Villasbôas, 
vinculado ao regime presidencial. 

Acho que a esta altura da vida brasileira 
não tem cabimento manifestações de 
preferência pelas excelências quer de 
regime presidencialista, quer do 
parlamentarista. O Ato Adicional, 
canhestramente ou habilmente instituiu 
regime parlamentarista. Temos que acata-lo 
aceitá-lo, e praticá-lo. O princípio da 
inelegibilidade contido na Constituição de 
1946 é antes e acima de tudo ético, e se 
impõe cada vez mais, á medita que avultam 
e se alargam as tarefas do Estado com essa 
tendência estatizante, que é da técnica dos 
dias que vivemos. 

O nobre Senador Mem de Sá 
defendendo sua emenda, alega que no 
parlamentarismo monárquico, que 
também praticamos de maneira canhestra 
no Segundo Reinado, os Ministros 
podiam disputar eleições, eram elegíveis. 
No entanto, sab S. Ex.ª, perfeitamente, 
que as atribuições do Poder Executivo o 
àquele tempo, apesar da forma de 
Govérno monárquico, era pálido, mero 
reflexo das imensas, incalculáveis 
atribuições do Poder Executivo de hoje. O 
atual Poder Executivo desfruta situação 
impar que não pode sofrer cotejo ou ser 
assimilada e nenhum Poder Executivo de 
Gevêrno monárquico. 

O Poder Executivo de hoje dispõe 
aparelhagem e instrumentalidade 
esmagadoras no que diz respeito a 
qualquer realização: dispenso-me de 
enumerá-las porque são do conhecimento 
dos nobres colegas que me ouvem. É 
irrecusável que o Ministro, no exercício da 
Pasta poderá influir, de maneira decisiva, 
sôbre o despecho eleitoral, uma vez que 
se candidate a qualquer eleição. 

A emenda do nobre Senador Mem 
de Sá mereceria tratamento diverso caso 
dispusesse de apoio constitucional, mas 
S. Ex.ª mesmo proclamou a inexistência 
desse apoio, que só existira se a 
inelegibilidade ministerial pudesse ser 
apontada como um dos pressupostos 
necessários e indispensáveis à prática do 
regime parlamentarista. Isso no entanto, 
não ocorre. O regime parlamentar 
pode ser praticado na sua ple-

nitude sem que se atribua aos membros 
do Gabinete a inelegibilidade que Sua 
Exa. preconiza e acha indispensável. 

Sr. Presidente, neutralizado o 
argumento da constitucionalidade da 
emenda, tudo mais vem como 
decorrência da premissa que se 
estabelece. As conseqüências de 
natureza pragmática, as conseqüências 
de natureza ética estão ao alcance do 
primeiro exame. 

S. Ex.ª alega que a esta altura a 
substituição do Gabinete representa 
grave perigo à prática das instituições. 
Por que, se essa substituição é ato de 
retina no regime que S. Ex.ª tanto e talvez 
justamente exalte? A mudança do 
Gabinete talvez seja, até, meio, 
instrumento de revitalização do regime, 
porquanto novos valores serão chamados 
a enfrentar os problemas momentosos 
com que o Brasil está a braços. 

Não vejo por que a substituição do 
Gabinete possa estremecer as 
instituições! 

De outra parte, S. Ex.ª entende 
também difícil a esta altura, a composição 
de novo Gabinete, que êle chistosamente 
crisma de "Gabinete tampão". 

No sistema parlamentar o Gabinete 
se cerca sempre do caráter de 
interinidade. Não se pode pensar, no 
sistema parlamentar, em Gabinete estável 
que se destina a durar, a permanecer, se 
a vida desse Gabinete está na 
dependência do voto de confiança do 
Parlamento que hoje existe e que amanhã 
deixa de existir. Portanto, o Gabinete vive 
sob o signo da instabilidade, que é a sua 
razão de ser. Quando êle elabora um 
plano de Govêrno, tem presente que esse 
Plano por êle elaborado possa ser 
executado para prosseguir com outro 
Gabinete. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Eis 
por que durante 61 anos de Monarquia 
houve 57 Gabinetes, tendo um dêles 
durado apenas oito dias! 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES: – V. 
Ex.ª, com muita oportunidade, lembra 
êsse episódio da mesa vida parlamentar. 

Senhor Presidente, a implicação de 
ordem ética a que seriamos arrastados, 
caso aprovássemos a emenda do 
eminente Senador Mem de Sá nos daria 
Ministros, já desgastados pelo exercício 
do cargo, desprestigiados na opinião 
pública, lançando mãos de tôda a massa 
de recursos do Estado no sentido de 
influir no desfecho eleitoral. 

Não sei o que poderia ocorrer no 
Brasil, com a apresentação e com a 
ilegível proporções. Todos nós temos 
noticia – eu não abri sindicâncias, não fiz 
inquéritos, não tenho elementos de 
provas – todos ouvimos dizer, 
constantemente, que certos Ministros 
laçam mão dos recursos públicos, no 
sentido de influir no desfecho eleitoral, e 
que já estão lançando mão desses 
recursos  públicos! 

De mais Senhor Presidente, em 
todos os Ministros são candidatos.  
Há os que podem perfeitamente 
permanecer no exercício de seus 
cargos. Nenhum dos Ministros Militares 
e candidato nenhum dêles quer disputar 
eleições, nenhum dêles lançará mão de 
recursos públicos para influir no 
desfecho eleitoral. 

A substituição do Gabinete, portanto, 
não se apresenta como acontecimento 
catastrófico. Ela há de ocorrer, de  
se realizar, de ser levada a efeito  
como episódio corriqueiro na rotina 
parlamentar do sistema que estamos 
praticando. 

Era o que desejava declarar. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – A 
Presidência lembra aos Senhores 
Senadores que, no encaminhamento da 
votação, o Regimento não ilegível 
apartes. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (para 
encaminhar votação. Não foi  
revisto pelo orador): – Senhor Pre- 

sidente, lamento ter de discordar do 
eminente Senador Mem de Sá, que, nesta 
Casa, se tem revelado parlamentar 
atuante e sempre votado para os 
interêsses da coletividade. 

Entre os argumentos que trouxe ao 
conhecimento da Casa, S. Ex.ª invocou o 
de que seria mesmo de essência do 
Parlamentarismo a ilegível dos Ministros 
sem desincompatibilização, que o fato 
não criaria situação de superioridade no 
peito que se avizinha. 

Sr. Presidente, a influência dos 
Ministros de Estado, se, porventura, fosse 
aprovada a emenda do Senador Mem de 
Sá, se caracterizaria de tal jeito que 
dentro dos próprios Partidos, mesmo que 
não quisessem, usufruiriam de uma 
influência muito grande nas deliberações 
e nas convenções para escolha dos 
candidatos. Concorrendo em 
superioridade de condições com aquêles 
de qual ilegível um voto de confinaça, 
confiaram pela sua condição de ilegível 
do Executivo, com o apelo substancial da 
massa eleitora, ilegível dos interessados 
em ilegível nomeações, embora – quero 
ressaltar – sem compromisso por parte 
desses Ministros que disputarão o pleito. 
Assistiríamos a um fato curioso e que 
seria estranhável, neste primeiro feriado 
do Parlamentarismo, em que um membro 
do Gabinete concorreria com membros do 
Congresso Nacional na preferência 
eleitoral. E a preferência natural e lógica 
se inclinaria para os Ministros, mormente 
pela possibilidade de atendimento a 
reivindicações, embora ficassem sòmente 
em promessas. 

Senhor Presidente, sem entrar na 
apreciação de ordem jurídica tão bem 
trazida, a esta Casa, pelo eminente 
Senador João Villasboas, deixou bem 
claro que não houve influência de 
qualquer político na decisão que 
porventura, venha o Senado a tomar. 

O meu eminente colega Senador 
Mem de Sá teria feito alusão ao ex-
Presidente Juscelino Kubitschek, hoje 
Senador e nosso colega no sentido de 
que S. Ex.ª desejando a volta ao 
presidencialismo ilegível neste instante 
essa decisão de Congresso, para que, 
mais depressa, ilegível o 
parlamentarismo uma ilegível de que não 
pode subsistir ilegível. Não endosso êsse 
argumento ilegível hoje, ilegível. 

Com essas razões, Sr. Presidente e 
em face do término.da sessão que se 
aproxima, declaro que votarei contra a 
emenda do eminente Senador Mem de 
Sá. Acredito que S. Ex.ª ao apresentá-la, 
foi movido pelos mais altos sentimentos, 
sobretudo porque, nesta Casa, tem 
sempre se apresentado como um baluarte 
na defesa das grandes causas do Brasil. 
– (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 
votação. 

O Sr. Senador Fernandes Távora 
declarou-se suspeito para emitir o seu 
voto. O Regimento Interno declara, 
entretanto que um Senador só estará 
impedido de votar se, necessariamente, 
fôr interessado na matéria a ser votada. 

No caso é tão sòmente o seu filho, 
Ministro de Estado pessoalmente 
interessado e não o Senador Fernandes 
Távora. 

Assim sendo, nos têrmos do 
Regimento Interno, terei de tomar o voto 
do nobre Senador Fernandes Távora, 
salvo qualquer outra declaração de S. 
Exa. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sr. 
Presidente, neste caso sou obrigado a 
votar contra. 

O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): – 
Sr. Presidente o nobre Senador 
Fernandes Távora pode abster-se de 
votar. 
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O SR. PRESIDENTE: – Pode mas 
terei sempre de tomar o voto de S. Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio que 
quando o nobre Senador Fernandes 
Távora se declarou suspeito, isto 
implicava em dizer que se abstinha de 
votar. 

O SR. PRESIDENTE: – S. Exa. não 
declarou êsse propósito. A Mesa terá o 
máximo prazer de colher o voto do nobre 
Senador Fernandes Távora porque S. 
Exa., regimentalmente, não está impedido 
de votar, e só por motivo político não o 
fará. 

Em votação a Emenda. 
(Pausa) 
(Procede-se à votação bancada por 

bancada) 
O SR. PRESIDENTE: – Votaram a 

favor da Emenda dez Srs. Senadores e 
contra, 33. 

A Emenda foi rejeitada. 
Está esgotado o tempo de 

prorrogação da sessão. 
A Presidência anunciara 

anteriormente, com a matéria da sessão 
extraordinária, de hoje, a indicação de 
Ministro para o Tribunal Federal de 
Recursos e a de Embaixador, Chefe de 
Missão Diplomática. Em virtude, porém, 
de não se ter concluído a votação do 
Projeto de Lei nº 2 e suas Emendas, a 
continuação da votação constará da 
pauta dos trabalhos da sessão que se 
realizará às 21 horas e 30 minutos. 

Se essa sessão terminar a tempo, os 
Srs. Senadores serão convocados para 
outra logo mais, a fim de apreciarem 
aquela matéria. 

Está encerrada a presente sessão. 
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 

40 minutos) 
 
ATA DA 55ª SESSÃO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª 
LEGISLATURA, EM 30 DE MAIO DE 
1962. 
 

(Extraordinária) 
 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA 

ANDRADE, GILBERTO MARINHO 
MATHIAS OLYMPIO. 

 
Às 21 horas e 30 minutos acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – 

Vivaldo Lima – Zacharias de Assumpção 
– Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – 
Eugênio Barros – Mendonça Clark – 
Mathias Olympio – Joaquim Parente – 
Fausto Cabral – Fernandes Távora – 
Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – 
Reginaldo Fernandes – Dix-Huit Rosado – 
João Arruda – Ruy Carneiro – Novaes 
Filho – Jarbas Maranhão – Barros 
Carvalho – Afrânio Lages – Ruy palmeira 
– Silvestre Péricles – Lourival Fontes – 
Jorge Maynard – Ovídio Teixeira – Lima 
Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro 
– Ary Vianna – Arlindo Rodrigues – 
Miguel Couto – Caiado de Castro – 
Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas – 
Benedito Valadares – Nogueira da Gama 
– Milton Campos – Moura Andrade – Lino 
de Mattos – Pedro Ludovico – Coimbra 
Bueno – José Feliciano – João Villasbôas 
– Filinto Müller – Lopes da Costa – Alô 
Guimarães – Gaspar Velloso – Irineu 
Bornhausen – Mem de Sá – Guido 
Mondin. (52) 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de 
presença acusa o comparecimento de 52 
Srs. Senadores. Havendo número legal, 
declaro aberta sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2º Secretário procede à leitura 

da ata da sessão anterior, que é aprovada 
sem debates. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há 
expediente para leitura. 

Sôbre a mesa, requerimento que vai 
ser lido. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 277, DE 1962 
 
Tendo em vista o fato de já estar 

cumprindo, em relação ao projeto da 
Emenda à Constituição nº 3, de 1961, que 
dispõe sôbre a aposentadoria dos 
servidores da União, o disposto no art. 
360 do Regimento Interno, requeiremos 
seja o mesmo incluído na Ordem do Dia 
da sessão ordinária seguinte. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 
1962. – Gilberto Marinho – João 
Villasboas – Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – O 
requerimento que acaba de ser lido será 
apreciado no final da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. 
Senador Miguel Couto enviou à Mesa 
discurso a fim de ser publicado, na forma 
do disposto na art. 201, § 29, do 
Regimento Interno. 

S. Ex.ª será atendido. 
E' o seguinte o discurso do Sr. 

Miguel Couto: 
Sr. Presidente – Encontra-se nesta 

Casa do Congresso, já em apreciação 
nas suas Comissões Técnicas, o Projeto 
de Lei nº 12-62 aprovado na Câmara dos 
Deputados, do nobre e operoso Deputado 
Aarão Steinbruck, do Estado do Rio de 
Janeiro, que determina pagar-se o 13º 
mês de salário, cada ano, por ocasião das 
festas natalinas. 

Teve êste projeto extraordinária 
repercussão em todo o país, e podemos 
considerá-lo vitorioso pelos seus elevados 
propositos de amparar as classes menos 
favorecidas pela fortuna. 

Êste justo amparo surge justamente 
quando são maiores as dificuldades de 
vida, do povo ante o encarecimento de 
todas as utilidades motivadas pela 
desenfreada inflação de nossa moeda. 

E' justo que durante as 
comemorações natalinas, quando toda a 
humanidade procura desarmar os 
espíritos para devotar-se aos festejos e 
hosanas pela data do nascimento do 
Menino Jesus, que se contribua 
financeiramente, ofertando os meios 
necessários a que cada lar modesto 
possa também participar das merecidas 
alegrias no aconchego da família. 

Sr. Presidente – Antecipando minha 
manifestação em favor do Projeto do 13º 
mês de salário, aprovado pela Câmara dos 
Deputados, e fazendo um apêlo aos 
ilustres colegas para a sua rápida 
tramitação nesta Casa, quero desde já 
sugerir e apresentar emenda no sentido de 
corrigir uma falha neste Projeto. Nele faltou 
incluir os Pensionistas e Aposentados dos 
Institutos de Previdência. São justamente 
essas criaturas já envelhecidas ou 
inválidas, sem meios para um esfôrço 
maior em busca das necessidades 
familiares que mais carecem de uma ajuda 
extra, que o décimo terceiro mês de salário 
propicia às famílias modestas. 

Sr. Presidente – Srs. Senadores – 
Com esta justificativa, irrefutável, 
proponho que se estenda o benefício da 
Lei do 13º mês de salário a todos os 
Pensionistas e Aposentados da 
Previdência Social. 

Sinto-me bem em patrocinar esta 
Causa, porque há muitos anos nas 
minhas industrias e iniciativas pessoais, 
sempre nos antecipamos em tôdas as 
medidas sociais-financeiras, capazes de 
amenizar as dificuldades de vida de 
nossos operários. 

O SR. PRESIDENTE: – Há oradores 
inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Lima 
Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente 
Srs. Senadores, um dos temas mais 
debatidos pela Imprensa e pelos políticos 
é o da Aliança para o Progresso. 
Recordo-me que o Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, quando 
Presidente da República, depois de várias 
sondagens e entendimentos com os 
países dêste hemisfério, lançou a 
semente da Operação Pan-Americana. 
Criou, em seguida, a Comissão 
denominada dos Vinte e Um que se 
destinava a elaborar o programa a ser 
levado a efeito. Chegamos a reunir em 
Brasília representantes de vários Países 
Sul-Americanos e, inclusive, contamos 
com a presença do Chefe do 
Departamento de Estado, dos Estados 
Unidos da América do Norte. Quando os 
objetivos da operação Pan-Americana 
foram delineados e tomavam corpo, os 
Estados Unidos da América do Norte 
tomaram a frente e fizeram então a 
mudança do nome, que passou a ser 
"Aliança para o Progresso". 

De certo modo fomos burlados, 
porque a iniciativa coube ao Brasil. Como 
os objetivos eram os mesmos, só 
podíamos apoiar a idéia que frutificava e 
vinha justamente ao encontro de nossas 
aspirações – o combate ao 
subdesenvolvimento. 

Com a visita do Sr. Presidente João 
Goulart à grande Nação amiga do Norte, 
essa esperança tomou novo alento 
porque já nos debates travados na 
Conferência de Punta Del. Este, o nosso 
representante dera ênfase especial a 
Aliança Para o Progresso. 

O ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek entretanto não confia na 
atuação da Aliança para o Progresso. Li 
há poucos dias, comentários de S. Excia. 
nada favorável a ela, e que envolvia até 
certa crítica ao Presidente John Kennedy 
por estar Sua Exa. isoladamente, 
promovendo contatos com os Países  
que serão futuramente beneficiados  
pelo programa de combate ao 
subdesenvolvimento. 

A notícia que passo a ler, entretanto, 
nos enche de júbilo: 

(Lê) 
Washington – O Sr. Teodoro 

Moscoso, Administrador da Aliança para 
o Progresso, no setor americano, disse 
ao Jornal do Brasil" em entrevista 
exclusiva, que o Presidente Kennedy 
está ansioso por um reencontro com o 
Presidente João Goulart, em julho", pois 
o Presidente do Brasil deixou-lhe a 
impressão de ser um líder popular 
esclarecido e capaz de vencer os 
obstáculos que se interpõem às 
reformas essenciais ao País. 

Acrescentou o Sr. Moscoso que "o 
Govêrno americano está disposto a 
ajudar o Brasil no que fôr necessário para 
transformar-se numa potência mundial 
líder". Apontou em seguida o quadro que 
tem em sua sala onde se lê: "Não perca 
tempo; estamos atrasados 25 anos." 

– Temos consciência disso – 
acrescentou – e daí procurarmos 
trabalhar com pressa e concretizar os 
ideais da Aliança. A prova disso está no 
fato de os enviados do Brasil que 
procuraram assistência financeira para a 
instalação da Comissão coordenadora do 
Plano Nacional, receberam as promessas 
de todo o apoio. As notícias de que o 
Conselho de Ministros criou a comissão 
resultaram em imediatas instruções para 
a concretização da ajuda. 

Afirmou o Sr, Teodoro Moscoso que 
os Estados Unidos apreciam a crescente 
independência do Brasil, procurando 
depender cada vez menos dos outros.  
O Administrador reconheceu que a 

Aliança para o Progresso demorou a 
ganhar impulso e lembrou que a Agência 
Internacional do Desenvolvimento, criada 
em novembro, resultou da reorganização 
existente e a fusão com outras. "A tarefa 
que nos cabia era de tal grandeza que 
precisávamos selecionar cuidadosamente 
o pessoal. Mas agora estamos em pleno 
impulso ascencional." 

Sr. Presidente, basta a leitura dêsse 
pequeno trecho das declarações do Sr. 
Teodoro Moscoso, representante da 
Aliança para o Progresso na América do 
Sul, para vermos que há, por parte das 
Estados Unidos da América, uma 
preocupação muito grande em assistir às 
regiões subdesenvolvidas, especialmente 
do Brasil. Os nobres colegas hão de ter 
verificado que, no programa da próxima 
viagem do Presidente Kenedy ao Brasil, 
consta uma visita ao Nordeste, pois S. 
Exa. demonstrou o desejo de conhecer a 
região mais atingida pelas sêcas. 

Acontece que há entre os norte-
americanos, naturalmente baseados em 
certas informações, a impressão de que o 
Nordeste pode tomar um impulso no rumo 
da esquerda, o que muito os preocupa. 
Em consequência, Francisco Julião, o 
homem que se tem ocupado em criar as 
Ligas Camponesas, transformou-se numa 
figura de proporções que não são as relas 
no Brasil. Têm os norte-americanos o 
receio de que Julião dê curso a novas 
investidas no sentido de criar um 
ambiente propício a tendências 
esquerdistas ou, digamos francamente, 
ao comunismo. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com 
satisfação. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – 
Tenho a impressão de que Francisco 
Julião não criou o ambiente para as Ligas 
Camponesas. Encontrou ambiente próprio 
para desenvolver suas idéias através 
dessas populações abandonadas do 
interior, sem educação, sem saúde, sem 
assistência técnica, sem fomento à sua 
produção, sem crédito à lavoura. No dia 
em que o Govêrno der habitação, 
assistência médica e, sobretudo, o 
amparo de que carecem essas 
populações do interior, o fenômeno Julião 
desaparecerá completamente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. 
não deixa de ter razão. Por isso mesmo 
eu disse há pouco que Francisco Julião 
não tem, no Brasil, as proporções que lhe 
emprestam na América do Norte, onde o 
consideram um grande líder, uma grande 
figura da vida rural brasileira, capaz de se 
transformar num novo Fidel Castro. 

Se é que pensam assim nossos 
vizinhos do norte, então que venham 
ajudar-nos no combate ao 
subdesenvolvimento. Que a Nação amiga 
venha assistir e auxiliar, não só às nossas 
regiões subdesenvolvidas, como também 
a todos os Países que necessitam dêsse 
auxílio imediato para dar rumos ao 
progresso, rumos já delineados na 
Operação Pan-americana e, finalmente, 
na Aliança para o Progresso. 

A propósito da Aliança para o 
Progresso, tenho lido declarações de 
homens públicos de alta respeitabilidade, 
que só podem merecer a nossa 
consideração. Tais declarações, se 
olhadas através de lente comum, nada 
significam. E' necessário que coloquemos 
lentes de grau para aumentar os fatos 
narrados por êsses políticos. Há poucos 
dias por exemplo, li declaração de 
eminente político nos seguintes têrmos: 
"Ou este País faz as reformas de base ou 
vamos para a revolução". 

Sr. Presidente o povo não deseja 
revolução especialmente aqueles que 
vivem na luta pela conquista do pão 
de cada dia. A revolução que o povo
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deseja não é a revolução pelas armas, 
mas a de princípios, de idéias. Não me 
parece de bom alvitre que figuras 
eminentes da política brasileira coloquem 
a solução de nossas problemas diante de 
uma alternativa que só tem explicação no 
período pré-eleitoral. 

O povo não quer revolução. O povo 
quer que se solucionem os problemas 
brasileiros. Então, a primeira solução 
almejamos entre as tão decantadas 
reformas de base, é a reforma agrária. 
Muitos, porém, consideram a reforma 
agrária como o remédio único para todos 
os problemas dêste País, mormente os da 
agricultura, o que não é exato. 

Em segundo plano surgem outras 
reformas, como a bancária e a tarifária. 
Não sei, porém, se essas reformas, feitas 
açodadamente, darão remédio ao doente 
que bem diagnosticado embora, talvez 
venha a ter, com essas panacéias, 
agravado o próprio mal. 

Se pusermos em prática uma 
reforma agrária, como muitos pretendem, 
criaremos terrível impacto na própria 
produção. A reforma agrária tem de ser 
realizada levando-se em consideração as 
diversas condições geo-econômicas, 
ecológicas, de clima e as condições 
econômicas locais. Este Brasil imenso, 
com a diversidade que tem, de região 
para região, não pode, com simples 
projeto de reforma agrária, atender a 
tôdas as regiões do País, sobretudo 
quando dividido em áreas 
subdesenvolvidas e outras super-
industrializadas. E' possível, entretanto, 
levar-se a efeito a reforma agrária de 
modo tal que corresponda à cooperação 
dos governos estaduais, no sentido de 
assistir às populações rurais 
abandonadas. 

Mas. Sr. Presidente, meu objetivo ao 
ocupar a tribuna, foi o de tecer 
comentários sôbre a Aliança para o 
Progresso, que trará consequentemente 
uma reforma agrária, um dos temas 
tratados na Conferência de Punta del 
Este. 

Eis por que, trago aqui uma palavra 
de planto. Não descreiam os políticos; 
tenham a convicção de que êste País não 
está perdido; atravessamos fase de 
asenção e de progresso. A crise 
inflacionário atual, que se critica a todo 
momento, é indício de crescimento do 
País. Se não fôssem as constantes 
emissões – o que nos levaram a essa 
situação inflacionária – Brasília não teria 
sido construída e muitos 
empreendimentos não teriam sido 
levados a efeito no Govêrno do Sr. 
Juscelino Kubitschek. 

Diante das informações prestadas 
pelo Sr. Moscoso, a respeito do interêsse 
dos Estados Unidos da América do Norte 
em auxiliar o Brasil, sentimo-nos 
confiantes e estimuladas porque, dêsse 
modo, poderemos combater o 
subdesenvolvimento no Nordeste. 

Estas, Sr. Presidente, as 
considerações que desejava fazer. 

Como disse, o Brasil vai bem. E' 
preciso, pois, criar otimismo entre os 
brasileiros. (Muito bem! Muito bem!). 

Durante o discurso do Sr. Lima 
Teixeira o Sr. Mathias Olympio deixa a 
Presidência, assumindo-a o Sr. Gilberto 
Marinho. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma 
comunicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Joaquim 
Parente. 

O SR. JOAQUIM PARENTE (não 
foi revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, serei breve na tribuna. 
Quero sòmente dar conhecimento  
à Casa, dos têrmos de tele- 

grama que acabo de receber do Senhor 
Theophile Jacob, Presidente da 
Federação do Comércio do Estado do 
Piauí, vasado nos seguintes têrmos: 

"Transcrevo o seguinte telegrama. 
Que estamos dirigindo a Presidência da 
Comissão da Marinha Mercante, 
dolorosamente surpreendidos pela 
colocação insignificante da Praça "Rio 
Piancó", vimos protestar, 
energicamente, perante V. Ex.ª 
reafirmando apelos anteriores, no 
sentido de ser-nos dado tratamento 
compatível com volume do nossos 
comércio exportador. Pedimos vênia 
para fazer ver a V. Exª. ser "Rio Piancó", 
o segundo navio de cabotagem a 
aportar em tutóia, neste ano, tendo o 
"Rio Paquequer" deixado, aqui acima mil 
e duzentas toneladas de carga nosso 
pôrto, por falta de praça. "Rio Piancó", 
com apenas seiscentos metros, não 
receberá a quarta parte dos gêneros do 
comércio exportador, que tem ronts para 
embarque. Encarecemos de V. Ex.ª 
considerar a premente necessidade que 
temos de ser ampliada a praça do "Rio 
Piancó" para um mínimo de dois mil 
metros ou então que seja escalado outro 
vapor para receber ainda no mês de 
junho, a restante carga acumulada. 
Sob pena de extinguir-se a exportação 
do Piauí, através do pôrto de Tutóia, é 
imperioso que sejamos atendidos com 
regularidade no sentido Norte-Sul, bem 
como Sul-Norte, com navios mensais 
com capacidade de trazer e receber mil 
toneladas de carga geral, sacaria e óleo 
a granel. Na expectativa de um 
pronunciamento favorável de V. Ex.ª, 
atenciosamente Maro Theophile Jacob – 
Presidente da Federação do Comércio 
do Estado do Piauí." 

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

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Com 
muito prazer. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – O 
problema da navegação marítima para o 
Piauí, através do porto maranhense de 
Tutoia, e um problema que se agrava dia 
a dia. 

No passado, várias companhias de 
transporte marítimo, como a Costeira, o 
Loide e a Comércio de Navegação 
serviam ao comércio piauiense, 
praticamente de 15 em 15 dias, trazendo 
e levando tôda a carga piauiense em 
seus, navios. 

Chegamos, entretanto, em meados 
do ano passado, em face da situação 
calamitosa da falta de praça, a obter um 
decreto do ex-Presidente Jânio Quadros, 
publicado no Diário Oficial em que 
determinava a criação de linhas especiais 
de transporte marítimo para Tutóia. 

Foram escalados navios de 
tonelagem capaz de permitir a entrada no 
porto de Tutoia, facilitando um 
escoamento normal. 

Em face da demora dos navios nos 
portos, ficou estabelecido que fariam um 
trajeto direto: Santos – Rio, Fortaleza-
Tutoia, Porto Alegre – Santos, Rio – 
Tutoia e vice versa. 

Infelizmente, êsse decreto, êsse 
estudo da Comissão da Marinha 
Mercante, essas determinações de praça, 
tudo foi esquecido como se nada tivesse 
sido convenientemente resolvido. 

É verdadeiro crime o que se 
pratica no momento, evitando-se que o 
Pôrto de Tutoia seja servido por navios 
com capacidade suficiente para conduzir 
a carga da produção maranhense. 
De certo modo, cabe-nos, a nós 
representantes piauienses no Congresso, 
uma atitude mais enérgica jun-

to à Comissão da Marinha Mercante, 
porque não pedimos favor e sim navios 
para transportar nossa produção. 

A permanecer esta situação não 
haverá mais possibilidade de escoamento 
da safra piauiense e, por outro lado, as 
mercadoria importadas para consumo da 
população, serão transportadas por vias 
terrestre, com frete mais elevado, 
acarretando o aumento do custo de vida 
no Estado. Assim, solidarizo-me com V. 
Exa, quanto ao problema da falta de 
praça, assunto do telegrama que V. Exa. 
leu. Estou pronto a colaborar com V. Exa. 
no sentido de uma ação mais enérgica 
junto à Marinha Mercante para que, pelo 
menos, se cumpra aquilo que já foi 
decretado sôbre o transporte marítimo 
periódico para o Pôrto de Tutoia. 

O SR JOAQUIM PARENTE: – 
Agradeço o valioso aparte com que me 
honra o nobre colega Senador Mendonça 
Clark. Nós ambos envidaremos os 
maiores esforços no sentido de corrigir 
essas deficiências. O telegrama que li 
demonstra, mais uma vez, o descaso com 
que se está conduzindo a Comissão de 
Marinha Mercante, em relação ás nossas 
vias de comunicação marítima. Talvez 
seja essa uma das causas principais do 
encarecimento do custo de vida; o que 
ocorre no Porto de Tutoia certamente 
ocorrerá em todo o Brasil. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – O 
major Cibuiares, ex-presidente da 
COFAP, no Rio, tendo conseguido 
estabelecer linhas diretas de navegação 
Belém – Macapá, verificou, pelas 
estatísticas, a redução de cêrca de 20 a 
30%, no custo das mercadorias. Significa 
isso que a falta de navegação direto, com 
capacidade para atender os portos do 
norte é fator de encarecimento da vida. 
Enquanto essa navegação durava, o 
comércio exportador e importador servia-
se dos navios de transportes rápido e 
direto e evitava o pagamento do frete 
rodoviário, diminuindo 
consequentemente, o custo das 
utilidades. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Muito 
grato por mais êste aparte, nobre 
Senador. 

Sr. Presidente, encaminho à 
Comissão de Marinha Mercante os apelos 
formulados pela Federação do Comércio 
do Estado do Piauí, no sentido de enviar 
ao Pôrto de Tutoia navios que 
possibilitem o escoamento do que lá se 
encontra à espera de praça. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Finda a hora 
do expediente, passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Terá prosseguimento a apreciação 

do Projeto da Lei da Câmara número 2, 
de 1962, interrompida ao esgotar-se o 
tempo regimental da sessão anterior. 

Em votação a Emenda nº 18, 
substitutiva do art. 27 do Projeto, e 
supressiva do art. 39, assim redigida: 
 

EMENDA Nº 18 
 
1 – Art. 27. Substitua-se pelo 

seguinte: 
"Art. 27. A Câmara dos Deputados e 

o Senado Federal disporão, em seus 
Regimentos Intermos, no sentido de 
assegurar tramitação rápida aos projetos 
de iniciativa do Presidente do Conselho 
de Ministros relacionados com o seu 
programa de gevêrno, por êle indicados 
para êsse tratamento que compreenderá 
entre outras medidas julgadas 
aconselháveis, de acôrdo com as 
peculiaridades de cada Casa: 

a) o exame dos projetos, quanto ao 
mérito, por uma Comissão permanente de 
competência especializada; 

b) a sua apreciação, em Plenário 
em um único turno, com precedência 
sôbre outras matérias, em igual 
situação. 

2 – Art. 39. Suprima-se. 
Esta emenda está dividida em duas 

partes. 
Passa-se à votação da primeira 

parte, com pareceres contrários das 
Comissões. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (para 
encaminhar a votação. Não foi revisto 
pelo orador): – Senhor Presidente, esta 
emenda, que merece aprovação, não sei 
por que razão recebeu parecer contrário. 

O art. 27 do projeto está assim 
redigido: 

Art. 27. O Projeto de lei de iniciativa 
do Presidente do Conselho de Ministros 
terá a seguinte tramitação. 

a) constituir-se-á em cada uma das 
Casas do Congresso Nacional, uma 
Comissão Especial, e perante esta 
durante as suas reuniões, e que 
Senadores e Deputados apresentarão 
suas emendas; 

b) aceitas ou rejeitadas as emendas, 
o relator adotará o projeto ou elaborará 
substitutivo, sendo a proposição que a 
comissão aprovar enviada a plenário e 
submetida a uma só discussão. 

c) o autor de emenda, parcial ou 
totalmente rejeitada na Comissão, poderá 
requerer que seja destacada e sujeita à 
deliberação do plenário; 

d) ultimada a fase da votação o 
projeto será enviado à comissão especial 
para redação final. 

Senhor Presidente é procedente a 
emenda que vai ser votada; se rejeitada, 
para estudar todos os projetos de 
iniciativa do Conselho de Ministros terão 
que ser criadas no Senado e na Câmara 
dos Deputados, Comissões Especiais, 
cuja composição dependerá da indicação 
dos Líderes. 

O tempo que se vai perder com a 
criação dêsses órgãos retardará 
fatalmente o andamento dos projetos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa 
Excelência tem razão; aliás, já criamos, 
no Senado, a Comissão de Projetos do 
Govêrno. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – 
Exatamente. 

A aprovação da emenda removerá 
essas dificuldades e apressará a 
tramitação dos projetos encaminhados a 
esta e à outra Casa pelo Conselho de 
Ministros. 

Aliás, o nobre Senador Filinto MüIler 
lembrou, oportunamente, que já há, no 
Senado, uma Comissão para apreciar os 
projetos governamentais. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Tem, de 
fato, essa atribuição. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vi-me, 
assim, no dever de alertar o Plenário no 
sentido de votar favoràvelmente à 
emenda, que além, de procedente, repito, 
acelerará a tramitação dos projetos. 
(Muito bem). 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (para 
encaminhar a votação. Não foi revisto 
pelo orador): – Senhor Presidente, Srs. 
Senadores, declarei, anteriormente, 
pertencer à Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O autor da emenda, ausente no 
momento, é o preclaro Senador Jefferson 
de Aguiar, e como também não está 
presente o Vice-Presidente da Comissão, 
o nobre Senador Milton Campos, cabe-
me como substituto de ambos, dizer 
alguma coisa sôbre o assunto. 

Reconheço, desde já que o ilustre 
Senador Lima Teixeira apreciou 
suficientemente a emenda que deve, 
realmente, ser aprovada. 

Sou partidário, tanto no Senado 
Federal como na Câmara dos 
Deputados, da rapidez sem prejuízo da 
clareza e da consciência de nossos vo-
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tos, assim estou de pleno acôrdo com a 
Emenda nº 18. 

Pretendia defender a proposição, 
mas como fui antecipado, na tribuna, pelo 
eminente Senador Lima Teixeira, limito-
me a corroborar as considerações de S. 
Ex.ª. 

Era o que tinha a dizer. – (Muito 
bem). 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação. Não foi revisto 
pelo orador): – Senhor Presidente, o 
Regimento Interno do Senado Federal, 
antecipando-se à aprovação da Emenda 
nº 18, justificou-se com a criação da 
Comissão de Projetos do Govêrno. 

E' mais ou menos o que a emenda 
preconiza. No meu entender, 
necessitando ser corrigida a redação do 
artigo 27, isto poderá ser feito através de 
emenda, na ocasião da redação final. 

Votarei a favor porque a providência 
sugerida já existe essa Comissão. 
Apenas, a Comissão de Constituição e 
Justiça ao repudiar a emenda, declarou 
que havia o risco de eventual diferença de 
tratamento nas duas Casas do 
Congresso. 

O motivo alegado não foi, 
própriamente, no sentido de repudiar a 
emenda por ser a mesma contrária a 
qualquer princípio Constitucional ou, 
mesmo, a própria sistemática da Lei 
Complementar. 

No entanto, figurando no Regimento 
Interno a medida solicitada pela emenda, 
votarei a favor. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação 

a primeira parte da Emenda nº 18. 
Os Srs. Senadores que aprovam a 

primeira parte da Emenda nº 18, relativa 
ao art. 27, queiram levantar-se: (Pausa). 

Queiram sentar-se os que votaram a 
favor e levantar-se os que a rejeitam. 
(Pausa). 

Votam a favor da emenda 37 
Senhores Senadores e contra 2. 

A primeira parte da Emenda está 
aprovada. 

Em votação a 2ª parte da Emenda nº 
18 que tem Parecer Favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça e 
manda suprimir o art. 39. 

Os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram levantar-se. (Pausa). 

Queiram sentar-se os que votaram a 
favor, e levantar-se os que a rejeitam 
(Pausa). 

Votaram a favor da 2ª parte da 
Emenda 41 Srs. Senadores e contra 1. 

A 2ª parte da Emenda está 
aprovada. 

Em votação a Subemenda nº 3 à 
Emenda nº 19 Substitutiva da Emenda nº 
19, ela dever ser votada em primeiro 
lugar. 

A Emenda nº 19, ao art. 32, 
determina, no caput, 

"Em vez de "três dias", diga-se "trinta 
dias". 

E no Parágrafo Único: 
"Em vez de "tríduo", diga-se "êsse 

prazo". 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a 

Subemenda nº 3 queiram levantar-se. 
(Pausa). 

Queiram sentar-se os que votaram a 
favor e levantar-se os que a rejeitam. 
(Pausa). 

Votaram a favor da Subemenda 30 
Srs. Senadores e contra 3. 

A Subemenda está aprovada. 
Fica prejudicada a Emenda nº 19. 
Em votação a Emenda Supressiva  

nº 22 do art. 50 do Projeto. Esta  
Emenda tem Parecer Favorável da  

Comissão de Constituição e Justiça e a 
votação deve ser feita em escrutínio 
secreto. 

Os Srs. Senadores que a aprovam 
votarão com esferas brancas e os que a 
rejeitam, com esferas pretas. 

O Sr. 1º Secretário vai procer à 
chamada, de Norte para o Sul. 

Procede-se à chamada. 
Respondem à chamada e votam os 

Srs. Senadores: 
Mauro Vieira – Cunha Mello – 

Vivaldo Lima – Zacharias de Assumpção 
– Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – 
Eugênio Barros – Mendonça Clark – João 
Mendes – Joaquim Parente – Fausto 
Cabral – Menezes Pimentel – Sérgio 
Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-
Huit Rosado – Ruy Carneiro – Jarbas 
Maranhão – Barros Carvalho – Ruy 
Palmeira – Silvestre Péricles – Lourival 
Fontes – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira 
– Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – 
Del Caro – Ary Vianna – Caiado de 
Castro. – Gilberto Marinho – Venancio 
Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira 
da Gama – Pedro Ludovico – Coimbra 
Bueno – José Feliciano – Filinto Müller – 
Lopes da Costa – Gaspar Velloso – Mem 
de Sá – Guido Mondin. – (41). 

O SR. PRESIDENTE: – Votaram 41 
Senadores. Vai-se proceder à apuração. 
(Pausa). 

Votaram a favor 34 Senadores; 
votaram contra 7. 

A Emenda foi aprovada. 
Com a aprovação da Emenda nº 22 

que manda suprimir o art. 50, do Projeto 
ficam prejudicadas as Emendas 23, 24 e 
25 que versam sôbre Modificações a 
respeito do mesmo artigo. 

 
EMENDA Nº 26 

 
Acrescente-se onde convier o 

seguinte: 
Art. O Conselho de Ministros 

nomeado pelo Presidente da República 
deverá ser submetido à prévia aprovação 
do Senado Federal, que decidirá por 
maioria absoluta de votos. Caso não 
mereça aprovação o Conselho de 
Ministros, o Senado Federal decidirá de 
acôrdo com o parágrafo único do art. 8º 
da Emenda Constitucional número 4, 
escolhendo o Primeiro Ministro e os 
Ministros que comporão o Conselho. 

Em votação a Emenda, que tem 
Parecer contrário da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (para 
encaminhar a votação) (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, nobres 
Senadores, esta Emenda é de autoria do 
nobre Senador Jefferson de Aguiar, e eu 
me sinto no dever de apoiá-la. Está muito 
bem justificada. 

 
Justificação 

 
A emenda soluciona expressamente 

hipótese que poderá se verificar no exercício 
do regime parlamentar, impedindo que, no 
acolhimento de oportunidade prorpicia, o 
Presidente da República passe ao exercício 
pleno do regime presidencial, protelando a 
realização de eleições ou impedindo a 
reunião da Câmara dissolvida após o 
decurso previsto no § 2º do art. 14 do Ato 
Adicional. 

Sr. Presidente, tem inteira procedência 
a Justificação. Infelizmente, em nosso 
país, a tendência é açambacar os 
Podêres. O político, em nossa História tem 
sido assim, gosta de eternizar-se e quer 
mandar sôbre todo mundo. A tendência 
aqui é ditatorial. Qualquer cidadão até 
funcionário subalterno, é um pequeno

Deus. Não me quero alongar sôbre isso, 
que é de nosso costumes, mas tenho 
receio dêsses "poderosos". Não que eu 
os tema pessoalmente, em qualquer 
situação, mas a massa brasileira tem 
umas certas supertições para com êsses 
cidadãos. Eu, o que vejo é o País, o 
conjunto, e assim, votarei de acôrdo com 
a Emenda. (Muito bem). 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação) (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, votarei 
contra a Emenda nº 26. Acolho o Parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça 
que a considerou inadaptável ao sistema 
parlamentar instituido pelo Ato Adicional. 

Efetivamente, por medida de 
coerência, mesmo, quando recusamos a 
Emenda nº 16, devemos votar contra a 
Emenda nº 26. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
a Emenda nº 26, com parecer contrário 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. 

(Pausa). 
Está rejeitada a Emenda. 
Emenda nº 30, aditiva: 
"Acrescente-se onde convier o 

seguinte: 
Art. Nenhum servidor ou funcionário 

poderá ser admitido no serviço público ou 
autárquico sem prévia aprovação em 
concurso público de títulos e provas, em 
rigorosa ordem de classificação. 

Parágrafo único – A infração dêste 
artigo importará em crime de 
responsabilidade com a destituição do 
Ministro que tenha praticado o ato e do 
Chefe do Gabinete que o tenha 
autorizado". 

A Emenda nº 30 é de autoria do 
nobre Senador Jefferson de Aguiar; tem 
parecer contrário da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação) (não foi  
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
votarei contra a Emenda nº 30. Os 
motivos expostos pelo Relator, e aceitos 
pela Comissão de constituição e Justiça, 
convencem-me completamente. A medida 
visada pela Emenda efetivamente é justa, 
e louvável, mas efetivamente é justa, é 
louvável, mas a Lei Complementar não é 
lugar próprio para a norma que ali se 
pretende estabeler. Há ainda o fato 
seguinte: haouve um equivoco na 
redação da própria Emenda, que atribui 
responsabilidade ao "Chefe do Gabinete" 
do Ministro onde, naturalmente, deveria 
dizer ao primeiro Ministro, ou Presidente 
do Conselho de Ministros. De qualquer 
forma, aceito as justas razões da 
Comissão de Constituição e Justiça, e 
votarei contra Emenda. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
a Emenda nº 30. 

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

A Emenda está rejeitada. 
Em votação a Emenda nº 31, que 

está assim redigida: 
 

EMENDA Nº 31 
 
Onde couber: 
Artigo. As reformas da Constituição 

dos Estados, para efeito de sua 
adaptação ao sistema parlamentar de 
govêrno, vigorarão, em todo o País a um 
só tempo a partir de 31 de janeiro de 
ilegível. 

Parágrafo único. Os governadores 
eleitos em 1962 exercerão o cargo até 
final do mandato, devendo, após a 
instituição do sistema parlamentar, 
submeter à aprovação da Assembléia 
Legislativa a composição do Gabinete de 
Secretário de Estado. 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação) (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, vou ler, 
para conhecimento do Senado as razões 
que levaram a Comissão de Constituição 
e Justiça a opinar contràriamente à 
Emenda nº 31. 

O parecer da Comissão é o seguinte: 
O Ato adicional de 2 de setembro de 

1961, que instituiu no Brasil o govêrno 
parlamentar, admitiu em seu artigo 22, a 
superveniência de leis, que aprovadas nas 
duas casas do Congresso Nacional por 
maioria absoluta dos seus membros, 
atendessem à eventual necessidade de 
complementação do novo sistema. Afora 
êsse quorum especial de votação que não 
é, aliás, tão rigoroso quanto o exigido pela 
Constituição vigente para a aprovação de 
emenda constitucional no decurso da 
mesma sessão legislativa ordinária, 
nenhuma exigência maior levantou o 
legislador à tramitação dessas intituladas 
leis complementares do sistema 
parlamentar, instaurado em dias 
tormentosos para o País. Uma dessas leis, 
a primeira delas em ordem de apreciação e 
que não será, provàvelmente, a única, vem 
agora à deliberação do Senado através do 
Projeto de Lei nº 3.606-A aprovada na 
Câmara dos Deputados, e aqui 
constituindo o Projeto de Lei nº 2, de 1962. 

Por 53 artigos, inclusive o que fixa na 
data da publicação da lei a sua vigência, 
distribuiu-se a importantes matérias, 
ordenando, esclarecendo, desdobrando e 
algumas vêzes oportunamente suprindo o 
que naquela Ato Adicional se contém, 
tudo, evidentemente, por forma que se 
não deturpa a autorização pelo mesmo 
Ato concedida, nem se viole a 
Constituição nas partes por êle não 
modificadas. 

Sr. Presidente, por êstes motivos a 
Emenda nº 31 merece ser rejeitada. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Os 
Senhores Senadores que aprovam a 
emenda queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

A emenda foi rejeitada. 
Em votação a Subemenda nº 4, a 

Emenda nº 28, de autoria do Senador 
Jefferson de Aguiar, assim redigida: 

 
SUB-EMENDA Nº 4 

 
(à emenda nº 28) 

 
Inclua-se, onde convier: 
O Presidente do Conselho e os 

Ministros não poderão, nos 108 dias 
anteriores aos pleitos eleitorais, promover 
quaisquer atos que importem, direta ou 
indiretamente, em propaganda eleitoral, 
ou propiciem acôrdos partidários em favor 
de qualquer candidatura ou beneficiem o 
partido político ao qual estejam filiados ao 
qual estejam filiados ou representem no 
Gabinete. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1º Secretário. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 278, DE 1962 
 
Nos têrmos dos arts. 212, letra p e 

209, nº 2, do Regimento Interno, 
requeiro preferência para a emenda 
nº 28 ao Projeto de Lei da Câmara
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nº 2. de 1962, a fim de ser votada antes 
da respectiva subemenda. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Guido Mondin. 

O SR. MEM DE SÁ (para 
encaminhar a votação – não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, não vejo 
motivo para a preferência requerida pelo 
nobre Senador Guido Mondin. 
Regimentalmente, a subemenda tem 
preferência e, no caso vertente, deve ter 
com sobrada razão, porque substitui a 
emenda. 

Não vejo porque dar preferência à 
emenda, abandonando a regra normal e 
geral, de dar preferência à subemenda. 
Se o Senado quiser rejeitar a subemenda, 
que vote em primeiro lugar a emenda. 
Rejeitada a emenda, ficaria prejudicada a 
subemenda. Lógico, portanto, que se 
deve votar preferencialmente a 
subemenda, porque a rejeição desta não 
prejudica a votação da emenda. 

O requerimento de preferência deve 
ser rejeitado, por ser ilógico e inoportuno. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento. 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para 
encaminhar a votação – não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
estou de pleno acôrdo com o 
pronunciamento do nobre Senador Mem 
de Sá e votarei contra a preferência 
solicitada pelo nobre Senador Guido 
Mondin. (Muito bem). 

O SR. RUY CARNEIRO: – Senhor 
Presidente solicito a Vossa Excelência 
mande proceder à leitura da subemenda. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
subemenda declara: 

Inclua-se, onde convier: 
O Presidente do Conselho e os 

Ministros não poderão, nos 180 dias 
anteriores aos pleitos eleitorais, 
promover quaisquer atos que importem, 
direta ou indiretamente, em propaganda 
eleitoral, ou propiciem acordos 
partidários em favor de qualquer 
candidatura ou beneficiem o partido 
político ao qual estejam filiados ou 
representem no Gabinete. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Obrigado 
a V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento de autoria do nobre 
Senador Guido Mondin, solicitando 
preferência para a votação da Emenda nº 
28. 

Os Senhores Senadores que estão 
de acôrdo com o requerimento do nobre 
Senador Guido Mondin queiram 
permanecer sentados. 

(Pausa). 
Está rejeitada. 
A subemenda tem preferência para a 

votação. 
Os Srs. Senadores que estão de 

acôrdo com a subemenda nº 4, queiram 
permanecer sentados. 

(Pausa). 
Está aprovada a Subemenda nº 4 e 

prejudicada a Emenda nº 28. 
Está terminada a votação do projeto 

com as Emendas. 
O projeto vai à Comissão de 

Redação. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Senhor 

Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Afrânio Lages. 
O SR. AFRÂNIO LAGES (não foi 

revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, eu havia requerido  
urgência especial para o projeto que 
acaba de ser votado; entretanto,  
devido a votação estar concluída, e não 

ser possível apresentar a redação ainda 
hoje, retiro o requerimento de urgência 
especial. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Afrânio Lages retira o 
requerimento de urgência. 

Em votação o requerimento de 
urgência número 258, lido na hora do 
Expediente. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa). 
Está aprovado. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 

(Pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro 
verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à verificação de votação, 
requerida pelo nobre Senador Aloysio de 
Carvalho. 

Queiram levantar-se os Srs. 
Senadores que aprovam o requerimento. 

(Pausa). 
Queiram sentar-se os Srs. 

Senadores que aprovam o requerimento e 
levantar-se os que o rejeitam. 

(Pausa) 
Votaram a favor ao requerimento, 31 

Srs. Senadores, e contra 7. 
O requerimento foi aprovado. 
Em virtude da urgência ora 

concedida, passa-se, imediatamente, a 
discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara número 40, que altera o 
quadro da Secretaria do Tribunal Eleitoral 
de São Paulo e dá outras providências. 

Sôbre a mesa os Pareceres das 
Comissões que vão ser lidos pelo Senhor 
1° Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES NS. 147, 148 E 149, DE 
1962 

 
N° 147, DE 1962 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 40 de 1961 (na Câmara nº 641, de 
1959), que altera o quadro do Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo e dá 
outras providências. 

 
Relator: Sr. Barros de Carvalho. 
Altera-se, pelo presente projeto, o 

quadro do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo. 

A Proposição originou-se da iniciativa 
do Presidente daquela Côrte de Justiça, de 
conformidade com o disposto no § 2º do 
artigo 67 da Constituição Federal, e está 
convenientimente justificada. 

O exame do mérito do assunto é da 
alçada da Comissão de Serviço Público 
Civil. 

A nós, incumbe apenas a análise do 
projeto no tocante a juridicidade, e como, 
sob êste ponto de vista, nada há que o 
invalide, opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões em 15 de junho 
de 1961. – Venâncio Igrejas – Daniel 
Krieger – Presidente em exercício. – 
Barros Carvalho– Relator. – Ary Vianna – 
Nogueira da Gama – Silvestre Pericles – 
Brasílio Celestino.  

 
Nº 148, DE 1962 

 
Da Comissão de Serviço Público 

Civil, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
40, de 1961, número 641-B, de 1959, na 
Câmara, que altera o Quadro do Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo e dá 
outras providências. 

 
Relator: Sr. Silvestre Péricles. 
De iniciativa do Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo e encaminhado 
ao exame do Congresso Nacional,

nos têrmos do art. 67, § 2º, da Constituição 
Federal, o presente projeto, que objetiva 
alterar o Quadro do Pessoal daquêle órgão 
do Poder Judiciário, vem ao estudo desta 
Comissão, para que sejam apreciados os 
aspectos relacionados com o interêsse, 
conveniência e oportunidade para o serviço 
público. 

A proposição, como se observa no 
processado, foi endereçada à Câmara 
dos Deputados, em julho de 1960, e, ali, 
aprovada em abril de 1961. com as 
alterações que, à época, foram julgadas 
convenientes. 

Decorridos, no entanto, já agora, 
mais de, dois anos de sua propositura, a 
materia, diante das modificações legais 
posteriores, não se apresenta em 
condições técnicas de merecer 
acolhimento imediato, sem que se lhe 
faça alteração substancial. 

De fato, o projeto precisa de reparos, 
e não só no que tange ao aspecto formal, 
eis que, além de estruturar o Quadro do 
Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo, em atenção a sistema já 
ultrapassado, aprova, como parte 
integrante de seu texto, tabelas 
meramente explicativas, que foram, 
certamente, apensadas ao processado, 
como simples elementos de informação. 

Desta sorte, não só o art. 19 do 
projeto reflete o equívoco, ao falar em: 
"tabelas que a acompanham", senão 
também são juntadas duas tabelas (nº 2 e 
3) que, efetivamente, não poderiam estar 
expressamente jungidas ao corpo da 
proposição. 

Por outro lado, o exame do Quadro 
anexo ao projeto revela que os padrões ali 
considerados obedecem a uma seriação 
alfabética já superada, em vez de 
consubstanciar a legalmente adotada para 
os dèmais tribunais do para atende a 
situações ligadas a nomenclatura específica. 

Em face do exposto, e considerando, 
ainda, a necessidade de se ampliar a 
área de atuação do projeto, para atender 
a situações ligadas a outros tribunais, 
opino pela sua aprovação, nos têrmos do 
seguinte: 

 
SUBSTITUTIVO 

 
Art. 1º o Quadro da Secretaria do 

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 
criado pela Lei nº 486, de 14 de 
novembro de 1948, modificado pelas Leis 
ns. 867, de 158 de outubro de 1949, 
2.331, de 20 de junho de 1956, e 4.049, 
de 23 de fevereiro de 1962, fica alterado 
nos têrmos da presente Lei a tabela que a 
acompanha. 

Art. 2º São criados os seguinte 
cargos isolados de provimento efetivo: 1 
(um Diretor de Serviço PJ-1; 1 (uma de 
Bibliotecário PJ-4; 1 (um) de ajudante de 
chefe de bibliotecário PJ-8 e 10 (dez) de 
Motorista PJ-9. 

Art. 3º São criado os seguintes 
cargos de carreira: 

a) de Oficial Judiciário: 5 (cinco) na 
classe PJ-6 e 20 (vinte) na classe PJ-7; 

b) de Auxiliar Judiciário: 25 (vinte e 
cinco) na classe PJ-8 e 14 (quatorze) na 
classe PJ-9; 

c) de Artífice: 4 (quatro) na classe 
PJ-9 e 8 (oito) na classe PJ-10; 

d) de Auxiliar de Portaria: 9 (nove) na 
classe PJ-77; 

e) de Auxiliar de Limpeza: 1 (um) na 
classe PJ-13 e 30 (trinta) na classe PJ-14. 

§ 1º Independente de intersticio, para 
efeito de promoção, o ilegível dos cargos 
vagos em virtude desta lei e que por tal 
processo devam ser providos, até a 
normalização das respectivas carreiras. 

§ 2º Para completar o quadro de  
que trata esta lei, nos cargos ini- 

ciais de carreira por ela criados, serão 
aproveitados preferencialmente os 
funcionários requisitados que estejam a 
serviço do Tribunal há mais de dois anos, 
desde que aprovados em concurso. 

Art. 4º Os cargos isolados de 
provimento efetivo do quadro de que trata 
esta lei serão preenchidos mediante 
concurso público. 

Parágrafo único. Excetuam-se do 
disposto neste artigos os cargos de 
direção e chefia, cujo preenchimento será 
feito mediante escolha dentre os 
funcionários do Tribunal. 

Art. 5º Ficam extintos, quando 
vagarem, os cargos isolados de 
provimento efetivo de Auditor Fiscal PJ-1, 
Taquígrafo PJ-4 e Motorista Mecânico PJ-
8. 

Art. 6º Os funcionários do quadro a 
que se refere esta lei contarão tempo de 
serviço público federal, para os efeitos 
previstos no Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União, o tempo de 
serviço anteriormente prestado à Justiça 
Eleitoral, aos Estados, Municípios e 
Autarquias (Lei nº 867, de 1949, artigo 
5º). 

Art. 7º Aplica-se aos funcionários 
efetivos da Justiça Eleitoral o disposto no 
art. 194, § 2º da Lei número 1.164, de 24 
de julho de 1950 (Código Eleitoral). 

Art. 8º Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir ao Poder Judiciário – 
Justiça Eleitoral – Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo – o crédito 
suplementar até o limite de Cr$ 
29.295.000,00, para refôrço das verbas 
orçamentáris indispensáveis à execução 
desta lei no presente exercício. 

Art. 9º O quadro do Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Distrito Federal é alterado nos têrmos 
da tabela que acompanha a presente 
lei. 

Art. 10. É o Poder Executivo 
autorizado a abrir ao Poder Judiciario – 
Justiça Eleitoral – Tribunal Regional 
Eleitoral do Distrito Federal – o crédito 
suplementar até o lirhite de Cr$ 
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) 
para refôrço das verbas orçamentárias 
indispensável à execução desta lei no 
presente exercício. 

Art. 11. é revigorado o cargo de 
Auditor Fiscal, constante do quadro do 
Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, 
a que se refere a Lei número 4.049, de 
1962. 

Art. 12. É criado, no Quadro do 
Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, 
a que se refere a Lei nº 4.049, de 1962. 

Art. 13. São fundidos na classe de 
Símbolo PJ-5, os 2 (dois), cargos de 
Taquigrafos PJ-6, do Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Sul, a que se 
refere a Lei nº 4.049 de 1962. 

Art. 14. É o Poder Executivo 
autorizado a abrir ao Poder judiciário – 
Justiça Eleitoral – Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Sul – o crédito 
suplementar até o limite de Cr$ 
1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros) 
para refôrço das verbas orçamentárias 
indispensáveis a execução desta lei no 
presente exercício. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em 23 de maio 
de 1962. – Aloysio de Carvalho, 
Presidente. – Silvestre Péricles, Relator. – 
Lourival Fontes, – Caiado de Castro. – 
Padre Calazans. 
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TABELA A QUE SE REFERE O ART. 1º 
 

 
Número 

de 
cargos 

 

CARREIRA OU CARGO Símbolo 
Cargos 
Vagos 

      
 Cargos isolados de provimento em comissão     
      

1 Diretor-Geral (*) .......................................................  PJ –  
      
 Cargos isolados de provimento efetivo     
      

3 Diretor de Divisão ....................................................  PJ-0 –  
1 Auditor Fiscal (**) .....................................................  PJ-1 –  
16 Diretor de Serviço ....................................................  PJ-1 1  
1 Médico .....................................................................  PJ-4 –  
1 Taquígrafo (**) .........................................................  PJ-4 –  
1 Bibliotecário .............................................................  PJ-4 1  
1 Chefe de Arquivo .....................................................  PJ-5 –  
1 Ajudante de Chefe de Arquivo .................................  PJ-8 1  
1 Chefe de Almoxarifado ............................................  PJ-5 –  
1 Ajudante de Chefe de Almoxarife ............................  PJ-8 1  
1 Chefe de Zeladoria ..................................................  PJ-5 –  
1 Ajudante de Chefe de Zeladoria ..............................  PJ-8 –  
1 Chefe de Portaria ....................................................  PJ-5 –  
1 Ajudante de Chefe de Portaria ................................  PJ-8 –  
1 Motorista Mecânico (**) ...........................................  PJ-8 –  
8 Motorista ..................................................................  PJ-8 8  
10 Motorista ..................................................................  PJ-9 2  
    2  
 Cargos de Carreira     
      

10 Oficial Judiciário ......................................................  PJ-4 –  
20 Oficial Judiciário ......................................................  PJ-5 –  
30 Oficial Judiciário ......................................................  PJ-6 5  
50 Oficial Judiciário ......................................................  PJ-7 20  
70 Auxiliar Judiciário .....................................................  PJ-8 25  
90 Auxiliar Judiciário .....................................................  PJ-9 14  
8 Artífice .....................................................................  PJ-8 –  
10 Artífice .....................................................................  PJ-9 4  
12 Artífice .....................................................................  PJ-10 8  
9 Auxiliar de Portaria ..................................................  PJ-9 –  
15 Auxiliar de Portaria ..................................................  PJ-10 –  
26 Auxiliar de Portaria ..................................................  PJ-11 9  
10 Auxiliar de Limpeza .................................................  PJ-12 –  
20 Auxiliar de Limpeza .................................................  PJ-13 1  
30 Auxiliar de Limpeza .................................................  PJ-14 30  
      
 Funções Gratificadas     
      

1 Assistente do Procurador Regional .........................  1-F –  
1 Auxiliar do Procurador Regional ..............................  2-F –  

    
 

(*) Respeitada a situação de efeito do atual titular por fôrça da lei. 
(**) Extinto quando vagar. 
 

TABELA A QUE SE REFERE O ART. 9º 
 

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 
 

QUADRO DO PESSOAL 
 

 
Número 

de 
Cargos 

 

CARREIRA OU CARGO Símbolo 
Cargos 
Vagos 

    
 Cargos em Comissão   
    

1 Diretor de Secretaria ................................................  PJ –  
1 Diretor de Serviço ....................................................  PJ–1 1  
1 Chefe de Zona Eleitoral (*) ......................................  PJ–5 1  
3 Chefe de Seção .......................................................  PJ–5 3  
     
 Cargos isolados de provimento efetivo    
     

1 Porteiro ....................................................................  PJ–8 –  
2 Motorista ..................................................................  PJ–11 –  
2 Guarda Judiciário .....................................................  PJ–12 –  
     
 Cargos de Carreira    
     

2 Oficial Judiciário .......................................................  PJ–5 –  
3 Oficial Judiciário .......................................................  PJ–6 3  
5 Oficial Judiciário .......................................................  PJ–7 5  
4 Auxiliar Judiciário .....................................................  PJ–8 –  

14 Auxiliar Judiciário .....................................................  PJ–9 14  
1 Contínuo ..................................................................  PJ–11 –  
1 Contínuo ..................................................................  PJ–12 –  
1 Servente ..................................................................  PJ–13 –  
3 Servente ..................................................................  PJ–14 1  
     
 Funções Gratificadas    
     

1 Secretário do Presidente .........................................  1-F  –  
1 Secretário do Corregedor ........................................  2-F –  
1 Secretário do Procurador Regional .........................  2-F –  
   

Nº 149 – DE 1962 

 

Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1961 (nº 

641-B, de 1959, na Câmara), que altera o 

Quadro do Tribunal Regional Eleitoral de São 

Paulo e dá outras providências. 

 

Relator – Sr. Lino de Mattos. 

O projeto em exame altera o Quadro do 

Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de 

São Paulo. 

A ilustrada Comissão de Serviço Público 

Civil, atendendo a que, desde a sua 

proposição na Câmara dos Deputados, até 

sua remessa ao Senado, foram decorridos 

quase dois anos e que, no decurso dêsse 

prazo, a matéria dêle objeto foi superada em 

diversos pontos, por fôrça de novas 

disposições legais, refundiu a proposição, 

nos têrmos de um substitutivo. 

No que tange ao aspecto financeiro, que 

a esta Comissão cumpre examinar, a referida 

emenda substitutiva, na verdade, acresce, de 

modo considerável, a Despesa; todavia, é 

preciso convir em que – como se afirmou – o 

projeto vindo da Câmara está desatualizado. 

Demais, deve levar-se em conta que o 

substitutivo inclui, também, o Quadro da 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do 

Distrito Federal, de igual modo nivelados aos 

seus congêneres, medida que se impõe por 

óbvias razões, o mesmo acontecendo com o 

revigoramento do corpo de Auditor Fiscal e a 

criação do de Secretário do Presidente no 

quadro do Tribunal do Rio Grande do Sul. 

A vista da necessidade que se impõe, 

das alterações feitas pela Comissão de 

Serviço Público Civil, as despesas ora 

acrescidas tornam-se inevitáveis e o 

substitutivo apenas se antecipa em 

providências que, inevitàvelmente, seriam 

tomadas pelos órgãos judiciais interessados. 

Diante do exposto, somos pela 

aprovação do projeto, nos têrmos do 

Substitutivo da Comissão de Serviço Público 

Civil. 

Sala das Comissões, em 29 de maio de 

1962. – Ary Vianna, Vice-Presidente em 

exercício. – Lino de Mattos, Relator. – Fausto 

Cabral. – Lobão de Silveira. – Paulo Coelho. 

– Barros Carvalho. Fernandes Tavora. – Dix-

Huit Rosado. – Eugenio Barros. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

Projeto, com o Substitutivo da Comissão de 

Serviço Público Civil. (Pausa). 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 

ordem) (não foi revisto pelo orador): – Sr. 

Presidente, desejaria que V. Ex.ª informasse, 

se havendo substitutivo da Comissão de 

Serviço Público Civil, extravazando até da 

matéria rigorosa do Projeto como veio da 

Câmara dos Deputados, deve existir, dentro 

da fórmula regimental, o pronunciamento da 

Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

êsse Substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 

Senador Aloysio de Carvalho tem integral 

razão na questão de ordem que levanta. A 

Comissão de Constituição e Justiça devia 

antes manifestar-se sôbre o Substitutivo. 

Desta maneira, deverá ser feito o 

pronunciamento dêsse Orgão Técnico cujo 

Presidente, em exercício, é o Senador Milton 

Campos. 

Solicitaria de S. Ex., designasse Relator 

para se pronunciar sôbre o Substitutivo da 

Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. MILTON CAMPOS: – Sr. 

Presidente, designo o nobre Senador Afrânio 

Lages, para relatar a matéria. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Afrânio  

Lages, para emitir parecer, 

em nome da Comissão de Contituição e 

Justiça, sôbre o Substitutivo da Comissão de 

Serviço Público Civil. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. 

Presidente, solicito a V. Ex.ª o prazo de 

quinze minutos a fim de preparar o parecer. 

O SR. PRESIDENTE: – Vou suspender 

a sessão, a fim de que o Relator da 

Comissão de Constituição e Justiça. Senador 

Afrânio Lages, prepare o parecer sôbre o 

Substitutivo da Comissão de Serviço Público 

Civil. 

Está suspensa a sessão. 

A sessão é suspensa às 23 horas e 15 

minutos e reaberta às 23 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está aberta a 

sessão. 

Tem a palavra o nobre Senador Afrânio 

Lages para proferir o Parecer. 

O SR. AFRÂNIO LAGES (não foi 

revisto pelo orador): – O Projeto nº 40 de 

1961, oriundo da Câmara dos Deputados, 

onde tinha o número 641-B de 1959, sofreu 

Substitutivo apresentado pela Comissão de 

Serviço Público Civil. 

No Substitutivo que apresentou à 

Comissão de Serviço Público Civil o Projeto 

vindo da Câmara dos Deputados, 

aumentando substancialmente a despesa ali 

prevista. Também nêle foram incluídas 

disposições referentes ao Tribunal Regional 

Eleitora do Rio Grande do Sul com 

revigoramento de Cargo do Corpo de Auditor 

Oficial e criação de Secretário de Presidente 

do mesmo Tribunal e também dispõe sôbre o 

Tribunal Eleitoral do Distrito Federal, 

mandando observar as tabelas anexas. 

O quantitativo da despesa aumentou de 

maneira bastante avultada. Entretanto, à 

Comissão de Constituição e Justiça não cabe 

apreciar o projeto sob êsse aspecto. Dentro 

do critério de apreciação que cabe à 

Comissão, o Substitutivo que cabe à 

Comissão, o Substitutivo não pode ser 

inquinado de inconstitucional. Conseqüente, 

a Comissão nada tem que lhe opor. (Muito 

bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 

Substitutivo das Comissões de Serviço 

Público Civil e de Finanças. 

Os Srs. Senadores que votarem a favor 

utilizarão esfera branca; os que votarem 

contra, esfera prêta. 

A chamada será feita do Norte para o 

Sul. 

Procede-se à chamada 

Respondem à chamada e votam os Srs. 

Senadores: 

Mourão Vieira – Paulo Coelho – Vivaldo 

Lima – Zacharias de Assumpção – Lobão da 

Silveira – Alfredo Duailibe – S. Archer – 

Eugênio Barros – Mendonça Clark – Mathias 

Olimpio – Joaquim Parente – Fausto Cabral – 

Fernandes Távora – Menezes Pimentel – 

Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-

Huit Rosado – Ruy Carneiro – Jarbas 

Maranhão – Barros Carvalho – Ruy Palmeira 

– Silvestre Péricles – Afrânio Lages – 

Lourival Fontes – Jorge Maynard – Ovídio 

Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de 

Carvalho – Del Caro – Ary Vianna – Caiado 

de Castro – Gilberto Marinho – Venâncio 

Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da 

Gama – Milton Campos – Moura Andrade – 

Coimbra Bueno – José Feliciano – João 

Villasbôas – Filinto Muller – Lopes da Costa – 

Gaspar Velloso – Irineu Bornhausen – Mem 

de Sá – Guido Mondin – (44). 
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O SR. PRESIDENTE: – Votaram 44 
Senadores. Vai-se proceder a apuração. 
(Pausa). 

Votaram a favor 29 Srs. Senadores; 
votaram contra, 15. 

O Substitutitvo foi aparovado. 
Fica prejudicado o projeto. 
A matéria irá à Comissão de 

Redação. 
Nada mais havendo que tratar, vou 

encerrar a sessão. Convoco os Srs. 
Senadores para outra, extraordinária, 
dentro de 10 minutos, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão, em turno único, do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 
1959, originário da Câmara dos 
Deputados (nº 1, de 1959, na casa de 
origem), que aprova acôrdo sôbre 
circulação internacional do material visual 
e auditivo, de caráter educativo, científico 
e cultural (incluído em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa da interstício, 
concedida na sessão anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Afrânio 
Lages), tendo Parecer Favorável das 
Comissões de Constituições e Justiça: de 
Educação e Cultura e de Relações 
Exteriores. 

 
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO 

DIPLOMÁTICA 
 
Discussão única do Parecer da 

Comissão de Relações exteriores sôbre 
a Mensagem nº 93, de 1962, (nº  
de origem 36-62) pela qual o Sr. 
Presidente da República submete ao 
Senado a escolha do Diplomata  
Sylvio Ribeiro de Carvalho, para a 
função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno do Equador. 

 
ESCOLHA DE MINISTRO DO TRIBUNAL 

FEDERAL DE RECURSOS 
 
Discussão, em turno único, do 

Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre a Mensagem nº 101, de 
1962, pela qual o Sr. Presidente da 
República submete à apreciação do 
Senado a escolha do Dr. José Aguiar 
Dias para o cargo de Ministro do Tribunal 
Federal de Recursos. 

 
Está encerrada a Sessão. 
(Levanta-se a sessão às 23 horas e 

45 minutos) 
 
ATA DA 56ª SESSÃO, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª 
LEGISLATURA, EM 30 DE MAIO DE 
1962 

 
(Extraordinária) 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. MOURA 

ANDRADE. 
 
Às 23 horas e 55 minutos acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – 

Vivaldo Lima – Zacharias de Assumpção 
– Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – 
Eugênio Barros – Mendonça Clark – 
Mathias Olympio – Joaquim Parente – 
Fausto Cabral – Fernandes Távora – 
Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – 
Reginaldo Fernandes – Dix-Huit Rosado 
– João Arruda – Ruy Carneiro – Novaes 
Filho – Jarbas Maranhão – Barros 
Carvalho – Afranio Lages – Ruy 
Palmeira – Silvestre Fontes – Jorge 
Maynard – Ovídio Teixeira – Lima 
Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del 
Caro – Gilberto Marinho – Venancio 
Igrejas – Benedito Valadares – Noguei- 

ra da Gama – Milton Campos – Mourão 
Andrade – Lino de Mattos – Pedro 
Ludovico – Coimbra Bueno – José 
Feliciano – João Villasbôas – Filinto 
Müller – Lopes da Costa – Alô Guimarães 
– Gaspar Velloso – Irineu Bornhausen – 
Mem de Sá – Guido Mondin – (52). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de 
presença registra o comparecimento de 
52 Srs. Senadores. Havendo número 
legal declaro aberta a sessão. Vai ser lida 
a ata. 

O Sr. 2º Secretário lê o seguinte:  
 

EXPEDIENTE 
 

PARECER Nº 150, DE 1962 
 
Da Comissão de Serviço Público 

Civil sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
45, de 1961 (nº 2.654-C, na Câmara), que 
eleva o Territorio do Acre à categoria de 
Estado e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
O presente projeto objetiva elevar o 

Território do Acre à categoria de Estado, 
ditando, para tanto, as providências que 
se fazem necessárias ao caso. 

A Comissão de Constituição e 
Justiça, depois de apreciar a matéria no 
seu desenvolvimento histórico, opína pela 
aprovação do projeto, julgando-o jurídico 
e constitucional. 

As Comissões de Economia e de 
Finanças, cada uma dentro dos aspectos 
que lhes são pertinentes, também se 
manifestaram pela aprovação várias, que 
o justificam segundo os fins a que se 
propõe. 

A parte que é dada a esta Comissão 
eximinar é relativamente a importância do 
assunto, de significação secundária, pois 
está jungida apenas às repercussões, 
administrativas decorrentes das 
finalidades principais da proposição. 

Assim, estão ligados ao estudo dêste 
Órgão técnico as matérias 
consubstanciadas no art. 9º e seus 
parágrafos, as quais fixam os critérios 
jurídico-administrativos refentes às 
transferência do acervo patrimonial da 
União e do pessoal ativo e inativo, para o 
nôvo Estado. 

Como se observa, o projeto se 
assemelha, nesse particular ao que, 
aprovado no Congresso Nacional, veio a 
se converter na chamada Lei Sam Tiago 
Dantas, e que regulou a situação do 
antigo Distrito Federal, hoje Estado da 
Guanabara. 

Desta sorte, são transferidos da 
União para o Estado do Acre, a partir 
da data de promulgação da Constituição 
do novo Estado, todos os bens, serviços 
e respectivo pessoal, ativo e inativo, 
que se encontram atualmente nos 
limites do Território a ser ergido em 
Estado. 

Repetindo a solução já adotada para 
o antigo Distrito Federal, dispõe o projeto 
que a União continuará a pagar o pessoal 
transferido, inclusive os inativos e os que 
venham a aposentar-se, prescrevendo, no 
entanto, que as futuras admissões, os 
cargos que forem criados e os aumentos 
de vencimentos correrão à conta do novo 
Estado. 

Do exposto, verifica-se que a 
matéria relacionada com o estudo desta 
Comissão está colocada em têrmos 
que atendem às exigências especiais 
ditadas pela medida principal do 
projeto, consoante, ainda, técnica legal 
adotada para solução de problema 
semelhante qual seja o resultante da

transformação do antigo Distrito Federal 
em Estado. 

Em face do exposto, e considerando 
os pareceres técnicos das demais 
Comissões opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 30 de maio 
de 1962 – Aloysio de Carvalho – 
Presidente. – Fausto Cabral – Relator. – 
Silvestre Péricles – Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE: – Há, sôbre a 
mesa, projeto que está em regime de 
urgência. Em conseqüencia, passa-se 
imediatamente à votação da Redação 
Final. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Está aprovada. 
É a seguinte: 
 

PARECER Nº 145, DE 1962 
 
Redação do Substitutivo do Projeto de 

Resolução nº 52, de 1961. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão apresenta a Redação do 

Substitutivo do Projeto de Resolução nº 52, 
de 1961 que revoga o item I, do art. 4º da 
Resolução nº 24, de 1960 e dá nova 
redação do inciso VI, do art. 75, da 
Resolução nº 6 de 1960. 

Sala das Comissões, em 29 de maio 
de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente – 
Ary Vianna, Relator – Caiado de Castro. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 145, DE 1962 

 
Redação do Substitutivo da Comissão 

de Constituição e Justiça ao projeto de 
Resolução nº 52, de 1961. 

 
Faço saber que o Senado Federal 

aprovou e eu,          nos têrmos do artigo 
47, número 16, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO Nº ... DE 1962 

 
Revoga o item I, do art. 4º, da 

Resolução nº 24, de 1960 e dá nova 
redação ao inciso VI, do art. 75, da 
Resolução nº 6, de 1960. 

Art. 1º O inciso VI, do art. 75, da 
resolução nº 6, de 1960, passa ater a 
seguinte redação: 

"Art. 75................................................... 
 
VI – O de médico, dentre possuidores 

de diploma expedido por Faculdade oficial 
ou equiparada, que contem mais de 5 
(cinco) anos de exercício na profissão 
médica e possuam prática hospitalar e 
especialização comprovadas." 

Art. 2º Esta Resolução entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogados 
o item I, do art 4º, da Resolução nº 24 de 
1960, e demais disposições em contrário. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 279, DE 1962 
 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos 
para o projeto de Lei da Câmara nº 45, de 
1961, a fim de que se figure na Ordem do 
Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
conseqüência da deliberação do Plenário o 
Projeto entrará na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

Sôbre a mesa requerimento de 
urgência que vai ser lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 280, DE 1962 
 
Nos têrmos do art. 330, letro c do 

Regimento Interno, requeremos urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 
1962, que dispõe sôbre a execução 
orçamentária no exercício financeiro de 
1962, nos têrmos do artigo 5º da Lei nº 
3.994, de 9 de dezembro de 1961. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Lima Teixeira, líder da Maioria. – 
Barros Carvalho, líder do PTB. – João 
Villasboas, líder da Minoria. 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos 
do art. 328 do Regimento Interno, o 
requerimento será votado ao fim da 
ordem do Dia. 

Sôbre a mesa outro requerimento de 
urgência que vai ser lido pelo 1º 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 281, DE 1962 
 
Nos têrmos do art. 330, letra c do 

Regimento interno, requeiro urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara número 18, 
de 1962, que fixa o número de Deputados 
por Estados e Territórios e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 
1962. – Lima Teixeira, Líder da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos 
do art. 328 do Regimento Interno, o 
requerimento será votado ao final da 
Ordem do Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão, em turno único do Projeto 

de Decreto Legislativo número 11, de 1959, 
originário da Câmara dos Deputados (nº 1, 
de 1959, na Câmara de origem), que 
aprova acôrdo sôbre circulação 
internacional do material visual e auditivo, 
de carater educativo, científico e cultural 
(incluido em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Sr. 
Senador Afrânio Lages tendo pareceres 
favoráveis das Comissões de Constituição 
e Justiça, de Educação e Cultura e de 
Relações Exteriores: 

 
Em discussão o Projeto (Pausa). 
Nenhum dos Senhores Senadores 

desejando usar da palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o 

aprovam, queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 11, DE 1959 

 
(Nº 1-A, de 1959, na Câmara dos 

Deputados) 
 
Aprova o acôrdo sôbre circulação 

internacional do material visual e auditivo 
de caráter educativo, científico e cultural 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado, para todos os 

efeitos, o acôrdo firmado pelo Brasil na 
Conferência da Unesco, em Beirute na 
sessão de 1949, e destinado a facilitar a 
circulação internacional do material visual 
e auditivo de caráter educativo, científico 
e cultural. 

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

 



930 Quinta-feira 31 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Maio de 1962
 

ACÔRDO A QUE SE REFEREM OS 
PARECERES 

 
Acôrdo para facilitar a circulação 

internacional do material visual e auditivo 
de caráter educativo, científico e cultural. 

 
Os govêrnos dos Estados signatários 

do presente Acôrdo, 
Persuadidos de que, facilitando a 

circulação internacional do material visual 
e auditivo de caráter educativo, científico 
e cultural, concorrerão para a livre difusão 
das idéias pela palavra e a imagem e 
assim favorecerão a compreensão mútua 
entre os povos, de acôrdo com os fins da 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a ciência, e a Cultura, 

Convieram nas seguintes 
disposições: 

 
Artigo 1º 

 
O presente Acôrdo se aplica ao 

material visual e auditivo pertencente às 
categorias enumeradas no artigo 2º e que 
apresenta caráter educativo, científico ou 
cultural. 

Considera-se como apresentado 
caráter educativo, científico e cultural todo 
material visual e auditivo: 

a) Que tenha essencialmente por fim 
ou por efeito instruir e informar, pela 
apresentação de um assunto, ou de um 
aspecto dêsse assunto, ou que seja,  
pela própria natureza adquado a 
assegurar a conservação, o progresso ou 
a difusão do saber e a desenvolver a 
compreensão e o bom entendimento 
internacionais: 

b) que seja ao mesmo tempo 
característico, autêntico e verídico; 

c) cuja qualidade técnica seja tal que 
não lhe possa comprometer a utilização. 

 
Artigo 2º 

 
As disposições do artigo anterior 

aplicam-se ao material visual e auditivo 
dos seguintes tipos e categorias: 

a) filmes, filmes fixos e microfiImes, 
sob a forma de negativos sensibilizados e 
revelados ou sob a forma de positivos 
sensibilizados e revela-dos; 

b) registro de som, de tôdas as 
formas e de todos os gêneros; 

c) dispositivos sôbre vidro, maquetas 
e modelos mecânicos, quadros, murais, 
mapas, e cartazes. 

No texto do presente Acôrdo todos 
êstes tipos e categorias são designados 
sob o têrmo genérico "material". 

 
Artigo 3º 

 
1. Cada um dos Estados 

contratantes se compromete a assegurar, 
no que lhe diz respeito, dentro de um 
prazo de seis meses a partir da entrada 
em vigor do presente Acôrdo, a Isenção 
de todos os direitos alfandegários e de 
tôdas as restrições quantitativas, qualquer 
que seja a sua natureza adequado a 
assegurar a con- apresentar pedido de 
licença para o fim de importação definitiva 
ou temporária de material produzido no 
território de um dos outros Estados 
contratantes. 

2. Nada no presente Acôrdo autoriza 
a isenção das taxas, despasas, impostos 
ou exações concernentes â importação 
de todos os artigos, sem exceção, 
qualquer que seja a sua natureza ou 
origem, ainda quando se trate de artigos 
admitidos com franquia aduaneira; essas 
taxas, despesas e direitos compreendem, 
entre outros, os direitos de estatística e 
de sêlo. 

3. O material beneficiado pelos 
privilégios mencionados no parágrafo 
primeiro do presente artigo está isento, 
no território do país importador, de 
tôdas as despesas, taxas, impostos ou 
direitos internos, diversos ou mais 
elevados da que aquêles aos quais 
estão sujeitos os artigos semelhantes 

produzido nesse país. Em tudo que 
concerne às leis, regulamentos ou 
condições de ordem interna e que afete, 
por um lado, a venda, o transporte e a 
distribuição, ou, por outro lado, a 
reprodução, a exposição e outros usos, 
êsse material não gozará de tratamento 
menos favorável do que os artigos 
análogos produzidos nesse país. 

4. Nada no presente Acôrdo obrigará 
um Estado contratante a recusar estender 
o benefício das disposições do presente 
artigo ao material produzido em 
qualquer Estado que não seja parte neste 
Acôrdo, se tal recusa for incompatível 
com as obrigações internacionais ou à 
política comercial do referido Estado 
contratante. 

 
Artigo 4º 

 
1º Para que o material, cuja 

importação seja solicitada para um país 
contratante, goze do benefício da isenção 
prevista no presente Acôrdo, um 
certificado deve atestar-lhe o caráter 
educativo, científico e cultural dentro do 
sentido do artigo 1º. 

2. Êsse certificado será fornecido 
pela autoridade governamental 
competente do Estado no qual o material 
tenha sido produzido, ou ainda pela 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura, de 
acôrdo com o parágrafo 3º do presente 
artigo, e conforme os modelos anexos ao 
presente Acôrdo. Êsses modelos poderão 
ser modificados ou revistos após acôrdo 
dos Estados contratantes, sob a condição 
de que essas modificações ou essa 
revisão estejam conformes com as 
estipulações do presente Acôrdo. 

3. A Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura fornecerá, certificados para o 
material de caráter educativo, científico ou 
cultural produzido por organizações 
internacionais reconhecidas pelas Nações 
Unidas ou por qualquer das instituições 
especializadas. 

4. Pelo exame de tal certificado, a 
autoridade governamental competente do 
Estado contratante onde o material 
deverá ser importado determinará se êle 
pode gozar dos benefícios das 
disposições do parágrafo primeiro do art. 
3º do presente Acôrdo. Essa decisão será 
tomada após exame do referido material e 
tendo-se em conta as estipulações do art. 
1º. Se, após êsse exame, a referida 
autoridade tiver intenção de não conceder 
êsse benefício a um material cujo caráter 
educativo, cientifico ou cultural ela 
conteste, essa intenção deverá, antes que 
seja tomada uma decisão definitiva, ser 
notificada ao signatário do certificado, 
quer seja um govêrno, quer seja a 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura, para lhe 
permitir fazer, em apoio do pedido de 
isenção, representações amigáveis ao 
govêrno do país onde o material deverá 
ser importado. 

5. As autoridades do Estado 
contratante onde o material deverá ser 
importado poderão impor ao importador 
certas regras que prescrevem que êsse 
material não seja exposto ou utilizado 
senão para fins não lucrativos. 

6. A decisão da autoridade 
governamental compete do Estado 
contratante onde o material deverá ser 
importado, nos casos mencionados no 
parágrafo 4º do presente artigo, será 
inapelável, mas a referida autoridade 
deverá, anteriormente, a essa decisão, 
levar em consideração as representações 
que lhe fizer o signatário do certificado, 
seja um govêrno ou a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura. 

 
Artigo 5º 

 
Nada no presente Acôrdo atentará 

contra o direito de os Estados con-

tratantes exercerem a censura do material 
conforme a sua própria legislação, ou de 
tomarem medidas de proibição ou de 
limitação à importação por motivos de 
segurança ou, de ordem pública. 

 
Artigo 6º 

 
Cada um dos Estados contratantes 

enviará à Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura 
cópia de cada certificado por êle fornecido 
para material proveniente do seu território  
e informará a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência  
e a Cultura das decisões tomadas 
relativamente ao material proveniente de 
outros Estados contratantes que tenham 
pedido a sua importação em seu próprio 
território, e, em caso de recusa, das razões 
que a determinaram. A Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura transmitirá essas informações a 
todas os Estados contratantes; publicará e 
manterá em dia, em inglês e francês, um 
catálogo do material no a qual serão 
mencionados todos os certificados e 
decisões a êle referentes. 

 
Artigo 7º 

 
Os Estados contratantes 

comprometem-se a procurar em conjunto 
os meios de reduzir ao mínimo as 
restrições não eliminadas pelo presente 
Acôrdo e que possam entravar a 
circulação internacional do material 
mencionado no artigo 1º. 

 
Artigo 8º 

 
Dentro de um prazo de seis meses, a 

partir da entrada em vigor do presente 
Acôrdo, cada um dos Estados 
contratantes informará a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura das medidas que tiver 
tomado para assegurar-lhe a execução no 
seu território. A Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura transmitirá essas informações a 
todos os Estados contratantes à medida 
que as mesmas cheguem. a seu poder. 

 
Artigo 9º 

 
1. Todas as divergências que 

surgirem entre os Estados partes no 
Estatuto da Côrte Internacional de Justiça 
e relativas à interpretação ou à aplicação, 
do presente Acôrdo, com exceção das 
disposições dos artigos 4º e 5º, serão 
submetidas à Côrte Internacioral de 
Justiça, salvo certos casos especiais nos 
quais as partes se entendam para 
recorrer a outra forma de solução. 

2. Se os Estados contratantes entre 
as quais surgir uma divergência não forem 
partes, ou se um dêles não fôr parte no 
Estatuto da Côrte Internacional de justiça, 
essa divergência será submetida, à escolha 
deles, e conforme as regras constitucionais 
de cada um seja a um tribunal de 
arbitragem constituído conforme a 
Convenção para a solução pacifica dos 
conflitos internacionais, assinada em Haia, 
em 18 de outubro de 1907, seja a qualquer 
outro tribunal de arbitragem. 

 
Artigo 10 

 
O presente Acôrdo será submetido à 

aceitação dos Estados signatários. Os 
instrumentos de aceitação serão 
depositados perante o Secretário Geral 
das Nações Unidas, que notificarão seu 
depósito a todos os membros das Nações 
Unidas, indicando a data em que êsse 
depósito tenha sido efetuado. 

 
Artigo 11 

 
1. A partir de 1º de janeiro de 

1950, qualquer membro das Nações  
Unidas não signatário do presente 
Acôrdo e qualquer Estado são mem- 

bro que tenha recebido do Secretário 
Geral das Nações Unidas comunicação 
de cópia certificada do presente Acôrdo 
poderão a êle aderir. 

2. Os instrumentos de adesão serão 
depositados perante o Secretária Geral 
das Nações Unidas, que notificará o 
depósito e a data dêste a todos os 
membros das Nações Unidas e aos 
Estados não membros mencionados no 
parágrafo anterior. 

 
Artigo 12 

 
1. O presente Acôrdo entrará em 

vigor noventa dias depois que o 
Secretário Geral das Nações Unidas 
tenha recebido pelo menos dez 
instrumentos de aceitação ou adesão, 
conforme os artigos 10 ou 11. O 
Secretário Geral em seguida preparará, 
logo que possível, uma ata que 
especifique a data na qual o presente 
Acôrdo entrar em vigor, nos têrmos do 
presente parágrafo. 

2. Para cada um dos Estados em 
cujo nome fôr ulteriormente depositado 
um instrumento de aceitação ou adesão, 
o presente Acôrdo entrará em vigor 
noventa dias depois da data do depósito 
dêsse instrumento. 

3. O presente Acôrdo será registrado 
no dia de sua entrada em vigor, pelo 
Secretário Geral das Nações Unidas, 
conforme o Artigo 102 da Carta e os 
regulamentos pertinentes baixados pela 
Assembléia Geral 

 
Artigo 13 

 
1. Qualquer Estado contratante 

poderá denunciar o presente Acôrdo após 
um período de três anos a contar da data 
da sua entrada em vigor no que concerne 
ao dito Estado. 

2. A denúncia do Acôrdo por 
qualquer Estado contratante se efetuará 
por uma notificação escrita dirigida, por 
êsse Estado ao Secretário Geral das 
Nações Unidas, que informará todos os 
membros das Nações Unidas e todo os 
Estados não membro; mencionados no 
artigo 11, de cada notificação bem como 
da data do recebimento. 

3. A denúncia terá efeito um ano 
depois do recebimento da notificação pelo 
Secretário Geral das Nações Unidas. 

 
Artigo 14 

 
1. Cada um dos Estados 

contratantes poderá, no momento da 
assinatura, da aceitação ou da adesão, 
declarar que, ao aceitar o presente 
Acôrdo, não deseja assumir nenhum 
compromisso concernente ao conjunto ou 
a qualquer dos territórios pelos quais 
assumiu obrigações internacionais. Nesse 
caso o presente Acôrdo não será 
aplicável aos territórios que forem objeto 
de tal declaração. 

2. Ao aceitar o presente Acôrdo, os 
Estados contratantes não terão nenhuma 
responsabilidade quanto a qualquer um 
ou ao conjunto dos territórios não 
autônomos que administram sob sua 
própria responsabilidade, mas poderão 
notificar a aceitação, quando de sua 
própria aceitação ou em qualquer época 
posterior, de qualquer um ou do conjunto 
dêsses territórios. Nesse caso, o Acôrdo 
se aplicará a todos os territórios 
mencionados pela notificação noventa 
dias depois do recebimento desta pelo 
Secretário Geral das Nações Unidas. 

3. Cada um dos Estados contratantes 
poderá, a qualquer momento depois da 
expiração do período de três anos previsto 
no artigo 13, declarar que deseja que cesse 
a aplicação do presente Acôrdo seja no 
conjunto, ou em qualquer um dos territórios 
para os quais assumiu obrigações 
Internacionais, seja em qualquer um ou 
no conjunto dos territórios não autônomos 
que administra sob sua própria 
responsabilidade. O presente Acôrdo
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cessará, em caso semelhante, de ser 
aplicável aos territórios mencionadas por 
tal declaração seis meses depois do 
recebimento desta pelo Secretário Geral 
das Nações Unidas. 

4. O Secretário Geral das Nações 
Unidas comunicará a todos os membros 
das Nações Unidas e a todos os Estados 
não membros mencionadas no artigo 11 
as declarações e notificações recebidas 
em virtude do presente artigo, bem como 
as datas do seu recebimento. 

 
Artigo 15 

 
Nada no presente Acôrdo impedirá, 

os Estados contratantes de concluírem 
com as Nações Unidas ou com qualquer 
uma das instituições especializadas, 
acôrdos ou disposições que prevejam 
facilidades, isenções, privilégios, ou 
imunidades relativas ao material 
proveniente das Nações Unidas ou de 
qualquer uma das instituições 
especializadas ou preparado sob os seus 
auspícios. 

 
Artigo 16 

 
O original do presente Acôrdo será 

depositado nos arquivos das Nações Unidas. 
Ficará aberto à assinatura em Lake Succeas 
de 15 de julho a 31 de dezembro de 1949: O 
Secretário Geral das Nações Unidas 
remeterá cópias autênticas do presente 
Acôrdo a cada um dos membros das Nações 
Unidas e a todos os outros governos que 
possam ser designados após acôrdo entre o 
Conselho Econômico. e Social das Nações 
Unidas e o Conselho Executivo da 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura. 

Em fé do que, os plenipotenciários 
infra-assinados, após haverem dopo- 
 

sitado os seus plenos podêres, achados 
em boa e devida forma, assinaram o 
presente Acôrdo, cujos textos francês e 
inglês farão igualmente fé, em nome dos 
seus respectivos governos e nas datas 
que aparecem das suas respectivas 
assinaturas. 

 
PROTOCOLO DE ASSINATURA 
 
No momento de proceder à 

assinatura do Acôrdo para facilitar a 
circulação internacional do material visual 
e auditivo de caráter educativo, científico 
e cultural, os plenipotenciários abaixo 
assinados convieram no que segue: 

1.O Secretário Geral da Organização 
das Nações Unidas anexará ao texto 
original do Acôrdo os modelos de 
certificados previstos no artigo IV os quais 
são submetidos à aprovação dos Estados 
membros da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e a 
Cultura, logo que êles lhe forem 
transmitidos para êsse fim pelo Diretor-
Geral dessa organização. O Secretário 
Geral preparará então, uma ata para êsse 
efeito e dirigirá aos governos dos Estados 
interessados copia da ata e dos modelos 
de certificados que lhe houverem sido 
transmitidos. 

2. Até a conclusão do acôrdo 
previsto no art. 16, o Secretário Geral 
transmitirá cópias autênticas do Acôrdo 
aos Estados não membros que lhe fôrem 
designados pelo Conselho executivo da 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura. 

Em fé do que, os plenipotenciários 
assinaram o presente Protocolo, que é 
redigido em inglês e em francês, 
fazendo igualmente fé as duas 
versões, nas datas que aparecem 
diante de suas respectivas assinaturas. 

INSTRUÇÕES 
 
Expedido para: Nome do detentor 

(pessoa ou organização) dos direitos de 
reprodução do material. 

1. Natureza do material: filme, filme 
fixo, microfone, dispositivos de vidro, 
modelos, quadros murais, cartazes, 
registros sonoros. 

2. Títulos: para os filmes no caso de 
filmes não montados, dar o título 
provisório com a indicação (TP); no caso 
de filmes cujo título foi modificados, dar 
as duas versões dos títulos. 

3. Língua (s): para os filmes: no caso 
de filmes com subtítulo, indicar a língua 
do texto falado e a dos subtítulos. 

4. Dimensões: 
a) Filmes: número de bobinas, 

duração de projeção, comprimento em 
pés ou em metros, formato (8 mm, 
9,5mm. 16mm ou 35mm) ; 

b) Filmes fixos: comprimento em pés 
ou em metros, imagens simples ou 
duplas, número de imagens. 

c) Microfilmes: imagens simples ou, 
duplas, número de páginas ou de 
imagens reproduzidas; 

d) Dispositivos de vidro: número; 
formato: 50x50mm (2'' x 2"), 83 x 83 
milímetros (3 1/4 x 3 1/4), ou 83 por 100 
mm (3 1/4 x 4"). 

e) Modelos: número e dimensões; 
f) Quadros murais, mapas e 

cartazes: número e dimensões; 
g) Registros sonoros: diâmetro ou 

comprimento; número de voltas por 
minuto (para os discos), pés ou metros 
por minuto (para fitas); duração (para os 
discos e fitas). 

5. Característicos externos: 
a) Filmes: positivos ou negativos, em 

prêto e branco ou em cores, mudos ou 
sonoros; 

b) Filmes fixos: positivos ou 
negativos, em preto e branco ou em 
cores, mudos ou com acompanhamento 
sonoro; 

c) Dispositivos de vidro: positivos ou 
negativos, em preto e branco ou em 
cores. 

d) Modelos: fixos ou móveis. 
e) Quadros murais, mapas, 

cartazes: em prêto e branco ou em 
cores, para utilização como se 
encontram ou como originais a serem 
reproduzidos; 

f) Registros sonoros: discos, filmes 
ou fitas, para Utilização como se 
encontram ou como originais a serem, 
reproduzidos. 

 
Discussão única do Parecer da 

Comissão de Relações Exteriores sôbre a 
Mensagens nº 33, de 1962 (n° de origem 
36-62) pela qual o Sr. Presidente  
da República submete ao Senado a 
escôlha de Diplomata Sylvio Ribeiro de 
Carvalho para a função de Embaixador 
Extraordinária e Plenipotenciário do Brasil 
junto ao Govêrno do Equador. 

 
Discussão, em turno único, do 

Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre a Mensagem nº 101, de 
1962, pela qual o Sr. Presidente da 
República submete à apreciação do 
Senado a escôlha do Dr. José de Aguiar 
Dias para ao cargo de Ministro do 
Tribunal Federal de Recursos. 

 
Estas duas matérias deverão ser 

votadas em sessão secreta, segundo 
determina o Regimento Interno. 

Solicito dos Srs. funcionários as 
necessárias providências nesse sentido. 

A sessão transforma-se em  
secreta aos BJ minutos e volta a se 
publicada aos 50 minutos.  

O SR. PRESIDENTE: – Está 
reaberta a sessão. 

Na hora do Expediente foram lidos 
dois Requerimentos de Urgência, que 
receberam os ns. 280 e 281. 

Em votação o Requerimento nº 280. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram ficar sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): – Sr. 

Presidente, ilegível verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 

proceder a verificação de votação, 
solicitada pelo nobre Senador Mem de Sá. 

Queiram levantar-se os Srs Senadores 
que aprovam o Requerimento. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores 
que aprovaram o Requerimento e levantar-
se os que o rejeitam. (Pausa). 

Votaram a favor do Requerimento, 
12 Senadores, e contra 2. 

Não há quorum regimental sequer 
para prosseguimento da sessão. A 
apreciação da matéria fica adiada. 

Designo para a próxima sessão a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Matéria em regime de urgência 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 138, DE 1961 
 
Discussão suplementar (artigo 275-A 

do Regimento Interno) do Projeto de Lei 
da Câmara nº 138, de 1961, (nº 493, de 
1959, na Casa de origem) que concede 
aos radialistas aposentadoria integral aos 
trinta anos de serviço (em regime de 
urgência, nos têrmos do artigo 330, letra 
c, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 157, de 1962, aprovado 
na sessão de 27 de abril), tendo: 

 
PARECER, sob o nº 137, de 1962, da 

Comissão de Redação, oferecendo a redação 
do substitutivo aprovado em 9 de maio. 

 
Matéria em tramitação normal 

 
REQUERIMENTO Nº 280, DE 1962 

(URGÊNCIA) 
 
Votação, em turno único, do 

Requerimento nº 280, de 1962, em que os 
Senhores Senadores Lima Teixeira, Barros 
Carvalho e João Villasboas, Líderes, 
respectivamente, da Maioria, do PTB e da 
Minoria, solicitam urgência, nos têrmos do 
artigo 330, letra c, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 
1962, que dispõe sôbre a execução 
orçamentária no exercício financeiro de 
1962, nos têrmos do artigo 5º da Lei nº 
3.994, de 9 de dezembro de 1961. 

 
REQUERIMENTO Nº 281, DE 1962 

(DE URGÊNCIA) 
 
Votação, em turno único, do 

Requerimento nº 281, de 1962, em que o Sr. 
Senador Lima Teixeira, Líder da Maioria, 
solicita urgência, nos têrmos do artigo 330, 
letra c, do Regimento Interno, para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 18, de 1962, que fixa o 
numero de Deputados por Estados e 
Territórios e dá outras providências. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 45, DE 1961 
 
Discussão, em turno único. do Projeto 

de Lei da Câmara nº 45, de 1961 (n° 4.654, 
de 1957, na Casa de origem), que eleva o 
Território do Acre à categoria de Estado e dá 
outras providências incluindo em Ordem do 
Dia em virtude de dispensa de, interstício 
concedida na sessão anterior a reque
 

 
GOVERNO DE ORIGEM 

 

CERTIFICADO 

 

Expedido conforme o artigo IV do 

 

ACÔRDO PARA FACILITAR A CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL DO MATERIAL 

VISUAL E AUDITIVO DE CARÁTER EDUCATIVO, CIENTÍFICO E CULTURAL 

 

EXPEDIDO PARA (nome): 

ENDEREÇO COMPLETO: 

1. Natureza do material: 

2. Título: 

3. Língua (s): 

4. Dimensões: 

5. Característicos externos: 

6. Pêso: 7. Ano de produção: 

8. Produtor ou firma produtora ( nome e enderêço): 

9. Assunto ou conteúdo: 

 
O Govêrno atesta que o material acima descrito apresenta caráter educativo, 

científico ou cultural, no sentido do artigo 1º do Acôrdo acima indicado. 

 
EXPEDIDO PARA:   
 Sêlo  
 Oficial  
 da autoridade  
 governamental  
   
DATA:   

  Funcionário que preencheu o 
certificado 

 

 



932 Quinta-feira 31 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Maio de 1962
 
rimento do Sr. senador 
Lima Teixeira) tendo: 
 

PARECERES (ns. 140, 
141 e 142, de 1962), das 
Comissões. 

de Constituição e 
Justiça 

de Economia, 
de Serviço Público Civil 

e  
de Finanças. 
 

PROJETO DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO 

Nº 3, DE 1961 
 
Primeira discussão (1º 

dia) do projeto de 
Emenda à Constituição 
nº 3 de 1961, que 
modifica o § 1º do artigo 
 

191 da Constituição 
(aposentadoria aos 30 
anos de serviço), tendo: 
 

PARECER favorável, 
sob nº 354, de 1961, da 
Comissão Especial. 

Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão a 
zero hora e 55 minutos). 

 
SECRETARIA DO 

SENADO FEDERAL 
 
Atos do Diretor Geral 
 
O Diretor-Geral, por 

despacho de 22 do corrente, 
deferiu o Requerimento
 

nº 251-62, em que Ueber 
Cordeiro, Auxiliar de 
Limpeza, PL-11, solicita 
salário-família em relação 
a sua espôsa e seus filhos 
Cleber, Clelio e Clecio, a 
partir de fevereiro de 1962. 

Abonou, de acôrdo com 
os arts. 160, item 11 e 302 
do Regulamento da 
Secretaria, as faltas abaixo 
discriminadas, referentes 
ao mês de maio de 1962: 

de Iracema da Costa e 
Silva de Castro, Auxiliar 
Legislativo, PL-10, no dia 23; 

de Francisco Gonçalves 
de Araujo, Auxiliar 
Legislativo, PL-10, dia 21;  

de Mary Faria 
Albuquerque, Oficial 
Legislativo, PL-7, no dia 22; 

de Breno Braz de 
Farias, Auxiliar de Portaria, 
PL-10, no dia 21. 

de Maria, Judith 
Rodrigues, Oficial 
Arquivologista, PL-3, no dia 
22; 

de Elza Freitas Portal e 
Silva, Redatora, PL-4 nos 
dias 14, 15 e 16; 

de Sebastião Miguel da 
Silva, Auxiliar de Portaria, 
PL-9, no dia 21; 

de José Euvaldo 
Peixoto, Taquígrafo, PL-3, 
no dia 18. 

29 de Secretaria do 
Senado Federal, em maio 
de 1962. – Maria do Carmo 
Rondou R. Saraiva, 
Diretora do Pessoal. 

 
 



40ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 16 DE MAIO DE 1962 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E JOAQUIM PARENTE 
 

Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Vivaldo Lima – Paulo Fender – Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – Sebastião 

Archer – Eugênio Barros – Mendonça Clark – Mathias Olympio – Joaquim Parente – Fausto Cabral – 
Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-Huit Rosado – 
Argemiro de Figueiredo – João Arruda – Ruy Carneiro – Novais Filho – Jarbas Maranhão – Barros Carvalho 
– Afranio Lages – Ruy Palmeira – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Jorge Maynard – Heribaldo Vieira – 
Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Ary Vianna – Arlindo Rodrigues – 
Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da Gama – 
Milton Campos – Lino de Mattos – Padre Calazans – Pedro Ludovico – Coimbra Bueno – José Feliciano – 
João Villasbôas – Lopes da Costa – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – Saulo Ramos – Daniel Krieger – 
Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Palmeira): – A lista de presença acusa o comparecimento de 53 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem 

debate aprovada. 
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGEM 

 
Nº 98, do Sr. Presidente da República, nos seguintes termos: 

 
MENSAGEM Nº 98, DE 1962 

 
(Nº 89, na origem) 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que me conferem o art. 

70, § 1º, da Constituição Federal e art. 3º, itens III e IV, do Ato Adicional, resolvi vetar, parcialmente, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 3.078-F/61 (no Senado, nº 152/61), que altera o art. 1º da Lei nº 3.205, de 15 
de julho de 1957, que reestrutura os cargos de Tesoureiro do Serviço Público Federal. 

Incide a veto sobre o art. 6º do Projeto, que considero contrário aos interesses nacionais, tendo em 
vista, sobretudo, a dificílima conjuntura econômico-financeira do País. 

Confesso, Senhor Presidente do Senador Federal que, ao tomar a posição que  
ora assunto, tenho que vencer resistências de caráter sentimental e estou 
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deixando de atender a muitas centenas de apelos que me estão sendo encaminhados de todos os recantos 
do País pelos eventuais beneficiários da concessão legislativa. Nas atuais circunstâncias da vida nacional, 
no ápice de um processo inflacionário dos mais graves e às vésperas de um aumento geral de vencimentos 
que terá implicações fortíssimas no custo de vida, sinto-me no dever de vetar um dispositivo da presente lei 
que, além de favorecer, especificamente, a uma classe que já tem vencimentos relativamente 
compensadores, determina que as vantagens acrescidas sejam pagas, retroativamente, a partir de julho de 
1960 que representará pesado ônus para a Nação. 

Considerando os aspectos humanos do problema que o projeto ora em exame submete á minha 
apreciação, deixo de analisar com maior rigor outros ângulos da matéria, como, por exemplo, a sua 
inconstitucionalidade, dada como manifesta pelo Presidente da Comissão de Justiça da Câmara dos 
Deputados em sessão de 26 de abril próximo findo. 

Não posso, assim, aceitar a retroatividade preconizada no art. 6º, significando, na emergência que 
estamos atravessando, uma liberalidade inconciliável com os interesses do País, implicando vultosa 
despesa para os cofres públicos, com a agravante de não haver o projeto proporcionado os meios 
necessários ao seu atendimento. 

Dessa forma, consoante, aliás, salientou o Ministério da Fazenda, em parecer emitido a propósito, 
sua aceitação viria, inevitavelmente, agravar o deficit com que se defronta o governo no corrente exercício, 
comprometendo, em  conseqüência, as diversas medidas de caráter restritivo adotadas como meio capaz 
de se encontrar o equilíbrio que permita serem as despesas essenciais e obrigatórias atendidas através de 
receitas reais arrecadas pela União. 

São estas, além das que ocorrerão ao alto discernimento dos senhores deputados e senadores, as 
razões que me levaram a vetar, parcialmente, o projeto em causa, ás quais ora submeto à elevada 
apreciação dos senhores membros do Congresso Nacional. 

Brasília, 8 de maio de 1962. – João Goulart. 
 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
 

Altera o art. 1º da Lei nº 3.205, de 15 de julho de 1957, que reestruturou os cargos de tesoureiros do 
Serviço Público Federal. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 3.205, de 15 de julho de 1957, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 1º  – As Tesourarias das Repartições subordinadas ao Ministério da Fazenda e das Autarquias 

Federais ficarão classificadas em 3 (três) categorias na forma seguinte: 
1ª Categoria – Tesourarias compreendendo as do Distrito Federal, Estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Guanabara; Tesoureiro, cargo em 
Comissão, símbolo 2-C; Tesoureiro-AuxiIiar, símbolo 4-C. 

2ª Categoria – Tesourarias compreendendo as dos Estados do Ceará, Paraná, Santa Catarina, Pará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Espírito Santo e Goiás; Tesoureiro, cargo em Comissão, símbolo 3-C; 
Tesoureiro-Auxiliar, símbolo 5-C. 

3ª Categoria – Tesourarias compreendendo as dos Estados do Maranhão, Piauí, Amazonas, Magoas, 
Sergipe e Mato Grosso; Tesoureiro, cargo em Comissão, símbolo 4-C; Tesoureiro-Auxiliar, símbolo 6-C. 

Parágrafo único – Os Tesoureiros, cargo em Comissão, serão obrigatoriamente Tesoureiros-
Auxiliares, efetivos, do Quadro Permanente respectivo, e nenhuma Tesouraria poderá funcionar sem o seu 
Titular "o Tesoureiro". 
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Art. 2º – O auxilio para diferença de Caixa de que trata o art. 137 da Lei nº 1.711, de 1952, passa a 
ser de 10% (dez por cento) dos vencimentos recebidos pelos Tesoureiros e Tesoureiros-Auxiliares. 

Art. 3º – Esta lei se aplica de igual modo, a todos os cargos de Tesoureiro, Conferente e Conferentes 
de Valores da Administração centralizada ou autárquica do Poder Executivo Federal, inclusive aos 
classificados pela Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Art. 4º – Os cargos de Conferente do Ministério da Fazenda – lotação da Caixa de Amortização e da 
Casa da Moeda passam a denominar-se Conferentes de Valores. 

Parágrafo único – Os cargos ocupados pelos Conferentes e Conferentes de Valores, integrados na 
parte suplementar do Quadro do Pessoal da Ministério da Fazenda – lotação da Caixa de Amortização e da 
Casa da Moeda – passam a compor o Quadro Permanente do mesma Ministério. 

Art. 5º – São extensivos aos atuais Tesoureiros-Auxiliares, Conferentes e Conferentes de Valores, 
interinos substitutos, os benefícios do art. 3º da Lei nº 3.205, de 15 de julho de 1957. 

Art. 6º – A vigência da presente lei é a partir de julho de 1960, data da Lei nº 3.780, de 1960 (Plano 
de Classificação). 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário. 
(Á Comissão Mista incumbida de relatar o veto.) 

 
AVISOS 

 
Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, datados de 14 de maio, encaminhando informações 

solicitadas pelo Senado em virtude de Requerimentos formulados perante esta Casa, a saber: 
Nº 109 – Requerimento nº 64, de 1962, do Sr. Senador Afrânio Lages; 
Nº 112 – Requerimento nº 76, de 1961, do Sr. Senador Mendonça Clark; 
Nº 119 – Requerimento nº 13, de 1962, do Sr. Senador Paulo Coelho. 

 
OFÍCIO 

 
Em 16 de maio de 1962 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, para conhecimento do Senado, em obediência ao 

art. 38 do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa, a partir do dia 19 do corrente, para 
breve viagem ao estrangeiro. 

Atenciosas saudações. – Nelson Maculan. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Está finda a leitura do expediente. (Pausa.) 
Há, sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos. 
São lidos os seguintes: 

 
REQUERIMENTO Nº 200, DE 1962 

 
Nos termos do art. 330, Ietra c, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de 

Resolução nº 52, de 1961, que altera o disposto no art. 4º, item I, da Resolução nº 24, de 1960. 
Sala das Sessões, 16 de maio de 1962.  – Vivaldo Lima – Lima Teixeira, Líder da Maioria em 

exercício. 
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REQUERIMENTO Nº 201, DE 1962 
 

Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 144, de 1961, que regula a repressão ao abuso do poder econômico. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1962. – Jefferson de Aguiar – Afranio Lages – Barros Carvalho, 
Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Nos termos do Regimento Interno os requerimentos – que 
acabam de ser lidos – serão votados ao fim da "Ordem do Dia". (Pausa.) 

Esta, sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido. 
É lido o seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 1962 

 
Concede autorização ao Assessor Legislativo Thomaz Pompeu AccioIy Borges, para aceitar a 

designação de Diretor da FAO para a América Latina. 
 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único – Fica o Assessor Legislativo, PL-3, do Quadro Anexo da Secretaria do Senado Federal, 

Thomaz Pompeu Accioly Borges, autorizado, nos termos dos artigos 300, item I e 369, da Resolução nº 6, 
de 1960, a aceitar, sem ônus para o Senado Federal e pelo prazo de dois anos, sua designação para o 
cargo de Diretor do Escritório Regional (América Latina) da Organização de Alimentação e Agricultura das 
Nações Unidas (FAO), com sede no México. 
 

Justificação 
 

O projeto visa a conceder autorização ao Assessor Legislativo Thomaz Pompeu Accioly Borges, para 
aceitar sua designação como um dos Diretores da FAO, representando a América Latina. 

O aludido Assessor é hoje considerado um dos grandes técnicos brasileiros em questões agrárias. 
Integrante do Quadro Anexo, não mais poderá ser convocado para Brasília, conforme estabelece o 

art. 7º da Resolução nº 23, de 1961, visto como lhe faltam menos de três anos para aposentadoria. 
Nestas condições, a Comissão Diretora, satisfeita com a homenagem prestada ao Brasil, na pessoa 

de um Assessor do Senado, submete o presente projeto à apreciação da Casa. 
Sala das Sessões, 16 de maio de 1962. – Rui Palmeira, Argemiro de Figueiredo, Guido Mondin, 

Mourão Vieira, Mathias Olympio, Joaquim Parente. 
 

LEGISLAÇÃO CITADA 
 

Regulamento da Secretaria 
 

Art. 300 – Perderá o vencimento do cargo efetivo o funcionário: 
I – quando afastado para ter exercício em outro órgão dos Poderes públicos, salvo os casos previstos 

no art. 369 deste Regulamento; 
 

Art. 369 – Os funcionários da Secretaria não poderão ser requisitados para servir em qualquer outro 
ramo do poder público, exceto para missões e comissões de caráter temporário, ou para servir em 
organismos internacionais integrados pelo Brasil, mediante prévia permissão do Senado. 

Parágrafo único – Nas exceções deste artigo não se compreendem os taquígrafos, que, em virtude de 
suas funções técnicas, não poderão, em qualquer hipótese, afastar-se do serviço do Senado. 
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RESOLUÇÃO Nº 23, DE 1961 
 

Art. 7º – Nenhum funcionário do Quadro Anexo, mesmo cessado seu impedimento, poderá retomar 
ao Quadro Permanente, quando faltarem três anos, ou menos, para sua aposentadoria, computados todos 
os períodos para tanto admitidos em lei. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Este projeto, vindo de autoria da Comissão Diretora, não 
depende de apoiamento, nem de parecer, à vista do que dispõe o § 3º do art. 102 do Regimento Interno. 
Será publicado e incluído, oportunamente, na Ordem do Dia. (Pausa.) 

No expediente lido figura mensagem contendo as razões do veto presidencial ao Projeto de Lei (nº 
3.078, de 1961, na Câmara, e nº 152, de 1961, no Senado), que altera o art. 1º da Lei nº 3.205, de 15 de 
julho de 1957, e dá outras providências. 

A fim de conhecerem do veto, esta Presidência convoca as duas Casas do Congresso Nacional para 
a sessão conjunta a realizar-se no dia 5 de junho de 1962, às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da 
Câmara dos Deputados. 

Para a Comissão Mista que deverá relatar, designa os Srs. Senadores: 
José Feliciano – PSD; Lourival Fontes – PTB; Fernandes Távora – UDN. 
Continua a hora do expediente. 
Há oradores inscritos. Tem a palavra o nobre Senadora Mendonça Clark. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, novamente convocado, em virtude do 

afastamento do nobre Senador Leônidas de Castro Mello, volto ao Senado Federal para tentar, ainda uma 
vez, defender junto aos poderes federais, os legítimos interesses do Estado do Piauí. 

Em primeiro lugar, devo declarar que volta o partido Republicano a ter um representante nesta Casa 
e eu, como único representante, no momento, deste Partido, sinto-me forçado, mais uma vez, a assumir a 
Liderança do meu Partido no Senado Federal. 

A outra declaração que desejaria fazer, em caráter estritamente pessoal, não envolverá, nas palavras 
que proferirei, o Partido Republicano. 

Sr. Presidente, sabem todos que fui daqueles que, em 1960, estiveram na campanha do ex-
Presidente Jânio Quadros. Em 1961, permaneci ao lado daqueles que, nesta Casa, apoiavam o ex-
Presidente da República. Entretanto, em exercício desde maio de 1960 até 9 de agosto de 1961, não estive 
nesta Casa no momento em que foi conhecido o ato da renúncia do ex-Presidente Jânio Quadros. 

Assim, sendo, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, julgo que é do meu dever, em face da minha atitude 
anterior, declarar a esta Casa que continuo solidário com o ex-Presidente da República. 

Lamento, Sr. Presidente, o ato da referida renúncia; lamento que não tenha sido possível encontrar 
uma fórmula para harmonizar aquela situação, mas desejo deixar bem claro que permaneço com as 
mesmas idéias de 1960 e 1961 e, por conseguinte, na minha opinião, não poderia ser outra minha atitude 
senão a de me Manter fiel àqueles compromissos políticos. 

Feita esta declaração, Sr. Presidente, passo a tratar do assunto que é, realmente, o motivo da minha 
presença na tribuna do Senado. 

Sr. Presidente, acabo de passar vários dias em viagem pelo Estado do Piauí. Levei – para honra 
minha e dos piauienses – um grupo de colegas ex-alunos da Escola Superior de Guerra, em número de 
vinte e nove ao Estado do Piauí. Foram eles lá tomar Contato com a terra e os problemas dos piauienses. 

É bem verdade, Sr. Presidente, que o Estado do Piauí, este ano, através de um  
magnífico inverno, os nossos campos, as nossas lavouras estão em situação invejável.  
De modo que, Sr. Presidente, a visita dos ex-companheiros, alunos da Esco- 
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la Superior de Guerra, pegou o Piauí como um jardim verde e daí muitos desses meus companheiros 
haverem, de certo modo, duvidado das declarações anteriores que eu lhes fizera, de que o Piauí é um 
Estado que carecia de muitos auxílios de muitas providências federais, quando na verdade a primeira 
impressão daquilo que tem agora. É que o Piauí era Estado que hoje precisa de trabalhar, é Estado dos 
mais ricos da Federação 

Sr. Presidente, embora esta impressão não possa deixar de ser verdadeira no sentido de que o 
Estado está realmente muito bem servido de inverno muito bem plantado e as colheitas serão abundantes, 
não podia deixar entretanto de fazer um reparo, e isto fiz salientar bem a meus companheiros da Escola 
Superior de Guerra. Visitaram eles várias cidades piauienses, estiveram em Parnaíba, Teresina, Floriano, 
Oeiras, e Picos, tive eu o cuidado de mostrar a esta delegação da Associação de diplomados da Escola 
Superior de Guerra, as necessidades piauienses em face de obras federais que não podem de modo algum 
serem custeadas com recursos dos próprios piauienses. 

Sr. Presidente, hoje estas obras federais estão de certa forma sob a Superintendência da Sudene. 
Procurei chamar a atenção dessa delegação para o verdadeiro sentido da Sudene, no Estado do Piauí. 

Comecei pelo Porto de Luiz Correia antiga Amarração, lá foi verificado que o guia corrente deste 
Porto já havia custado à Nação cerca de duzentos milhões de cruzeiros, e que infelizmente para nós a 
Sudene estava completamente ausente da obra do Porto do Piauí. A Sudene não se interessa pelo Norte do 
Piauí alegando que a tonelagem de carga de importação e exportação piauiense não é a tonelagem 
suficiente para que economicamente se faça um porto no Piauí considerando esta parte que se pode 
classificar de condições de rentabilidade. 

A Sudene condena o porto do Piauí, alegando que o Piauí e piauienses devem exportar suas 
mercadorias pelos portos de Maranhão, Ceará ou Pernambuco. 

Sr. Presidente, naturalmente que nenhum de nós representantes piauienses pode aceitar tal ponto de 
vista. Deixando a questão do porto, levei os alunos da Escola Superior de Guerra a uma visita à Estrada de 
Ferro Central do Piauí e lá no local da estrada de ferro afirmei aos representantes da referida Escola de 
Guerra que a Sudene havia sugerido ao ex-Presidente da República a supressão da estrada de ferro. A 
questão da ramal ferroviário, em virtude de discurso aqui pronunciado ano passado pela representação 
piauiense que mostrava ao Senado e a Nação que se a estrada era deficitária nós não tinhamos culpa disto 
porque o ramal não estava completo nem as máquinas tinham idade entre trinta e um a cinqüenta e oito 
anos, eram máquinas incapazes de poder, na realidade, de maneira econômica, fazer o transporte das 
nossas cargas. E o ex-Presidente da República, considerando justamente a situação precária do Estado do 
Piauí, achou por bem despachar o processo em que se pedia a extinção da estrada de ferro, afirmando que 
era contrário à sua extinção, pedia seu reequipamento e determinava um prazo de trinta dias para que 
esses estudos fossem entregues a S. Ex.ª. Naturalmente que os estudos não foram entregues. As 
máquinas novas prometidas para a estrada não chegaram. A estrada está abandonada. E, mais uma vez, 
demonstra-se que a presença da Sudene, no caso da estrada de ferro, em vez de pedir seu reequipamento 
pediu sua extinção. 

Dentro do mesmo espírito de esclarecer a situação da Sudene no Piauí, levei o representante da 
Escola Superior de Guerra à usina elétrica da cidade de Parnaíba. E lá, para tristeza minha e de todos os 
representantes presentes, verificamos que o equipamento mandado pela Sudene para melhorar a usina era 
equipamento de 25 anos de idade, usado, deteriorado. E ainda mais, após mais de um ano da chegada 
desse equipamento naquela cidade, os tubos de sua canalização, jogados na areia das margens do Rio 
Igaraçu, enferrujados entupidos, abandonados, sem qualquer cuidado nem ao menos de uma conserva, 
nem ao menos de um guarda para que não fosse roubado. 
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Examinando mais detalhadamente a usina, verificamos que a turbina, máquina de maior cuidado, se 
achava aberta sem qualquer proteção de óleo ou graxa nas suas partes mais delicadas, completamente 
misturadas com lama e areia. 

Aí, mais uma vez se comprovou como atua á Sudene no Estado do Piauí. 
Não satisfeitos ainda com estes fatos, comprovados em Luiz Correia e Parnaíba, nos dirigimos a 

Teresina. E lá os componentes da delegação tiveram possibilidade de verificar a precária iluminação elétrica 
da cidade de Teresina, também com máquinas de 20 e tantos anos de idade, removidas da Paraíba para o 
Piauí, como exemplo de auxilio da Sudene ao meu Estado. 

O problema das instalações de água de Teresina foi também cogitado e foi mostrado que se tratava 
de uma iniciativa não da Sudene mas do DNOCS, que para lá já estava há mais de três anos tentando 
acabar a instalação, sem que até hoje realmente tenha podido fazê-la. 

Ultimamente, a Sudene teria contribuído com uma parte do capital, capital estrangeiro, desses 
empréstimos do BID; mas, na verdade, até agora, até este momento, o que existe de instalação de água, na 
cidade de Teresina, é obra do Departamento das Secas e não da Sudene. 

Prosseguindo a viagem, fomos ao local da barragem da Boa Esperança, barragem que será a 
esperança de recuperação econômica de todo o Vale do Parnaíba, interessando tanto o Piauí como ao 
Maranhão. Conversando com os engenheiros responsáveis, fomos informados de que a Sudene nenhuma 
interferência deseja ter na construção da barragem, porque alegava o sem alto custo para servir a uma zona 
onde não havia consumo de energia elétrica e não havendo consumo era desnecessário o gasto de milhões 
de cruzeiros do erário nacional ou mesmo através de empréstimos no estrangeiro. 

Sr. Presidente, é de fato coisa interessante afirmar-se que não se constrói uma barragem em local 
onde nunca houve energia elétrica, não se faz uma grande obra, porque não há consumo, como se 
consumo pudesse haver onde não há energia elétrica para ser consumida. É afirmativa, Sr. Presidente, que 
constitui afronta a todos que lá vivem, é coisa primária que vem demonstrar a má vontade do Poder Público. 
Daí concluir-se que onde e necessária, realmente, a interferência da União e até mesmo de auxílio 
estrangeiro, o órgão competente para estudar o caso chega à conclusão que a obra não deve ser feita, 
porque não há consumo no local.  

Comprova-se, assim, mais uma vez, o descaso da Sudene pára com o Piauí. 
Sr. Presidente, ao voltarmos do local, mantivemos debates com representantes do Governo piauiense 

no Conselho da Sudene. Fomos informados, como sempre, que projetos estariam sendo elaborados para 
proteger os interesses do Piauí; entretanto, Sr. Presidente – e isto é de suma gravidade – quando 
procuramos conhecer se, na realidade, os representantes piauienses estavam defendendo os interesses do 
Estado em face da indiferença da Sudene para com minha terra, o substituto do Governador nessas 
reuniões acabou me confessando que o Governador do Estado havia recebido, dias depois do conclave, 
uma carta do Sr. Celso Furtado em que considerava persona non grata o representante do Piauí, porque 
estava defendendo os interesses do Estado. Sr. Presidente, se grave a carta considerando persona non 
grata o representante do Piauí, muito mais grave o silêncio do Governo do Estado em torno do assunto 
conhecido por todos os membros do Conselho da Sudene. 

Sr. Presidente, no momento em que se realizam tantas reuniões especiais para resolver a situação do 
Nordeste e da ação da Sudene, ocupo a tribuna não para dizer que no Piauí há seca, não para dizer que, 
no Piauí, necessitamos de amparo urgente para matar a fome da sua população. 

Assomo a esta tribuna para declarar ao Senado e à Nação que se não fosse o inverno excepcional no 
Piauí, estaríamos numa situação pior do que a que atravessam hoje certos Estados nordestinos, como 
Pernambuco, Alagoas e Paraíba, cujas populações ameaçam de saque os armazéns das cidades, levadas 
pela fome e falta de produção de gêneros alimentícios. 
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É de suma gravidade, Sr. Presidente, que o representante de um Estado, com direito a voto no 
Conselho Diretor da Sudene, seja considerado persona non grata e o fato não tenha sido levado ao 
conhecimento do povo piauiense, pelos seus representantes, que deveriam ter dado à Sudene uma 
resposta à altura dos brios sendo um dos Estados mais pobres da Federação e o mais necessitado de 
obras vitais a altura dos brios do povo piauiense. 

Sr. Presidente, a Sudene com o espírito que a orienta, no sentido da rentabilidade da aplicação dos 
capitais, vai mais longe. Não é só o dinheiro do povo brasileiro que ela não julga prudente empregar para 
defender os interesses de um milhão e trezentos mil brasileiros que vivem no Piauí; também os prováveis 
recursos da Aliança para o Progresso estão ameaçadas de não serem aplicados convenientemente e com 
justiça no meu Estado. Vou dizer por que tenho esse receio. Ao se falar em Aliança para o Progresso, ao se 
pensar que o Piauí seria visitado pelos representantes americanos, que viriam ao Brasil conhecer in loco as 
nossas necessidades, seria de se pensar que o Piauí sendo um dos Estados mais pobres da Federação e o 
mais necessitado de obras vitais ao seu desenvolvimento – energia elétrica, porto, estradas de ferro, 
estradas de rodagem, poços; barragens etc. – houvesse a preocupação dos representantes brasileiros, que 
acompanharam os delegados americanos pelo Nordeste, preocupação patriótica de levá-los até o Piauí, a 
fim de conhecerem a sua real situação. 

Sr. Presidente, por incrível que pareça, o Embaixador americano Bohan que visitou o Nordeste, foi ao 
Ceará, se não me engano, não posso afirmar, acompanhado pelo Sr. Celso Furtado, sobrevoou o Piauí, 
indo até o Maranhão e, de lá, novamente sobrevoou o meu Estado, voltando ao Ceará e Pernambuco, sem 
visitar o território piauiense.  

Sr. Presidente, custa-me crer no ocorrido. Não posso acreditar que haja o propósito deliberado de 
excluir o Piauí dos planos da Sudene – que, diga-se de passagem, nunca saiu dos planos. Pelo menos 
façam planos para atender a outros Estados e não haja a determinação de excluir, de relegar, de esquecer, 
de abandonar o povo piauiense à sua própria sorte. 

Fui ao Embaixador Americano pedindo a S. Ex.ª informações em relação ao Piauí e S. Ex.ª após 
mandar investigar o problema confessou que, de fato o Embaixador Especial do Presidente Kennedy não 
havia visitado o Piauí mas que tinha simplesmente seguido um roteiro organizado pela Sudene. 

Estes são, Sr. Presidente, os fatos reais em relação ao Piauí e à Sudene. Gostaria de solicitar, desta 
tribuna, e requerer à Mesa se convocasse o Sr. Celso Furtado Superintendente da Sudene para vir ao 
Senado Federal explicar as suas intenções a respeito do Estado do Piauí. 

Creio que o meu nobre colega, respeitável homem público, Senador Mathias Olímpio daria o seu 
apoio no sentido de fazer-se essa convocação não em nome de um representante piauiense mas em nome 
da bancada piauiense. 

Estou certo de que o nobre Senador Joaquim Parente, também representante da UDN nesta Casa, 
não se encontrando presente no momento, se  aqui estivesse, daria o seu apoio para essa solicitação. 

Estive no Piauí, como já disse, há dez dias, verifiquei estes fatos e desejo ser rebatido se tiver 
cometido alguma injustiça; pelo próprio Sr. Celso Furtado, mas não posso, como defensor dos interesses do 
povo do Piauí nesta Casa, deixar passar em branco esta dúvida que hoje paira sobre o destino de um 
milhão e trezentos mil piauienses que lá vivem. Por que razão a Sudene relega  o Piauí a segundo plano? 
Por que razão não se visita o Piauí para verificar as suas necessidades? Por que razão a interferência da 
Sudene do meu Estado é a mínima possível? Por que quando há interferência mandam máquinas velhas, 
de vinte a vinte e cinco anos, para serem instaladas nas usinas do Parnaíba e de Teresina, em vez de 
máquinas novas; por que nos relegam à posição em que nos encontramos? 

Estes os motivos, Sr. Presidente, por que requeiro à Mesa a convocação do Sr.  
Celso Furtado para prestar à Bancada piauiense nesta Casa as explicações a 
 



– 9 – 
 
que tem direito de receber, a fim de ficarmos tranqüilos na defesa dos interesses do povo piauiense. 

Acredito que possa requerer esta presença em nome da bancada piauiense. Desejamos não cometer 
uma injustiça, não cometer atos que possam ser considerados como demagógicos, desejamos 
simplesmente conhecer a realidade da situação do Piauí perante a Sudene, desejamos sejam determinadas 
as suas linhas de ação naquele Estado. 

Se assim não fizermos, Sr. Presidente, salvo melhor juízo, não creio que a Sudene se interesse pelo 
Estado do Piauí e quando assim afirmo é porque existe uma mentalidade nos economistas daquele órgão, 
de que as verbas federais, nacionais, estaduais ou mesmo os auxílios estrangeiros devem ser aplicados 
numa região onde haja uma rentabilidade mínima e nós, pelo abandono completo em que nos encontramos, 
estamos abaixo desse índice mínimo de rentabilidade e por estarmos abaixo desse índice, estamos 
condenados ao esquecimento, ao ostracismo, salvo se a bancada piauiense souber, como vai saber, 
defender nesta Casa os interesses piauienses. Deixo aqui, por conseguinte, minha solicitação à Mesa, 
contida no meu requerimento de convocação do Sr. Celso Furtado, já nesta altura com a aquiescência e em 
nome da bancada piauiense. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tomando em consideração as palavras do orador, deseja a 
Presidência esclarecer que, regimentalmente, não é possível a convocação do Superintendente Sr. Celso 
Furtado. 

No entanto, poderá S. Ex.ª obter que essa convocação se faça perante uma das Comissões da Casa, 
a fim de que o referido alto funcionário preste os esclarecimentos desejados.  

O SR. MENDONÇA CLARK: – Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tem a palavra o nobre Senador Paulo Coelho. 
Senador Paulo Ramos Coelho. 
Exm.º Senhor: 
São do pleno conhecimento de V.Ex.ª as dificuldades que vem enfrentando o nosso Estado, no que 

respeita ao recebimento de café, para consumo de sua população, da capital e o interior, desde quando o 
Instituto Brasileiro, do Café assumiu o controle, quiçá monopólio, da distribuição dessa mercadoria no 
território nacional. 

2. Inúteis foram, quase sempre, os esforços desta Associação, no sentido de conseguir a necessária 
eqüidade nessa distribuição e sua maior freqüência, a fim de atender às justas reclamações das torrefações 
locais e das firmas tradicionais, que respondem pelo abastecimento do interior, bem como para evitar 
períodos de escassez ou de falta absoluta de café na praça de Manaus. 

3. Para agravar, ainda mais, este problema, vem o referido Instituto de adotar resolução, que nos 
parece de todo ponto absurda, porque implica perturbações e prejuízos naquele abastecimento, como 
estabelece numa exceção odiosa para este Estado e suas populações: o café para os revendedores do 
Amazonas será fornecido pelo referido Instituto, já torrado ou semi-torrado, como medida primária e 
drástica, para evitar seu possível contrabando. 

4. No ofício de cópia anexa são expostas ao presidente do IBC as razões de fato, pelas quais não 
pode o Amazonas aceitar, sem protestos, essa agressiva providência. No que respeita, porém, ao seu 
aspecto legal ou constitucional, preferimos confiá-lo à apreciação de Vossa Excelência e mais membros de 
nossa representação federal, na Câmara Baixa e no Senado; para que seja a mesma examinada. 

Esta, a cooperação que solicitamos a V. Ex.ª, na convicção de que seremos atendidos, nesse pleito 
em beneficio dos direitos e do bem-estar dos nossos coestaduanos. 
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Cordiais Saudações – Associação Comercial do Amazonas – Jacob Paulo Levy Benoliel, Presidente. 
Segue, Sr. Presidente, cópia do Oficio nº 76/62, dirigido ao Presidente do Instituto Brasileiro do Café, 

em que são expostas as razões da atitude de protesto da Associação Comercial do Amazonas. 
Ilm.º Sr. Presidente do Instituto Brasileiro do Café 
Av. Rodrigues Alves, 129-8º and. 
Rio de Janeiro – Guanabara 
Ilm.º Senhor, 

Nossos associados, em cujo número se encontram as firmas responsáveis pelo abastecimento dos 
castanhais e seringais da hinterlândia, trouxeram a esta Associação veemente protesto contra a resolução 
do Instituto que V. S.ª preside, mandando suprir o Estado do Amazonas com café torrado ou semi-torrado, 
visando a evitar possíveis contrabandos dessa mercadoria pelas fronteiras setentrionais do País. 

2. Semelhante medida, que traduz incapacidade de coibir, pelos meios normais de fiscalização, o 
encaminhamento clandestino desse produto aos mercados exteriores, impõe insanáveis transtornos àquele 
abastecimento, castigando, injustamente, quem nada tem a ver com a prática do contrabando, ou seja, as 
populações do interior do Estado, para as quais o uso do café é condição indispensável à natureza de seu 
trabalho. 

3. Não deve ignorar essa presidência que uma das virtudes do café em grão é sua enorme 
durabilidade, suportando anos consecutivos de armazenamento sem qualquer deterioração. O mesmo, 
entretanto, não acontece, com o café depois de torrado ou semi-torrado. Armazenado ou estocado por 
algum tempo se corrompe facilmente e se altera no seu sabor como bebida. 

4. Ora, somando, freqüentemente, mais de 3 meses, o período de tempo entre o embarque do café 
torrado no porto de Manaus e o momento de sua chegada aos seringais, castanhais e núcleos de 
população hinterlandinos, faz-se evidente que suas condições não serão idênticas às do grão cru, tomando-
se desagradável e, portanto, prejudicial o seu uso pelos nossos trabalhadores florestais. 

5. A demora a que "aludimos resulta de condições e fatores irremovíveis, que podem ser assim 
identificados e alinhados: 

 
1) espaço de tempo presumível entre a torração e o embarque......................................................... 30 dias
2) permanências nos porões das embarcações transportadoras m/m............................................... 30 dias
3) da chegada aos portos do interior até sua distribuição pelos locais onde se encontram seus 

consumidores habituais, cerca de................................................................................................... 30 dias
  Total.................................................................................................................................... 90 dias
 

6. O que afirmamos ocorre quando seringais, castanhais e núcleos de população se encontram em 
lugares acessíveis, durante todo o ano, por meio de embarcações de pequeno calado. Existem, porém, 
localidades e inúmeros centros de exploração florestal situados em zonas além de cachoeiras e corredeiras 
ou em sítios outros, que só podem ser atingidos no período das cheios, por espaço de dois a três meses 
cada ano. Nesses locais, os suprimentos de mercadorias se fazem em um ou dois embarques anuais, 
implicando armazenamento superior a seis meses. E o café torrado, evidentemente, não suportaria tão 
longo período de guarda. 

7. Pelo exposto se conclui que não pode essa forma de controle fiscal ser adotada no Amazonas. 
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8. Há, também, a considerar o fato de café torrado ser entregue às firmas locais em embalagem 
singela e com peso irregular por volume, enquanto o produto original traz embalagem dupla (2 sacos ou 
capas) o que contribui, ainda mais, para sua interiorização. 

9. Aliás, não decorrem, apenas, desses aspectos de fato as razões dos protestos levantados pelo 
comércio local. Outro motivo, evidentemente mais respeitável, justifica sua atitude: o caráter de exceção 
para o Amazonas, criado por essa infeliz medida. A lei, segundo a Constituição do País, deve ser igual para 
todos os brasileiros. 

10. Por força desse inciso constitucional, não há por que despojar-se a população deste Estado, 
sobretudo quando residente no interior, do direito de receber café em grão cru, a exemplo de como ocorre 
com os brasileiros de outras unidades da Federação. Aqui, porém, o assunto transcende de nossas 
atribuições institucionais, ao levar a V. S.ª a presente reclamação: preferimos confiá-lo ao exame da 
representação do Amazonas, no Senado e na Câmara dos Deputados, o que faremos através do envio 
desta exposição aos seus integrantes. 

Sem mais, firmamo-nos mui atenciosamente, Associação Comercial do Amazonas – Jacob Paulo 
Levy Benoliel, Presidente. 

Sr. Presidente, o que narra a Associação Comercial do Estado do Amazonas é a expressão da 
realidade. Estive no interior do Amazonas, na região do rio Madeira, e constatei a verdade do alegado pela 
Associação Comercial. Por isso, formulo apelo à Mesa no sentido de ser encaminhada ao Sr. Presidente da 
República, ao Sr. Presidente do Conselho de Ministros e ao Instituto Brasileiro do Café, a reclamação justa 
que acabo de ler, provinda da Associação Comercial do Estado do Amazonas, e que merece ser atendida. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
Sr. Presidente, ontem tive ensejo de ler entrevista do Sr. Celso Furtado, atual Superintendente da 

Sudene, a quem julgo bem como técnico e como administrador. Todavia, estranhei os termos da entrevista. 
Primeiro, porque a região assolada pela seca não se restringe a uma parte do meu Estado, a Bahia, senão 
que alcança inclusive o Recôncavo Baiano, nunca antes atingido. Trata-se de zona canavieira, com os 
célebres terrenos do Massapé, onde a liberdade, a fertilidade do solo e a regularidade das estações a 
fazem considerada como das mais ricas, se não a mais rica região do Brasil, sobretudo pelo solo humo-
silicoso, de grande fertilidade. A ela se poderia, sem exagero, aplicar a expressão de Gileno De Carli 
quando escreveu O Drama do Açúcar, "que poderia servir como adubo para outras terras, tal a sua 
fertilidade". Ainda nesse estudo, estabelecendo comparações sobre o solo de várias regiões do mundo, diz 
o autor que nenhum se igualaria ao Massapé do Recôncavo Baiano. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, surpreendi-me, quando penetrei numa área canavieira onde, sem 
exagero, era tão limpo o solo que deva a impressão de uma estrada trafegada. Fiquei escandalizado, e 
pensei: se àquela região, onde há regularidade das estações, o solo é ubérrimo, a terra fertilíssima, a seca 
atingira de maneira tão impiedosa, como não teria sido no Nordeste da minha terra, o Polígono das Secas! 

As declarações do Superintendente da Sudene são de estarrecer,e por isso tomo a iniciativa de lê-la 
para esta Casa a fim de que possamos comentá-la para saber onde está a verdade: se com o Sr. Ministro 
da Viação e Obras Públicas, que percorreu todo o Nordeste brasileiro e voltou de tal forma impressionado 
que fez um relato em cores vivas do que ocorre naquela região, ou se verdade está com o Sr. Celso Furtado 
que diz, entre outras cousas, que se pretende continuar o regime dia "indústria das secas", e que não há, 
absolutamente, seca a não ser numa ou noutra região, onde se justifica a preocupação, por parte do 
Governo, no atendimento às suas populações atingidas. Mas que, no conjunto, não há seca, não há 
estiagem. 



– 12 – 
 
Diz a reportagem: 

 
FURTADO PROMETE NÃO PERMITIR QUE VOLTE A INDÚSTRIA DA SECA 

 
O Superintendente da Sudene, Sr. Celso Furtado, declarou a O Globo que "são exageradas as 

notícias sobre a estiagem no Nordeste, que não atinge a 10% da população do polígono das secas, sendo 
apenas o reflexo da tentativa de ressurgimento da indústria da seca". 

– Não permitiremos – afirmou – que se reproduzam, neste ano eleitoral, os vergonhosos fatos de 
1958. Tenho inteiro apoio do Governo Federal, que, inclusive, decretou o controle das zonas de estiagem 
pela Sudene. Se me sentir desautorado em algum momento, deixo o cargo. 

Neste ponto, Sr. presidente, interrompo a leitura para observar que o Sr. Celso Furtado se apresenta 
assim com um aspecto de "superministro", com muita autoridade e também revelando muito 
desprendimento em deixar a posição de Presidente da Sudene. 

 
As Providências 
 
Revelou que a seca existe em regiões da Bahia, Pernambuco e Paraíba, estando as zonas mais 

densamente povoadas do polígono sob um inverno normal e, até muito bom, como o Ceará. 
O SR. JOÃO ARRUDA: – É verdade. Estive no Ceará é o que verifiquei me leva a estar de acordo 

com o Sr. Celso Furtado. 
O SR. JORGE MAYNARD: – Também em Sergipe acabamos de sair de uma seca tremenda, mas, à 

entrada do inverno, as chuvas têm sido até demasiadas. 
O SR LIMA TEIXEIRA: – Acabou a seca, e vieram as inundações... 
O SR. JORGE MAYNARD: – Exatamente. Calamidade pior que a de 1932. As chuvas têm sido 

demasiadas, causando grandes prejuízos, principalmente na parte próxima do litoral. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito bem. Continuo a leitura, Sr. Presidente: 
– Mesmo limitada – acrescentou –, a seca leva ao desespero milhares de famílias, que não podem 

ser abandonadas à própria sorte. Por isso, o Governo Federal está tomando providências objetivas; o 
Primeiro-Ministro Tancredo Neves decretou a competência da Secretaria Executiva da Sudene para a 
determinação das áreas em estado de emergência; em reunião com os Ministros da Viação e Agricultura, 
ficou decidido que amanhã (hoje), será apresentado ao Conselho da Sudene o plano de emergência que, 
aprovado, terá sua execução iniciada ainda essa semana, através do DNOCS, Batalhões de Engenharia do 
Exército e órgãos do Ministério da Agricultura; a Sudene já transferiu recursos para Recife para o início 
dessas obras, que serão pagas adiantadamente, a fim de evitar-se os conhecidos financiadores políticos; o 
pagamento dos salários dos flagelados (empregados nessas obras, a maioria estradas e pequenos açudes) 
será feita na base de 2/3 em alimentos, não possibilitando, assim, o brusco aumento do custo de vida pelo 
aparecimento de maior número de consumidores. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Acompanho, com muito interesse, a exposição de V. Ex.ª com relação à 

seca, no Nordeste, e diria que o assunto deve merecer atuação positiva do Governo. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Esclarecedora, sobretudo. 
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O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Não é possível continuarmos assistindo a essa disputa sobre a pobreza 

do habitante do Nordeste. O que depreendo do Editorial do Correio da Manhã, além do desejo de acertar 
uma fórmula de socorro aos nossos patrícios desvalidos da zona nordestina, é que governadores de alguns 
Estados insistem em pregar que existe a seca, enquanto a direção da Sudene afiança que apenas 2, 5 ou 
10% da zona do Nordeste está, realmente, sob flagelo da estiagem. De modo que essa contradição se 
constitui, assim, até certo ponto, um desprestígio para a atuação administrativa do Governo, quando órgãos 
da administração estadual se rebelam contra uma cooperação de ordem federal, no sentido de criar uma 
disputa através de um fenômeno climático. Nós, do Sul, já admitimos a hipótese de que não existindo a 
seca, se os pobres devem ou não, ser assistidos. O Correio da Manhã, em dois artigos lapidares, desenha a 
situação nacional, dizendo que as secas sempre existiram; o nordestino é realmente flagelado e tem sido 
vítima da miséria, por força não só da zona agreste em que vive, como pelo descalabro atmosférico e 
climático que impede que chuvas normais e tranqüilas caiam sobre a Região. Que se dê, então, assistência 
ao nordestino, pois ele a merece, mas que não se venha a dizer que, no momento ele está vivendo, uma 
situação anormal, por força de uma estiagem que realmente não existe. Creio que um jornal, como o 
Correio da Manhã, conhece a realidade dos fatos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A situação impressionou de tal forma S. Ex.ª o Sr. Ministro da Viação e 
Obras Públicas, que solicitou com urgência uma reunião do Conselho. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Se está havendo uma disputa, o Governo tem obrigação de a colocar 
nos devidos termos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Grato pelo oportuno aparte de V. Ex.ª. 
Sr. Presidente, há realmente uma disputa incompreensível. O Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas 

veio tão preocupado do Nordeste, tal foi a sua apreensão, que o Sr. Primeiro-Ministro resolveu decretar 
estado de emergência no Nordeste, e mandou abrir um crédito vultoso para o imediato atendimento daquela 
região. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Apenas para o atendimento de determinadas zonas do Nordeste. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Diz o Sr. Celso Furtado que apenas uma área de 10% do Polígono das 

Secas, foi atendida, não havendo, portanto necessidade do estado de emergência. 
Pergunto eu: onde está a verdade? Com o Sr. Celso Furtado ou com o Sr. Ministro da Viação e Obras 

Públicas? O primeiro fez algumas acusações que pesam sobre políticos que se aproveitaram dessa verba 
para a campanha eleitoral. 

Compete agora ao Governo apurar corajosamente a verdade, doa a quem doer, porque não pode 
ficar indiferente à sorte dessas populações abandonadas e sofredoras, especialmente numa fase tão 
perigosa quanto esta, em que o Nordeste se prepara, liderado pelas Ligas Camponesas, para empreender 
movimentos de rebelião. Cabe ao Governo e a nós, representantes dos Estados, a responsabilidade de 
averiguar a verdade, sobretudo por que a Sudene é uma organização que dispõe de vastos recursos, 
concedidos pelas duas Casas do Congresso Nacional, para o atendimento desta vasta região abandonada 
que é o Nordeste brasileiro. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com grande satisfação, sobretudo por se tratar de um parlamentar 

experimentado, a quem muito considero. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Acompanho os debates sobre a situação do Nordeste  

desde o momento em que entrei para o Parlamento, isto é, há trinta e seis anos. A  
Constituição vigente, preocupada com a solução desses problemas, estabeleceu, no  
art. 191, a verba mínima de três por cento, para ser aplicada no combate ao 
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flagelo das secas; determinou ainda que um terço desta verba seria aplicada juntamente no atendimento da 
região, quando assolada pelas secas periódicas. Depois disto, o Congresso aumentou essa verba mínima 
de três, para cinco ou sete por cento – não estou bem lembrado – da renda tributária da União. Esta 
importância é depositada – segundo a legislação própria – no Banco do Brasil uma vez terminado o balanço 
anual e reconhecida a renda tributária da Nação. Esta porcentagem, então, fica depositada no Banco do 
Brasil e dela se extrai um terço, que deve ficar reservado justamente para atender a região na época de 
calamidade. Além disso, a cada momento, o Congresso vota verbas especiais para atender à situação do 
Nordeste. Assim, não compreendo como, numa ocasião em que se diz ocorrer a calamidade da seca em 
determinados pontos do Nordeste – não existam recursos próprios, depositados, para combater o flagelo da 
seca. Não posso compreender a inexistência desta verba bem como a necessidade de se declarar o estado 
de emergência em determinadas regiões, quando devia haver recursos para alimentação, transporte e 
atendimento das necessidades mais prementes daquela população. Esta situação entretanto cada dia mais 
se agravava. Criou-se, então, a Sudene justamente para incrementar o desenvolvimento da região e 
combater a calamidade e ainda como uma forma de evitar a repetição dessa calamidade que 
periodicamente aflige a região. Parece-me que, há cinco anos, foi organizada a Sudene e, entretanto, até 
hoje ouço dizer que a Sudene planeja isto ou aquilo, mas se já executou alguma coisa não tenho 
conhecimento. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É a minha impressão também. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – De maneira que, embora conhecendo o problema da seca sem muita 

profundidade, tenho procurado apreender através da leitura dos jornais e dos discursos dos representantes 
daquela região pronunciados nesta Casa e admiro-me de que a situação continue. Clama-se que vinte e 
cinco milhões de brasileiros estão passando fome, os recursos, no entanto, onde estão? É verdade que, 
nessa região, até mesmo o leite vindo da FISI, tornou-se elemento de propaganda eleitoral e deu motivo a 
um grande escândalo: o Governo Estadual a discutir com os Ministros, cada, um deles querendo fazer a 
distribuição do leite enquanto os jornais os acusa de assim agirem para fins eleitorais. Chegamos até ao 
ridículo de esse governador de Estado dirigir-se a um representante da América do Norte para se queixar do 
procedimento do Ministro de Estado do Brasil! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É lamentável. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª, como os demais representantes da região nordestina, deve 

procurar pôr termo a essa situação. Precisamos deixar de reclamar, nesta Casa, a miséria e a fome de vinte 
e cinco milhões de nordestinos, fome e miséria que já deviam ter sido reduzidas. 

O SR. JOÃO ARRUDA: – E os depoimentos sobre o assunto nem sempre são verdadeiros. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª, nobre Senador João Villasbôas, foi dos que mais contribuíram, 

realmente, para que tivesse na própria Constituição, esse socorro que é periodicamente, prestado ao 
Nordeste. Assim, a opinião de V. Ex.ª é muito valiosa, sobretudo pelo interesse que tem demonstrado por 
uma zona que precisa ser assistida. Este País – todos o Sabemos – está dividido em uma região super-
industrializada e outra subdesenvolvida, como se fossem dois brasis. E não sendo V. Ex.ª do Nordeste, é 
sobretudo um brasileiro que deseja a integração nacional e por isso lamento, tanto quanto eu – porque meu 
Estado sofre também as conseqüências da seca – essa dualidade e esse debate, através da imprensa, 
entre um órgão que dispõe de recursos para assistir o nordestino e Ministro de Estado que percorreu o 
Nordeste e trouxe seu depoimento ao Conselho de Ministros. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muita honra. 
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O SR. PAULO FENDER: – A entrevista que V. Ex.ª comenta, dada à imprensa pelo Sr. Celso 

Furtado, evidentemente desloca a questão do Nordeste para um plano secundário. No Nordeste, como V. 
Ex.ª sabe, existe a aridez, que é um fenômeno permanente no Polígono, tão permanente que deixa em 
conseqüência a insuficiência da lavoura e o aumento de populações desassistidas, sem meios de trabalho e 
sem alimentação. Então, nós temos no Nordeste duas questões diferentes – a questão da fome e a questão 
da seca. A questão da fome já é um fenômeno atual que merece remédio urgente. É o fenômeno social que 
está aí clamando por providências efetivas do Governo. Daí a decretação do estado de emergência, menos 
adstrito, creio, ao problema da seca em si do que ao problema da fome. Entretanto, temos que reconhecer 
que, de vez em quando, há exigências climáticas que trazem o fenômeno da seca superajuntando à aridez 
pré-existente. Vemos a Sudene há muito tempo instalada, como disse o nobre Senador João Villasbôas, 
preconizando ação e, até hoje, sem nos dar uma solução objetiva para o problema da assistência social ao 
Nordeste. É muito acertada a crítica do nobre Senador Argemiro de Figueiredo, que se tem batido, na 
tribuna desta Casa, constantemente, pela recuperação natural do Nordeste. S. Ex.ª, defende a tese da 
irrigação e da água como meios capazes de dar ao próprio nordestino o direito de recuperar a sua terra. 
Sustenta que, se irrigarmos, se dermos água ao Nordeste, o nordestino produzirá esses alimentos 
essenciais, gêneros verdes, como feijão, arroz, etc., alimentos que se lhe quer dar através de importação, 
de caridade ou de favor dos países estrangeiros. Então, a tese pela qual se obstina o Sr. Celso Furtado não 
é a da recuperação do Nordeste pela própria mão brasileira, que é capaz de recuperá-lo, mas a tese da 
industrialização do Nordeste, sem atentar para o problema principal, que é o da água e da irrigação. Neste 
particular, estou de pleno acordo com meu nobre colega Senador Argemiro de Figueiredo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A companhia de V. Ex.ª é muito honrosa para mim. 
O SR. PAULO FENDER: – Obrigado a V. Ex.ª. De modo que o Sr. Celso Furtado, quando dá essa 

entrevista à imprensa, está deslocando habilmente o eixo das discussões que se têm travado, na imprensa 
e no Parlamento, em torno da ação da Sudene. Agora, está sangrada na veia da saúde, mencionando a 
questão da indústria das secas. Todos sabemos – e isto foi comentado até em discurso mui brilhantemente 
pronunciado pelo nobre Senador Dix-Huit Rosado... 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. PAULO FENDER: – ...que há neste País, os capitães de indústria das calamidades públicas 

em geral, o que corresponde àquelas criticas que tenho feito aqui, da anosmia moral que existe entre os 
brasileiros. 

Reconhecemos que nessa crise é sobretudo crise moral. Esse problema da indústria da seca, nas 
proximidades de eleições, não fere a questão, no seu âmago, no seu cerne. A questão está muito bem 
posta pelo nobre Senador Argemiro de Figueiredo: ou recuperamos o Nordeste pela irrigação, pela água, ou 
continuaremos a clamar constantemente pelas providências que nunca virão, porque o plano de 
industrialização, complexo em si mesmo, já demonstrou que não poderá ser efetivado. Até aqui, a Sudene 
nada mais fez do que se obstinar pela industrialização do Nordeste. E nada conseguiu... Esta a pequena 
contribuição que trago às judiciosas ponderações que V. Ex.ª está externando sobre a entrevista do Diretor 
da Sudene. 

O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – Permite o nobre orador um contra-aparte ao nobre Senador Paulo 
Fender? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Devemos tem em vista como espelho a  

ação de Israel. Israel recuperou o solo para depois estabelecer a indústria. Não  
veio da indústria para a recuperação do solo. O nobre Senador Argemiro de Figueiredo 
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tem toda razão. Temos de recuperar a região, estabelecer sua produtividade, porque não é o Nordeste mais 
estéril do que era Israel. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Observação muito judiciosa! 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E aquele povo transformou, em mais ou menos onze anos de 

trabalho, uma região árida em zona de produção. Já nos primeiros oito anos, conseguiram os israelenses ali 
plantar sessenta milhões de árvores! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exato, em terra antes improdutiva. 
O SR. JOÃO ARRUDA: – Para alimentar futuros centros industriais. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Hoje, o conceito dominante é o de que não existem terras improdutivas. A 

terra necessita de irrigação, de adubação, de elementos químicos necessários para que se torne fértil. 
Portanto, tem toda razão o nobre Senador João Villasbôas, cujas judiciosas ponderações se ajustam 
perfeitamente à linha do discurso que estou proferindo nesta Casa. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Desejaria completar meu pensamento, dizendo que o de que o Nordeste 

precisa é de uma ação definitiva. Não vale as improvisações que sempre ocorrem nas épocas em que se 
observam os efeitos desastrosos das calamidades. O que é necessário, para o Nordeste, é que o Brasil o 
acuda dentro daquele plano preconizado pelo nobre colega o eminente Senador Argemiro de Figueiredo, 
com o qual estou de pleno acordo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – O Nordeste precisa de irrigação, precisa criar condições sociais que 

permitam, quem sabe, a industrialização. E isso talvez venha a recuperar a região. O que importa é que o 
Brasil acuda o Nordeste, deixando de lado essas disputas entre corporações federais e organismos 
estaduais que estão a se digladiar em torno da desgraça do pobre. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tem muita propriedade o aparte de V. Ex.ª, que define admiravelmente a 
situação. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Nobre Senador Lima Teixeira, estou chegando agora ao 

plenário e, pelos apartes ao brilhante discurso de V. Ex.ª, observo que o Senado está realmente empolgado 
como problema do Nordeste, visto que estão sendo focalizados exatamente os seus pontos capitais. Por 
isso mesmo, o nobre colega está sendo apoiado por eminentes figuras desta Casa... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – ...como, por exemplo, os Senadores João Villasbôas, Alô 

Guimarães, Paulo Fender e Mendonça Clark. Este último acaba de me informar que produziu discurso no 
mesmo sentido. Quero demonstrar, neste momento, minha alegria, meu prazer cívico, verificando que o 
Senado esta tomando um só rumo não na defesa de determinado colega, mas na defesa da própria região 
nordestina. A imprensa brasileira, vez por outra, quando surge no Senado ou na Câmara qualquer crítica ao 
Plano da Sudene, vem sempre com alusões desairosas à atuação dos que a fazem.  
Refere-se constantemente à tal indústria da seca; dizem que só os que desejam prestigiar a vida  
autônoma do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, para assim praticar atos  
contra os interesses da Nação e contra o erário público, é que criticam a Sudene. Não defendo a orientação 
dos governos passados sobre as secas. Sempre me coloquei no sentido do Plano. Afirmo, porém,  
que é uma ingenuidade discutir-se sobre a indústria da seca, porque ela só poderia existir com a conivência 
da Sudene, pois o DNOCS é hoje órgão da Sudene. De modo que, aqueles que defendem a 
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Sudene, acusando o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, não a defendem; atacam-na, 
porque fere a probidade, a honorabilidade de um dos órgãos que a constituem. O DNOCS atualmente está 
integrado à Sudene. O nobre Senador João Villasbôas focalizou, com brilhantismo, o problema do Nordeste. 
É elementar o modo como deve agir o poder público para resolver a economia de uma região seca. É, 
repito, elementar, e qualquer criança o conhece: uma região seca só pode ser recuperado economicamente 
com água. Sabe V. Ex.ª que a Índia, a China, Israel e principalmente os Estados Unidos, assim o fizeram. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permita-me uma contribuição, também o Chile. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Exatamente. O Chile, a Itália, a França, são todos países 

que realizaram a recuperação de suas regiões secas, com a irrigação, disciplinando as águas. Esta a 
solução. Assim, dentro da técnica nacional e da lição que nos é oferecida por todos os países civilizados, é 
uma loucura a industrialização do Nordeste para recuperar ou resgatar a economia de sua região seca sem 
água ou irrigação. Só o Sr. Celso Furtado compreende que de outro modo se possa proceder. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não sei se V. Ex.ª leu a entrevista. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – S. Ex.ª diz que as secas nas proporções previstas e em função dos 

pedidos feitos, constitui o desejo dos que querem provocar ou continuar com a indústria das secas. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Indústria da seca só pode ser feita, através da Sudene, 

quero frisar bem. V. Ex.ª sabe que em todos os países e principalmente nos Estados Unidos, nas regiões do 
Colorado, de condições idênticas às do Nordeste, solucionaram o problema econômico com água e 
irrigação. Não há outra solução. Pelo modo como vai o Sr. Celso Furtado encaminhando o problema, 
veremos eternamente, no Nordeste, o mesmo quadro: a indústria nos centros urbanos e os campos a 
sofrerem perenemente a crise da seca, cujas conseqüências são a fome e a miséria. Os vinte milhões de 
brasileiros, não tenhamos dúvidas, continuariam com fome e sede, na miséria, a despeito do potencial das 
indústrias criadas nos centros urbanos. Esta è a verdade. Com a solução preconizada pelo Sr. Celso 
Furtado, de industrializar os centros urbanos deixando os campos abandonados, viveremos eternamente 
assim: as indústrias criadas e o Governo obrigado a uma importação vergonhosa para o Nordeste, de 
gêneros alimentícios para vinte milhões de brasileiros. É situação que não pode continuar. É atitude 
subversiva. V. Ex.ª sabe e todo o País também, que a subversão está às portas do Nordeste. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Foi o que acabei de declarar. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Os campos estão abandonados e os operários vão para os 

centros urbanos. O resultado é a carestia da vida, a miséria e a fome invadindo todos os lares nordestinos. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado a V. Ex.ª pelos oportunos esclarecimentos que trouxe ao meu 

discurso. Quando V. Ex.ª defendeu, aqui, a tese reproduzida no seu aparte, contou com o apoio de todo o 
Senado. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. Ex.ª tem toda a razão. Minhas emendas – as essenciais – 
foram derrubadas na Câmara dos Deputados. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Nobre Senador Lima Teixeira, V. Ex.ª tem sido sempre defensor 

sereno dos interesses do Nordeste. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Seguro, intransigente e brilhante defensor. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado. 
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O SR. MENDONÇA CLARK: – V. Ex.ª nunca defendeu senão os legítimos interesses da sua região. 
Declarei ao Senado que regressei do meu Estado, há três dias, disposto a fazer revelações que exigem 
realmente a presença da Sudene aqui, no Distrito Federal. A bancada piauiense conseguiu da Comissão 
das Secas a convocação do Sr. Celso Furtado para prestar informações ao Senado, sobre a sua maneira de 
agir com relação ao desenvolvimento do Nordeste. Terá que prestar esclarecimentos sobre o programa da 
Aliança para o Progresso, essencialmente social. O Presidente Kennedy acha que os recursos do governo 
americano devem, em primeiro lugar, atender ao aspecto social. Disse que a questão de indústrias no 
Nordeste ou em qualquer parte onde haja auxílio americano, deve ser de capitais privados: nacional, 
estrangeiros ou mistos. Não se deve confundir o dinheiro que o povo brasileiro paga em impostos com o 
que vem em forma de auxilio para programas em industrialização. Deve-se fazer programa social, 
atendendo-se a pobreza, onde haja necessidade de água, saúde e educação do povo. Este, o programa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Inteiramente de acordo. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – O auxílio de uma nação a outra não é para a sua industrialização. 

Teremos oportunidade, brevemente, de saber do Sr. Celso Furtado, das razões por que o Piauí está 
excluído dos planos da Sudene. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito oportuno e justo o requerimento de V. Ex.ª, até porque, Sr. 
Presidente, diante dessa dualidade de opiniões do Ministro da Viação e Obras Públicas e do 
Superintendente da Sudene, era meu desejo convocar o titular da Viação, que considero homem de valor, 
patriota e conhecedor da região, porque vive e mesmo nasceu na região nordestina, a prestar 
esclarecimentos, sobretudo a respeito do funcionamento da Sudene. 

Votamos verbas, não digo fabulosas, mas substanciais, para o bom funcionamento desse órgão, e o 
Sr. Celso Furtado é inegavelmente grande técnico. Qual a razão, então, por que não funciona a Sudene? 
Não há razão para que S. Ex.ª declare existirem políticos que fazem a indústria das secas. Isso não é 
argumento, porque incumbe ao Governo, mesmo, apurar a verdade. Se existe a indústria das secas, será 
fácil ao Governo denunciar essa atividade criminosa, principalmente se exercida por homens de posição. A 
Sudene não poderá ocultar fatos dessa gravidade. 

Gostaria, também, que o Sr. Celso Furtado declarasse o que tem realizado a frente da Sudene, em 
favor do Nordeste, porque só ouvimos falar da assistência que, deve ser dada a essa região, mas até agora 
nada foi feito. 

Sr. Presidente, estas as considerações que desejava fazer. Minha demora na tribuna deve se à 
generosidade dos eminentes colegas que emprestaram o valor de seus argumentos e preciosos 
esclarecimentos ao meu modesto discurso. Em verdade, é baseado nos argumentos dos nobres colegas, 
que conhecem profundamente a região atingida pelas secas – e o meu Estado é também um dos atingidos 
–, que não me ajusto à entrevista concedida pelo Sr. Celso Furtado. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR.PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A Mesa designa para representar o Senado no Congresso de 
Ação Social, a realizar-se de 3 a 7 de junho próximo, na cidade de Petrolina, a convite de D. Antônio 
Campêlo,Bispo daquela Comuna Brasileira, os Srs. Senadores Barros de Carvalho, Novaes Filho e Jarbas 
Maranhão, nobres representantes do bravo Estado do Norte, e mais o ilustre Líder da Maioria, Senador 
Filinto Müller. 

Está finda a hora do Expediente. 
Passa-se a: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Discussão suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto de  

Lei da Câmara nº 374, de 1952 (nº 1.804, de 1952, na Casa de origem), que 
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regula os direitos civis da mulher casada, e dá outras providências (redação oferecida pela Comissão de 
Redação, em seu Parecer nº 106, de 1962). 

 
Será lido pelo Sr. 1º-Secretário, Requerimento do nobre Senador Afrânio Lages sobre a matéria. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 202, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra l e 274, letra b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da 

discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 374, de 1962, a fim de ser feita na sessão de 17 do corrente. 
Sala das Sessões; 16 de maio de 1962. – Afrânio Lages. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Em virtude da deliberação do Plenário, a matéria será 

retirada da Ordem do Dia. 
 
Item 2 
 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 47, de 1960, que suspende a execução do art. 67, inciso 

III, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, e da Lei de Organização Judiciária, na parte em que 
asseguram ao Tribunal de Justiça competência privativa para processar e julgar os Prefeitos Municipais, nos 
crimes comuns, julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal; tendo Pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça: (nº 416, de 1960) apresentando o projeto; (nº 76, de 1962) oferecendo substitutivo 
(reexame feito em virtude do Requerimento nº 94, de 1961, de autoria do Sr. Senador Jefferson de Aguiar). 

 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o substitutivo, de autoria do nobre Senador Jefferson de Aguiar, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Fica prejudicado o projeto. A matéria vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o Substitutivo aprovado, que vai à Comissão de Redação. 
Art. 1º – É suspensa a execução do art. 67, inciso III, da Constituição do Estado do Rio Grande do 

Norte, e da Lei de Organização Judiciária, na parte em que asseguram ao Tribunal de Justiça competência 
privativa para processar e julgar os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns, por inconstitucionalidade, nos 
termos de decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 18 de outubro de 1951, no 
Recurso Extraordinário Criminal nº 18.513. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 
É o seguinte o projeto prejudicado: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 1960 

 
Art. 1º – Fica suspensa a execução do art. 67, inciso II, da Constituição Estadual do Rio Grande do 

Norte, que foi julgado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em 18 de outubro 
de 1951. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Item 3 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado  

nº 33, de 1961, de autoria do Sr. Senador Afrânio' Lages, que dispõe sobre a 
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instalação de Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura e dá outras providências; tendo Pareceres 
favoráveis sob nºs 109 e 110, de 1962, das Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social. 

 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto voltará à Ordem do Dia, para segunda discussão. 
É o seguinte o projeto aprovado em 1ª discussão: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 1961 

 
Dispõe sobre a instalação de Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura e dá outras 

providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Na capital de cada Estado, de Território e no Distrito Federal, haverá um Conselho Regional 

de Engenharia e Arquitetura, denominado segundo sua jurisdição, o qual alcançará, respectivamente, a 
área territorial do Estado, do Território e a do Distrito Federal, e subordinado ao Conselho Federal de 
Engenharia e Arquitetura. 

§ 1º – Os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura terão finalidade, composição, 
prerrogativas e atribuições já definidas em lei. 

§ 2º – Quando o número de profissionais de engenharia, arquitetura e agrimensura existentes nos 
Estados e Territórios for inferior a 20 (vinte), o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura poderá deixar 
de instalá-lo, incorporada, nesse caso, sua área à jurisdição de outro Conselho Regional. 

Art. 2º – A instalação dos Conselhos Regionais nas Capitais dos Estados e Territórios onde não 
existam tais órgãos far-se-á dentro de 90 (noventa) dias da vigência desta lei, cabendo ao Conselho Federal 
de Engenharia e Arquitetura a adoção das providências que fizerem necessárias. 

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

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Em votação Requerimento nº 200, de urgência, lido na hora do expediente. 
Os Srs.Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Em votação o outro requerimento, também de urgência, lido na hora do expediente. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Os projetos para os quais foi requerida urgência serão incluídos na Ordem do Dia da terceira sessão 

ordinária que se seguir a esta. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador João Villasbôas, como Líder da Minoria. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, trago ao conhecimento  

da Casa os termos de uma moção de homenagem prestada pela Assembléia Geral da 
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Associação Brasileira de Imprensa ao eminente Ministro Ari Franco, digníssimo Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral. A mensagem está assim concebida: 

Ilustres Membros da Assembléia Geral da ABI. 
Considerando que o Sr. Ministro Ary Azevedo Franco faz parte do quadro social da Associação 

Brasileira de Imprensa desde 22 de fevereiro de 1938, sendo atualmente sócio remido, tendo já 
desempenhado funções de relevo no Conselho Deliberativo, sendo autor de numerosas e excelentes obras 
de Direito, que mereceram unânimes aplausos da crítica e do público; 

Considerando que o Sr. Ministro Ary Azevedo Franco é um magistrado de escol, culto e integro, 
cidadão de raras e elevadas virtudes cívicas, seu nome ficou vinculado a importantes medidas e 
empreendimentos de ordem legal e administrativa quando presidiu o Tribunal de Justiça do atual Estado da 
Guanabara; 

Considerando que S. Ex.ª é um juiz de inteligência peregrina, sempre ao serviço dos altos interesses 
da Justiça, palavra fluente e erudita na defesa dos alevantados direitos do homem, primando pelas suas 
atitudes desassombradas, gozando de merecido conceito entre os seus colegas e do respeito e da 
admiração dos seus patrícios; 

Considerando que o Sr. Ministro Ary Azevedo Franco tem sua vida toda ela dedicada à Justiça 
brasileira, durante a qual percorreu todos os postos, ingressando na magistratura em abril de 1928, Pretor 
por concurso de provas públicas. De 1934 a 1946 Presidente do Tribunal do Júri. De 1946 a 1956 
Desembargador, ocupando a Presidência do Tribunal de Justiça de 1953 a 1954. Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado da Guanabara de 1951 a 1954. Em 31 de janeiro de 1956 ascendeu por 
absoluto merecimento ao mais alto posto da carreira: Ministro do Supremo Tribunal Federal. Em 24 de 
janeiro de 1961, por decisão unânime de seus pares foi eleito Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
sendo ainda Professor e Diretor da Faculdade de Direito do Estado da Guanabara; 

Considerando, finalmente, que S. Ex.ª em todos os cargos da Justiça que tem exercido desde Pretor 
a Ministro do Supremo Tribunal, sempre se conduziu com a mesma linha de retidão, probidade e dedicação 
à causa pública. Na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral tem sido pela sua austeridade e 
independência uma segura garantia para o fiel cumprimento dos preceitos democráticos e para realização 
de eleições livres e honestas; 

Propomos que seja consignado na ata dos trabalhos de hoje, da Assembléia Geral da Associação 
Brasileira de Imprensa, um voto de homenagem, louvor e apoio ao eminente magistrado pelos grandes 
serviços que S. Ex.ª vem prestando à Justiça e ao Brasil; 

Que se comunique a S. Ex.ª essa decisão da Assembléia Geral da ABI para com o seu ilustre 
consórcio, com o envio de cópia desta moção ao Exm.º Sr. Ministro Ary Azevedo Franco. 

Estado da Guanabara, 26 de abril de 1962. – (as) Renato de Paula – Luiz Ferreira Guimarães, 
Presidente do SJP – Herbert Moses, Presidente da ABI – Raimundo Oliveira Nascimento – Washington 
Magioli – Reis Perdigão – Paulo Cleto – Naylde Santos Jürgens – José Henrique Nunes – Genaro 
Bittencourt – Alvaro Brandão da Rocha – Deodoro da Costa Lopes – César da Cunha – Alcides de Oliveira 
Mello – Adolpho V. Palazzo – João Antonio Nepomuceno Júnior – João de Souza Neves – João Ribeiro 
Barros – Jorzelino Pinto. 

Este, Sr. Presidente, o teor da moção votada pela Associação Brasileira de Imprensa, em 
homenagem ao grande brasileiro, ao notável jurista e Magistrado, de conduta ilibada, Sr. Ministro Ary 
Franco. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Com muito prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Em nome da Maioria desta Casa, e. como Líder eventual, associo-me, com 

especial satisfação, à homenagem que a Associação Brasileira de Imprensa prestou a S. Ex.ª o Sr. Ministro 
Ary Franco, sem favor, uma das grandes figuras do Supremo Tribunal Federal. uma homenagem merecida 
por se tratar de um homem de grande cultura, de alta dignidade que tem, neste particular dado relevo ao 
Supremo Tribunal Federal de que é membro. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. Ex ª um aparte? 
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Com muito prazer. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Desejo associar-me à exaltação que V. Ex.ª, mui merecidamente, 

está fazendo ao eminente Ministro da mais alta Corte do País – Ministro Ary Franco – de vez que S.- Ex.ª 
realizou, no antigo Distrito Federal, fulgurante carreira, uma das mais brilhantes de quantas se registraram 
naquela unidade da Federação e que constitui um dos seus mais altos patrimônios morais. 

O SR. JOAO VILLASBÔAS: – Muito agradeço. os apartes com que me honraram os eminentes 
colegas Senadores Lima Teixeira e Gilberto Marinho, associando-se, à homenagem tão merecida, tão justa, 
que se presta ao grande Magistrado, já agora em nome do Senado Federal, em face das manifestações de 
solidariedade da parte do Sr. Líder da Maioria, Senador Lima Teixeira, e do nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Permite V. Ex.ª um aparte 
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Com muito prazer. 
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Peço fique consignado, também, no discurso que V. Ex.ª está 

proferindo, o meu aplauso a essa justa homenagem Prestada ao eminente Ministro Ary Franco. 
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Agradeço o aparte do nobre Senador Joaquim Parente, que vem, 

também, trazer a sua solidariedade à manifestação de aplausos da Associação Brasileira de Imprensa em 
relação àquele grande presidente. 

Ao fazer consignar na ata de nossos trabalhos de hoje a moção daquele órgão, solicito figurem 
Igualmente os pronunciamentos aqui feitos pelos nobres Senadores, concretizando assim o apoio unânime 
do Senado à atitude da Associação Brasileira de Imprensa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tem a palavra o nobre Senador Padre Calazans. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Coelho. (Pausa.) 
S. Ex.ª também não se acha presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima. (Pausa.)  
Também o nobre Senador não se encontra no plenário. 
Tem a palavra o nobre Senador Alô Guimarães 
O SR. ALO GUIMARÃES: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, na sessão de anteontem, nesta Casa, 

pronunciou discurso sobre a reforma agrária na Itália nosso eminente par, Senador Jorge Maynard que, com 
a sua cultura e conhecimento técnico, feriu o tema com profundidade. 

Aplaudo o nobre Senador pelo Cuidado e critério da sua análise, compreendendo todos os aspectos 
daquela reforma, empreendida há mais de dez anos, e que atingiu até certo ponto, as finalidades desejadas 
pela administração do nobre país amigo. 
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Como o Brasil se empenha, agora, por todas as suas forças governamentais, povo, autoridades, 

legisladores e membros do Executivo, em estudar uma fórmula que acuda aos reclamos do homem do 
campo no sentido não só do melhor acesso à terra, como ainda nos aspectos complementares de 
assistência técnica, educação, instrução e financiamento da produção, desejo, colaborando com o nobre e 
ilustre amigo Senador Jorge Maynard, trazer algumas observações pessoais sobre alguns aspectos da 
reforma fundiária, do governo italiano. 

Lá estive também, em companhia de Senadores brasileiros, comandados pela figura impressionante 
do Presidente desta Casa, Senador Auro de Moura Andrade, a convite do Parlamento italiano. E não só 
visitamos Roma, como outras cidades da Itália, e pudemos analisar de perto, alguns aspectos do progresso 
e da civilização do nobre povo da Europa. 

Em primeira mão, poderia dizer que essa minha última visita á Europa, trouxe, para o meu espírito, 
alguns aspectos positivos: a Europa está vivendo fase de progresso surpreendente, e não só a Itália, como 
a Alemanha, a França, Portugal e Espanha, notadamente os primeiros. Diz-se que isto é resultado do 
Mercado Comum Europeu. Em todas as cidades que visitamos, um empreendimento novo atraía nossa 
atenção. Não era só o surto do desenvolvimento industrial e comercial, porque tudo se refletia no aspecto 
material das cidades, dando ao turista a impressão de que a Europa está em fase revolucionária, de 
expansão de suas atividades à procura, outra vez, do seu progresso. Quem sabe se nos comandantes 
desses povos encontraremos a fórmula social e econômica capaz de resolver o problema do mundo. 

Sr. Presidente, desejaria hoje reportar-me a alguns fatos nesta visita que fizemos a Marema. 
Marema, como disse o nobre Senador Jorge Maynard, é zona próxima de Roma, onde o governo 

resolveu instalar os agricultores que desejassem novo acesso à terra. 
A reforma foi feita em 1950-1951; um dos aspectos que chamaria logo a atenção – porque aqui 

estamos nós a discutir problemas de como se deverá promover a distribuição de lotes rurais aos 
agricultores seria o de que o governo italiano, agiu com critério invulgar no sentido de não criar dificuldades 
aos proprietários da terra na sua desapropriação.' 

Em Marema, por exemplo, disse o Dr. Aldo Donati, diretor do serviço, que só um latifúndio havia sido 
desapropriado e, mesmo assim, o fora não sob luta, mas mediante entendimentos, conforme desejo do 
proprietário. As terras, como bem disse o nobre Senador Jorge Maynard, são vulcânicas, e inicialmente, de 
pouca produtividade. Assim estes grandes latifúndios que vão sendo transferidos, através de gerações, 
foram com o consentimento dos. proprietários integrados na área de terra do governo, e se constituíram 
num dos grandes problemas desde o governo anterior ao império do regime de Benito Mussolini. Eram 
regiões improdutivas onde a terra alagada tomava as regiões enfermiças o que levou o governo daquela 
época a fazer não só a drenagem como estudar uma fórmula que impedisse a erosão e outros fenômenos 
que evitassem. a destruição das terras. Orçam, portanto, em cento e oitenta mil hectares, a extensa zona. 
que visitamos cem prazer. 

O aspecto técnico do empreendimento nos dá impressão favorável. Essa área foi dividida em zonas e 
estas foram loteadas. Em cada uma delas existe um setor de administração central, onde se situam a 
escola. a igreja, o centro de recreação, o armazém, sede habitada pelos técnicos e agrônomos que 
ministram instrução aos agricultores, distribuem as sementes, estabelecem o critério da plantação, como 
devem ser feitas, etc. 

Esta sede impressiona favoravelmente, primeiro, porque se deu nova dignidade ao trabalhador da 
terra; segundo, quanto à técnica, eles são convenientemente auxiliados; terceiro, têm as facilidades naturais 
para sua manutenção, e recreação; além dos serviços complementares, de ordem médica, assistencial, 
odontológica, etc., que também complementam o núcleo central. 
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Essa vasta gleba é também cortada por estradas, quase todas asfaltadas, de sorte que a impressão 

que dá ao visitante, como nós, é realmente impressionante. Diria, mesmo, que, sob o aspecto social, os 
italianos encontraram uma fórmula positiva na reforma agrária que Iá fizeram. 

Numa de nossas visitas a um centro de preparação desses núcleos, estabelecemos um debate com 
os direitos da organização; desejosos, todos nós, de conhecer aspectos novos, trazidos pela experiência 
realizada na Itália, que data de onze anos. As perguntas que fizemos, o diretor e seus técnicos respondiam 
com toda sinceridade. Pudemos, então, conhecer alguns aspectos da luta que se travou quando a Itália 
resolveu empreender a reforma. Lá, – como no Brasil agora – houve, por assim dizer, o desejo incontido de 
acesso fácil à terra. Então, disse-nos o Diretor que, quando iniciaram a execução do programa, se inscreveu 
grande número de interessados na compra das terras que o Estado vendia a longo prazo. Agora, porém, já 
não há mais essa procura; pelo contrário, quase não há mais o desejo de adquirir novas terras. Dos que 
adquiriram as primeiras terras, muitos já as abandonaram. Alguns se sentiam como que injustiçados, porque 
supunham – segundo informaram alguns – que se tivessem procurado as fábricas, teriam tido maior 
sucesso no sentido da sua libertação econômica. Outros estão ali radicados, provavelmente porque suas 
atividades eram mesmo agrícolas. E lá se encontram felizes, tranqüilos. 

A distribuição das terras se fez mediante pagamento a longo prazo. Os financiamentos do governo 
italiano foram feitos sob tríplice aspecto: primeiro, financiamento a longo prazo, para pagamento em 20 
anos; segundo, para os que o desejassem, empréstimo para construção de casa própria, mobilia e 
utensílios domésticos necessários à sua instalação, num prazo de cinco anos; e, finalmente, empréstimos 
anuais, sob a forma de financiamento à produção, como se faz no Brasil, para a compra de sementes, 
utensílios agrícolas, fertilizantes, financiamento da produção, etc. 

Numa palestra que também alguns Senadores mantiveram com aqueles agricultores, e eu estava 
presente, ficou-se sabendo que, até hoje, não puderam eles fazer face às despesas com o pagamento da 
terra e da habitação. O Governo, entretanto, tem sido generoso no sentido de permitir a procrastinação dos 
pagamentos. Seja como for, dessa lição italiana de reforma agrária, alguns aspectos são suficientes para 
demonstrar que o Brasil deve, nesta nova estrutura jurídica que quer criar para o acesso à terra, estabelecer 
alguns pontos que eu considero fundamentais. Em primeiro lugar, lá mesmo, o próprio diretor nos 
asseverou, o aumento de produção foi pequeno. Não se pode, assim, afirmar que constituiu um sucesso a 
reforma agrária, neste particular. 

Este é um aspecto que devemos focalizar bem no Brasil. Não se entenda que o acesso à pequena 
propriedade, por um tipo de reforma agrária nesse estilo, vá criar um aumento surpreendente da produção 
agrícola do País, pois, mesmo entre povos mais adiantados, como o da Itália, isto não aconteceu. 

Em segundo lugar, devemos apreciar o aspecto pelo qual ali se processou a desapropriação. Não 
tenho idéia de como foram feitos os pagamentos aos proprietários, provavelmente a longo prazo e com 
títulos da divida pública. A verdade é que lá foram excepcionais as desapropriações porque o governo, em 
primeiro lugar, lançou mão das terras que lhe eram próprias. Com engenho, arte e técnica conseguiu 
transformar uma vasta região inacessível em terras férteis e nelas instalou os homens que desejavam 
trabalhar no campo. 

São, portanto, dois aspectos ponderáveis, que considero como ponto de partida para que o Brasil 
analise o problema da reforma agrária. 

Em terceiro lugar, é preciso considerar que jamais se poderá fazer uma reforma agrária com um 
sentido de solução social, sem se dar ao agricultor, ao pequeno proprietário, ao homem da lavoura, todas 
as condições para que possa viver feliz no campo. São as condições de financiamento, condições de 
assistência técnica e condições de assistência social. 
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Estes, Sr. Presidente, os problemas fundamentais de uma reforma agrária, na minha opinião. O 

Governo, simplesmente, dando a terra, não resolverá o problema que o aflige. A questão é bem mais 
complexa. 

Antes de concluir, desejo congratular-me com o nobre Senador Jorge Maynard pelo belo discurso 
aqui proferido, há dias, cujos termos apóio integralmente. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Não há mais oradores inscritos. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, convocando antes os Srs. Senadores para 

uma sessão extraordinária, hoje, às 21 horas, com a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 

Discussão, em segundo turno; do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1960, que estende aos 
Diretores das Secretarias do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho o 
disposto no art. 1º do Decreto Legislativo nº 5.059, de 9 de novembro de 1926 e dá outras providências 
(projeto aprovado em 1.ª discussão em 10-5-62), tendo: 

 
PARECERES da Comissão: 
– de Redação (nº 104/62) oferecendo a redação do vencido na discussão preliminar; 
– de Finanças (nº 22/62) favorável, nos termos do substitutivo apresentado era plenário em discussão 

preliminar. 
 

2 
 

Discussão, em turno único; do Projeto de Resolução nº 8, de 1962, de autoria da Comissão Diretora, 
que concede autorização ao Assessor Legislativo Thomaz Pompeu Accioly Borges para aceitar designação 
para o cargo de Diretor do Escritório Regional (América Latina) da Organização de Alimentação e 
Agricultura das Nações Unidas (FAO). 

 
Está encerrada a sessão. 

(Encerra-se a sessão às 16 horas e 45 minutos.) 
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41ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 16 DE MAIO DE 1962 

 
(Extraordinária) 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. RRUI PALMEIRA 

 
As 21 horas acham-se presentes os Senhores Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Paulo Fender – Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – 

Sebastião Archer – Eugênio Barros – Mendonça Clark – Mathias Olympio – Joaquim Patente – Fausto 
Cabral - Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-Huit 
Rosado – Argemiro de Figueiredo – João Arruda – Ruy Carneiro – Novaes Filho – Jarbas Maranhão – 
Barros Carvalho – Afrânio Lages – Ruy Palmeira – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Jorge Maynard 
Heribaldo Vieira – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Ary Viana – Arlindo 
Rodrigues – Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da 
Gama – Milton Campos – Uno de Mattos – Padre Calazans – Coimbra Bueno – José Feliciano – João 
Villasbôas – Lopes da Costa – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – Saulo Ramos – Daniel Krieger – Mem de 
Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A lista de presença acusa o comparecimento de 53 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que é aprovada sem debates. 
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte 

 
EXPEDIENTE 

 
TELEGRAMAS 

 
Exmo. Sr. Dr. Auro de Moura Andrade 
M.D. Presidente Senado Federal – Brasília, DF 
De São Paulo – 11-5-62 
Associação Comercial São Paulo toma liberdade manifestar V. Ex.ª sua estranhesa inclusão arts. 38 e 

39 Projeto nº 4.002, de 1962, Câmara Federal, que fixa novos valores para vencimentos servidores União, 
referindo-se tais dispositivos Comissões Despachantes Aduaneiros, reguladas lei específica, sua inclusão 
aludido projeto não tem menor cabimento, não passando expediente visando beneficiar ajudantes concessão 
compulsória parte comissões despachantes, oficializando, desta forma, categoria funcional expensas  
próprios despachantes com sobrecarga importadores. Revela notar que, sobre comissões despachantes,  
já se acha estudo, Câmara, Projeto nº 2.572/61 autoria Deputado M. Tamborindeguy. Agradecendo 
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atenção for dispensada assunto signatária renova protestos alto apreço. – Paulo Almeida Barbosa, 
Presidente. 

Excelentíssimo Senhor Dr. Auro Moura Andrade Digníssimo Presidente do Senado – Brasília – DF 
De São Paulo – 14-5-52 
Federação Comércio Estado São Paulo, ponderando gravidade situação econômica País pede venia 

Vossência manifestar fundado temor efeitos desastrosos projeto Câmara, parte referente empréstimo 
compulsório, adicional imposto renda e modificações regulamento tributo. Medidas isoladas, sem inserção 
plano global recuperação economia e estudo exigido sua importância, acabarão agravar problemas já 
angustiantes, pois reduzem ainda mais já pequena capacidade reinvestimento empresas privadas, 
retardando desenvolvimento econômico e dificultando combate inflação, por desviar recursos para Setores 
alheios à produção direta. Atenções Congresso Nacional, data venia, hão de convergir drástica redução 
despesa e investimentos governo e providências tendentes eliminar flagrantes distorções setores produção 
e distribuição renda, procurando evitar encaminhamento recursos atividades não desejáveis termos 
alternativa investimento. Problemas específicos imposto renda exigem cuidados exame separado, não 
podendo ser resolvidos projeto matéria estranha. Diante considerações, Federação Comércio confia alto 
senso patriotismo Senado Federal recuse aprovação medidas previsivelmente danosas e inidôneas 
solucionar grave situação nacional. 

Atenciosas saudações. – Brasílio Machado Neto, Presidente, 
 

MENSAGEM 
 

Nº 99 (nº de origem 100), de 15 de maio, do Sr. Presidente da República – Agradece a comunicação 
referente à manutenção do veto presidencial ao projeto de lei que torna extensivas aos servidores das 
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais disposições das Leis nos 3.780 e 3.826, de 1960, e dá outras 
providências. 

 
OFÍCIOS 

 
Do Sr. Presidente do Conselho de Ministros 
Nº 17 (nº de origem 184/62), de 30 de abril – Transmite informações prestadas pela Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste em atenção ao Requerimento nº 65, de 1962, do Sr. Senador Afrânio 
Lages. 

Nº 18 (nº de origem 76), de 3 de maio – Transmite informações prestadas pela Delegacia Fiscal do 
Tesouro Nacional do Amazonas sobre a matéria do Requerimento nº 39, de 1962, do Sr. Senador Paulo 
Coelho. 

Do Sr. Ministro-Presidente do Tribunal do Trabalho 
Nº GP-54/62, de 10 de maio – Encaminha esclarecimentos, solicitados pelo Senado; sobre o Projeto 

de Lei da Câmara nº 115, de 1961, que cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas 2ª, 4.ª, 6.ª e 8ª 
Regiões da Justiça do Trabalho. 

Do Sr. 1º-Secretário da Câmara dos Deputados nos 675 e 700, encaminhando autógrafos dos 
seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 31, DE 1962 

 
(Nº 2.754-B, de 1961, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo, a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, e crédito especial de 

Cr$ 30.791.905,30, para pagamento da diferença de adicional por tempo de serviço, relativamente ao 
período de 1º de janeiro de 1956 a 30 de abril de 1959, aos aposentados da Cia. Nacional de Navegação 
Costeira. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Viação  

e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 30.791.905,30 (trinta milhões, 
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setecentos e noventa e um mil, novecentos e cinco cruzeiros e trinta centavos), destinado ao pagamento da 
diferença de adicional por tempo de serviço, antes da vigência da Lei nº 2.745, de 12 de março de 1956, 
relativo ao período de 1º de janeiro de 1956 a 30 de abril de 1959, devido aos aposentados da Companhia 
Nacional de Navegação Costeira. 

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

(A Comissão de Finanças.) 
 

PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 32, DE 1962 
 

(Nº 112-C, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Dispõe sobre o pagamento a lavradores de cana, que forneçam a usinas de açúcar ou destilarias, e 

dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As usinas de açúcar e as destilarias de álcool, ou seus prepostos, saca obrigados a emitir, 

no ato da entrega de cana pelo fornecedor; documento com os característicos a seguir indicados: 
a) nome e endereço do comprador; 
b) nome e endereço do fornecedor;  
c) peso e classificação da cana fornecida; 
d) número do documento e data do fornecimento; 
e) assinatura do comprador ou preposto; 
f) preço da tonelada de cana fixado anualmente pelo Instituto de Açúcar e do Álcool. 
Art. 2º – O Instituto do Açúcar e de Álcool fixará, em caráter definitivo, nas resoluções que aprovarem 

os planos anuais de defesa de safra de açúcar e álcool, as tabelas de preço para a tonelada de cana que 
vigorarão em cada Estado produtor, tendo em vista o preço oficial de açúcar cristal tipo "Standard" na 
condição PVU (posto vagão ou veículo na usina), o rendimento industrial médio de cada Estado e as 
categorias das respectivas usinas e destilarias, sendo irredutíveis em relação às safras anteriores as bases 
de pagamento expressas em número de quilos de açúcar por tonelada de cana. 

Art. 3º – O pagamento será feito quinzenalmente e compreenderá os fornecimentos de cana da 
quinzena anterior, admitidas as seguintes deduções: 

a) as taxas estabelecidas em lei; 
b) as sobretaxas ou contribuições estabelecidas pelo Instituto nos planos de safra; 
c) o imposto de vendas e consignações; 
d) os adiantamentos concedidos ao fornecedor; 
e) os descontos estabelecidos pelo fornecedor em contratos firmados para pagamento de seus 

débitos com entidades financiadoras, em que a usina seja interveniente; 
f) as contribuições destinadas à assistência social e à manutenção dos órgãos de classe, 

estabelecidas em convênios homologados pelo Instituto. 
Art. 4º – A usinna ou destilaria que não realizar o pagamento das canas dentro do prazo no artigo 

anterior, além de sujeitar-se à sanção prevista no art. 5º desta lei, é obrigada a emitir nota promissória rural, 
regulada pela lei número 3.253, de 27 de agosto de 1957, de valor correspondente ao preço da cana 
crescido de valor dos juros de um por cento (1%) ao mês. 
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§ 1º – Da nota promissória rural deverão constar os característicos mencionados no art. 1º desta lei. 
§ 2º – A nota promissória rural, emitida nos termos deste artigo será isenta do imposto de sêlo. 
§ 3º – O crédito do fornecedor de cana, expresso ria nota promissória rural de que trata este artigo 

terá privilégio especial na hipótese de concordata ou falência de devedor ou concurso de credores. 
Art. 5º – As usinas ou destinarias que deixarem de observar qualquer dos dispositivos de que tratam 

os artigos primeiro, terceiro e quarto, seus parágrafos e alíneas ou que deixarem de efetuar o pagamento da 
cana na base de preço fixado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool na forma do artigo segundo desta lei, 
incorrerão na multa de vinte por cento (20%) sobre o valor das canas vendidas, multa que se eleverá ao 
dobro na reincidência, cobrável judicialmente na forma prescrita no Decreto-lei n.o 1.831, de 4 de dezembro 
de 1939, arts. 73 a 77, no que for aplicável. 

§ 1º – As usinas ou destilarias que não estiverem em situação regular com seus fornecedores 
poderão pleitear financiamentos junto ao Instituto do Açúcar e do Álcool, ao Banco do Brasil S.A. ou outros 
estabelecimentos oficiais de crédito desde que relacionem seus débitos vencidos para com os fornecedores 
de cana, a fim de que, de montante dos empréstimos concedidos, sejam descontadas as importâncias 
correspondentes àquelas dívidas. 

§ 2º – Sempre que a usina ou destilaria pleitear operações de crédito em estabelecimentos referidos 
no parágrafo anterior, instruirá o pedido com a declaração de que se encontra em situação regular com seus 
fornecedores, e no que concerne ao pagamento das canas recebidas, firmado pela Delegacia Regional do 
Instituto do Açúcar e do Álcool, em cuja circunscrição estiver localizada a usina ou destilaria. 

Art. 6º – As entidades de recebedores e fornecedores de cana, filiadas estes à Federação dos 
Plantadores de Cana do Brasil, poderão estabelecer, em contratos e convênios coletivos, normas pelas 
quais se devam regular o modo e a forma do fornecimento da cana às usinas ou destilarias, e bem assim o 
respectivo pagamento. 

Parágrafo único – Uma vez homologados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, os contratos ou 
acordos das entidades de recebedores e fornecedores de cana, tornar-se-ão obrigatórios para todas as 
usinas, destilarias e fornecedores de cana da respectiva região.  

Art. 7º–Trinta dias antes do inicio de cada. safra, as usinas ou destilarias organizarão o quadro geral 
do recebimento diário de cana, de abordo com a entidade regional dos fornecedores, levando em conta os 
seguintes elementos: 

a) o período de moagem fixado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool para cada safra; 
b) a estimativa do contingente de canas próprias de cada usina e dos respectivos fornecedores, 

consideradas as cotas individuais atribuídas a cada fornecedor e a avaliação adotada para o financiamento 
agrícola da safra: 

Art. 8º – É assegurado aos fornecedores titulares de cotas de fornecimento até duzentas toneladas, e 
direito de realizarem a entrega total de suas canas no decurso do prazo de sessenta dias. 

Art. 9º – Organizado o quadro geral de recebimento diário de cana, com a concordância de órgão de 
classe dos fornecedores, será o mesmo afixado em local acessível aos interessados, na sede do 
mencionado órgão. 

Art. 10 – Compete ao Instituto do Açúcar e do Álcool exercer a fiscalização  
da presente lei, mediante inspeções periódicas e lavratura das notificações e autos 
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de infração; cujo processamento e julgamento serão regulados na força do Capítulo III do Decreto-lei nº 
3.855, de 21-2-1941 (Estatuto da Lavoura Canavieira). 

Parágrafo único – Do produto das multas arrecadadas, deduzida a parcela que legalmente couber 
aos fiscais atuantes, o Instituto destinará cinqüenta por cento aos serviços de assistência social ao 
trabalhador canavieiro, entregando às associações de fornecedores de cana quotas proporcionais à 
contribuição das respectivas regiões na arrecadação da mencionada renda. 

Art. 11 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados, 9 de maio de 1962. – Ranieri Mazzilli – Geraldo Guedes – Anniz Bachk. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Está finda a leitura do Expediente. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Alô Guimarães. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Sr: Presidente, com satisfação volto a esta tribuna para complementar 

assunto discorrido na sessão da tarde. Focalizarei, agora; alguns aspectos da civilização européia por nós 
apreciados na última viagem que realizamos na companhia do Presidente desta Casa, o nobre Senador 
Moura Andrade:  

Sr. Presidente, observamos em alguns países da Europa não só o surto progressista que os anima, 
como, também, a solução que vêm dando a vários dos aspectos da conjuntura social da atualidade. 

Verificamos que cada um destes países, notadamente a Inglaterra, a França, Itália, Portugal e 
Espanha vêm incorporando ao seu patrimônio uma série de conquistas, que estão sendo objetivadas 
através do Mercado Comum Europeu. A simples observação nota o viajante o progresso trepidante que 
anima as cidades e as nações européias; em cada uma delas, encontra um novo marco de progresso. 

Milão, por exemplo, possui atualmente novo e modelar aeroporto, quase dentro da cidade, e estará 
dentro em breve, resolvido o problema do metrô, uma das exigências mais flagrantes daquela notável 
cidade da Itália. 

Milão, com dois milhões de habitantes, estava a exigir esse adiantamento, porque, distante dos 
centros industriais, fazia-se sentir a falta de um elo que estabelecesse melhor contato entre as populações 
urbanas. O Governo atendeu, com sabedoria ao reclamo daquela progressista cidade do norte da Itália. 
Entregou a solução do problema a uma firma norte-americana, que explorou o serviço público durante o 
prazo de quinze anos e, findo este, o entregou à municipalidade. 

Está a norma de administração que devemos adotar, em que pese ao chamado nacionalismo que nos 
preocupa, pelos inconvenientes que acarreta ao País. 

Está claro que a municipalidade, através dos seus edis, cuidou de cercar-se de todas as garantias, 
para que nada toldasse a soberania da sua cidade. 

O Sr. Paulo Fender: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ALO GUIMARAES: – Ouço V. Ex.ª com muito prazer. 
O Sr. Paulo Fender: – Parece que V. Ex.ª ataca, frontalmente, a tese nacionalista. 
O SR. ALO GUIMARAES: – Absolutamente. 
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª, nos sugere uma experiência que já temos. Já entregamos 

serviços públicos a companhias estrangeiras e triste experiência temos nesse assunto. O caso da 
estatização dos serviços públicos, advogado por nós, os nacionalistas, é uma experiência da atualidade 
brasileira. O próprio ex-Presidente Juscelino Kubitschek, que pertence ao Partido de V. Ex.ª – Partido de 
linha conservadora evidentemente, mas, que sem embargo acolhe em suas fileiras homens como V. Ex.ª e 
outros, muito sensíveis às realidades sociais... 



– 31 – 
 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Obrigado a V. Ex.ª 
O SR. PAULO FENDER: – ...o ex-Presidente Kubitschek disse nos Estados Unidos, claramente, que 

o Brasil marcha para a estatização dos serviços públicos. Outra coisa não fez o Presidente João Goulart nos 
Estados Unidos, com pleno acordo do Presidente John Kennedy. Parece-me que V. Ex.ª está sugerindo que 
entreguemos tais serviços a empresas estrangeiras a curto prazo. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Absolutamente. Acho apenas que os serviços devem ser realizados. 
O SR. PAULO FENDER: – Já temos a experiência. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – No caso citado por V. Ex.ª, e que serviu de argumento ao ex-Presidente 

Juscelino Kubitschek, estes serviços não estão sendo feitos a bom termo. É uma tese nova, mas poderia 
ser feito, com todo o rigor, visando as necessidades do povo e, nestas condições, quem sabe nos conviria?! 
O nacionalismo deve existir, não com a preocupação sistemática de exigir que tudo seja nosso. Pode ser 
com capitais estrangeiros, desde que bem cumprida a missão dessas empresas; mas não é esta a tese que 
quero trazer a debate no momento. 

O SR. PAULO FENDER: – Permita-me V. Ex.ª Concordo em que devemos estimular os 
empreendimentos estrangeiros. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Sou contrário aos serviços estrangeiros que não sejam bem feitos. 
O SR. PAULO FENDER: – Nesta tese estou de acordo com V. Ex.ª Mas serviços públicos como o de 

água, luz etc. não deve ser confiados a empresas estrangeiras. O nacionalismo neste caso tem a boa 
doutrina, a boa tese, a boa causa, advogando para o Estado a ingerência e a gerência destes negócios. 
Essa tese já está na consciência brasileira, não é mais possível retroceder. Temos que marchar para a 
estatização dos serviços públicos. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Sabe V. Ex.ª o que isto vai custar? 
Temos aqui o mau veso de reclamar de tudo que é estrangeiro, de reclamar da Light, dos nossos 

telefones e da luz. 
V. Ex.ª sabe quanto custa em Milão, para uma família média, o fornecimento de energia? Vinte mil 

cruzeiros por mês é quanto pagam nossos representantes do IBC naquela cidade. 
É o que acontecerá aqui no Brasil, se fizermos essa estatização. 
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª se declara contra a estatização. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Não, apenas coloco alguns aspectos da questão. Não devemos ser 

absolutistas, no sentido de que tudo seja nacionalizado. 
O SR. PAULO FENDER: – Ai V. Ex.ª distorce a meu pensamento. Eu não disse que tudo deva ser 

nacionalizado; mas há serviços que devem ter a supervisão e mesmo a garantia do Estado. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Não sei por que tal ou qual serviço deva ser obrigatoriamente 

nacionalizado. Qualquer serviço pode ser feito através de capitais estrangeiros. Por que o serviço público 
não pode ser feito por capitais estrangeiros? 

O SR. PAULO FENDER: – Vamos argumentar com o problema das telecomunicações. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Este é um serviço que envolve, quem sabe, segredos de Estado. 
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª pediu um exemplo, estou-lhe dando. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – É outra coisa. Digo que podemos confiar, alguns serviços públicos a 

capitais estrangeiros. Por que não? 
O SR. PAULO FENDER: – Não me parece que a nossa experiência  

nos leve a retroagir nesse sentido. Temos exemplos de companhias estrangeiras que se apo- 
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deraram de nossos serviços públicos, com o compromisso de entregá-los ao País em prazo determinado, 
findo o qual conseguiram prorrogá-lo, sempre obtendo lucros de toda forma. Essas companhias apenas 
fizeram investimentos iniciais no Brasil e vivem da expansão de seus negócios, através do próprio capital 
brasileiro, explorando-nos ad eternum. Como patriota, como trabalhista, como nacionalista, não aceitamos 
isso. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – O defeito não é do capital, é de nossas leis, de nossa atuação que 
permite essa maneira esdrúxula de enfrentar o problema. 

Honro-me com o aparte de V. Ex.ª, mas não era essa a tese que trazia agora ao debate. 
Simplesmente contava que na Europa é grande o surto progressista, e fazia referência a certos aspectos 
que lá observei, relacionados a problemas nossos. Vi, por exemplo, em Paris – e quero fique consignado 
nos Anais desta Casa – uma boa propaganda do café brasileiro. 

O SR. PAULO FENDER: – Também vi, na Avenue das Champs Elysés. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – É uma possibilidade nova que se abre para nós, que desejamos fazer a 

propaganda do nosso produto no estrangeiro, especialmente na Europa. Lá nos Champs Elysés, junto ao 
Lido, há um grande cartaz luminoso em que é apresentado o café do Brasil. 

Lá estive em companhia de nosso representante, o Ministro para os Negócios Econômicos, que foi o 
autor da magnífica idéia e quem conseguiu realizá-la naquele local central da grande cidade francesa. E é 
interessante acentuar que pouco despendemos nessa notável propaganda. Ali é ainda servido e vendido o 
nosso café, bem como outros produtos, como caramelos e artigos de confeitaria, numa apresentação 
magnífica, no centro de Paris. 

Isto praticamente quase nada custou ao IBC, órgão encarregado de nossa propaganda. Assinalo este 
aspecto positivo de nossa expansão comercial na França, o que se constitui motivo de satisfação, de júbilo 
para nós. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite V. Ex.ª ainda um aparte? 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR. PAULO FENDER: – Ainda com referência ao café, V. Ex.ª que, como eu, viajou pela Itália... 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Ia chegar lá. 
O SR. PAULO FENDER: – ...deve ter notado um fato que registrei com tristeza: percorrendo as 

cidades italianas, de Milão até Roma, não pude tomar café brasileiro. Temos um escritório de propaganda 
do café, muito bem montado e, justiça se faça, muito bem assistido por funcionários brasileiros, capazes, 
idôneos e patriotas; que me exibiram o plano de propaganda do café. Pois bem, sem embargo da atuação 
desses funcionários, o que se vê é o café africano vendido em toda a Itália. Com isso se acusa o Mercado 
Comum Europeu, a que V. Ex.ª fez referências ainda há pouco – não estava no plenário mas ouvi dos 
corredores – Mercado esse que só nos tem prejudicado, até hoje, e do qual nos devemos libertar com 
urgência, fazendo uma comunidade com os mercados sul-americanos. Os países que exportam produtos 
naturais, primitivos, estão sendo prejudicados pelo Mercado Comum Europeu, sobretudo os países do 
Continente sul-americano. Agora vemos, com tristeza, os Estados Unidos apoiarem a Inglaterra em sua co-
participação nesse Mercado. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Paulo Fender. 
Sr. Presidente, para completar minha dissertação sobre a propaganda do nosso café na Europa, 

desejo assinalar que, se em Paris encontramos essa surpresa agradável, já na Itália a situação é diferente, 
a despeito, como acentuou o nobre Senador Paulo Fender, do patriotismo, da inteligência e da dedicação 
dos representantes do Instituto Brasileiro do Café em Milão, todos, por igual, interessados em resolver 
nossos problemas naquele grande país. 
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Desejo acentuar perante o Senado e a Nação que na Itália também se faz a propaganda do café. 

Pude comprová-lo quando lá estive, dias antes da instalação da grande Feira de Milão, em que o Brasil 
aparece com um "stand" muito bem organizado, apresentando todos os aspectos da cultura da rubiácea, 
desde sua plantação até a industrialização. 

Acontece, porém, que na Itália, está havendo grande propaganda e procura do café africano, já que 
nosso café encareceu assustadoramente. Na verdade, enquanto ali os produtos dos países que fazem parte 
do Mercado Comum Europeu são beneficiados em contrapartida se taxam assustadoramente os produtos 
dos países que não participam desse Mercado. 

É uma tese interessante, que deixo à análise das autoridades responsáveis pela comercialização do 
nosso café. 

Segundo nossos representantes na Itália, ou o Brasil acerta uma fórmula de comungar com esse 
Mercado Comum Europeu, ou teremos dificuldades para introduzir ali o nosso produto. Realmente, como já 
acentuei, nosso café encareceu muito em face do café africano, que têm vantagens de penetração na Itália. 

Contudo, é um conforto notar que no estrangeiro existe uma perspectiva nova para o Brasil, 
perspectiva que encontramos, num sentido diferente, no velho Portugal, onde prevalecem os aspectos 
afetivos e emocional. Ali estivemos em companhia dos Senadores Lima Teixeira e Jorge Maynard, 
recebidos pelas autoridades portuguesas. Guardamos de Oliveira Salazar, a despeito de tudo quando dele 
se diz, a melhor das impressões. É uma criatura respeitável, áustera e que conta ainda, na minha opinião, 
com a solidariedade da grande maioria do povo português, não só porque é um grande administrador, mas 
sobretudo porque é homem de comportamento moral acima de qualquer dúvida. E, realmente, um grande 
estadista. Durante nossa visita, mostrou-se muito preocupado com os problemas do Brasil, dando nos ainda 
uma idéia nova, trepidante, do que seja propriamente aquilo que chamamos o colonialismo português. 

O colonialismo português não é uma fórmula de apropriação indébita da riqueza dos outros países, 
mas um amálgama da própria raça portuguesa com as raças dos países que Portugal administra e onde 
difunde a cultura. 

Disse-nos Oliveira Salazar que o problema de Angola é de ordem racial. Os homens da terra desejam 
expulsar os brancos. Como expulsá-los, porém, se em Angola existem quatro ou cinco gerações de 
portugueses brancos e pretos? É realmente forma diferente do colonialismo, pois enquanto outros povos 
adotam esse tipo de conquista através de uma administração em procura do carreamento da riqueza para o 
país dominante, Portugal faz sempre nas suas conquistas o que fez no Brasil: leva seus homens, e toma 
conta das terras. 

Foi agradável minha convivência com o povo desse país que visitei por inteiro e de onde trouxe 
recordações indeléveis. Haja vista o que observei em Guimarães, velho reduto do norte de Portugal, berço 
da civilização portuguesa naquela região. 

Em Évora, ao sul, há recordação perene do passado, através das ruínas romanas, da conquista dos 
visigodos, da predominância dos mouros. Afinal, pelas conquistas do povo português, Évora tornou-se 
novamente província portuguesa. 

Desta nossa visita ao grande país trouxemos impressões maravilhosas, não só do seu povo, como 
das suas autoridades. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Pois não, com muita honra. 
O SR. PADRE CALAZANS: – Estive, também, em Portugal em  

dezembro último e confirmo as palavras de V .Ex.ª, embora não seja favorável a qualquer 
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regime que não o democrático. No entanto, concordo com V. Ex.ª a respeito de Oliveira Salazar: é 
realmente homem de profunda austeridade. Podemos discordar politicamente dele, porém quanto ao 
comportamento moral, dignidade e patriotismo, duvido que alguém possa fazer-lhe objeções. Principalmente 
no que se refere às colônias, estou de pleno acordo com V. Ex.ª, levando-se em conta que o impressionante 
orçamento português é gasto, na sua maior força, em favor do mundo africano, sob a égide de Portugal. O 
que realmente admiramos em Portugal é o imenso carinho de seu povo para com os brasileiros, 
principalmente para com os que exerçam alguma função política em nosso País. Orgulham-se de nós, como 
se fossem filhos da própria terra. Sente-se o vínculo profundamente sentimental e fraterno pela 
predominância do sangue da raça portuguesa, assim considerados todos os brasileiros. Dou este aparte, 
exatamente para confirmar as palavras de V. Ex.ª 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço a V. Ex.ª, nobre Senador Padre Calazans, por muito bem 
interpretar meu pensamento. Embora possamos discordar da política colonialista de alguns povos e dos 
regimes ditatoriais, que deveriam ser postergados da face da terra, é preciso, contudo, reconhecer em 
Oliveira Salazar um homem de envergadura, um patriota, um estadista, cidadão dos mais notáveis. 

Para terminar, Sr. Presidente, direi que Portugal ainda é a velha Universidade de Coimbra, onde 
recebemos bons influxos. Coimbra, com um passado tão marcante, tem reeditado sempre lições, não só de 
cultura e sabedoria mas também de civismo, para exemplo dos povos da língua latina. 

O SR. PAULO FÉNDER: – Permita V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com prazer. 
O SR. PAULO FÉNDER: – Não poderia consentir em que V. Ex.ª terminasse seu discurso, sem lhe 

oferecer um aparte corroborativo de solidariedade às bonitas palavras que pronuncia. V. Ex.ª sabe que 
muito o admiro... 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Muito obrigado a V. Ex.ª 
O SR. PAULO FÉNDER: – ...na tribuna ou fora dela. Sempre tenho louvado a maneira elegante com 

que V. Ex.ª conduz, nesta Casa, seus assuntos, esgrimindo bem a dialética, a beleza literária em cada 
frase. V. Ex.ª é, dentre nós, o mais indicado para fazer comentários como os que acaba de tecer nesta 
tribuna. O aparte que trouxe ao nobre colega é de controvérsia, e resulta apenas dos pontos de vista a que 
nos atemos. Mas não poderia deixar de manifestar ao ilustre Senador a minha sensibilidade evocativa, 
diante do que acaba de dizer, porque também estive em Portugal, recentemente, e parece que  
me estou revendo naquela terra de nossa ancestralidade – como bem diz V. Ex.ª – diante das  
mesmas evocações. O Senador Padre Calazans, ainda há pouco, assinalou o mesmo assunto e quero  
dizer a V. Ex.ª que também me emocionei, por exemplo, contemplando a Torre de Belém, de onde  
partiram os primeiros navegadores da Escola de Sagres e aqueles que descobriram nossa Pátria.  
Sentimo-nos, ali, como se realmente estivéssemos no Brasil, tal o carinho com que os portugueses nos 
distinguiram. Em atenção ainda ao aparte do nobre Senador Padre Calazans, quero assinalar, ao encerro 
do discurso de V. Ex.ª, um episódio muito interessante, ocorrido em Portugal com um conterrâneo  
meu, o Dr. Aben-Athar Neto, homem muito católico e cristão. E por ser a Virgem de Nazaré a padroeira  
dos paraenses, ele não sossegou enquanto não foi à cidade de Nazaré, onde também estive,  
como bom paraense, e lá procurou ver o penhasco em que teria havido o milagre da Virgem, isto é, o  
cavalo de Dom Fuas Roupinho, tentado pelo demônio que se teria lançado ao mar se não aparecesse, na 
ocasião, a Virgem. O cavalo rodopiou nas patas e pode salvar Dom Fuas. Mas, ficaram as marcas  
de ferradura do animal no penhasco. Aben-Athar Neto quis ver pessoalmente essas marcas. Tomou um táxi 
e disse ao chofer, quando chegaram ao penhasco: "Temos que ver as marcas. Não são estas, aqui? – E 
apontou para duas impressões que lhe pareciam as marcas, ao que o agnóstico motorista respon- 
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deu: "Várias vezes tenho trazido aqui muitos turistas, mas nunca vi, falando sinceramente, as tais marcas." 
Ao que o espírito religioso, altamente sensibilizado de evocação cristã de Aben-Athar Neto, retrucou: "Como 
não vês as marcas, pois eu mesmo as vejo?! Vejo o cavalo, Dom Fuas e a Virgem!" Assinalo este episódio 
de fé cristã porque de certa forma, identifica brasileiros e portugueses nas grandes aventuras marítimas sob 
a crua das caravelas. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço o aparte do nobre Senador Paulo Fender e acrescento que, 
realmente, Portugal é uma terra também das lendas e das tradições. Uma delas, complementando o aparte 
de S. Ex.ª, a da Quinta das Lágrimas de Coimbra, se refere à fonte onde permanece, para a fé dos 
portugueses, o sangue de D. Inês de Castro, que teria sido assassinada naquele Iocal. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com muita honra. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Estou de pleno acordo com o pensamento de V. Ex.ª sobre 

Portugal. Quando há poucos anos passei por Lisboa, fui recomendado por um grande amigo de Oliveira 
Salazar, e este pediu-me para que, como entrevista, declarasse o que sentia particularmente sobre o 
grande administrador. Neguei-me à entrevista dizendo-lhe- que, como democrata não poderia fazer o elogio 
público de um homem que incontestavelmente está afastado da Democracia, reconhecendo embora seu 
admirável tino administrativo e o quanto tem feito muito por sua terra. Quando começou a governar, 
Portugal não tinha câmbio, a moeda não valia nada, não tinha Marinha, não tinha Exército, não tinha 
Marinha Mercante. Hoje, Portugal tem uma das mais fortes moedas do mundo, um câmbio magnífico, 
Exército, Marinha e indústrias. Lisboa é das mais belas cidades do mundo, limpa, admiravelmente limpa. 
Oliveira Salazar retirou da capital do país as fábricas que estavam poluindo a atmosfera. Enfim, é um 
homem que apesar das restrições que faz à liberdade dos portugueses, tem produzido benefícios que 
compensam a lesão à liberdade de seus conterrâneos. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço o aparte do nobre Senador Fernandes Távora. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com muita honra. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Somente para deixar registrado que existe supressão total da 

liberdade em Portugal, e que não há progresso de ordem financeira e material que possa ser compensado 
com essa falta absoluta de liberdade. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço o aparte do nobre Senador Aloysio de Carvalho. 
Sr. Presidente, num rápido relato, foram estas as observações que fiz na última viagem à Europa. 
Desejo fixar, como ponto fundamental, que a civilização européia vem sentindo assim o influxo de 

uma força nova, afinal muito agradável para nós americanos, notadamente os sul-americanos do Brasil, que 
tivemos nosso berço na civilização portuguesa. 

Consignando estas impressões, Sr. Presidente, formulo votos por que esse surto de civilização 
conduza também a uma nova fórmula social, salutar para o mundo moderno. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Sobre a mesa requerimento, que vai ser lido pelo Sr. 1º-

Secretário. 
É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO Nº 203, DE 1962 
 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 21, de 1962, que fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da União, institui 
empréstimo compulsório e altera legislação do Imposto de Renda, autoriza emissão de títulos de 
recuperação financeira, modifica legislação sobre emissão de letras e obrigações do Tesouro Nacional e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1962. – Daniel Krieger, Líder da UDN – Benedito Valladares, Líder 
do PSD – Barros Carvalho, Líder do PTB – Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – O requerimento que acaba de ser Iido será votado, como 
preceitua o Regimento Interno, na final da Ordem do Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Item 1 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1960, que estende aos 

Diretores das Secretarias do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho o 
disposto no art. 1º do Decreto Legislativo nº 5.059, de 9 de novembro de 1926 e dá outras providências 
(projeto aprovado em 1ª discussão em 10-5-62); tendo Pareceres: da Comissão de Redação (nº 104-62) 
oferecendo a redação do vencido na discussão preliminar; da Comissão de Finanças (nº 22-62) favorável, 
nos termos do substitutivo apresentado em Plenário em discussão preliminar. 

 
Em discussão. (Pausa.) 
Como nenhum Sr. Senador deseja fazer uso da palavra, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer como se encontram. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 
 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 1962, de autoria da Comissão Diretora, 

que concede autorização ao Assessor Legislativo Thomaz Pompeu Accioly Borges para aceitar designação 
para o cargo de Diretor do Escritório Regional (América Latina) da Organização de Alimentação e 
Agricultura das Nações Unidas (FAO). 

 
Em discussão. (Pausa.) 
Como nenhum Sr. Senador deseja fazer uso da palavra, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer como se encontram. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora, para redação final. 
Está esgotada a matéria constante da pauta da Ordem do Dia. 
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Em votação o requerimento de urgência lido na hora do expediente, relativo ao Projeto de Lei da 

Câmara nº 21, de 1962. 
Os Srs. Senadores que aprovam a urgência requerida, queiram permanecer como se encontram. 

(Pausa.) 
Está aprovada. 
Passa-se imediatamente à apreciação da matéria a ele correspondente, nos termos do art. 330, letra 

b do Regimento Interno. 
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura dos pareceres já enviados à Mesa. 
São lidos os seguintes: 

 
PARECERES Nºs 200, 201 E 202, DE 1962 

 
Nº 200, de 1962 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962 (na Câmara 

nº 4.002-C/62), que fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da União, institui empréstimo 
compulsório e altera legislação do Imposto de Renda, autoriza emissão de títulos de recuperação financeira, 
modifica legislação sobre emissão de letras e Obrigações do Tesouro Nacional e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 
Conhecendo parecer do relator sobre as emendas da Comissão de Projetos do Governo (nºs 1 a 16) 

da Comissão de Finanças (nº 17) e apresentadas em Plenário (nºs 18 a 164), a Comissão, apreciando de 
cada emenda os aspectos da constitucionalidade ou juridicidade, bem como os da técnica legislativa e de 
pertinência à matéria do Projeto, deliberou: 

a) recomendar a aprovação, por sua constitucionalidade e juridicidade, das emendas da Comissão de 
Projetos do Governo, do nº 1 a 16, com exclusão da emenda de nº 12, por contrariar o sistema do projeto, e 
apresentando subemenda às Emendas de nºs 14 e 15; 

b) recomendar igualmente a aprovação pelos mesmos fundamentos, da emenda da Comissão de 
Finanças, de nº 17; 

c) recomendar, outrossim, e pelas mesmas razões, a aprovação das Emendas de Plenário, de nºs 20, 
21, 22, 23, 24, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 46 (com subemenda, de nº 3), 50 (com subemenda nº 4), 57, 67, 70, 
71, 83 (com subemenda nº 5), 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 139, 158, 164 (com subemenda de 
nº 6); 

d) opinar pela rejeição das emendas de Plenário, de nºs 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 
76. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 
155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163 – umas por sua injuridicidade, outras por falta de técnica e por 
desajustamento de matéria do projeto. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1962. – Milton Campos, Presidente – Aloysio de Carvalho, 
Relator – Sérgio Marinho – Silvestre Péricles, com restrição – Afrânio Lages – Lourival Fontes – Gaspar 
Velloso. 

 
SUBEMENDA Nº 1 

 
(A Emenda nº 14 – CPG) 

 
Redija-se assim o art. 26: 
"Os membros do Conselho de Águas e Energia Elétrica e do Conselho Nacional do Petróleo terão 

jeton correspondente a um vigésimo do valor-base do nível 18 por sessão a que compareçam, não podendo 
exceder a quinze jetons por mês. 
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Parágrafo único – Igual aumento de jetons terão os membros do Conselho Nacional de Serviço 

Social, do Conselho Florestal e do Conselho de Terras da União, não podendo exceder a cinco jetons por 
mês." 

 
SUBMENDA Nº 2 

 
(A Emenda nº 15 – CPG) 

 
Redija-se assim o art. 34: 
"Os oficiais que ocupem funções para as quais são exigidos os cursos de Estado Maior ou Técnico e 

não façam jus a gratificação de nível universitário perceberão uma gratificação especial de 8% (oito por 
cento) à qual não se aplicará o disposto no § 2º do art. 2º" 

 
EMENDA Nº 3 

 
(A Emenda nº 46) 

 
Redija-se assim o art. 11: 
"Art. ... – Os vencimentos dos Professores Catedráticos do Ensino Superior são fixados, por força do 

aumento constante desta lei, em Cr$ 65.800,00. 
Parágrafo único. Terão iguais vencimentos os Professores Catedráticos do Colégio Pedro II e os 

Delegados de Polícia de quê trata o art. 75 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, observado quanto aos 
últimos o disposto no art. 12 desta lei. 

 
SUBEMENDA Nº 4 

 
(A Emenda nº 50) 

 
Onde couber: 
Art. ... – A gratificação de magistério a que se refere o Decreto-Lei nº 2.895, de 21 de dezembro de 

1940, alterado pelo Decreto-Lei nº 8.315, de 7 de dezembro de 1945, e pela Lei nº 320, de 9 de agosto de 
1948, será calculada sobre o nível de vencimentos do cargo, à razão de dez por cento por decênio completo 
de efetivo exercício de magistério. 

 
SUBEMENDA Nº 5 

 
(A Entenda nº 83) 

 
Redija-se assim o art. 24: 
"Nenhum funcionário ou servidor público civil federal de qualquer dos três (3) Poderes, das autarquias 

e entidades paraestatais ou serventuários da Justiça, bem como nenhum militar, poderá perceber, a 
qualquer título, na inatividade mais do que estiver percebendo no serviço ativo, ressalvada, entretanto, a 
situação dos funcionários e servidores que tenham sido admitidos até a data da publicação desta lei. 

 
Nº 201, de 1962 

 
Da Comissão de Projetos do Governo, sobre Emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962 

(nº 4.002-C, de 1962, na Câmara) que fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da União, 
institui empréstimo compulsório e altera legislação do Imposto de Renda, autoriza emissão de títulos de 
recuperação financeira, modifica legislação sobre emissão de letras e obrigações do Tesouro Nacional e dá 
outras providências. 

 
Relator: Sr. Barros Carvalho. 
O presente projeto volta ao exame desta Comissão, a fim de que sejam apreciadas as Emendas de 

nºs 17 a 164, a primeira da Comissão de Finanças e as demais de Plenário. 
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EMENDA Nº 17-CF 
 

Esta emenda aumenta a gratificação dos Juízes Eleitorais. 
A medida se justifica uma vez que o quantum da gratificação já não corresponde à realidade dos 

encargos atribuídos aos Magistrados, encargos estes progressivamente aumentados em função do 
crescente alistamento eleitoral. 

Parecer favorável. Com Subemenda. 
 

EMENDA Nº 18 
 

O objetivo desta emenda, que é o de incluir os quadros da carreira de diplomata, já está atendido no 
projeto, pois que tais servidores integram a administração do Poder Executivo, para os quais a proposição 
fixa os devidos níveis de vencimentos. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 19 
 

A emenda visa a suprir omissão no projeto, relativamente à atualização dos valores da razão 
horizontal, constante da Lei nº 5.780, de 1960. 

Parecer favorável. 
 

EMENDAS Nºs 20, 21 e 22 
 

Estas emendas incidem sobre o parágrafo 2º do art. 2º 
A Emenda nº 8 desta Comissão, regula melhor a matéria. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 23 

 
O objetivo desta já está atendido pela Emenda nº 1 desta Comissão. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 24 

 
A emenda em exame objetiva autorizar o reajustamento das pensões e o seu pagamento 

independentemente da apostila. 
Apesar dos nobres intuitos da emenda, afigura-se-nos perigosa a medida, à vista dos rateios a que 

estão sujeitos os cálculos das ensões, quase sempre fracionados em beneficio de vários dependentes. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 25 

 
A emenda tem por fim fixar o aumento na base de 50% sobre os níveis de vencimentos. 
Atendendo às ponderações expendidas nesta Comissão pelo Presidente do Conselho de Ministros, 

segundo as quais as disponibilidades do erário não poderiam atender ao acréscimo de despesa, sem o 
recurso das emissões, impossíveis se torna o seu acolhimento. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 26 
 

A emenda pretende estabelecer critério novo para o cálculo de pensões, contrariamente à sistemática 
do projeto. 

Parecer contrário. 
 

EMENDAS Nos 27, 28 e 29 
 

Estas emendas visam a suprimir parágrafos do art. 5º 
A medida já está atendida pela Emenda nº 9 desta Comissão. 
Parecer contrário. 
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EMENDA Nº 30 
 

A emenda objetiva suprimir expressões finais do parágrafo único do art. 6º, para o fim de permitir a 
extensão do aumento a todos os servidores. 

Ocorre, todavia, que a emenda não logra atingir as suas duplas finalidades, pois que deixa no texto 
do citado parágrafo expressões tais que, além de causarem confusão, limitam os seus reais propósitos. Por 
isso, somos pela aprovação da emenda, nos termos de subemenda que adiante formularemos. 

Parecer favorável, com subemenda, da Comissão de Finanças. 
 

EMENDA Nº 31 
 

Idêntica à de nº 30. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 32 

 
A emenda é substitutiva do art. 7º A sua redação, na verdade, se nos apresenta melhor do que a 

pretendida com a emenda nº 10 desta Comissão. 
Somos assim pela sua aprovação como subemenda substitutiva à Emenda nº 10 desta Comissão. 
Parecer favorável, com subemenda. 

 
EMENDAS Nos 33 e 34 

 
Idênticas à de nº 32. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 35 

 
A emenda visa a estabelecer paridade de vencimentos dos servidores cedidos à Rede Ferroviária 

S.A. aos salários dos contratados pela referida entidade. 
A modificação não pode ser acolhida visto que vincula os vencimentos fixados em leis às variações 

salariais dos contratos bilaterais do trabalho. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 36 

 
A emenda tem por fim incluir expressamente no art. 7º a Comissão Mista Brasil – Bolívia. A medida 

nos parece desnecessária, visto que os benefícios do projeto são extensivos a todos os servidores públicos 
da União e das autarquias. 

Parecer contrário. 
 

EMENDAS Nos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 
 

Estas emendas ou suprimem ou modificam o art. 9º De todas preferimos a de nº 37, que dá redação 
mais adequada ao texto do citado artigo. 

Parecer contrário às de nos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 e favorável à de nº 37, como subemenda. 
 

EMENDAS Nos 46, 47, 48 e 49 
 

Estas emendas visam a fixar novos valores para os níveis de retribuição dos Professores 
Catedráticos e dos Delegados de Polícia. A medida já foi objeto de exame desta Comissão, sendo rejeitada 
pelos motivos expostos naquela ocasião. 

Acontece, porém, que as emendas oferecem a oportunidade de, por via de subemenda, fixar-se os 
níveis de retribuição dessas classes e valores atualizados na base de 40%, conforme o preceituado para 
todos os servidores públicos. 

Parecer contrário às Emendas de nos 46, 47, 48 e 49. 
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EMENDA Nº 50 
 
A emenda objetiva alterar a gratificação de magistério, fixando-a em novas bases percentuais. 
Amedida parece-nos superada à vista da instituição da gratificação de nível universitário e do regime 

de tempo integral, criados pela Lei nº 3.780, de 1960. 
Parecer contrário. 
 

EMENDAS NOS 51, 52, 53 E 54 
 
Pretendem estas emendas modificar o regime jurídico estabelecido pela Lei nº 3.752, de 1960, para 

os servidores transferidos para o Estado da Guanabara. 
A situação desse pessoal, como se observa, está regulada em lei especial, não se recomendando a 

sua alteração e diploma que trata fundamentalmente de aumento de vencimento.  
Parecer contrário. 

 
EMENDAS NOS 55 E 56 

 
Ais emendas pretendem incluir no regime do projeto servidores “dos Ministérios e do DASP”, de modo 

a permitir que as vantagens do artigo se estendam aos demais Consultores Jurídicos. 
Aceitamos a emenda, como subemenda à emenda nº 13 desta Comissão. 
Parecer favorável, como subemenda em substituição à emenda nº 13 desta Comissão. 

 
EMENDA Nº 63  

 
Parecer favorável. 

 
EMENDA Nº 64 

 
Parecer contrário, diante da aprovação que demos à emenda nº 62. 
 

EMENDA Nº 65 
 
A emenda equipara os vencimentos dos escrivães de polícia a serviço do Estado da Guanabara aos 

de igual categoria da polícia da Capital Federal. 
A adoção desta medida viria a criar uma situação de subversão hierárquica, pois que os Delegados 

de Polícia transferidos para o Estado da Guanabara percebem vencimentos inferiores ao símbolo 4-C, ora 
sugerido pela emenda. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 66 
 
Estende a vantagem do artigo 17 aos Consultores Jurídicos do Ministério da Saúde e das Minas e 

Energia, enquanto não forem criados por lei os respectivos cargos. 
Parecer contrário, de acordo com o parecer dado à emenda nº 62.  

 
EMENDAS NOS 67, 68 E 69 

 
As emendas nos 67 e 69 mandam, respectivamente, suprimir os servidores sujeitos à legislação 

trabalhista, os quais têm os seus estipêndios pactuados em instrumento contratual, fora, portanto, do regime 
estatutário a que estão subordinados os servidores em geral. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 57 
 
Trata-se de emenda de redação. 
Parecer favorável. 
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EMENDAS NOS 58, 59 E 60 
 
As emendas pretendem modificar o art. 15, sendo que a de nº 58 o suprime totalmente. 
Preferimos a redação do artigo do projeto, por atender melhor ao sentido amplo de atribuir um 

aumento geral de vencimentos a todos os servidores públicos. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 61 

 
Trata-se de estender ao pessoal do SAMDU a gratificação de nível universitário, nos termos do art. 74 

da Lei nº 3.780, de 1960. O benefício seria aplicável aos servidores que ocupam cargos de nível 
universitário, à semelhança do sistema vigente para os demais servidores públicos da União e das 
autarquias federais, nas condições previstas na lei de classificação de cargos. 

Parecer favorável. 
 

EMENDA Nº 62 
 

Esta emenda manda suprimir do texto do artigo a expressão: artigo 18 e excluir expressão constante 
do citado artigo. 

Parecer contrário, à vista das razões constantes de nosso parecer anterior. 
Quanto à emenda nº 68, somos pela sua aprovação, nos termos de subemenda que adiante 

apresentaremos.  
 

EMENDAS NOS 70 E 71 
 
A emenda nº 70 suprime o art. 20 e seu parágrafo único, que trata do salário-família, e a 71 

estabelece, ao contrário do projeto, o salário de Cr$ 1.500,00 (um mil e quinhentos cruzeiros) por 
dependente. 

Parecer contrário, por serem mais justos e adequados os benefícios do projeto.  
 

EMENDA Nº 72 
 

Dá nova redação ao art. 22, visando a ampliá-lo a situações não consideradas em seu texto. 
Parecer favorável. 
 

EMENDAS NOS 73, 74, 75, 76 E 77 
 
As emendas dão nova redação ao art. 23 ou pretendem reduzir o prazo do § 1º do art. 14 da Lei nº 

3.780, de 1960. 
Parecer contrário. 

 
EMENDAS NOS 78, 79, 80, 81, 82 E 83 

 
Objetivam estas emendas a supressão do art. 24, o que já foi atendido pela emenda nº 3 desta 

Comissão. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 84 

 
Estende aos membros do Conselho de Terras da União o “jeton” concedido pelo art. 26 aos Membros 

do Conselho de Águas e Energia Elétrica. 
Parecer favorável, como subemenda à emenda nº 14 desta Comissão.  

 
EMENDA Nº 85  

 
Adita expressão ao artigo nº 24. 
Parecer contrário, à vista da emenda nº 3 supressiva do art. 24, aprovada nesta Comissão 
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EMENDA Nº 86 
 
Inclui no art. 26 do Conselho Nacional de Serviço Social. 
Parecer favorável, como subemenda à emenda nº 14 desta Comissão. 
 

EMENDA Nº 87 
 

Manda suprimir no art. 31 e alíneas as palavras: “além do curso da letra a”.  
Trata-se de medida justa, que visa evitar discriminações prejudiciais aos que ingressaram nas Forças 

Armadas mediante concurso. 
Parecer favorável. 

 
EMENDA Nº 88 

 
Estende aos oficiais da reserva ou reformados a gratificação de nível universitário. 
Esta Comissão já se manifestou contrariamente à incorporação dessa gratificação aos proventos de 

inatividade dos civis. Por idêntica razão a medida não se justifica para os militares. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 89 

 
Estende aos Capelães militares a gratificação de nível universitário.  
Esses oficiais não se esquadram nas disposições da alínea a do art. 31. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 90 

 
Idêntica à de nº 88.  
Parecer contrário. 

 
EMENDAS NOS 91, 92 E 93 

 
Eliminam a exigência de curso médio para efeito de concessão da gratificação de nível universitário 

aos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal. 
Injustificável é a emenda, pois retira condição essencial capaz de identificar a natureza do nível 

universitário. 
Parecer contrário. 

 
EMENDAS NOS 94, 95 E 96 

 
Estas emendas concedem gratificação de nível universitário a servidores que não atendem às 

exigências indispensáveis à obtenção dessa vantagem. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 97 

 
Incide sobre o art. 35, para o fim de garantir a gratificação de guarnição para os militares em exercício 

nos comandos militares da Amazônia e Brigada Mista de Mato Grosso, sem exceções. 
Parecer favorável, pois as atividades se exercitam em cidades cujas condições de vida não são 

satisfatórias.  
 

EMENDA Nº 98 
 

Inclui a cidade de Cuiabá entre as que são excetuadas para a percepção das vantagens de 
guarnição.  

Parecer contrário, pelos motivos expostos na apreciação da emenda anterior. 
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EMENDA Nº 99 
 
Manda incluir parágrafo único no art. 36, para o fim de dar nova redação aos itens: a, b, c e d da Lei 

nº 1.316, de 1961. 
Parecer contrário, por versar assunto diretamente vinculado à legislação específica da organização 

militar. 
 

EMENDA Nº 100 
 
Incorpora os proventos de inatividade de civis e militares a gratificação de risco de vida dos que 

trabalham em raios X. 
Parecer contrário, por não atender à sistemática do projeto.  

 
EMENDA Nº 101 

 
Incide esta emenda sobre o art. 38, mandando substituir a expressão: “o salário mínimo de maior” por 

“o salário mínimo mensal de maior”. 
O salário mínimo é sempre fixado em bases mensais, não se justificando, portanto, a emenda. 

 
EMENDA Nº 102 

 
Também incidente sobre o art. 38, esta emenda pretende reduzir as comissões devidas aos 

Despachantes Aduaneiros pelos despachos de papel de imprensa e destinado à indústria do livro. 
A emenda não atinge o objetivo a que se propõe. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 103 

 
Atualizando a tabela de retribuição dos servidores militares, na base de 50% de aumento, a emenda 

não se justifica, porquanto já recusamos atendimento a idêntica proposta em relação aos servidores civis. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 104 

 
A Emenda nº 104 atualiza o valor da razão horizontal dos níveis de vencimentos, criados com a Lei nº 

3.780, de 1960, e alterada pela de nº 3.826, do mesmo ano. Damos aprovação a esta emenda, de vez que 
ela consubstancia medida indispensável à manutenção do sistema de aumentos trienais de vencimentos 
mandados observar pela Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960. 

De fato, o que se pretende é a correção de omissão oriunda do projeto da Câmara, embora 
constasse do projeto encaminhado com a Mensagem do Poder Executivo. 

Parecer favorável. 
 

EMENDAS NOS105 E 106  
 

Essas emendas repetem a de nº 104. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 107 

 
A Emenda nº 107 visa a atualizar os níveis dos vencimentos dos servidores civis quanto às 

retribuições dos cargos em comissão e funções gratificadas na base de 50%. 
Parecer contrário, pelas razões aduzidas a emendas anteriores, relativas a aumento de vencimentos 

de militares e civis. 
 

EMENDAS NOS 108 E 109 
 

Alteram os níveis de vencimentos de vários postos de hierarquia militar. 
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Recusamos acolhimento às emendas, à vista de estabelecer aumento superior ao fixado para os 
servidores em geral. 

Parecer contrário.  
 

EMENDA Nº 110 
 

Pela presente emenda, objetiva-se a supressão dos artigos 44, 45 e 46. 
Essas disposições já foram reguladas pela Emenda nº 6, desta Comissão.  
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 111 

 
Por esta emenda, dá-se nova redação ao art. 45, para incluir no rateio do “Fundo de Habitação 

Popular” os municípios das Capitais. 
A medida já está regulada pela Emenda nº 6, desta Comissão.  
Parecer contrário. 

 
EMENDAS NOS 112 E 113 

 
Também estas emendas objetivam os mesmos fins da Emenda nº 6, desta Comissão. 
Parecer contrário.  

 
EMENDA Nº 114 

 
Manda suprimir os arts. 50 e 51, o que já está atendido pela Emenda nº 7, desta Comissão. 
Parecer contrário. 

 
EMENDAS NOS 115 E 116 

 
Por equívoco, estas emendas vieram ao bojo deste projeto. 
Nada há a opinar. 

 
EMENDA Nº 117 

 
Manda substituir, no projeto, a expressão – “diárias” – por “folhetos orçamentários”. 
A emenda é especiosa e em nada aproveita ao projeto.  
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 118 

 
A matéria de que trata esta emenda já foi atendida pela Emenda nº 16, desta Comissão. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 119 

 
A emenda em exame visa a transferir para o Quadro de Agregados os Capitães QAO e QOE que 

atingirem a um ano de permanência no posto e contarem 25 anos de serviços na ativa. 
Como se vê, a emenda estabelece um critério especial de abertura de claros no sistema de promoção 

incompatível com a orientação legal tradicionalmente obedecida. 
Parecer contrário.  

 
EMENDA Nº 120 

 
A emenda cuida de um acréscimo salarial a todo pessoal temporário e de obras do serviço público, o 

que nos parece incomportável nos limites do projeto em exame. 
Parecer contrário. 
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EMENDA Nº 121 
 
Acrescenta artigo, mandando incorporar as vantagens de guarnição e do abono militar aos proventos 

de inatividade. 
Como se sabe, parte dessas vantagens já é legalmente incorporada, não havendo razão para a 

ampliação da medida, mormente quando o projeto já estabelece vantagens de ordem financeira. 
Parecer contrário.  

 
EMENDA Nº 122 

 
A norma que a emenda pretende aditar ao projeto é absolutamente inócua, pois não se concebe uma 

disposição legal exigindo o cumprimento de outra. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 123 

 
A emenda exclui do limite estabelecido pelo § 2º do art. 2º a gratificação de nível universitário. Não 

vemos como acolhê-la, pois as vantagens que necessariamente devem estar excluídas já o estão por força 
do mesmo § 2º. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 124 
 

A emenda manda efetivar os funcionários interinos em exercício na data da publicação da Lei nº 
4.054, de 2 de abril de 1962. A medida parece-nos justa, considerando-se que o referido diploma legal foi 
discriminatório e não atendeu ao seu verdadeiro espírito, que era o de solucionar o problema da interinidade 
no serviço publico, pelo menos até àquela data. 

Parecer favorável. 
 

EMENDA Nº 125 
 
Idêntica à Emenda nº 65, deve por isso ser rejeitada.  
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 126 

 
O objetivo desta emenda é observar os servidores cedidos pela Rede Ferroviária do Nordeste nos 

quadros das repartições em que estejam servindo. 
Damos acolhimento a esta emenda, por verificarmos a existência de uma situação vexatória para 

esses servidores, que, por terem sido cedidos a vários órgãos, não foram enquadrados, nem na sua 
repartição de origem, nem nas em que passaram a servir. 

Parecer favorável. 
 

EMENDA Nº 127 
 
Por esta emenda é aplicada aos funcionários civis e autárquicos a Lei nº 3.999, de 1961, que altera o 

salário mínimo dos médicos, dentistas, auxiliares de Raios X e laboratoristas. 
Injustificável é a medida propugnada pela emenda, de vez que manda estender a servidores públicos 

diploma legal inadequado ao sistema do serviço público. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 128 

 
A emenda estabelece o sistema de remuneração para todas as classes integrantes do grupo 

ocupacional fisco, constantes da Lei nº 3.780, de 1960. 
A matéria de que cogita a emenda já está sendo tratada em projeto de tramitação adiantada no 

Congresso. 
Parecer contrário. 
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EMENDA Nº 129 
 
Idêntica em seus objetivos à de nº 124. 
Parecer contrário.  

 
EMENDA Nº 130 

 
Muda a denominação e organização da Estação Aduaneira de Importação Aérea, de São Paulo. A 

emenda foge à sistemática do projeto. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 131 

 
Elimina a exigência de decreto para efeito da readaptação de que trata a Lei nº 3.780, de 1960.  
Parecer contrário, pelo precedente perigoso que estabelece. 

 
EMENDA Nº 132 

 
Versa a emenda em exame matéria de todo impertinente ao projeto, ao alterar o Regimento de 

Custas quanto aos Ofícios do Registro Civil e Casamentos.  
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 133  

 
Estende aos Capelães os benefícios da Lei nº 2.852-52, que deu estabilidade aos sargentos com 

mais de 10 anos de serviço, assegurando, ainda, direitos e vantagens referentes a patentes, inclusive a 
promoção até o posto de major. 

Embora reconhecendo a nobre intenção do autor da emenda, não podemos acolhê-la, pois, os 
Capelães, pelas atribuições exercidas junto às forças armadas, não se identificam, a rigor, com as 
pertinentes ao pessoal dos quadros efetivos das forças armadas. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 134 
 

Parecer contrário, por ser idêntica à de nº 124. 
 

EMENDA Nº 135 
 
Parecer contrário, por ser idêntica à de nº 100. 

 
EMENDA Nº 136 

 
A emenda visa a classificar os Bibliotecários Auxiliares, alterando o sistema da Lei nº 3.780, de 1960. 
A medida, por exigir um estudo mais aprofundado, não se comporta na sistemática do projeto que 

tem por objetivo, apenas, a majoração de vencimentos e não a reclassificação de cargos. 
 

EMENDA Nº 137 
 
Manda estender os benefícios do projeto aos servidores da Fundação Educacional e à Fundação 

Hospitalar do Distrito Federal. Trata-se de entidades, cujo pessoal está sujeito a um regime jurídico diferente 
daquele estabelecido para os funcionários públicos civis. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 138  
 
Parecer contrário, por ser a emenda idêntica à de nº 100.  

 
EMENDA Nº 139 

 
Estende aos oficiais as etapas concedidas às praças. 
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Tal extensão afigura-se-nos prejudicial à hierarquia militar, considerando-se que a mesma se operaria 

de baixo para cima. 
Além do mais, as despesas decorrentes seriam por demais vultosas.  
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 140 

 
Dá aos servidores requisitados para o Congresso Nacional as vantagens decorrentes do exercício em 

Brasília. 
A emenda foge à sistemática do projeto. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 141 

 
A emenda manda contar, para efeito de aposentadoria, o tempo de duração dos cursos universitários. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 142 

 
Incorpora aos proventos da inatividade a gratificação de nível universitário. 
A Comissão já se manifestou contrariamente à adoção da medida.  
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 143 

 
Dispõe sobre o pagamento da gratificação de risco de vida no corrente exercício. 
O projeto não cuida dessa gratificação, não havendo, pois, como dispor sobre o seu pagamento. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 144 

 
Equipara ao pessoal efetivo todos os servidores pagos à custa de dotações globais. Com exceção do 

pessoal de obras, todos os demais servidores assim pagos já estão atendidos pelo projeto (parágrafo único 
do artigo 23). 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 145 
 
Dá vantagem a servidores na inatividade, em desacordo com a sistemática do projeto. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 146 

 
Idêntica à emenda nº 128. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 147 

 
Esta emenda concede aos cabos, marinheiros, soldados fuzileiros navais e taifeiros das forças 

armadas e auxiliares, a mesma etapa suplementar paga aos sargentos, desde que satisfaçam às condições 
do art. 102 do Decreto-Lei nº 9.698, de 2 de setembro de 1946. 

A emenda implica em despesa que poderá escapar às possibilidades do Tesouro, de acordo com a 
exposição do Sr. Primeiro-Ministro. 

Parecer favorável, nos termos da subemenda que apresentamos. 
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EMENDA Nº 148 
 

Idêntica à de nº 46. 
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 149 

 
Pretende estender os benefícios do projeto a todos os professôres das escolas industriais do país. A 

emenda não precede, pois, em se tratando de professôres da administração pública, já estão eles 
beneficiados pelo projeto, que concede aumento, sem distinção, a todos os servidores. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 150 
 

A entenda manda considerar como compreendidas no regime de tempo integral as atividades de 
magistério do Colégio Pedro II. A sugestão não pode ser aceita, por carecer de regulamentação do Poder 
Público. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 151 
 

Estabelece uma equiparação incompatível com a sistemática do projeto.  
Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 152 
 

Cogita a emenda de estender aos Escriturários, Oficiais de Administração e outros servidores das 
Recebedorias Federais o regime de remuneração.  

A medida já está disciplinada pela emenda nº 40.  
Parecer contrário. 

 
EMENDA Nº 153 

 
Esta emenda visa a estabelecer um regime especial de vencimentos para cargos administrativos do 

Colégio Pedro II, contrariando, assim, a sistemática adotada para todos os funcionários públicos civis, 
através das Leis nºs 3.780 e 3.826, de 1960.  

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 154 
 
A emenda manda computar, para efeito de duração de curso universitário, os períodos de cursos de 

especialização. 
A matéria já foi examinada por esta Comissão, não tendo sido acolhida.  
Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 155 
 
Idêntica à emenda nº 142. 
Parecer contrário.  

 
EMENDA Nº 156 

 
Regula a gratificação de magistério. É idêntica à de nº 50. 
Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 157 
 

Idêntica à de nº 104. 
Parecer contrário. 
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EMENDA Nº 158 
 
Pela emenda é incorporada a gratificação aos Escrivães Eleitorais. Somos pela aprovação, 

considerando a emenda nº 17 da Comissão de Finanças, que aumentou a gratificação dos Juízes Eleitorais. 
Parecer favorável. 
 

EMENDA Nº 159 
 
Idêntica à de nº 130.  
Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 160 
 
Prescreve o aproveitamento de funcionário sem cargos de Procurador, pelo fato de se encontrarem 

em exercício em órgãos de natureza jurídica do serviço público. 
Parecer contrário, por não atender à sistemática do projeto. 

 
EMENDA Nº 161 

 
Fixa nos padrões 1-C e 3-C os vencimentos dos Governadores dos Territórios. A medida se nos 

afigura justa, dados a responsabilidade e o relevo do cargo. Ademais, trata-se, apenas, de 4 servidores, 
sendo de pouca monta a despesa decorrente. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 162 
 
Pela emenda em exame, os servidores lotados no Departamento Nacional de Endemias Rurais, de 

nível 1, perceberão vencimentos ou salários e vantagens iguais em todo o território nacional, tomando-se 
por base o que lhes for pago no Estado da Guanabara. Embora se busque melhorar a situação desses 
servidores – o que nos parece justo – não é de acolher-se a emenda, à vista da vultosa despesa que 
decorrerá de sua aprovação, pois devemos ter em atenção o que nesta Comissão expôs o Chefe do 
Gabinete, que mostrou as dificuldades do Tesouro Nacional para atender a majorações que fujam ao teto 
previsto para o aumento de vencimentos. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 163 
 
Cria uma gratificação de 20% para os funcionários que ingressam no Serviço Público mediante 

defesa de tese. Tal vantagem, sem que se conheçam as suas repercussões financeiras, não deve ser 
estabelecida. 

Parecer contrário.  
 

EMENDA Nº 164 
 
Esta emenda atribui o sistema de gratificação adicional por tempo de serviço das Secretarias dos 

Tribunais aos servidores do Poder Executivo regulados pela Lei nº 3.414, de 1958. Trata-se de medida 
discriminatória que beneficia, apenas, pequeno grupo de funcionários do Poder Executivo, em detrimento da 
maioria dos servidores do mesmo Poder. 

Parecer contrário. 
Nestas condições, somos de PARECER FAVORÁVEL às emendas nºs 19, 30 e 32 (como 

subemenda à emenda nº 10-CPG); 37, como subemenda à emenda nº 2-CPG); 56, 57, 61, 62 (como 
subemenda à emenda nº 13-CPG); 63,72, 84, 86 (como subemenda à emenda nº 14-CPG); 87, 
 97, 104, 124, 126, 158 e 161; PARECER FAVORÁVEL, com subemendas, às emendas nºs 17, 68 e 
147; e de PARECER CONTRÁRIO às emendas nºs 18, 20 a 29, 33 a 55, 58 a 60, 64 a 67, 
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69, 71, 73 a 83, 85, 88 a 96, 98 a 103, 105 a 119, 120 a 123, 125, 127 a 140, 141 a 157, 159, 160, 162 a 
164. 

As subemendas são as seguintes: 
 

SUBEMENDA A EMENDA Nº 17-CF 
 

Onde se diz: 
.......................... (quinze mil cruzeiros) ......................... Cr$ 15.000,00 
Diga-se: 
......................... (sete mil cruzeiros) ......................... Cr$ 7.000,00 

 
SUBEMENDA A EMENDA Nº 69 

 
Substitua-se pelo seguinte: 
Ao § 2º do artigo 18, 
Onde se diz: 
"requerer sua passagem para a inatividade", 
Diga-se: 
"passar para a inatividade". 

 
SUBEMENDA A EMENDA Nº 147 

 
Substitua-se pelo seguinte: 
Inclua-se onde couber: 
"Art. Os cabos e taifeiros, bem como as demais praças das Forças Armadas, sujeitas à legislação 

especial para contrair matrimônio, farão jus à etapa suplementar, desde que casados com permissão da 
autoridade competente. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1962. – Barros Carvalho, Presidente em exercício e Barros 
Carvalho, Relator – Ary Vianna – Benedito Valadares – Mem de Sá, com as restrições e os votos vencidos 
constantes da Ata – Daniel Rrieger, com restrições – Lobão da Silveira, com restrições – Ruy Carneiro – 
Menezes Pimentel. 
 

Nº 202, de 1962 
 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de lei da Câmara nº 21, de 1962 (na Câmara nº 4.002-
C/162), que fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da União, institui empréstimo 
compulsório e altera legislação do Imposto de Renda, autoriza a emissão de títulos de recuperação 
financeira, modifica legislação sobre emissão de letras e obrigações do Tesouro Nacional e dá outras 
providências. 
 

Relator: Sr. Nogueira da Gama. 
1. O projeto de lei nº 21, de 1962, tendo recebido emendas em plenário, voltou ao exame da 

Comissão de Finanças, para que este órgão se manifeste sobre as mesmas. 
2. Elevam-se a 147 essas emendas, contendo matéria bastante diversificada, muitas em conexão 

com o projeto, outras, porém, destoando de suas linhas e objetivos. 
3. O regime de urgência em que se acha o projeto, forçando um exame imediato de toda essa 

matéria, não oferece ensejo a um pronunciamento mais minucioso sobre o assunto. Tendo recebido as 
emendas às 22 horas e 30 minutos de ontem, passamos a examiná-las, sem interrupção, até a manhã de 
hoje, quando nos foi possível chegar a uma conclusão. 

4. Das 147 emendas examinadas, consideramos inaceitáveis 124, tendo parecer favorável a 23. 
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As emendas de parecer contrário podem ser arroladas em 4 categorias, a saber: 
a) as que são consideradas prejudicadas em virtude de emendas e Subemendas aprovadas pela 

Comissão de Projetos do Governo ou por esta própria Comissão, como se verá no curso deste parecer, 
formando este grupo um total de 52 emendas; 

b) as que fogem do sistema do projeto, mostrando-se impertinentes ou inadequadas ao seu texto e 
objetivos, as quais se elevam a 32; 

c) as que foram atendidas pelo projeto ou por outras emendas apresentadas, tornando-se 
desnecessárias ou supérfluas, em número de 15; 

d) as que não merecem acolhida por implicarem em aumento injustificável ou adiável de despesas, 
além do limite de 40% (quarenta por cento) adotado pelo aumento e outros acessórios admitidos, em 
número de 15. 

5. Refugindo desse grupo, algumas emendas existem, de conteúdo distinto e que também 
mereceram parecer contrário. 

A primeira delas é a de nº 18. A Lei nº 3.917, de 14 de julho de 1961, que integrou a carreira 
diplomática no sistema de pagamento instituído para o funcionalismo público da União, regulado pela Lei nº 
3.780, de 12 de julho de 1960, não fica revogada pelo simples fato de não se referir a ela o projeto, como 
parece possível à emenda apresentada, 

A segunda delas é a de nº 27. O § 2º do art. 5º não pode ser suprimido porque o seu contexto, 
protegendo os filhos de qualquer condição, além de manter a jurisprudência pacífica da justiça social e da 
comum funda-se em base mais humana. 

A terceira dessas emendas, de nº 36, não merece acolhida, de vez que, os membros da Comissão 
Mista Brasil–Bolívia, que ela deseja amparar, são ou não funcionários públicos. Se pertencem a essa 
categoria, o projeto já os ampara. Se, porém, não se enquadram entre os servidores públicos da União não 
há como estender-lhes o beneficio do projeto, que é estabelecido apenas para esses funcionários. 

Outra emenda, a de nº 67 vai contra o texto do projeto, que visa a impedir as aposentadorias de 
funcionários ainda capases de prestar bons serviços, embora preencham os requisitos para passar à 
inatividade. Concedendo-lhes 20% após o período legal do serviço ativo, quando, ainda estão em plenas 
condições de validez, o projeto contribui, inclusive, para diminuir as despesas do erário com o pagamento 
de novos funcionários. 

Pelas emendas de nºs 70 e 71 pretende-se alterar o salário-família, reduzindo o aumento concedido 
no projeto, o que não apresenta vantagem ou conveniência, nem qualquer economia ao Tesouro. A maioria 
dos servidores públicos não seria beneficiada com o aumento de seu vencimento base de 40% para 50%, 
se esta elevação fosse feita com prejuízo do salário-família no nível concedido pelo projeto. 

As emendas 87, 91 e 154 não mereceram parecer favorável porque estabeleceram distinções e 
providências que se chocam com o exato conceito de nível universitário, o que facilmente se percebe pela 
simples leitura. 

A de nº 117 não foi admitida por não conter sentido ou expressão que a pudesse enquadrar 
devidamente no texto do projeto, não tendo mesmo indicado sequer, à guisa de orientação, o artigo a que 
se referia. 

6. As 26 emendas que mereceram parecer favorável são as de nºs 19, 30, 32, 37, 48, 56, 57, 58, 61, 
62, 72, 73, 74, 76, 84, 86, 98, 99, 104, 110, 124, 147 e 158. 

7. Essas emendas mereceram parecer favorável porque na sua quase  
generalidade, visam a restabelecer um tratamento igual, regulando no projeto situações 
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que ele omitira, todas merecedoras de proteção legal. Algumas delas, versando matéria, diferente, contêm, 
por seu turno, medidas que se ajustam ao escopo do legislador ao colocar, no texto ora em tramitação, as 
variadas hipóteses que no complexo das atividades do quadro do funcionalismo público devem ser 
consideradas. 

Deixamo-nos inspirar pelo critério de não onerar o projeto com quaisquer aumentos dos limites 
adotados. Mas, não nos foi possível, por uma questão de princípio, recusar a aceitação a determinadas 
providências que buscavam corrigir injustiças. 

8. Com relação à emenda de nº 30, pareceu-nos acertado apresentar-lhe uma subemenda, para 
melhor ajustá-la à consecução de seus objetivos. 

A expressão que a subemenda elimina do parágrafo único do art. 6º, não tem sentido, dá lugar a 
confusão, não atingindo qualquer objetivo apreciável por falta de conteúdo, além de se chocar com o art. 14, 
que é explícito na concessão do benefício, sem necessidade da ressalva constante da expressão suprimida. 

9. A emenda nº 32 valerá como subemenda à emenda nº 10-CPG. 
A redação dessa subemenda interpreta, e assegura com igualdade e justiça as várias hipóteses que 

o texto oferece. 
10. Seja-nos permitido registrar que o nosso parecer à emenda nº 56, que exclui do art.13 a 

expressão "não regidos pela legislação trabalhista" orienta-se pelo espírito de reconhecimento a uma 
situação de fato que o direito não pode recusar, porque de fato ele resulta e se dinamiza – jus ex 
factororitur. 

Os servidores da NOVACAP de qualquer categoria recebem dos cofres da União, regidos ou não 
pelas leis trabalhistas, tal qual ocorre com diversas ferrovias do país, incorporadas na Rede Ferroviária, 
beneficiados, sem distinção, por todas as leis até o momento promulgadas de aumento de vencimentos. 

O próprio projeto em exame, no seu artigo 7º, objeto de nossa Subemenda à Emenda nº 10-CPG, 
resguarda ao pessoal das ferrovias incorporadas à Rede Ferroviária Federal, inclusive os que se integram 
no regime da Consolidação das Leis do Trabalho, os direitos do aumento de que se cogita. 
Conseqüentemente, retirar ou afastar da percepção desses favores o grupo de servidores da NOVACAP 
regidos pela CLT seria praticar uma obra de clamorosa injustiça, desconhecendo um direito que ressumbra 
inequivocamente do fato que o gera e o impõe aos influxos do próprio Estado e em face da sociedade. 

11. A concessão de gratificação de nível universitário aos médicos do SAMDU, pleiteada pela 
emenda nº 61, que mereceu parecer favorável, decorre, logicamente, da extensão do aumento concedido a 
estes titulares pelo artigo 61 do projeto. 

12. Dando parecer favorável, em parte, à Emenda nº 110; oferecemos uma subemenda, que vai em 
anexo, pela qual o produto do empréstimo obtido através do adicional de 6% (seis por cento), a ser 
recolhido no Banco do Brasil, tem uma destinação de necessidade social mais imediata do que a prevista no 
texto e na emenda oferecida pela Comissão de Projetos do Governo. 

Pretendia-se que aludidos recursos fossem atribuídos à Fundação da Casa Popular e à Carteira de 
Colonização do Banco do Brasil, em partes iguais, para aplicação, respectivamente, na aquisição da casa 
própria e da pequena propriedade rural. 

É indiscutível o alto alcance dessa providencia, que atenderia não só o problema de habitação nos 
centros urbanos em relação às classes desfavorecidas da fortuna, evitando-se as favelas, como, também, à 
implantação da pequena propriedade rural, necessária à estruturação agrícola do país. 

É evidente, porém, que as medidas são resultados a longo-prazo, enquanto  
que o problema de alimentação e de assistência médica aos trabalhadores que 
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vivem de modestos salários cada dia se torna mais agudo ante à inflação e o alto custo dos gêneros de 
consumo forçado e dos remédios. 

O povo clama pela solução desses problemas e já revela não estar mais em condições de suportar 
quaisquer delongas. Urge que os poderes públicos cogitem diretamente da matéria. O projeto oferece 
oportunidade para que isso se realize. 

A destinação prevista na nossa subentenda, dá recursos, em partes iguais, com o produto do 
mencionado adicional, ao SAPS, ao SAMDU, habilitando este órgão a uma cooperação eficiente e pronta 
nos setores que lhe competem, da assistência médica domiciliar e da alimentação de subsistência, racional 
e barata. Como se sabe, esses dois órgãos vivem de uma receita restrita, oriunda de módica percentagem 
sobre a contribuição devida aos institutos por seus associados contribuintes, a qual é insuficiente ao 
cumprimento de suas finalidades, num sentido de amplo atendimento. São ambos, porém, na verdade, dois 
instrumentos capazes de ajudar a solução do abastecimento às populações e da assistência médica 
domiciliar. 

A aprovação dessa emenda pelo Senado importará numa valiosa colaboração ao povo e ao Governo, 
principalmente aos trabalhadores que recebem salários não suficientes ainda para o custeio de suas 
necessidades mais forçadas. 

13. Diversas emendas foram apresentadas procurando renovar a efetivação de interinos, regulada 
pela Lei nº 4.054, de 2 de abril de 1962, para os nomeados até 1º de dezembro de 1961. 

Uma dessas emendas é de número 124, que acolhemos, com parecer favorável, mas nos termos da 
subemenda que vai em separado, sob redação que, a nosso juízo, melhor atende aos vários interesses 
manifestados nas diversas emendas formuladas sobre o assunto. 

14. Em face do exposto, somos de parecer favorável à aprovação das 26 emendas aludidas no 
número seis supra, ressalvadas as subentendas indicadas e as que apresentamos no final deste, 
manifestando-nos; ao mesmo tempo, pela rejeição das emendas de nºs: 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 
102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163 e 164. 
 

SUBEMENDA Nº 1-CF 
 

Suprima-se a seguinte expressão do parágrafo único do artigo 6º: 
"...ressalvados os servidores compreendidos no art. 14 desta lei e os que após 23 de novembro de 

1960 tiveram modificações nos níveis ou símbolos de seus vencimentos". 
 

SUBEMENDA Nº 2-CF 
 

Dê-se ao artigo 44 a seguinte redação: 
"Art. 44. Será ainda cobrado, com base no Imposto de Renda, durante cinco anos, a partir do 

exercício de 1962, um adicional de 6% (seis por cento), a ser recolhido ao Banco do Brasil, à disposição, em 
partes iguais, do Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU) e do Serviço de 
Alimentação da Previdência Social (SAPS), para instalação e prestação de serviço de assistência médica e 
alimentar, a cargo dessas entidades, observadas as prescrições legais e regulamentos em vigor. 

Parágrafo único Ó empréstimo de que trata este artigo será instituído nas mesmas condições do 
empréstimo público de emergência de caráter compulsório prevista nesta lei". 
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b) Suprima-se os artigos 45 e 46. 
 

SUBEMENDA Nº 3-CF 
 

Dê-se a seguinte redação à emenda nº 124: 
"Aplica-se a Lei nº 4.954, de 2 de abril de 1962, aos funcionários interinos nomeados ou admitidos até 

a data de sua publicação." 
Sala das Comissões, 16 de maio de 1962. – Daniel Krieger, Presidente – Nogueira da Gama, Relator. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Lidos os pareceres, nos termos do art. 271 do Regimento 

Interno declaro aberta a discussão especial sobre as emendas e subemendas apresentadas pelas 
Comissões. 

O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem: 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tem a palavra pela ordem o nobre Senador Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente, pediria a V. Ex.ª que, nesta fase da discussão, 

suspendesse a sessão por dez ou quinze minutos, a fim de que os Srs. Senadores tivessem conhecimento 
real do destino que tiveram as suas emendas. A simples leitura da secretaria de Mesa não nos esclarece 
sobre os assuntos que temos que discutir, as emendas que apresentamos e, finalmente, votar o projeto com 
pleno conhecimento de causa. No meu entender, ou a Mesa deve suspender a sessão pelo prazo que julgar 
necessário a tal fim, ou então mandar distribuir avulsos aos Srs. Senadores para o esclarecimento perfeito 
do assunto. Sem o conhecimento exato do que fizeram as Comissões não se pode votar. (Muito bem!) 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tem a palavra pela ordem o nobre Senador Silvestre 

Péricles. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero apenas lembrar uma 

expressão de Rui Barbosa sobre a matéria. 
Ele diz, com muita procedência, que a precipitação é prejudicial à feitura das leis. 
Estou de pleno acordo com o nobre Senador Paulo Fender, visto como cada um dos Senhores 

Senadores precisa, ao menos, saber o fim que teve sua emenda: se foi aprovada ou rejeitada e, em que 
Comissão. Eu mesmo, que participei dos trabalhos de uma das Comissões, a de Constituição e Justiça, não 
tenho, de memória, tudo quanto ocorreu com as minhas emendas. Precisava ter algumas informações que 
me orientassem, para saber se foram aprovadas na Comissão de Finanças, ou na de Projetos do Governo, 
ou ainda na própria Comissão de que sou membro. 

Era o que tinha que dizer a V. Ex.ª (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A Presidência, considerando as ponderações expendidas 

pelos nobres Senadores Paulo Fender e Silvestre Péricles, tem a esclarecer que justamente para que os 
Srs. Senadores fiquem conhecendo perfeitamente os pareceres e, assim, possam esclarecidamente votar, 
depois de encerrada a discussão; e usando da faculdade que lhe dá o art. 336 do Regimento, pretende 
retirar a matéria da Ordem do Dia para que sejam ordenadas as emendas. Desta forma, haverá tempo para 
que os Srs. Senadores examinem perfeitamente a matéria antes da votação. 

A matéria é complexa. O número de emendas é grande. O adiantado da hora não permitiria se 
colhessem os esclarecimentos indispensáveis dentro do espaço de tempo destinado ao período normal da 
sessão. 

Está aberta a discussão sobre as emendas e subemendas apresentadas ao projeto. 
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O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente, pelo Regimento, sendo encerrada hoje a discussão só 
teremos oportunidade de falar para encaminhar a votação, sem entrar no mérito das emendas, discutindo-
as. 

Por isso levantei a questão de ordem que V. Ex.ª julgou e dirimiu. 
Ora, se o Senador dispõe de dez minutos para encaminhar a votação, e tem que encaminhá-la de 

uma só vez, não terá tempo suficiente para se deter em cada uma das emendas, como lhe é facultado no 
período da discussão. Daí minha dúvida. 

Já que a decisão da Mesa é essa, e como não sei quais das minhas emendas foram aprovadas ou 
rejeitadas nas respectivas Comissões, pedi a palavra para discuti-las uma a uma. 

Esta a oportunidade, a não ser que V. Ex.ª acolha minhas ponderações como nova questão de ordem 
e encontre solução que satisfaça meu entendimento. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A discussão está aberta e pode V. Ex.ª, nobre Senador Paulo 
Fender, no prazo de meia hora que lhe confere o Regimento, discutir suas emendas. 

O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente, muito obrigado. Continuarei na tribuna. 
Apresentei a Emenda nº 135, assim redigida: 
"Fica incorporado aos proventos da aposentadoria a gratificação de que trata a Lei nº 1.234, de 1950, 

relativa ao risco a que se submetem os funcionários, civis e militares; que operem aparelhos de raios X ou 
substâncias radioativas." 

Não sei que destino teve esta emenda mas estou no dever de esclarecer meus pares dos altos 
propósitos com que a elaborei. Como médico, dou meu depoimento ao Senado. sobre o que ocorre com os 
radiologistas que, trabalhando com aparelhagem perigosa, que os submete a risco real de saúde e vida, são 
aposentados e, muito depois de aposentados, a mais das vezes, manifesta-se a moléstia produzida pelo 
raios X. 

Não é justo, pois, que se deixe de incorporar aos proventos da aposentadoria a gratificação de risco 
radiológico. Acho medida justa e por isso defendo-a desta tribuna. 

Não sei que destino teve essa minha emenda, na douta Comissão que a examinou. Estou informado 
de que apenas uma das minhas emendas foi aprovada. Não sei qual seja essa emenda e por isso; repito, 
deliberei discuti-las uma a uma: 

Outra emenda que apresentei, Sr. Presidente, é a de nº 141, assim redigida: 
"Será contado, para efeito de aposentadoria, na administração centralizada ou autárquica do Poder 

Executivo federal, o tempo de duração dos cursos universitários dos servidores que exerçam cargos para 
cujo ingresso ou desempenho seja exigido diploma de curso superior." 

Sr. Presidente, fala-se muito na paridade entre civis e militares. Existe a contagem do tempo de 
Colégio Militar e de Escola Militar para o militar que se reforma. Por que não contar o tempo universitário 
para a civil que se aposenta? 

Pode-se dizer que o militar já é funcionário do Governo quando conta esse tempo de serviço, mas é 
funcionário para estudar, não é funcionário para trabalhar na profissão a que se dedicou e na qual será 
diplomado, para exercê-la ou não. O militar pode ser dispensado dos seus cursos por insuficiência, pode ser 
reprovado e não chegar o diplomar-se militar. 

Por conseguinte, prova-se que ele está estudando e com uma desvantagem sobre o civil: está 
ganhando para estudar. No entanto, conta o tempo militar na sua reforma. Então é justo que o civil, que não 
ganha para estudar – pelo contrário, deixa de ganhar, porque no tempo que está estudando na universidade 
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está deixando de ganhar – conte o tempo universitário para efeito de aposentadoria. 

Este o argumento que trago à consciência dos meus pares. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – V. Ex.ª dá licença para um aparte? 
O SR. PAULO FENDER: – Com muito prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Parece-me que V. Ex.ª está equivocado. O militar, quando entra para 

a Escola Militar, senta praça, é soldado, é praça de pré e está sujeito a todas as obrigações do militar 
soldado. Se não concluir o curso ou cometer uma falta, é desligado da Escola e vai servir no corpo de tropa. 

O SR. PAULO FENDER: – Mas aí não contará o tempo. O argumento de V. Ex.ª não interessa à 
minha tese. Não contará tempo universitário, contará tempo de tropa. Minha tese é aquela segundo a qual o 
militar que está estudando não está trabalhando. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Está sujeito à disciplina militar. 
O SR. PAULO FENDER: – A disciplina não é trabalho. Está seguindo a carreira que escolheu e até 

no Colégio Militar conta tempo. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. PAULO FENDER: – Com muita honra. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A situação foi perfeitamente examinada na Comissão de 

Constituição e Justiça. 
O SR. PAULO FENDER: – Perfeitamente na opinião de V. Ex.ª 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Fui o Relator e examinei-a perfeitamente. 
O SR. PAULO FENDER: – Mas eu posso julgar, é opinativo, eu posso dizer que V. Ex.ª não 

examinou perfeitamente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª está perfeitamente equivocado, não há possibilidade de 

equiparar-se a situação de um rapaz que estuda num curso militar com a de um estudante de curso 
universitário. 

O SR. PAULO FENDER: – Estou de acordo com V. Ex.ª Não se pode equiparar: o militar ganha para 
estudar e o civil não. 

Sr. Presidente, esta a minha tese: não sou contra os militares, tanto assim que noutra emenda os 
favoreço, ao pedir que se reverta para a aposentadoria a gratificação de curso universitário, tanto para civil 
como para militares. A reforma, os militares a conseguiram neste projeto cujos proventos os civis usufruem, 
por terem cursado as universidades, ou seja, que a gratificação de nível universitário, lhes seja também 
atribuída, em razão do curso de Escola Militar. 

Conseguiram os militares esta vitória na Câmara dos Deputados e, segundo me consta, não foi 
alterado esse favor nas nossas emendas. 

Assim, Sr. Presidente, se os militares têm a gratificação de nível universitário, justo é, que na reforma, 
também carreiem essa gratificação, como o civil a carrearia, para a aposentadoria, segundo as minhas 
emendas. 

Está provado que também sou sensível aos direitos dos militares. Mas não posso deixar de dizer que 
é absolutamente justo, que o civil leve para a aposentadoria o tempo de universidade, quando realmente 
deixou de ganhar e quando, na verdade, está em perfeitas condições com o militar que já o tem porque 
também está estudando. 

Não sou jurista, não sei das tecnicidades que levam os juristas a acharem o que é perfeito ou 
imperfeito, o que é justo ou injusto, mas sou homem de bom senso. Segundo julgo, conheço a vida prática e 
tenho bastante experiência da vida pública para saber de que lado está ou não está a justiça elementar. 
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Sr. Presidente, se como médico me ativesse, nesta tribuna, às teses da minha ciência, sem qualquer 
demérito para a inteligência dos Srs. Senadores que não são médicos, quero crer que falaria assunto 
perfeitamente defeso à maior parte das inteligências desta Casa. 

Sr. Presidente, outra emenda que desejo discutir é a de nº 102, ao parágrafo único do art. 38 do 
Projeto que isenta de majoração de impostos, os importadores de papel de imprensa. 

O parágrafo único diz o seguinte: 
"Parágrafo único. A majoração de comissão admitida neste artigo não incidirá sobre os despachos de 

importação, reembarque ou trânsito de papel de imprensa, destinado à confecção de livros, jornais e 
revistas quando a importação, reembarque ou trânsito, for feita por empresas editoras nacionais ou 
empresas jornalísticas." 

O artigo 38 diz: 
"Art. 38. O art. 42 do Decreto-Lei nº 4.014, de 13 de janeiro de 1942, alterado pelo Decreto-Lei nº 

9.832, de 11 de setembro de 1945, e Lei nº 2.879, de 21 de setembro de 1956, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 42. As comissões que competem aos despachantes aduaneiros obedecerão às que se seguem, 
das quais as relativas à tabela "A" serão recolhidas às repartições competentes e as relativas às tabelas "B" 
e "C" aos sindicatos de classe, para entrega aos despachantes que executarem o serviço: 

Tabela "A". Pelos despachos de importação, trânsito, exportação, baldeação e reembarque de 
mercadorias estrangeiras, mesmo no regime de portarias ou requisição – 2%, sobre o valor das faturas 
comerciais ou consulares, inclusive as despesas de ágio e sobretaxas cambiais; 

Tabela "B". Pelos despachos de exportação para o exterior – 1,12%, sobre o valor da fatura cambial 
ou de contrato de câmbio. 

Tabela "C". Pelos despachos de reembarque ou trânsito de mercadorias estrangeiras pelo território 
nacional, bem assim despachos de exportação ou desembaraços de importação, de mercadorias 
negociadas entre localidades brasileiras, transportadas por via marítima ou aérea, fluviais ou marítimas ou 
lacustres: 1,5%, sobre o valor das guias, despachos, notas fiscais ou conhecimentos de carga. 

§ 1º As comissões fixadas na Tabela "A" não poderão exceder de urna vez e meia o salário mínimo 
de maior valor vigente no País e nem ser inferior a 1% dessa importância, as fixadas na Tabela "B", não 
poderão exceder de 40% do maior salário mínimo vigente e nem ser inferior a 10% desse valor e as fixadas 
na Tabela "C" não poderão exceder de 40% desse valor e nem ser inferior a 5% dessa importância. 

§ 2º As importâncias arrecadadas que excederem os tetos correspondentes fixados na Lei nº 2.879, 
de 21 de setembro de 1956, serão calculadas separadamente, nos respectivos despachos e levantadas 
pelos Sindicatos de Despachantes Aduaneiros, locais, e distribuídas da seguinte forma: 1/3 para o 
despachante que executar o serviço; 1/3 para distribuição em partes iguais entre os demais despachantes, 
sindicalizados ou não; 1/3 para os ajudantes de despachantes aduaneiros, sendo 50% para o ajudante de 
despachante que executar o serviço e o restante para a distribuição em partes iguais aos demais ajudantes. 

§ 3º Para efeito dos cálculos das comissões estabelecidas neste artigo, todos os serviços são 
equiparados aos constantes das tabelas fixadas na Lei nº 2.879, de 21 de setembro de 1956, revogado, 
portanto, o disposto na alínea a, do § 1º do art. 1º, do Decreto-Lei nº 9.832, de 11 de setembro de 1956." 
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Parágrafo único. A majoração de comissão admitida neste artigo, não incidirá sobre os despachos de 
importação, reembarque ou trânsito de papel de imprensa, destinado à confecção de livros, jornais e 
revistas." 

Isto significa, Sr. Presidente, que os trusts estrangeiros que importam papel de imprensa; estão-se 
prevalecendo do projeto com que pretendemos socorrer a miséria do funcionalismo, para lucrar mais e 
sempre. Então querem a isenção da majoração para papel de imprensa, em nome da Imprensa! 

Assim minha emenda concede a isenção, contanto que a importação seja feita por empresas 
jornalísticas e editoras nacionais. 

Sr. Presidente, outra emenda que desejo discutir é a de nº 35, que diz: 
"Nenhum servidor da União cedido à RFFSA e amparado pela Lei nº 3.115/57, art. 15, poderá 

perceber vencimentos inferiores aos do pessoal contratado sob regime da legislação trabalhista e 
pertencentes às ferrovias incorporadas à RFFSA." 

Sr. Presidente, enquanto centenas de trabalhadores percebem parcos vencimentos que a legislação 
trabalhista limita, também o funcionário contratado percebe, para fazer a mesma tarefa, vencimentos muito 
inferiores aos dos funcionários efetivos. 

Então, lancei minha emenda para corrigir o que me parece flagrante injustiça no projeto. 
Outra emenda que, também, desejo discutir, Sr. Presidente, é a de nº 145, que assim reza: 
"O funcionário que tenha exercido cargo em comissão ou função gratificada pelo prazo mínimo de 

dois anos, e haja desempenhado, por dez anos, funções de membros de Gabinete presidencial ou 
ministerial, com a percepção de gratificação pela representação de Gabinete, terá na aposentadoria, as 
vantagens da alínea b do art. 180, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952." 

Sr. Presidente, não é justo que o servidor público, requisitado para servir nos Gabinetes ministeriais 
ou na Presidência da República, em funções delicadas para as quais foi convocado em virtude do seu saber 
especializado e da sua experiência nas repartições de origem, não obtenha equiparação com os simples 
chefes de seção das repartições públicas, que podem ser aposentados com os proventos dessas chefias, 
quando as exercem por dois anos ou mais. 

Não me refiro, evidentemente, a funcionários requisitados para os Gabinetes, a fim de não trabalhar. 
Não se confunda o espírito da minha emenda: Trata-se de um caso de amoralidade administrativa, com a 
qual o legislador não pode absolutamente contar, partindo do principio de que o Governo é moral e só 
requisita para os gabinetes aqueles que saibam servir com correção, eficiência, dedicação e 
vantajosamente para a burocracia administrativa. 

Minha emenda é, ainda, acauteladora porque apenas contempla os que servem nos gabinetes, 
percebendo gratificação por funções de subchefias. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, não é possível deixar um servidor que moureja há dez anos ou mais 
numa função de alta relevância, como auxiliar direto de um Ministro ou do Presidente da República, em 
situação de desigualdade perante um simples chefe de seção, que passou dois anos pela chefia. 

Ê apenas urna emenda equiparativa, de alto sentido paritário que esta Casa tem reconhecido tantas 
vezes. 

Sr. Presidente, ai está, de maneira sucinta, o que queria dizer para os Srs. Senadores, a fim de que, 
quando votemos as emendas ao projeto, não sejamos surpreendidos por desconhecermos o verdadeiro 
sentido com que elas foram elaboradas. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Continua a discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 
Como há pouco anunciou, a Presidência, usando da faculdade que lhe concede o art. 336 do 

Regimento Interno, retira a matéria da Ordem do Dia, a fim de que sejam ordenadas as emendas para a 
votação. 

Convoco os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária amanhã, às 10 horas e 30 minutos. 
Sobre a mesa a redação final do Projeto de Resolução nº 8, de 1962, que vai ser lida pelo Sr. 1º-

Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
PARECER Nº 203, DE 1962 

 
Redação final do Projeto de Resolução nº 8, de 1962, que concede autorização ao Assessor 

Legislativo, Thomaz Pompeu Accioly Borges, para aceitar designação de Diretor da FAO para a América 
Latina. 
 

A Comissão Diretora apresenta, a seguir, a redação final do Projeto de Resolução nº 8, de 1962: 
 

RESOLUÇÃO Nº 
 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. Fica o Assessor Legislativo, Thomaz Pompeu Accioly Borges, autorizado, nos termos 

dos arts. 300, item I, e 369, da Resolução nº 6, de 1960, a aceitar, sem ônus para o Senado e pelo prazo de 
dois anos, sua designação para o cargo de Diretor do Escritório Regional (América Latina) da Organização 
de Alimentação e Agricultura das Nações Miúdas (FAO), com cede no México. 

Sala da Comissão Diretora, 16 de maio de 1962. – Rui Palmeira – Argemiro de Figueiredo – Gilberto 
Marinho – Mathias Olympio – Guido Mondin – Joaquim Parente. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Sobre a Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 204, DE 1962 
 

Nos termos 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 8, de 1962. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1962. – Mathias Olympio. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Em virtude da aprovação do requerimento, passa-se à 

discussão da Redação Final do Projeto de Resolução nº 8. 
Se nenhum Sr. Senador desejar usar a palavra, declararei encerrada a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
Vai à promulgação. 
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de amanhã, às dez horas e 

trinta minutos, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 1962 
 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962 (nº 4.002-C, de 1962, na Casa 

de origem), que fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da União, institui empréstimo 
compulsório, altera a legislação do Imposto de Renda, autoriza emissão de títulos de recuperação 
financeira, modifica a legislação sobre emissão de letras e obrigações do Tesouro Nacional e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 203, de 1962, aprovado na sessão anterior), tendo. 

PARECERES – I – sobre o Projeto (nos 111 e 112 de 1962): da Comissão de Projetos do Governo, 
favorável, com as emendas que oferece, sob nos 1 a 16-CPG; da Comissão de Finanças, favorável ao 
Projeto e as Emendas nos 1 a 16-CPG e oferecendo a Emenda nº 17-CF; II – sobre as emendas de Plenário: 
da Comissão de Constituição e Justiça, favorável as de nos 1 a 11-CPG, 13 a 16-CPG, 17-CF, 20, 21, 22, 
23, 24, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 57, 67, 70, 71, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 139, 158, favorável, 
com subemendas, às de nos 14, 15, 46, 50, 83, 164; contrário às de nos 12, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31 a 36, 
41 a 45, 47 a 49, 51 a 56, 58 a 66, 68, 69, 72 a 82, 84 a 100, 103 a 109, 113, 116 a 138, 140 a 152, 154 a 
157, 159 a 163; da Comissão de Projetos do Governo, favorável às de nos 19, 30, 32 (como subemenda à 
Emenda nº 10-CPG), 37 (como subemenda à de nº 2-CPG), 56, 57, 61, 62 (como subemenda à Emenda nº 
13-CPG), 63, 72, 84, 86 (como subemenda à Emenda nº 14-CPG), 87, 97, 104, 124, 126, 158 e 161; 
favorável com subemendas às de nos 17, 68 e 147; contrário às Emendas nos 18, 20 a 29, 33 a 55, 58 a 60, 
64 a 67, 69, 71, 73 a 83, 85, 88 a 96, 98 a 103, 105 a 119, 120 a 123, 125, 127 a 140, 141 a 157, 159, 160, 
162 a 164; da Comissão de Finanças, favorável às de nos 19, 30, 32, 37, 48, 56, 57, 58, 61, 62, 72, 73, 74, 
76, 84, 86, 98, 99, 104, 110, 124, 147 e 158; contrário às de nos 18, 20 a 29, 31, 33 a 36, 38 a 55, 59 a 60, 
63 a 71, 75, 77, 78, 79 a 83, 85, 87, 88 a 97, 100 a 103, 105 a 109, 111 a 123, 125 a 146, 148 a 157, 159 a 
160 e 164. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 22 horas e 50 minutos.) 



42ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 17 DE MAIO DE 1962 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. RUI PALMEIRA 
 

Às 10 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Paulo Fender – Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – 

Sebastião Archer – Eugênio Barros – Mendonça Clark – Mathias Olympio – Joaquim Parente – Fausto 
Cabral – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-Huit 
Rosado – Argemiro de Figueiredo – João Arruda – Ruy Carneiro – Novaes Filho – Jarbas Maranhão – 
Barros Carvalho – Afrânio Lages –Ruy Palmeira – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Jorge Maynard – 
Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Ary Vianna – Arlindo Rodrigues – 
Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Venancio Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da Gama – Milton 
Campos – Lino de Mattos – Padre Calazans – Coimbra Bueno – José Feliciano – João Villasbôas – Lopes 
da Costa – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – Saulo Ramos – Daniel Krieger – Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A lista de presença acusa o comparecimento de 52 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que é aprovada sem debates. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Não há expediente para leitura. 
Tem a palavra o nobre Senador Sr. João Villasboas. 
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Sr. Presidente, sou um otimista em relação ao futuro de nossa Pátria. 

Acreditei sempre que um País como o nosso, que guarda dentro de si todos os elementos básicos para o 
seu desenvolvimento, para o seu progresso, não pode ser considerado país subdesenvolvido. 

Os elementos de produção que possuímos, as riquezas do nosso subsolo, as riquezas minerais, a 
riqueza campesina e as nossas matas apropriadas à lavoura são fontes do nosso enriquecimento. Sempre 
sonhei que realizássemos na América do Sul aquilo que os Estados Unidos realizam no norte do continente. 

Quando ingressei no Parlamento como representante do meu Estado – há trinta e seis anos – trazia 
comigo a esperança de ver concretizado esse sonho de engrandecimento ainda no período em que 
participasse eu da vida política nacional. 

Sr. Presidente, trinta e seis anos são passados. Não chego à desilusão, mas, fugiram-me as 
esperanças de assistir a esse deslumbramento da vida brasileira, do seu progresso, do seu 
desenvolvimento, do enriquecimento de seu povo. Sei que não assistirei mais a esse espetáculo, mas não 
perco, absolutamente, as esperanças de que nosso País se transforme no grande, no progressista, no 
desenvolvido País da América do Sul, contrabalançando com os Estados Unidos da América do Norte. 
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De certo tempo a esta parte se acentua. Sr. Presidente, a nossa decadência econômica e financeira. 

Chegamos a uma situação em que, de todos os lados, se levantam vozes, seja no Parlamento seja na 
imprensa, a condenar as desordens da Administração Pública, que nos conduzem ao enfraquecimento das 
nossas finanças, chegamos à situação de o Congresso Nacional votar orçamento com deficit superior a 
duzentos bilhões de cruzeiros. 

E, quando eu julgava que, nessa emergência, isso pudesse ser corrigido, quando esperava que o 
critério do legislador brasileiro caminhasse para a votação de um orçamento equilibrado, leio, hoje, nos 
jornais, que o Sr. Chefe do Conselho de Ministros apresentará ao Congresso proposta de orçamento em 
que o deficit é de cerca de trezentos bilhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, não posso compreender que o Conselho de Ministros, no regime parlamentarista, 
venha submeter ao Congresso Nacional Projeto nessas condições. 

Cada dia nos afastamos, portanto, Sr. Presidente, do equilíbrio orçamentário e, conseqüentemente, 
agravamos, dia a dia, a inflação. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Recebo, com a maior satisfação, os apartes de V. Ex.ª 
O SR. PAULO FENDER: – A crítica que V. Ex.ª faz à elaboração do Orçamento da República, já tem 

sido feita não só por V. Ex.ª como por muitos Congressistas. Entretanto, temos que ver a realidade 
brasileira no tocante à elaboração das verbas orçamentárias. Sabe V. Ex.ª que todos os Congressistas, nas 
respectivas regiões, colhem as solicitações e os apelos das instituições, sobretudo de assistência social; 
colégios, orfanatos, institutos de beneficência, e, também, dos Prefeitos municipais que querem verbas para 
serviços de maior urgência, como serviços de águas, de esgoto e outros. V. Ex.ª multiplique essas 
solicitações pelo número de Municípios brasileiros, e verá o Congressista a manusear, a manipular milhares 
de apelos a fim de escolher um mínimo para contemplar com a dotação orçamentária, e que a elaboração 
do orçamento obedece a uma via centrípeta. Não é o legislador, que apercebido das necessidades gerais 
dos Municípios, faz a sua dotação orçamentária, apresenta a sua contribuição ao Orçamento para beneficiar 
esta ou aquela região em atendimento dos reclamos deste ou daquele serviço. Ao contrário, são os apelos 
de particulares, que têm a seu cargo obras institucionais respeitáveis, como os próprios Prefeitos, que dão, 
em conseqüência, esse acúmulo de matéria orçamentária com que elaboramos aqui a Lei dos Meios. Ora, 
até aí se justifica o deficit, e seja qual for esse deficit, o Orçamento espelha forçosamente as necessidades 
deste país. Mas, sabe V. Ex.ª que deficit orçamentário não existe; o que existe é o critério de prioridades 
que o Executivo adota para pagar a Despesa de acordo com a Receita. Nesse critério é que predomina a 
politicagem, porque a influência dos grandes políticos consegue que as verbas por eles consignadas no 
Orçamento da República não sofram cortes, enquanto que os pequenos políticos, os desamparados 
homens do Norte, por exemplo, os da Amazônia, vêem as suas dotações cortadas no critério prioritário 
estabelecido pelo Ministro da Fazenda e pelo Presidente da República. Quero assinalar, no discurso de V. 
Ex.ª, essa utopia de "deficit orçamentário"; não há deficit. O que há é o apelo de Congressistas para que se 
realizem serviços necessários ao país; em contrapartida o Governo estabelece o critério de prioridades, 
elimina o deficit, faz favoritismo político, o clientelismo político, e, assim, vamo-nos arrastando nessa via 
crucis até não sei quando, diz V. Ex.ª mesmo. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Muito agradeço o aparte com que me honra o nobre representante do 
Pará. Entretanto, Sr. Presidente, eu não poderia estar de acordo com esse critério, traçado por S. Ex.ª 

Nós, Congressistas, precisamos oferecer resistência a essas solicitações a fim de não elaborarmos, 
como muito bem acentua o nobre Senador, Orçamento em que não se espelhe a verdade da Despesa e a 
verdade da Arrecadação. 

O SR. PAULO FENDER: – Contabilmente, estou de acordo com V. Ex.ª. 
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O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Com isso teríamos apenas um orçamento fantástico, mentiroso, em 

que, procurando agradar aos nossos solicitantes, sejam prefeitos sejam elementos partidários, na realidade 
não chegamos a satisfazer-lhes aspirações, porque acrescemos as despesas e não atribuimos ao governo 
a receita necessária para atender a tais solicitações. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Com todo o prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Ouço, com muita atenção V. Ex.ª, que aborda assunto relacionado 

ao desenvolvimento de nosso País, e bem assim a referência feita pelo Senador Paulo Fender às 
solicitações que recebemos dos Municípios. Tenho a impressão de que, muito embora certas vezes, não 
possamos atendê-las todas, nós, Parlamentares, devemos entrosar-nos com as entidades municipais e 
prefeitos, no sentido de ordenar as solicitações recebidas, obedecendo a um regime de prioridade: primeira, 
segunda e terceira prioridades de modo a atender-se aquelas mais urgentes e imediatas. É questão de 
ordenação das solicitações. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Está aí V. Ex.ª e traçando uma forma de resistência às solicitações 
excessivas... 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sim, mas sem denegações. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...organizando um sistema de inclusão no Orçamento apenas 

daquelas propostas que se afigurem de mais urgência. 
Sr. Presidente há necessidade de resistência da parte do Congresso a essas solicitações, para evitar 

que elaboremos orçamentos com esses deficits, aos quais o Governo só pode atender utilizando duas 
medidas: a emissão, que todos nós combatemos, por ter como conseqüência imediata o aumento do custo 
de vida, um plano de economia; todavia, nada mais anticonstitucional, mais ilegal, do que esse decantado 
plano de economia. O último orçamento equilibrado que tivemos, foi em 1947. Daí por diante, passamos a 
oferecer deficits permanentes nos Orçamentos da República. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permita V. Ex.ª que, a esta altura do seu interessante discurso, eu 

indague se não é uma contradição impor-se, no regime parlamentar de Governo, a necessidade de um 
plano de contenção, porque neste regime a Lei Orçamentária não resulta apenas de proposta do Executivo; 
ela é elaborada com o concurso direto e permanente do Poder Executivo, que é, portanto, o responsável 
pela verdade orçamentária. O Poder Executivo não deve, no regime parlamentar limitar-se como o fazia no 
regime presidencial, a enviar a proposta orçamentária. Ele deve estar permanentemente no Parlamento, 
utilizando o recurso de persuasão que é próprio da essência do regime, para obter do Parlamento um 
orçamento que reflita realmente a verdade econômico-financeira do País. O Governo, numa reunião levada 
a efeito a semana passado na Comissão de Projetos do Governo, teve ocasião de declarar através do seu 
Primeiro-Ministro, como um dos títulos de ufania do Governo, a circunstância de não ter emitido. Realmente, 
merece aplausos, a resistência do Governo a todas as tentações de emitir; sabe o Governo, sabe V. Ex.ª e 
a Casa não ignorava, que a emissão é um dos elementos responsáveis pela pressão inflacionária, mas esta 
não resulta tão-somente do jato emissionista; a pressão inflacionária prossegue, exacerbando-se sempre 
que o orçamento não espelhe a verdade econômico-financeira do País, sempre que o orçamento apresenta 
déficits agigantados, não é possível falar-se em estabilidade monetária, não é possível falar-se em 
recuperação de valores da nossa moeda. Estas as considerações que me permiti fazer ao notável discurso 
que V. Ex.ª está pronunciando. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato ao aparte de V. Ex.ª. Eu já  
acentuara que no regime que aí está, que ninguém sabe o que seja, mas que se 
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denomina parlamentarista, não é admissível a apresentação de uma proposta orçamentária deficitária. 
V. Ex.ª acentua este recurso ao plano de economia hoje denominado contenção de despesas, em 

que o Governo investe frontalmente contra a Constituição da República, porque anula, reduz dispositivos 
legais votados pelo Congresso, e pelo próprio Presidente da República sancionados. 

O Governo tem apenas o recurso constitucional do veto parcial ao orçamento, recurso de que deixou 
de lançar mão desde 1948. Quando o ex-Presidente Eurico Gaspar Dutra mal aconselhado, estabeleceu o 
primeiro plano de contenção de despesas reduzindo as rubricas orçamentárias deu oportunidade a estes 
atos que o nobre Senador Paulo Fender critica, de o Presidente da República, depois de estabelecer seu 
plano de contenção de despesas, atender a este ou aquele político de maior prestígio que lhe solicite a 
retirada de determinadas verbas. 

Este plano de contenção de despesas é uma arma poderosa, hoje colocada nas mãos do Executivo, 
que atende aos seus correligionários mais chegados, favorece aos amigos, atende a solicitações de retirar 
do plano determinadas verbas para beneficiar certos Estados. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muita honra. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Diz V. Ex.ª arma poderosa; compreendo o sentido mas vou dar outra 

interpretação às palavras de V. Ex.ª com este exemplo: o Instituto de Imigração e Colonização necessitava 
de um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros para executar admiráveis planos que tem. Ora, a Câmara dos 
Deputados cortou quatrocentos milhões ficando o referido Instituto com apenas oitocentos milhões. A verba 
de pessoal do Instituto monta em seiscentos milhões, o plano de economia corta cerca de quarenta por 
cento, vale dizer trezentos milhões. Fica o Instituto apenas com uma disponibilidade quando lhe é paga, 
quando consegue retirar do Ministério da Fazenda, de quatrocentos e oitenta milhões, quando a sua verba 
de pessoal é de seiscentos milhões. Como pode este Instituto funcionar? Que critério está sendo seguido 
no Executivo, no sentido da realização dos serviços neste País? Basta este exemplo para que V. Ex.ª, veja 
que é necessário pensarmos seriamente sobre a realidade brasileira quanto ao orçamento. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato ao aparte com que me honra o nobre representante do 
Rio Grande do Sul. 

Mas, Sr. Presidente, a falta de resistência às solicitações, a que se referiu o nobre Senador pelo Pará, 
é uma constante dentro do Parlamento. E confessadamente ela se manifesta na pessoa do Sr. Primeiro-
Ministro, o Chefe do Gabinete. Ainda há pouco, – numa das reuniões do Conselho de Ministro, quando se 
combatia o empreguismo e se levantava a proposta de suspender as negociações até o período das 
eleições, ou mesmo depois desse período, – atendendo à precária situação financeira do País – S. Ex.ª 
dizia que essas nomeações eram feitas porque havia pressão da parte dos políticos, Deputados, Senadores 
e de outros elementos partidários do País, a que não podia resistir. E, certamente, também não pôde resistir 
na elaboração da Proposta Orçamentária à que vai apresentar ao Congresso Nacional, já acentuando nele 
um deficit de cerca de trezentos bilhões de cruzeiros! 

O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Ex.ª? (Assentimento do orador.) Tenho a impressão, pelo 
que a Imprensa dizia ontem, de que o deficit vai a mais de quatrocentos bilhões! 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço a corrigenda que me traz o nobre Senador Padre Calazans 
sobre o deficit, que figura na proposta do Governo Parlamentarista, que não é da ordem de trezentos mas 
sim de quatrocentos bilhões de cruzeiros, segundo a Imprensa de ontem. 
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O SR. PAULO FENDER: – Permite V. Ex.ª e mais um aparte? 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É sempre com prazer que recebo os apartes de V. Ex.ª. 
O SR. PAULO FENDER: – E com muito prazer aparteio V. Ex.ª, porque o nobre colega muito me 

honra em receber minhas intervenções, modestas mas sempre no bom sentido. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Elas abrilhantam meus discursos. 
O SR. PAULO FENDER: – Obrigado. Não pareceria a V. Ex.ª que, depois de elaborado o Orçamento, 

naquele critério vicioso a que me referi, competiria ao Sr. Primeiro-Ministro, quando apresentasse esse 
Orçamento ao Congresso, também apresentar o Plano de prioridade do Governo, para termos 
conhecimento do que executará a fim de conseguir Orçamento equilibrado entre Receita e Despesa. O 
Governo teria um trabalho ingente mas bem fundado, pois faria o levantamento geral, através dos 
Municípios e Estados, verificando, deste modo, o quantum imprescindível, para que os Executivos 
Municipais e Estaduais possam ter consignadas no Orçamento as verbas necessárias, fora do critério de 
politicagem a que me referi. Esta a maneira de o Congresso discutir, a posteriori, as necessidades mais 
urgentes das dotações orçamentárias. Isto sim, ficaria bem a um Governo Parlamentarista, cioso da 
execução de um plano financeiro válido e respeitável neste País. Era a contribuição que desejava trazer ao 
discurso de V. Ex.ª. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite o nobre orador uma interrupção? 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Penso que é meio errado do Governo usar de cortes orçamentários 

nas dotações, indiscriminadamente. Por exemplo, o corte de algumas verbas destinadas a custear serviços 
e obras já em andamento causa prejuízo extraordinário à Nação, porque ficam paralisadas as construções 
de hospitais, escolas etc. É um absurdo porque são derrubadas pelo plano de economia verbas já de si 
insuficientes. A contenção de despesa deve abranger, principalmente, às verbas estabelecidas para obras 
ainda não iniciadas, porque quem esperou cinco ou dez anos por hospitais e escolas pode aguardar mais 
dois ou três anos. Portanto, acho um meio errado o corte indiscriminado das dotações. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço o aparte altamente criterioso de V. Ex.ª Considera o 
nobre Senador pelo Pará que o Primeiro-Ministro, ao apresentar o projeto de Orçamento, deveria apresentar 
também um outro de contenção de despesas. 

O SR. PAULO FENDER: – Isto é, o plano de possibilidades do Governo. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas esse plano que V. Ex.ª indica deve ser o próprio projeto de 

Orçamento. 
O SR. PAULO FENDER: – É o ideal. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Só a falta de critério governamental pode admitir a remessa ao 

Congresso Nacional de um projeto de Orçamento com deficit. 
O SR. PAULO FENDER: – Permita V. Ex.ª concluir meu pensamento com a crítica que não desejaria 

fazer, porque incide sobre nós congressistas. O nobre Senador não ignora que existe uma verdadeira 
indústria eleitoreira através da consignação de verbas no Orçamento. Assim como se fala em indústria das 
calamidades públicas, indústria das enchentes, indústria das secas – coisa muito em voga na Imprensa –, 
existe também a indústria eleitoral através do político ou do politicóide que diz no ouvido dos Prefeitos 
municipais de quem pretendem votos: "vou dar-lhe uma verba para concluir aquela escola", e coisas 
semelhantes. Essa arenga eleitoreira precisa acabar e para que isto acorra necessário é que evoluamos 
bastante. Nossa democracia ainda não tem maturidade, somos obrigados a reconhecê-lo. 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Temos uma democracia desfigurada pelo excesso de demagogia. 
O SR. PAULO FENDER: – Perfeitamente. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muita honra. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Percebo que V. Ex.ª está prestes a terminar seu importante discurso 

sobre a péssima elaboração da Lei de Meios em conseqüência de pressões políticas que se desenvolvem 
no momento de sua elaboração. Diria então a V. Ex.ª que, em outra oportunidade, com sua experiência de 
homem público e de famoso Parlamentar... 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Bondade de V. Ex.ª 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – ...apreciasse dois outros aspectos também importantes: o da 

péssima execução do Orçamento e sua deficiente fiscalização. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço ao nobre representante do Estado da Guanabara pelo 

aparte que veio abrilhantar meu discurso. 
Sr. Presidente, desejo acentuar que a prática de se admitir que o Executivo cancele nossos atos já 

penetrou no âmago da administração pública, influindo poderosamente no pensamento do próprio 
Congresso Nacional; o Executivo reduz as verbas orçamentárias, mas não pela forma que a Constituição 
lhe assegura, isto é, usando do veto. Não! Esse veto inexiste, não aparece no Orçamento. O que se verifica 
é a sanção integral e, em seguida, o veto a posteriore, as "contenções de despesa", que só servem, como 
bem acentuou o nobre representante do Pará, Senador Paulo Fender, para que o Governo faça distinção 
entre os que lhe são mais afeiçoados e os mais distanciados, deliberando determinadas verbas 
orçamentárias. 

Sr. Presidente, não posso deixar de consignar, desde já, meu protesto contra esse ato calamitoso que 
a imprensa divulga, de o Sr. Chefe de Gabinete do Ministro encaminhar ao Congresso Nacional um 
Orçamento com o deficit monstruoso de cerca de trezentos bilhões de cruzeiros. 

Precisamos ser mais patriotas e menos demagogos! (Muito bem! Muito bem! Palmas!) 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Sobre a mesa projeto que vai ser lido. 
É lido e vai, oportunamente, à Comissão Especial, o seguinte: 

 
PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 1962 

 
Institui nova discriminação de rendas em favor dos municípios brasileiros. 
 
1 – Suprimam-se no art. 19 o item I e os seus §§ 1º e 2º 
2 – Acrescente-se ao art. 29 o seguinte item VIII: 
– "sobre transmissão de propriedade causa mortis ... e os seguintes §§ 2º e 3º, passando o parágrafo 

único a constituir o § 1º: 
§ 2º – O imposto sobre transmissão causa mortis de bens corpóreos cabe ao município em cujo 

território estes se achem situados. 
§ 3º – O imposto sobre transmissão causa mortis de bens incorpóreos, inclusive títulos e créditos, 

pertence, ainda quando a sucessão se tenha aberto no estrangeiro, ao município em cujo território os 
valores da herança forem liquidados ou transferidos aos herdeiros. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1962. – J. Coimbra Bueno – Eugenio Barros – Sebastião Archer – 
Alfredo Duailibe – João Arruda – Menezes Pimentel – Lopes da Costa – Gilberto Marinho – Benedito 
Valladares – Fernandes Távora – Rui Palmeira – Novaes Filho – Lima Teixeira – Caiado de Castro – 
Venâncio Igrejas – Ovídio Teixeira. 
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O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – O projeto, subscrito por mais de um quarto dos membros do 
Senado, satisfaz os requisitos do art. 217, §§ 1º, 5º e 6º, da Constituição. Será submetido à consideração do 
Congresso Nacional com a tramitação prevista nos arts. 358 e 379 do Regimento Interno. A Mesa 
providenciará sua publicação e o encaminhará, oportunamente, à Comissão Especial que for eleita para 
sobre ele emitir parecer. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fernandes Távora. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para ler ofício da União das 

Classes Produtoras do Ceará, protestando contra a tendência manifesta dos políticos pernambucanos de 
transferir para Recife a instalação de uma fábrica de asfalto, cuja sede, segundo estava determinado, seria 
em Fortaleza. 

Quero somente, repito, transmitir ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo o protesto cearense, 
por todas as suas classes, contra essa premeditada mudança que nos irá prejudicar sob todas as formas. 

Sr. Presidente, passo a ler, para que conste dos Anais do Congresso, o protesto referido, com vistas 
ao Poder Executivo, a quem cabe providenciar sobre o assunto: 

Senhor Presidente: 
Esta entidade acaba de endereçar ao Senhor Ministro Gabriel Passos, das Minas e Energia, a que 

está afeto o problema da instalação de uma fábrica de asfalto em Fortaleza, o telegrama cujo teor 
reproduzimos abaixo: 

"Ministro Gabriel Passos – Esta entidade sendo informada existe instâncias reiteradas sentido 
transferir projetada instalação fábrica asfalto de Fortaleza para Recife. Apelamos sentido seja assunto 
examinado dentro compromissos assumidos com povo cearense e suas classes produtoras, face 
determinações Senhor Presidente República sentido seja esta capital local preferido aquele importante 
empreendimento. Ceará hipótese alguma poderá abrir mão fábrica asfalto que considera avançado passo 
apoio sua luta sair condição subdesenvolvimento. Confiamos espírito público Vossência salvaguardará 
inolvidáveis interesses nosso Estado. Eliseu Pereira, Presidente União Classes Produtoras Ceará." 

O assunto é da maior significação para a defesa dos interesses do Ceará. Estamos certos de que V. 
Ex.ª, dele tomando conhecimento, envidará todos os esforços possíveis junto aos poderes e órgãos 
competentes, no sentido de que não seja o Ceará desfalcado de mais esse empreendimento. 

Aguardamos, sobre o problema, um pronunciamento de V. Ex.ª, a quem, ao ensejo, reiteramos 
protestos de consideração. – Atenciosamente – Pela União das Classes Produtoras do Ceará – Eliseu de 
Souza Pereira, Presidente – José Leite Martins, Secretário-Geral. 

Aproveito o ensejo para me referir a outro assunto que também muito nos interessa, qual o do 
escoamento da produção cerealífera do Ceará para atender aos Estados do sul, no momento em franca 
necessidade de alimentação. Esse procedimento provocará fatalmente, dentro de pouco tempo, uma 
calamidade no próprio Estado que hoje fornece o cereal. 

Saem constantemente do Crato e de zonas outras do Cariri, dezenas de caminhões carregados de 
cereais, para amparar as populações famintas da Bahia, de Pernambuco e de outros Estados. Esses 
cereais, vendidos agora a preços mais ou menos razoáveis, serão dentro em breve comprados pelos 
habitantes da região que hoje fornece aos outros Estados, por preços muito mais elevados e, talvez, 
quando não haja o que comprar. 
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Reclamo, por conseguinte, providências dos Poderes Públicos, a fim de evitar ao Ceará uma nova 

calamidade, porque se este ano desfrutou um inverno regular, o escoamento de sua produção cerealífera 
acarretará conseqüências imprevisíveis, pois privará a população cearense, em futuro próximo, daquilo que 
tem o direito de conservar para sua alimentação. 

Lavro assim protesto, apelando aos Poderes Públicos para que providenciem no sentido de evitar 
essa calamidade que se avizinha da minha terra. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, peço a palavra para explicação pessoal. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabo de receber o seguinte telegrama 

do Presidente do Rotary Clube da cidade de Palmeira dos índios, no Estado de Alagoas: 
"Senador Afrânio Lages, Senado Federal – Brasília. 
Comunicamos ao nobre Senador que satélite faz um mês suspendeu quaisquer financiamentos novos 

das carteiras agrícolas, cuja medida, notadamente agora quando caem chuvas abundantes, determinará um 
colapso na economia de Palmeira, Arapiraca e Major Isidoro. Dessa forma apelamos para que V. Ex.ª 
envide esforços junto ao Presidente João Goulart, ao Primeiro-Ministro Tancredo Neves, ao Presidente do 
Banco do Brasil e ao Diretor Samuel Duarte no sentido de que continuem patrióticas medidas de incentivo à 
produção iniciada em ritmo acelerado no Governo Jânio. Convém notar que a zona atingida é o principal 
centro de abastecimento do Estado de Alagoas bem como de grande parte do Nordeste, agora mais do que 
nunca necessitando de redobrados esforços daqueles capazes de produzir. Saudações. Noé Simplício, 
Presidente do Rotary." 

Sr. Presidente, o telegrama que acabo de ler denuncia fato de suma gravidade, qual o da suspensão 
dos financiamentos pelo Banco do Brasil nas suas agências de Palmeira dos Índios e Arapiraca, no Estado 
de Alagoas, justamente na época em que começa a chover copiosamente na região Nordeste e quando os 
agricultores necessitam de amparo governamental para iniciar as plantações. 

Ouvimos a cada momento, e desta tribuna tenho mais de uma vez divulgado, referências à situação 
angustiosa em que se encontra o Brasil. 

Ora, Sr. Presidente, neste momento, quando os agricultores nordestinos, especialmente os da região 
aqui citada no Estado de Alagoas, movimentam-se para iniciar o plantio da cultura de subsistência, o Banco 
do Brasil retira o financiamento que lhes vinha sendo prestado. 

Secundando o apelo que me foi endereçado pelo Rotary Clube de Palmeira dos Índios, dirijo uma 
calorosa solicitação aos Sr. Presidente da República, Sr. João Goulart ao Primeiro-Ministro, Sr. Tancredo 
Neves, ao Presidente do Banco do Brasil e ao Diretor da Carteira Agrícola do mesmo Banco, Dr. Samuel 
Duarte, na região que abrange o Estado de Alagoas, no sentido de que seja ordenado com a máxima 
urgência, o reinicio do financiamento aos agricultores da zona referida no mesmo telegrama. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Está esgotada a hora do expediente. 
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Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação em turno único do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962 (nº 4.002-C, de 1962 na Casa de 

origem) que fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da União, institui empréstimo 
compulsório, altera a legislação do Imposto de Renda, autoriza emissão de títulos de recuperação 
financeira, modifica a legislação sobre emissão de letras e obrigações do Tesouro Nacional e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 203, de 1962, aprovado na sessão anterior), tendo Pareceres: I – sobre o Projeto (nos 111 
e 112, de 1962): – da Comissão de Projetos do Governo, favorável, com as emendas que oferece, sob nos 1 
a 16-CPG; – da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e às emendas nos 1 a 16-PG e oferecendo a 
emenda nº 17-CF; II – sobre as emendas de Plenário: – da Comissão de Constituição e Justiça, favorável 
as de nos 1 a 11-CPG, 13 a 16-CPG, 17-CF, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 57, 67, 70, 71, 101, 
102, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 139, 158, favorável, com subemendas, às de nos 14, 15, 46, 50, 83, 164; 
contrário às de nos 12, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31 a 36, 41 a 45, 47 a 49, 51 a 56, 58 a 66, 68, 69, 72 a 82, 84 
a 100, 103 a 109, 113, 116 a 138, 140 a 152, 154 a 157, 159 a 163; – da Comissão de Projetos do Governo, 
favorável às de nos 19, 30, 32 (como subemenda à emenda nº 10-CPG), 37 (como subemenda à de nº 2-
CPG), 56, 57, 61, 62 (como subemenda à emenda nº 13-CPG) 63, 72, 84, 86 (como subemenda à emenda 
nº 14-CPG), 87, 97, 104, 124, 126, 158 e 161; favorável com subemenda às de nos 17, 68 e 147; contrário 
às emendas nos 18, 20 a 29, 33 a 55, 58 a 60, 64 a 67, 69, 71, 73 a 83, 85, 88 a 96, 98 a 103, 105 a 119, 
120 a 123, 125, 127 a 140, 141 a 157, 159, 160, 162 a 164; – da Comissão de Finanças, favorável às de nos 
19, 30, 32, 37, 48, 56, 57, 58, 61, 62, 72, 73, 74, 76, 84, 86, 98, 99, 104, 110, 124, 147 e 158; contrário às 
de nos 18, 20 a 29, 31, 33 a 36, 38 a 55, 59, 60, 63 a 71, 75, 77, 78, 79 a 83, 85, 87, 88 a 97, 100 a 103, 105 
a 109, 111 a 123, 125 a 146, 148 a 157, 159, 160 a 164. 

Em votação o Projeto. 
Com a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, para encaminhar a votação. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. Presidente, o eminente Senador Jarbas Maranhão e eu, em 

conjunto, apresentamos duas Emendas, de números 58 e 70. 
Venho requerer à Mesa retirada de ambas as Emendas – aliás já apresentei requerimento por escrito. 
A Emenda nº 70 perdeu a sua finalidade. Tratava-se, de determinado sistema – em virtude de 

emenda anterior por nós apresentada – para elevar o aumento de quarenta para cinqüenta por cento, e em 
conseqüência, reduzir o salário-família de dois mil e quinhentos cruzeiros para mil e quinhentos, o que 
resultaria numa economia de dois bilhões de cruzeiros. Não tendo sido aceita a emenda que aumentava os 
vencimentos dos funcionários de quarenta para cinqüenta por cento, é óbvio que, dentro da sistemática, não 
se pretende a aprovação da emenda supressiva dos dois mil quinhentos cruzeiros, dando mil e quinhentos 
cruzeiros de salário-família. 

Devo declarar nesta oportunidade, que a emenda que o Congresso Nacional vai aprovar é mais 
benéfica ao funcionalismo. Pelos cálculos apresentados pelo Departamento Administrativo do Serviço 
Público torna-se mais dispendioso, para a Nação, o aumento de cinqüenta por cento, com mil e quinhentos 
cruzeiros de salário-família, do que aquele que o Congresso, na sua alta sabedoria e acerto evidente, com o 
apoio de todas as classes, resolveu conceder – quarenta por cento – mantendo o salário-família em dois mil 
e quinhentos, até determinado período e, posteriormente, três mil cruzeiros. 
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A Emenda nº 58 visava a assegurar a competência e a prerrogativa dos Tribunais, nos termos dos 
arts. 67, § 2º e 97, item II, da Constituição, de melhor dispor e providenciar quanto aos vencimentos dos 
funcionários das suas Secretarias. Não queremos que os vencimentos dos membros da Secretaria dos 
Tribunais sejam postos à margem com essa emenda. 

Nessas condições, requeremos, o nobre Senador Jarbas Maranhão e eu, a retirada das Emenda nos 
58 e 70. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A votação do projeto será feita, com a ressalva das emendas 
apresentadas, por escrutínio secreto, na forma do que dispõe o Regimento Interno do Senado. 

Para esse fim o Sr. 1º-Secretário procederá à chamada, que será feita do Norte para o Sul. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Lobão da 

Silveira. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr. Presidente, peço à Mesa esclarecer se a votação do projeto será 

feita com ressalva das emendas. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Exatamente. Está em votação o projeto com ressalva das 

emendas. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Agradecido a V. Ex.ª, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Devo esclarecer ao Plenário que as esferas brancas 

significam a aprovação do projeto, e as esferas negras a sua rejeição. 
Procede-se à chamada 
Respondem à chamada e votam os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Cunha Mello – Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Paulo Fender – Lobão da Silveira – 

Victorino Freire – Alfredo Duailibe – Sebastião Archer – Eugênio Barros – Leônidas Mello – Mendonça Black 
– Mathias Olympio – Joaquim Parente – Fausto Cabral – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio 
Marinho – Dix-Huit Rosado – Argemiro de Figueiredo – João Arruda – Ruy Carneiro – Novaes Filho – Jarbas 
Maranhão – Barros Carvalho – Freitas Cavalcanti – Afrânio Lages – Ruy Palmeira – Silvestre Péricles – 
Lourival Fontes – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Ary 
Vianna – Arlindo Rodrigues – Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Venancio Igrejas – Benedito Valadares 
– Nogueira da Gama – Milton Campos – Padre Calazans – Coimbra Bueno – José Feliciano – João 
Villasbôas – Lopes da Costa – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – Saulo Ramos – Daniel Krieger – Mem de 
Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Votaram 49 Srs. Senadores. Vai-se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram a favor 48 Srs. Senadores; contra – 1. 
O projeto foi aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Passa-se à votação das Emendas. 
Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 
São lidos e aprovados, os seguintes: 

 
REQUERIMENTO Nº 205, DE 1962 

 
Com fundamento no art. 295 § 5º requeiro que, resalvados os destaques  

oportunamente solicitados, as emendas com subemendas sejam votadas no grupo  
das de parecer favorável, sendo a aprovação do grupo considerada como a das  
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emendas nele compreendidas com as modificações propostas nas respectivas subemendas. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Lima Teixeira – Daniel Krieger – Jorge Maynard – Barros 

Carvalho – Mem de S. 
 

REQUERIMENTO Nº 206, DE 1962 
 

Nos termos do art. 212, nº III, letra K, do Regimento Interno, requeiro sejam incluídas no grupo das 
emendas com pareceres contrarios aquelas sobre as quais qualquer das Comissões se haja pronunciado 
contrariamente, ressalvados os destaques. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Lima Teixeira – Daniel Krieger – Jorge Maynard – Barros 
Carvalho – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Sobre a mesa requerimentos de retirada de emendas que 
vão ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 207, DE 1962 
 

Nos termos do Regimento Interno, vimos requerer a retirada das Emendas de nºs 58 e 70, de nossa 
comum iniciativa. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Gilberto Marinho – Jarbas Maranhão. 
 

REQUERIMENTO Nº 208, DE 1962 
 

Nos termos do art. 253, letra a, do Regimento Interno, requeiro seja retirada da tramitação na Casa e 
encaminhado ao Arquivo a Emenda nº 27 ao Projeto nº 21, de 1962. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962 – Padre Calazans. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Em face da deliberação do Plenário, há necessidade de um 

novo ordenamento na matéria a ser votada. 
Nestas condições, vou suspender a sessão até que se conclua esse ordenamento. 
Está suspensa a sessão. 
(Suspende-se a sessão às 11 horas e 45 minutos e reabre-se às 12 horas e 40 minutos.) 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Está reaberta a sessão. 
Vai-se proceder à votação do grupo de emendas com pareceres favoráveis das Comissões Técnicas. 
Devo esclarecer ao Plenário que entre as emendas que serão votadas, por terem pareceres 

favoráveis, nos termos do requerimento aprovado, está incluído o grupo das que receberam subemendas. 
Aprovado o grupo, essas emendas serão consideradas aprovadas, com as alterações propostas nas 
subemendas respectivas. 

Sobre a mesa requerimento de destaque que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 209, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra n, e 310, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da Emenda nº 17 ao Projeto de Lei da Câmara nº 21/62. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Nogueira da Gama. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Há sobre a mesa outro Requerimento de Destaque, que será 

lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
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É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 210, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da Emenda nº 164, ao Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Em votação o Requerimento que acaba de ser lido. 
Os Srs. que aprovam o Requerimento queiram permanecer como se encontram. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Peço verificação da votação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Vai-se proceder à verificação de votação, requerida pelo 

nobre Senador Daniel Krieger. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam o destaque. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que aprovaram o destaque e levantar-se os que o rejeitam. 

(Pausa.) 
Votaram a favor do requerimento de destaque 13 Srs. Senadores, e contra, 28. 
Está rejeitado o requerimento. 
Vai ser submetido à votação, como a Presidência já anunciou, o grupo de Emendas que receberam 

parecer favorável e, com elas, as subemendas apresentadas pelas Comissões, com exceção da 
Subemenda nº 17, para a qual o Plenário aprovou destaque. 

O Sr. 1º-Secretário procederá à chamada. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Os Srs. Senadores que votarem a favor do grupo de 

emendas com parecer favorável da Comissão, utilizarão a esfera branca; os que votarem contra, a esfera 
preta. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tem a palavra o nobre Senador Caiado de Castro. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sr. Presidente, encaminhei à Mesa requerimento de destaque para 

emenda já lida. 
Consulto V. Ex.ª se meu requerimento foi prejudicado, ou se V. Ex.ª vai submete-lo à votação depois 

da deliberação do Plenário sobre esse grupo de emendas. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Para esse grupo de emendas só houve um destaque 

aprovado. O outro, apreciado, foi rejeitado pelo Plenário. 
Certamente, o requerimento de V. Ex.ª deve referir-se ao grupo de emendas com parecer contrário. 
O Sr. Secretário vai proceder à chamada para a votação, que será feita do Sul para o Norte. 
Procede-se à chamada 
Respondem à chamada e votam os Senhores Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo – Coelho Vivaldo Lima – Paulo Fender –  

Zacharias de Assumpção – Lobão da Silveira – Alfredo Duailibe – Sebastião  
Archer – Eugênio Barros – Mendonça Clark – Mathiaz Olympio – Joaquim Parente  
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– Fausto Cabral – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-
Huit Rosado – Argemiro de Figueiredo – João Arruda – Ruy Carneiro – Novaes Filho – Jarbas Maranhão – 
Barros Carvalho – Afrânio Lages – Ruy Palmeira – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Jorge Maynard –
Heribaldo Vieira – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Ary Vianna – 
Jefferson de Aguiar – Paulo Fernandes – Arlindo Rodrigues – Miguel Couto – Caiado de Castro – Gilberto 
Marinho – Venâncio Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da Gama – Milton Campos – Moura Andrade – 
Lino de Mattos – Padre Calazans – Pedro Ludovico – Coimbra Bueno – José Feliciano – João Villasbôas – 
Filinto Müller – Lopes da Costa – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – Nelson Maculan – Francisco Gallotti – 
Saulo Ramos – Irineu Bornhausen – Daniel Krieger – Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Votaram 49 Srs. Senadores. Vai-se proceder à apuração. 
Procede-se à apuração. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Votaram a favor 46 Srs. Senadores; votaram contra três Srs. 

Senadores. 
As emendas estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 

 
EMENDA Nº 1 – CPG 

 
Ao art. 3º, in fine, onde se diz: 
"...sobre os seus proventos." 
diga-se: 
“...calculado sobre a parcela dos proventos, relativa aos vencimentos do nível que lhes for 

correspondente." 
 

EMENDA Nº 3 – CPG 
 

Ao art. 24, suprima-se. 
 

EMENDA Nº 4 – CPG 
 

Ao art. 33. 
Acrescente-se um § 1º, transformando-se o parágrafo único e § 2º, na forma seguinte: 
"§ 1º – A gratificação de que trata este artigo é extensiva aos oficiais das Forças Armadas e do Corpo 

de Bombeiros e Policia Militar do antigo Distrito Federal (Estado da Guanabara) não atingidos pelo disposto 
nos arts. 31 e 32 desta lei. 

§ 2º – É vedada a acumulação de vantagens de que trata este artigo e seu § 1º com a de nível 
universitário. 

 
EMENDA Nº 5 – CPG 

 
Ao parágrafo único do art. 19, suprima-se. 

 
EMENDA Nº 7 – CPG 

 
Aos arts. 50 e 51 e seus parágrafos, suprimam-se. 

 
EMENDA Nº 8 – CPG 

 
Redija-se o § 2º do art. 2º da seguinte forma: 
"§ 2º – A soma das vantagens recebidas por militares, com exceção da  

ajuda de custo, diárias, salário-família, aulas suplementares, etapas e gratifica-  
 



– 75 – 
 

ções de pára-quedismo, serviço aéreo, serviço de submarino, escafandria, nível universitário e 
especialidade, não deverá ultrapassar o limite estabelecido no art. 4º da Lei nº 3.783, de 30 de julho de 
1960, observado, no entanto, o disposto no art. 89 desta lei." 

 
EMENDA Nº 9 – CPG 

 
Ao art. 5º, suprimam-se os §§ 3º a 6º 

 
EMENDA Nº 11 – CPG 

 
Art. 14 – Acrescente-se: 
Promotores, auditores e advogados de oficio da Justiça Militar. 

 
EMENDA Nº 16 – CPG 

 
Inclua-se onde convier: 
Art. .... Aos funcionários da carreira de Diplomata do Quadro do Pessoal, Parte Permanente, do 

Ministério das Relações Exteriores, estende-se a ratificação de que trata o art. 33, quando em exercício no 
País. 

 
EMENDA Nº 57 

 
Ao art. 14. 
Onde se lê: o auditor do Tribunal de Contas, leia-se: "dos auditores do Tribunal de Contas". 
São as seguintes as subemendas aprovadas: 
À Emenda nº 2 (Subemenda constituída pela Emenda nº 37). 

 
EMENDA Nº 37 

 
No Projeto de Lei nº 4.002-62, da Câmara dos Deputados, que trata do aumento dos servidores civis 

e militares da União, tome-se a seguinte providência: 
Suprima-se o art. 9º e seus parágrafos. 
À Emenda nº 6 (Subemenda nº 2, da Comissão de Finanças). 

 
SUBEMENDA Nº 2 – CF 

 
A) Dê-se ao art. 44 a seguinte redação: 
"Art. 44 – Será ainda cobrado, com base no Imposto de Renda, durante cinco anos, a partir do 

exercício de 1962 num adicional de 6% (seis por cento), a ser recolhido ao Banco do Brasil, à disposição, 
em partes iguais, do Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU) e do Serviço de 
Alimentação da Previdência Social (SAPS), para instalação e prestação do serviço de assistência médica e 
alimentar, a cargo dessas entidades, observadas as prescrições legais e regulamentos em vigor. 

Parágrafo único – O empréstimo de que trata este artigo será instituído nas mesmas condições do 
empréstimo público de emergência de caráter compulsório prevista nesta lei." 

B) Suprimam-se os arte. 45 e 46. 
À Emenda nº 10 (Subemenda constituída pela Emenda nº 32). 

 
EMENDA Nº 32 

 
Art. 7º Aplicam-se ao pessoal ativo e inativo dos Territórios, autarquias federais, entidades 

paraestatais e serviços portuários e marítimos administrados pela União sob forma autárquica,  
bem como aos servidores e empregados de qualquer categoria da Rede Ferroviária Federal S.A.,  
as vantagens financeiras desta lei, na mesma base, percentual e limitações previstas para  
os servidores civis, deduzindo-se quaisquer aumentos salariais ou de níveis de vencimentos  
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concedidos após a Lei nº 3.826, de 23 de novembro de 1960, desde que não sejam decorrentes da sua 
aplicação e dos enquadramentos resultantes da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960. 

À Entenda nº 13 (Subemenda constituída pela Emenda nº 62). 
 

EMENDA Nº 62 
 

No art. 17: 
Depois das expressões: – "Consultores Jurídicos" suprimir as palavras: – "dos Ministérios e do 

DASP". 
À Emenda nº 14 (Subemenda nº 1, da Comissão de Justiça e Subemenda constituída pela Emenda 

nº 86). 
 

SUBEMENDA Nº 1 
 

(À Emenda nº 14 – CPG) 
 

Redija-se assim o art. 26: 
Os membros do Conselho de Águas e Energia Elétrica e do Conselho Nacional de Petróleo terão 

jeton correspondente a um vigésimo do valor-base do nível 18 por sessão a que compareçam, não podendo 
exceder a quinze jetons por mês. 

Parágrafo único. Igual aumento de jetons terão os membros do Conselho Nacional de Serviço Social, 
do Conselho Florestal e do Conselho de Terras da União, não podendo exceder a cinco jetons por mês. 

 
EMENDA Nº 86 

 
No art. 26, depois da palavra "Elétrica", inclua-se: 
..."e do Conselho Nacional de Serviço Social". 
À Emenda nº15 (Subemenda nº 2, da Comissão de Justiça). 

 
SUBEMENDA Nº 2 

 
À Emenda nº 15 – CPG 

 
Redija-se assim o art. 34: 
"Os oficiais que ocupem funções para as quais são exigidos os cursos de Estado-Maior ou Técnico e 

não façam jus a gratificação de nível universitário perceberão uma gratificação especial de 8% (oito por 
cento) à qual não se aplicará o disposto no § 2º do art. 2º." 

À Emenda nº 50 (Subemenda nº 4, da Comissão de Justiça). 
 

SUBEMENDA Nº 4 
 

(À Emenda nº 50) 
 

Onde couber: 
Art. ... A gratificação de magistério a que se refere o Decreto-Lei nº 2.895, de 21 de dezembro de 

1940, alterado pelo Decreto-Lei nº 8.315, de 7 de dezembro de 1945, e pela Lei nº 320, de 9 de agosto de 
1948, será calculada sobre o nível de vencimentos do cargo, à razão de dez por cento por decênio completo 
de efetivo exercício de magistério. 

À Emenda nº 69 (Subemenda nº 2, da Comissão de Projetos do Governo). 
II – Subemenda à Emenda nº 69. 
Substitua-se pelo seguinte: 
Ao § 2º do art. 18, 
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Onde se diz: 
"requerer sua.passagem para a inatividade," 
Diga-se: 
"passar para a inatividade". 
À Emenda nº 83 (Subemenda nº 5, da Comissão de Justiça). 

 
SUBEMENDA Nº 5 

 
(À Emenda nº 83) 

 
Redija-se assim o art. 24: 
"Nenhum funcionário ou servidor público civil federal de qualquer dos 3 (três) Poderes, das autarquias 

e entidades paraestatais ou serventuário da Justiça, bem como nenhum militar, poderá perceber, a qualquer 
título, na inatividade mais do que estiver percebendo no serviço ativo, ressalvada, entretanto, a situação dos 
funcionários e servidores que tenham sido admitidos até a data da publicação desta lei." 

À Emenda nº 124 (Subemenda nº 3, da Comissão de Finanças) 
 

SUBEMENDA Nº 3-CF 
 

Dê-se a seguinte redação à Emenda nº 124: 
Aplica-se a Lei nº 4.054, de 2 de abril de 1962, aos funcionários interinos nomeados ou admitidos até 

a data de sua publicação". 
À Emenda nº 147 (Subemenda nº 3, da Comissão de Projetos do Governo) 
III – Subemenda Emenda nº 147 
Substitua-se pelo seguinte: 
Inclua-se onde couber: 
"Art. Os cabos e taifeiros, bem como as demais praças das Forças Armadas, sujeitas à legislação 

espacial, para contrair matrimônio, farão jus à etapa suplementar, desde que casados com permissão da 
autoridade competente. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A votação deveria prosseguir com a apreciação das emendas 
com parecer contrário, mas sendo visível a falta de número para prosseguimento dos trabalhos vou encerrar 
a sessão, designando para a Ordem do Dia da sessão ordinária da tarde, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 
 

Continuação da votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962 (nº 4.002-C, 
de 1962 na Casa de origem) que fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da  
União, institui empréstimo compulsório, altera a legislação do Imposto de Renda, autoriza emissão  
de títulos de recuperação financeira, modifica a legislação sobre emissão de letras e obrigações  
do Tesouro Nacional e dá outras providências (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra b, 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 203, de 1962, aprovado na sessão anterior), 
tendo Pareceres: I – sobre o Projeto (nos 111 e 112, de 1962): – da Comissão de Projetos do Governo, 
favorável, com as emendas que oferece, sob nos 1 a 16-CPG; – da Comissão de Finanças, favorável  
ao projeto e às emendas nos 1 a 16-PG e oferecendo a emenda nº 17-CF; II – sobre as emendas de 
Plenário: – da Comissão de Constituição e Justiça, favorável as de nos 1 a 11-CPQ, 13 a 16-CPG,  
17-CF, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 57, 67, 70, 71, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114,  
118, 139, 158, favorável, com subemendas às de nos 14, 15, 46, 50, 83, 164; contrário às de  
nºs 12, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31 a 36, 41 a 45, 47 a 49, 51 a 56, 58 a 66, 68, 69 72 a 82, 84 a 100,  
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103 a 109, 113, 116 a 138, 140 a 152, 154 a 157, 159 a 163; – da Comissão de Projetos do Governo, 
favorável às de nºs 19, 30, 32 (como subemenda à Emenda nº 10-CPG), 37 (como subemenda à de nº 2-
CPG), 56, 57, 61, 62 (como subemenda à Emenda nº 13-CPG), 63, 72, 84, 86 (como subentenda à Emenda 
nº 14-CPG), 87, 97, 104, 124, 126, 158 e 161; favorável com subemenda às de nºs 17, 68 e 147; contrário 
às Emendas nºs 18, 20 a 29, 33 a 55, 58 a 60, 64 a 67, 69, 71, 73 a 83, 85, 88 a 96, 98 a 103, 105 a 119, 
120 a 123, 125, 127 a 140, 141 a 157, 159, 160, 162 a 164; – da Comissão de Finanças, favorável às de nºs 
19, 30, 32, 37, 48, 56, 57, 58, 61, 62, 72, 73, 74, 76, 84, 86, 98, 99, 104, 310, 124, 147 e 158; contrário às 
de nºs 18, 20 a 29, 31, 33 a 36, 38 a 55, 59, 60, 63 a 71, 75, 77, 78, 79 a 83, 85, 87, 88 a 83, 85, 88 a 96, 98 
a 103, 105 a 119, 120 a 123, 125, 127 a 140, 141 a 157, 159, 160, 57, 58, 61, 62, 72, 73, 74, 76, 84, 86, 98, 
99, 104, 110, 124, 147 e 158; contrário às de nºs 18, 20 a 29, 31, 33 a 36, 38 a 55, 59, 60, 63 a 71, 75, 77, 
78, 79 a 83, 85, 87, 88 a 97, 100 a 103, 105 a 109, 111 a 123, 125 a 146, 148 a 157, 159, 160 a 164. 

Discussão suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 374, de 1952 (nº 
1.804, de 952, na Casa de origem) que regula os direitos civis da mulher casada, e dá outras providências 
(redação oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 106, de 1962). 



43ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 17 DE MAIO DE 1962 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. RUI PALMEIRA, ARGEMIRO DE FIGUEIREDO E GILBERTO MARINHO 
 

Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Paulo Fender – Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – 

Sebastião Archer – Eugênio Barros – Mendonça Clark – Mathias Olympio – Joaquim Parente – Fausto 
Cabral – Fernandes Távora – Menezes Pimenta – Sérgio Marinho – Dix-Huit Rosado – Argemiro de 
Figueiredo – João Arruda – Ruy Carneiro – Novaes Filho – Jarbas Maranhão – Barros Carvalho – Afrânio 
Lages – Ruy Palmeira – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira – Lima 
Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Ary Vianna – Adindo Rodrigues – Caiado de Castro – Gilberto 
Marinho – Venancio Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da Gama – Milton Campos – Padre Calazans 
– Pedro Ludovico – Coimbra Bueno – José Feliciano – João Villasbôas – Lopes da Costa – Alô Guimarães – 
Gaspar Velloso – Nelson Maculan – Saulo Ramos – Daniel Krieger – Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A lista de presença acusa o comparecimento de 53 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem 

debate aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Não há expediente sobre a mesa. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador José Feliciano. 
O SR. JOSÉ FELICIANO: – Senhor Presidente, Senhores Senadores, figuras das mais ilustres desta 

Casa, cuja autoridade para a apreciação dos assuntos econômicos e Sociais da nossa Pátria é de todos 
nós bem conhecida – já se fizeram ouvir nesta tribuna, sobre o difícil momento, o sombrio quadro que 
exprime a atual situação brasileira. 

Para remediar, antes que seja tarde demais, o sofrimento progressivo a que estão submetidas as 
populações do País, providências enérgicas e imediatas foram reclamadas. E outro não é meu objetivo aqui, 
no presente momento, senão encarecer também a urgência com que se fazem necessárias as medidas 
solucionadoras da grave situação em que estamos, no que se relaciona com o abastecimento alimentar, 
bem como sugerir quais seriam essas medidas, no meu entender. 

Estou mesmo certo de que se algo não for feito pelas autoridades governamentais, para garantir 
alimentação ao povo, esse povo que até hoje soube conservar-se patrioticamente calmo e cioso dos 
deveres cívicos, poderá ser levado ao desespero e à revolta. E creio estar entre nossos deveres, em 
atendimento ao interesse nacional, evitar que isso possa acontecer. 
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Assim, Senhor Presidente, sem descuras das medidas de longo e de médio alcance que, a seu 
tempo, produzirão benéficos resultados na correção das atuais distorções assinaladas na vida econômica 
do país – cabem providências outras que poderão ser, entre outras, as que passarei a indicar. 

Aludirei em primeiro lugar, Senhor Presidente, à necessidade de existir um entrosamento perfeito 
entre todas as autoridades governamentais, o Presidente da República, o Presidente do Conselho, os 
Governadores e os Prefeitos Municipais, no sentido de uma convergência de esforços que possam apressar 
a solução do problema. Cada uma dessas autoridades tem nas mãos uma parcela de poder que pode e que 
deve ser usada da melhor maneira para servir aos interesses da Nação brasileira, na penosa emergência 
em que se encontra. 

Podem os prefeitos municipais, por exemplo, exercer ação direta na própria fonte de produção de 
alimentos ou de sua industrialização, tanto na aquisição quanto na distribuição, regulamentando e 
policiando tais atividades, impedindo que as mesmas sejam conduzidas contra os interesses dos produtores 
e dos consumidores. 

Os Governadores de Estado, por sua vez, poderão legalmente isentar os gêneros de subsistência – 
quando vendidos ao povo por entidade pública, sem fins de lucro e para consumo local – do imposto de 
vendas e consignações e de outros tributos que tanto contribuem hoje para o encarecimento desses 
produtos. 

É preciso, finalmente, que a ação dos Prefeitos e Governadores, coordenada pelo Governo federal, 
tenham o indispensável apoiamento técnico-financeiro do Banco do Brasil e dos demais estabelecimentos 
de crédito do País, com a rapidez que a situação nacional está a exigir. 

Estabelecida a frente de ação para atacar o problema, a primeira providência prática a ser objetivada 
consistiria em determinar à Comissão de Financiamento da Produção, nos termos do Decreto-Lei nº 5.212, 
de 21-1-43, por intermédio do Banco do Brasil, que adquirisse diretamente do produtor, ao preço do 
mercado, tudo o que restasse da safra atual de arroz, feijão, milho. E observarei que a simples demora de 
alguns dias, na objetivação dessa providência, poderá torná-la inócuas, pois haverá tempo para que os 
especuladores açambarquem os estoques. 

Em segundo lugar, conviria determinar ao Ministério da Fazenda que efetuasse o adiantamento aos 
Prefeitos Municipais, de 50% da quota do Imposto de Renda que lhes é destinada pela Emenda 
Constitucional nº 6, como antecipação de receita, para que pudessem adquirir cereais que seriam vendidos 
às populações locais. 

A seguinte providência consistiria em evitar, nos grandes centros de consumo, com o emprego de 
todos os recursos possíveis, a ação abusiva do intermediário na distribuição dos gêneros alimentícios. 

É necessário, também, fixar um critério que estabeleça o preço mínimo dos cereais para o próximo 
ano, dentro de um vínculo entre o salário mínimo e o custo de produção de cada um daqueles cereais, de 
modo a evitar as oscilações a que está sujeito, ao Influxo da oferta e da procura. Se necessário for, esse 
objetivo deve ser alcançado até mesmo com a responsabilidade de aquisição obrigatória, por parte do 
Governo federal, aos produtores, dentro do preço mínimo estipulado, dos produtos da safra, para garantir-
lhes a justa remuneração a que têm direito. 

Deve o Banco do Brasil dar prioridade absoluta aos financiamentos pleiteados pelos produtores de 
arroz, feijão, milho, mandioca, laticínios e criadores de pequenos animais e de gado vacum, neste exato 
momento, quando já está passando do tempo do desmate ou aração da lavoura ou o preparo de pastagens. 

Há, também, evidente conveniência em dispensar do pagamento de quaisquer impostos e taxas – 
nas esferas federal, estadual e municipal – os produtos de alimentação vendidos pelo produtor a entidade 
pública, esta em operação que não vise lucro. 
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Outra coisa a fazer é dispensar as despesas de juros e taxas bancários nas operações de 

financiamento da produção de arroz, feijão, milho e leite, levando essas despesas à conta do Governo 
federal. 

A última providência, enfim, cuja oportunidade encarecemos é a pronta dispensa do pagamento de 
quaisquer tributações que incidam sobre sementes, inseticidas e instrumentos de trabalho para a lavoura. 

Apresentando essas sugestões, Senhor Presidente, na esperança de que as altas autoridades da 
República tomem delas conhecimento, nós o fazemos com a experiência adquirida na administração de um 
Estado produtor, quando justamente através de algumas das medidas ora preconizadas logramos manter 
relativa estabilidade de custo de vida – sem praticar violências ou espoliações contra o produtor, 
defendendo sempre o consumidor de pequena capacidade aquisitiva. 

São as mais inquietadoras as notícias que nos estão chegando de todo o território nacional, sobre a 
situação do País e do seu povo. A ameaça de fome pesa cada vez mais sobre a população rural das 
regiões mais pobres e sobre. as classes. urbanas menos favorecidas – acendendo rebeliões camponesas 
no Nordeste e movimentos reivindicatórios diversos e angustiosos em todo o Brasil. 

Escasseiam, ao que os fatos parecem indicar, os gêneros de subsistência com que se poderá contar 
para atender às necessidades populares. E, agravando mais ainda as perspectivas, a expansão 
demográfica é explosiva, exibindo os mais elevados índices de crescimento do mundo, e em franca e 
progressiva concentração urbana. 

Se não existe uma solução possível para atender ao problema presente, o que se poderá esperar do 
futuro? 

Assim, Senhor Presidente, esse flagrante desencontro – entre a população que cresce e os recursos 
alimentares que permanecem estáticos ou mesmo estão diminuindo em alguns casos – está a exigir 
soluções urgentes, drásticas até, se preciso. 

Ou do contrário poderá haver um colapso nacional. 
Não somos alarmistas, Senhor Presidente. As considerações que estamos fazendo o quadro:sombrio 

a que aludimos é tema que, de diferentes maneiras, como já tivemos oportunidade de frisar, vem ocupando 
nesta Casa a atenção de alguns de seus mais ilustres membros. 

Todos sentem que a crise brasileira se apresenta sob dois aspectos de maior evidência, e devemos 
ao analisá-la ter bem viva dentro de nós essa dualidade básica. Temos no Brasil um problema que vem se 
agravando pela seqüência de fatores que interferiram ao longo de todo processo histórico-social da 
nacionalidade e um outro problema condicionado pelas deficiências de soluções no momento pelo qual 
passa a vida brasileira. 

Os economistas diriam com muito mais acerto, crise estrutural e crise conjuntural no quadro nacional 
de massa econômica. 

Aquela, dependendo de soluções básicas, profundas, na estrutura nacional. Estas, de providências 
que se refletem no "agora" do tempo atual, de conseqüências imediatas. 

O que está em jogo é, afinal, a sorte de 75 milhões de brasileiros. E é preciso ter em vista que a 
solução da crise presente servirá de suporte de sustentação, abrirá caminho, criará condições para que 
também venha a ser resolvida algum dia a outra crise. Mesmo porque, cabe lembrar, se isso não acontecer 
teremos a revolução substituindo a evolução, com imprevisíveis resultados para a nossa liberdade política e 
o conteúdo cristão da nossa civilização. 

Mas, para conceituar esse problema de curto prazo, essa crise, enfim, que está lavrando através do 
Brasil e que poderá, de fato, levá-lo ao fundo do abismo – esse Velho "abismo" tão presente, há longo 
tempo, em nossa oratória política do Império e da República e que, pela primeira vez, parece deixar de 
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ser imagem para ser fato – para conceituar esse problema, Senhor Presidente, torno a dizer, preciso 
estabelecer em breves palavras as conexões entre as nossas dificuldades atuais e o processo da formação 
nacional. 

É preciso levar em conta, em primeiro lugar, a própria fisionomia geográfica e histórica do Brasil... 
Trata-se de país de imenso território, dotado de unidade política e cultural, mas, que não é do ponto 

de vista econômico um pais continuo e homogêneo. 
Duas terças partes do território nacional, aproximadamente, não passam de um grande vácuo 

demográfico e econômico. 
Em espaço que abrange perto de cinco e meio milhões de quilômetros quadrados do seu território 

residem menos de 10 milhões de habitantes. E, no terço restante, sobressaem dois sistemas econômicos 
de certo modo autônomos. 

O primeiro desses sistemas é o nordestino, que se estende da Bahia ao Ceará, com cerca de 20 
milhões de habitantes, em território que excede pouco. a um milhão de quilômetros quadrados. E o segundo 
sistema é o sulino, de São Paulo ao Rio Grande do Sul, com uma população que atingirá aproximadamente 
a casa dos 40 milhões de habitantes, dentro de um território que abrange apenas um milhão e meio de 
quilômetros quadrados. 

O sistema nordestino não chega a ser propriamente um sistema. 
Uma economia em tais condições não apresenta as indispensáveis características de sistema, pois, 

não passa de simples série de manchas de atividade econômica, algo desarticulado entre si. 
E esse estado de coisas, agravado em parte pelas condições climáticas reinantes na região, não 

permite a formação de poupanças e as poucas que chegam a acumular-se não encontram os necessários 
estímulos para que se destinem a investimentos locais, de natureza econômica. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR.. JOSÉ FELICIANO: – Com todo o prazer. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Ouço com a maior atenção o discurso de V. Ex.ª Quanto à divisão em 

dois sistemas, o nordestino e o sulino, pediria a V: Ex.ª incluir o Estado do Piauí no Sistema Nordestino 
porque, de fato, a economia piauiense é tão ligada à do Ceará, que não se justifica, a meu ver, delimitá-lo 
até o Estado do Ceará. Quanto as diferenças entre os dois sistemas, ponderados por V. Ex.ª, poderíamos 
concluir já existirem, dentro do sistema nordestino, outros dois sistemas: o de Pernambuco, o da Paraíba e 
o do próprio Ceará, enquanto que o Estado do Piauí está relegado a completo esquecimento por parte da 
Sudene, em suas atividades no Nordeste. Assim, aplaudo as palavras que V. Ex.ª acaba de proferir com 
referência à situação de fome do. Brasil e à necessidade do estímulo do Governo, para maior produção da 
agricultura. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.ª, que ilustra o meu discurso e 
amplia o conhecimento da situação econômica do Nordeste. 

Qualquer empreendimento por aqueles que se enriqueceram, é localizado no Sul, maiores lucros e 
melhores condições de vida. 

No sul do País existe um sistema econômico em melhores condições. A renda per capita ai existente 
está bem mais próxima da que prevalece nas regiões do mundo que os economistas consideram 
desenvolvidas. 

O sistema econômico do sul recebe o seu impulso de duas atividades principais. A primeira é a 
exportação, pois, a parcela mais expressiva dos produtos brasileiros que encontra lugar no mercado 
internacional escoa-se através dos portos sulinos do País. E, a segunda, é a indústria, que alcançou 
apreciável desenvolvimento na região, graças às condições geográficas e sociológicas que nela 
prevalecem. 
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Do ponto de vista geográfico, poder-se-â fazer a observação de que o clima ameno reinante, a 

abundância de água, a presença de solos ricos e as extensas reservas florestais hoje infelizmente reduzidas 
– constituíram bons fatores para o fácil desenvolvimento de uma agropecuária de boa produtividade e que 
cede lugar a industrialização nacional. Essa mesma circunstância fez com que as correntes migratórias que 
se dirigiram ao Brasil, no século passado, buscassem de preferência essa região. 

A presença justamente dessa população nova, desse vasto contingente de europeus nos estados 
sulinos, representar não apenas um expressivo acréscimo numérica das populações, mas, sobretudo, uma 
valorização das mesmas com a incorporação de elementos humanos familiarizados com técnicas de 
trabalho agrícola e artesanal bem reais avançados do que as possuídas pelo elemento da terra, egresso de 
um regime colonial ainda próximo. 

Não foi, entretanto, apenas a feliz conjugação desses dois fatores – a terra e o homem que propiciou 
e apressou a prosperidade da região sul. Teve influência decisiva no processo dessa prosperidade a 
presença do comando político-administrativo do País nessa região. 

A longa permanência da capital do País no Rio de Janeiro, circunstância agravada com o sentido 
centralista de nossa administração pública, no Império e na República, fez com que o Governo Central fosse 
levado a emprestar uma invariável prioridade aos problemas da região em que estava plantada a sua sede, 
empenhando-se na solução dos mesmos e, de qualquer modo, canalizando para a mesma o flauto mais 
ponderável dos investimentos governamentais. 

Os tributos arrecadados em escala maior ou menor em todo o território nacional – graças ao anômalo 
sistema de centralização das rendas públicas, em benefício da União que, embora atenuado, ainda subsiste 
no País – eram utilizados para pagar a uma massa de servidores públicos federais concentrada 
praticamente nas capitais sulinas, enriquecendo o meio circulante das ditas capitais com um dinheiro cujo 
lastro era representado, em grande parte, pelo esforço e pelo baixo nível de vida a que estavam sujeitas as 
populações do Norte, do Centro e do Oeste do País. 

De outro lado, a visão comercial do lucro certo contando embora com a ajuda de grupos capitalistas 
estrangeiros – diretamente interessados no assunto, diga-se de passagem – o Governo implantou a infra-
estrutura econômica, as estradas de ferro, as instalações portuárias, os armazéns de estocagem e a 
produção de energia elétrica, tudo, enfim, relacionado com a dinamização da riqueza nacional em função 
exclusiva do comércio exportador e do centro administrativo do País naquela época. 

E aí temos, exatamente, uma face do processo que estamos procurando examinar que explica, em 
grande parte todo o tremendo desequilíbrio que Ocorre no Brasil de nossos dias. A verdade é que tudo o 
que os nossos sucessivos governos procuram fazer em matéria de política administrativa e econômica, 
tinha em vista, apenas, o limitado objetivo de organizar o País para exportar produtos primários e criar 
condições de vida na Capital. 

Desses produtos muito precisavam os países desenvolvidos da Europa, não só para alimentar suas 
populações e suas indústrias, mas, também, para criar deste lado do Atlântico poder de compra que 
garantisse a abertura de novos mercados para seus produtos industriais. 

Organizamo-nos, assim, não para criar o mercado interno, a riqueza nacional capaz de intensificar os 
surtos industriais em pontos diversos do território pátrio e o comércio interregional, de modo a obter a 
melhoria do nível de vida da população brasileira. Organizamo-nos, apenas, para atender à demanda de 
produtos agrícolas por parte de outros, povos, sem lograrmos obter, através disso, a contrapartida da 
desejável emancipação econômica nacional. 
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Apenas na minoria de nosso povo, um pequeno grupo de empresários das lavouras de produtos de 

exportação e das firmas comerciais que realizavam essa exportação, apenas esse grupo alcançava bons 
resultados, dentro daquele tipo de economia que vinha prevalecendo. Cabe ainda lembrar, outrossim. que 
as casas exportadoras não passavam, muitas delas de representantes de organizações internacionais e 
isso quer dizer que também os seus lucros eram remetidos para o exterior. 

Esse mecanismo funcionou até 1914, mais ou menos, enquanto funcionou, é inegável ter havido no 
País relativa paz social e um aparente ajustamento econômico. E por ajustamento econômico designamos, 
no caso, a capacidade que o País ia revelando para, com os rendimentos da exportação do café e de 
alguns outros produtos, comprar no exterior os bens de consumo de que carecia, ou melhor, de que carecia 
o limitado grupo de pessoas que destina poder de compra para um alto consumo. 

Um consumo que abrangia desde tecidos, perfumes, calçados, móveis de luxo, louças e cristais, 
conservas de todos os tipos, bebidas de todas as categorias, medicamentos até a uma ampla variedade de 
miudezas necessárias à existência humana. 

O que cabe ser lembrado, entretanto, é que a maior parte dos habitantes do País estava excluído da 
possibilidade desse alto nível de consumo; curtindo em silêncio uma existência de humildade e sofrimento e 
muitas vezes de miséria, conformada e pacífica diante do infortúnio, do inevitável naquela época. 

Assim, o equilíbrio no comércio exterior, a aparente estabilidade econômica nacional tinha um preço. 
Um terrível preço. Ou seja, o abandono e a subvida em que se mantinha a maioria do povo brasileiro, no 
sertão, nas caatingas, nos pampas e nas terras amazônicas. 

Com as conseqüências de guerra e os fatos daí decorrentes, isto é, a conservação das indústrias 
européias e americanas em indústrias bélicas, o afundamento incessante de nossos navios mercantes e a 
prática paralisação dos embarques de café em nossos portos, sobreveio verdadeiro colapso na economia 
pátria. E gastamos nossos créditos de após guerra de maneira imprevidente. 

Tivemos, então, pela primeira vez e de uma maneira aguda, a percepção exata da fragilidade de 
nossa economia. E, acuados pela falta de quase tudo. que precisávamos consumir para sobreviver, fomos 
improvisando com dificuldades imensas pequeno parque industrial para produzir os artigos de consumo. 

É importante assinalar que esse parque industrial, aos trancos e barrancos foi progredindo, nos anos 
Subseqüentes. 

A última guerra veio renovar no quadro mundial, em tintas mais carregadas e em proporções mais 
amplas, a mesma situação criada vinte anos antes. 

O Brasil viu-se novamente isolado de seus tradicionais fornecedores de bens de consumo e tendo de 
resolver, com os seus próprios meios internos, o problema de abastecer a sua população, então já na casa 
de 50 milhões e, em grande parte, incorporado com mercado nacional, sem transporte em seu território, 
sem condições de vida própria. 

Ocorreu então, sob a pressão inexorável da necessidade, extraordinário crescimento do já antigo 
parque de indústrias leves, existente no País e que, com as suas máquinas obsoletas, sua produtividade 
baixa, passou a produzir, inclusive, para abastecer os países vizinhos e até mesmo, em alguns casos, para 
fornecer aos aliados certos artigos que as suas indústrias convertidas para o esforço de guerra não estava 
produzindo. 

Foi nessa oportunidade que, graças à iniciativa de Getúlio Vargas, que soube aproveitar com 
habilidade e patriotismo o momento internacional, obtivemos dos Estados Unidos os equipamentos 
necessários à implantação da usina siderúrgica de Volta Redonda. Estavam lançados, assim, os 
fundamentos dá indústria pesada e essa indústria iria tornar possível a produção, em elevada escala, dos 
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bens de consumo durável e dos bens de produção, acelerando nosso desenvolvimento. E, de fato, assim 
aconteceu. Graças à siderurgia, pudemos chegar a possuir essa promissora indústria automobilística que 
hoje aí está, empregando milhares de operários qualificados e alimentando centenas de indústrias 
subsidiárias e estamos assistindo, agora, ao inicio de atividades da indústria naval. 

Mas, não se limita a isso o esforço brasileiro nos últimos anos, para vencer as dificuldades nacionais. 
Houve e está havendo, também, a batalha da energia propulsora de máquinas. 
O fato universal de uma utilização cada vez maior de combustíveis derivados do petróleo repercutiu, 

como não poderia deixar de acontecer, em nosso País e anular praticamente a economia que logramos 
fazer com a supressão de outras pautas na importação. 

As coisas iam de tal maneira, nos últimos anos anteriores à guerra que, restabelecido o fornecimento 
normal de petróleo, depois de 1945, não tardaríamos a chegar a um ponto em que tudo o que produzíamos 
com a exportação seria destinado a pagar a gasolina, o óleo e o querosene importados. Criamos, então, a 
Petrobrás que, vencendo aos poucos as naturais dificuldades encontradas, já está suprindo o País dos 
produtos refinados que consome e vem lutando na localização e exploração das reservas petrolíferas no 
território nacional, como as estatísticas demonstram. Na produção de energia elétrica estão indo nossas 
disponibilidades últimas. Grandes centrais estão promovendo o desenvolvimento nacional. 

Devo ainda fazer referência a um fato que, tanto quanto o progressivo fortalecimento da estrutura 
industrial, teve enorme importância na elevação das condições de vida de enorme parcela da população 
brasileira, integrando econômica e politicamente à comunidade nacional, alguns milhões da patrícios – 
vistas as coisas de um modo realista – que viviam à margem do Estado e da ordem jurídica – o aumento de 
poder aquisitivo dos nossos trabalhadores. 

A política do Estado brasileiro passou a sei, nos últimos anos, a de ampliar cada vez mais a 
participação de todos os brasileiros na riqueza nacional, nos benefícios da civilização e a de promover a 
conquista econômica de nosso imenso e selvagem interior, sertão brasileiros, 2/3 do território nacional. 

Os rumos dessa política acabaram impondo uma opção. O Governo brasileiro teria de optar entre 
duas concepções de economia, duas formas de tratamento da problemática nacional: ou a estabilidade à 
custa de um atraso no progresso social, à custa da estagnação, ou o próprio progresso em ritmo acelerado, 
à custa da inflação. 

A opção, como sabemos, foi a favor do progresso com inflação e creio que é ainda muito cedo para 
emitirmos sobre o tema, algo que tivesse pretensões a ser o veredito da História Afinal, o conceito do certo 
e do errado na vida de um povo pode ser formulado, apenas, tendo em vista a faixa histórica dos séculos e 
nunca a dos decênios. 

Brasília, por exemplo, a Capital construída a cerca de dois mil quilômetros do litoral, foi uma corajosa 
iniciativa do Governo da União, de J.K. coincidente com os interesses globais do povo brasileiro e não, 
apenas, com os interesses daquela parte da população do País que vive no litoral, usufruindo as vantagens 
de uma economia que se preocupava com o mercado consumidor de além-mar e esquecia outro da 
população brasileira do interior do Brasil. Os recursos do Tesouro Nacional estarão, de agora em diante, 
fora de injunções locais, disponíveis para a ação administrativa em todos os Estados, tendo em vista o 
objetivo de atenuar os desequilíbrios a curto prazo e possibilitar, em termos sociais, econômicos e políticos, 
a completa consolidação da unidade pátria. 

A exposição talvez um pouco longa que venho fazendo aproxima-se, assim, do  
objetivo que tive em vista atingir. Vimos através dessa recapitulação de alguns fatos  
marcantes, a profunda transformação que se operou no quadro 
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nacional, no curso dos últimos anos. Essa transformação, possível embora de ser criticada sob muitos 
aspectos, gerou indiscutíveis resultados no sentido do melhor atendimento aos interesses sociais, 
econômicos e políticos da parcela maior do povo brasileiro. 

Todavia a revolução nacional chegou agora a um ponto critico. Ela não poderá prosseguir, mantidas 
certas anomalias estruturais que estão pressionando contra o nosso progresso. O que sé podia fazer, 
através da obsoleta e emperrada burocracia e pelo incorrigível empreguismo – já foi feito. 

Os fatos estão mostrando, por exemplo, que não foi possível desenvolver no pais, na escala 
necessária ao crescimento da população, a agricultura de subsistência capaz de alimentar o povo. 

Os fatos estão mostrando, ainda, que não existe suficiente democratização do crédito no país, 
canalizando-se a massa de recursos emprestado pelos bancos para aqueles grupos e pessoas que já 
detem os maiores recursos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOSÉ FELICIANO: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Congratulo-me com V. Ex.ª pelo brilhante discurso que está 

proferindo, no qual analisa a expansão industrial do País, sem base na produção agrícola. Realmente a 
base agrícola é um dos fatores essenciais ao desenvolvimento geral do Brasil e a falta desse elemento, ou 
uma agricultura anêmica como a nossa, irá naturalmente refletir-se no setor industrial, pois não é possível 
trabalhar sem alimento em qualquer ramo da vida humana. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Verifica V. Ex.ª pelo brilhante discurso que está proferindo, 
no qual analisa a expansão industrial do País, sem base na produção agrícola. Realmente a base agrícola é 
um dos fatores essenciais ao desenvolvimento geral do Brasil e a falta desse elemento, ou uma agricultura 
anêmica como a nossa; irá naturalmente refletir-se no setor industrial, pois não é possível trabalhar sem 
alimento em qualquer ramo da vida humana. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Agradeço o aparte com que V. Ex.ª ilustra meu discurso. Cremos que a 
debilidade da nossa agricultura trará como conseqüência, a diminuição do poder aquisitivo de cerca de 
oitenta por cento da população nacional. E esse quadro se refletirá exatamente na indústria, que não terá 
oportunidade para a colocação dos seus produtos. Então, ainda numa ação reflexiva, teremos o 
enfraquecimento do parque industrial brasileiro, tudo isso conseqüência da debilidade agrícola nacional. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Exatamente! 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. JOSÉ FELÌCIANO: – Com muito prazer. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – As questões ora tratadas por V. Ex.ª a exportação dos produtos 

primários; as obras de Brasília, onde se empregaram bilhões de cruzeiros para erigir a nova Capital; o 
desequilíbrio orçamentário; as taxas de câmbio elevadas; o empreguismo – tudo, isso reflete nos preços dos 
nossos produtos de exportação, que caem assustadoramente. O resultado é que, no Brasil, cada dia 
produzimos mais caro e cada dia vendemos mais barato. Para resolver esse completo desequilíbrio, esse 
desajuste, desvaloriza-se o cruzeiro. A desvalorização do cruzeiro, por sua vez, eleva o custo de vida. A 
elevação do custo de vida expulsa do âmbito dos consumidores cerca de oitenta por cento da população 
nacional. 

Assim, estamos, realmente, num círculo vicioso. Nós não podemos, absolutamente, continuar a viver 
vendendo nosso café pela metade do preço, o nosso cacau por menos da metade, a cerca de carnaúba 
pela terça parte, e entregando ao produtor nacional papel moeda fictício que nada compra e ainda o impede 
de recuperar-se para atender à produção. 
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O SR. JOSÉ FELICIANO: – Muito agradecido pelo aparte de V. Ex.ª, que veio pintar ainda mais 

difíceis as soluções para a crise brasileira. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOSÉ FELICIANO: – Com muita honra. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – V. Ex.ª esta proferindo notível discurso; através do qual aprecia, 

com muita segurança e exatidão, a situação econômica, política e social do nosso País. O Brasil enfrenta, 
não há dúvida, uma soma de crises. V. Ex.ª, abordando no seu discurso os vários aspectos dessas crises, 
qualifica-as muito bem quando diz que elas se juntam, que elas se condensam sob o aspecto estrutural e 
sob o aspecto conjuntural. E depois de analisá-las sob o aspecto estrutural, que os últimos Governos têm 
procurado resolver, Si grande parte, embora ainda perdurem algumas deficiências, vindas do passado, V. 
Ex.ª acentua alguns pontos fracos, como a agricultura. Em nosso País muito se tem falado na solução dos 
problemas de base, reformas de base, sem considerar que a agricultura deve ser incluída em qualquer 
esquema porque ela é básica, é primária, é fundamental para o desenvolvimento de todos os países, 
principalmente de um País como o nosso, com largas bases agrícolas. E V. Ex.ª, focalizando este aspecto, 
faz também considerações sobre outro que é uma conseqüência deste: a alimentação. Nosso povo se 
debate numa crise aguda, em matéria de alimentação. V. Ex.ª, como eu, é homem do interior, sente as 
necessidades das populações do hinterland e, naturalmente, tem na retina o quadro vivo dessa gente que 
sofre privações e miséria, não só pela escassez de alimentos, mas principalmente pela falta de recursos 
para adquiri-los. Se temos, de um lado, a inflação subindo. os preços, de outro temos a ganância 
majorando-os ainda mais. Aparteio V. Ex.ª, com multo prazer e muita honra, para felicitá-lo pelo seu belo 
discurso, do qual destaco especialmente o ponto em que V. Ex.ª toca em uma das teses que precisam ser 
debatidas pelos homens públicos deste País – a alimentação. Não podemos continuar surdos, de ouvidos 
moucos, fechados a esse clamor que vem de todos os recantos de nossa terra contra o alto custo de vida. 
O que nós resta, não obstante o desenvolvimento que alcançamos até agora, são crises que precisam de 
solução imediata: de um lado falta, a saúde, com os remédios de elevado preço, e de outro faltam 
alimentos, que as classes menos favorecidas não podem sequer adquirir, porque não dispõem de recursos. 
Congratulo-me com V. Ex.ª pelo brilhante discurso que está proferindo e estou certo de que o Senado da 
República não se recuará, em momento algum, a voltar sua atenção para esse grave aspecto da nossa 
economia. Precisamos dar ao Governo meios para que adote medidas para o pronto alívio da situação em 
que o povo se debate. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Muito agradeço a V. Ex.ª o aparte com que ilustra o meu discurso. 
Está faltando ao Governo o instrumental efetivo que lhe permitiria controlar a rede bancária e 

comandar a política econômico-financeira do pais. 
Mostram, também, os fatos, subsistir errôneo sistema tributário que capta os recursos com á 

exclusiva preocupação dos objetivos fazendários, sem atender a objetivos outros, mais importantes, do 
desenvolvimento nacional, 

Mostram, finalmente, os fatos, que existe necessidade urgente de aprimorar o sistema eleitoral, e 
adotar linha incorruptível de administração pública. Ora, Sr. Presidente, é indispensável, é inadiável, o 
ajustamento das estruturas do País às necessidades do progresso; a garantir a todos os brasileiros e suas 
famílias o santo direito de viver em padrão de vida compatível com o que a civilização nos oferece hoje. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. José Feliciano, o Sr. Rui Palmeira deixa a Presidência, assumindo-a, 
sucessivamente, os Srs. Argemiro de Figueiredo e Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 
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O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente, não posso deixar de fazer consignar em nossos Anais a 

Nota que a Superintendência da Moeda e do Crédito está distribuindo hoje, através da Imprensa e do 
Rádio. 

"As autoridades monetárias desta Região estão atentas ao movimento de descrédito contra 
estabelecimentos bancários nela sediados que são dos mais sólidos e importantes do País. 

Esta campanha alimenta propósito subversivo e as autoridades estão tomando todas as providências 
para coibi-la. 

Previne, pois, aos senhores depositantes e ao público em geral que a rede bancária do Estado de 
Minas Gerais, apresenta os mais altos índices de garantias e liquidez e, por isso mesmo, as autoridades 
monetárias respondem pela totalidade de seus compromissos, não havendo perianto, motivos para 
qualquer suspeita ou desconfiança. – Eugênio Murger Furtado Superintendente da Moeda e do Credita 
(Sumoc) – Delegado." 

O artigo, Sr. Presidente, refere-se à campanha de descrédito movida contra um dos principais bancos 
do País – o – Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A. – por um incorporador de imóveis, mineiro de 
nascimento, que tem negócios com esse Banco. 

Nada tenho com o fato em si. Mas, havendo clinicado em Minas Gerais e conhecido a atuação do 
Banco da Lavoura como Senador não posso_ deixar de registrar o fato nos Anais do Senado da República, 
num preito de reconhecimento propugnador que sou da Reforma Agrária –, ao que muito tem feito esse 
Banco pelo agricultor mineiro. 

Isto o faço na certeza de que esse estabelecimento bancário honra as tradições do crédito brasileiro.  
O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. PAULO FENDER: – Com muita honra. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Associo-me às referências que V. Ex.ª faz ao Banco da Lavoura de 

Minas Gerais porque, de fato, Salvo engano, foi o primeiro que deliberou instalar uma agência no Estado do 
Piauí Assim sendo, num preito de reconhecimento aos grandes serviços prestados pelo Banco da Lavoura 
de Minas Gerais ao Estado do Piauí e ao Brasil, não posso deixar de consignar esse ato de sua Diretoria, 
atendendo com seus recursos creditícios, aos que, no Meu Estado, querem trabalhar. Solidarizo-me à 
manifestação de V. Ex.ª contra esse ato de sabotagem e de rumores que Influi perniciosamente em 
determinado setor da economia nacional e de modo algum se justifica. 

O SR. PAULO FENDER: – Muito grato a V. Ex.ª 
O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. PAULO FENDËR: – Com prazer. 
O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – A Bancada do Maranhão. também se associa às justas homenagens 

que V. Ex.ª está prestando ao Banco dá Lavoura, porque, tendo aberto uma agência em São Luis, ali vem 
prestando relevantes serviços. 

O SR. PAULO FENDER: – Muito grato ao aparte de V. Ex.ª E, agora, como Senador pelo Pará, não 
deixo de trazer a solidariedade da minha Bancada ao Banco da Lavoura S.A. 

Realmente, esse estabelecimento opera no Pará com grande eficiência, fazendo empréstimos, com 
certo sentido humanitário, aos pequenos agricultores. 

Não podia deixar de iniciar minhas palavras de hoje, sem o registro deste preito de homenagem ao 
Banco da Lavoura, contra as soezes e infrutíferas divulgações da imprensa e do rádio, pagas par 
interessados inconfessáveis, numa luta inglória, qual a de desmoralizar instituto de crédito de alta moral e, 
por isto mesmo, intocável em sua honorabilidade. 
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Sr. Presidente, o motivo principal por que venho à tribuna, é o de tecer rápidos comentários ao 

consubstancioso, lúcido e atualizado trabalho do Senador Nelson Maculan, publicado no Diário do 
Congresso de ontem, referente ao Substitutivo que, na Comissão própria, apresenta o nosso colega ao 
projeto instituindo o regime previdenciário para o trabalhador rural. 

Sabe o Senado que esta matéria é importantíssima, que os nossos rurículas vivem desassistidos, 
sem ter a quem recorrer na doença e riem sequer nos acidentes do trabalho. 

Deputado Fernando Ferrari, Presidente do meu Partido, elaborou projeto, em tramitação nesta Casa, 
para o qual pedi urgência. Está quase por inteiro consubstanciado no Substitutivo Nelson Maculan que o 
amplia consideravelmente, oferecendo trabalho de fôlego aos Srs. Senadores que desejem meditar sobre o 
problema da reforma agrária. 

È criado pelo Substitutivo o Instituto de Pensões e Aposentadorias do Trabalhador Rural, regido por 
um sistema de tríplice economia, isto é, à semelhança dos Institutos de Previdência em geral, pela 
contribuição do lavrador rurícola, do patrão. ou agricultor, e do Governo. 

O Instituto terá arrecadações que atualmente estão contribuindo para a existência de um órgão cuja 
atividade temos de criticar, porque é a mais inoperante que se pode imaginar, o Serviço Social Rural. Este, 
até hoje, está entregue a tendências políticas em diversas regiões. do País, como uma constelação em 
torno de estrela de primeira grandeza. Do Serviço Social Rural, dependa uma série de órgãos interligados 
que se dão ao luxo, nesta época de pobreza extrema do nossa lavrador, de vir para o Rio de Janeiro com 
embaixadas numerosíssimas, que se hospedam nos melhores hotéis, a fim de integrar congressos de 
natureza agrícola, isto é, congressos para a reforma agrária ou para estudos em geral de problemas do 
homem do campo que nada de positivo têm trazido ao exame da importante matéria e à solução da grave 
crise rural brasileira. 

Assim, Sr. Presidente. muito embora não tenha ainda meditado sobre todos os itens do importante 
Substitutivo Nelson Maculan, posso desde já, assinalar que ele representa meio termo entre os projetos de 
reforma agrária e da simples assistência ao trabalhador rural. É o projeto um trabalho arrojado, de 
vanguarda, que merece a atenção dos meus pares e que, estou certo, será votado com a urgência 
reclamada pelas populações campesinas. 

Há, por exemplo, no art. 88 desse projeto, dispositivo de alta importância para a própria manutenção 
dos fundos do futuro instituto, isto é, a atribuição exclusiva da assistência ao trabalhador rural acidentado, 
através do instituto de classe. 

Como sabem os nobres Senadores, temos lutado nesta Casa para que os acidentes de trabalho 
sejam geridos, na sua assistência, pelo Instituto de Previdência Social. Mas a Lei Orgânica da Previdência 
Social, infelizmente, negou aos IAPS esse privilégio que séria, de resto, justíssimo, pois estamos 
informados – e já apresentamos dados estatísticos indesmentíveis nesse sentido – de que os prêmios 
pagos pelos institutos de previdência às companhias particulares que exploram o setor de acidente no 
trabalho, dariam parar estabelecer e equilibrar toda a economia da Previdência Social brasileira. 

Já esse instituto nasce, desponta, aparece sob nova égide: a de prestar ele próprio assistência ao 
acidentado no trabalho do campo. É, por conseguinte, dispositivo alvissareiro que inaugura política social 
nova; justa, equânime e reclamada. 

Então, Sr. Presidente, como representante do Partido que nesta Casa patrocina a  
tramitação do projeto da Assistência ao Trabalhador Rural, - muito embora vários nobres Senadores de 
outras facções partidárias estejam muito apercebidos desse problema e preocupados com a sua,  
solução, como, por exemplo, o eminente Senador Daniel Krieger, que requereu urgência para  
a tramitação do projeto, – conclamo os colegas a apoiarem o Substitutivo Nelson Maculan, 
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reservando-nos, evidentemente, o direito de examiná-lo melhor, para criticá-lo construtivamente. 
O SR. SAULO RAMOS: – Permita V. Ex.ª um aparte? 
O SR. PAULO FENDER: – Com muito prazer. 
O SR. SAULO RAMOS: – Desejo significar a V. Ex.ª que, quando o projeto do Deputado Fernando 

Ferrari, de amparo jurídico ao trabalhador rural deu entrada no Senado, foi minha a iniciativa da constituição 
de uma comissão, a fim de examinar o processo com brevidade, possibilitando sua pronta aprovação. 
Concordo com V: Ex.ª O amparo ao trabalhador rural deve se antecipar à própria reforma agrária. Espero 
que o Senado da República assim proceda, ao examinar o Substitutivo Nelson Macular, para que cesse 
essa discriminação entre os trabalhadores da cidade e do campo. 

O SR. PAULO FENDER: – Obrigado ao aparte de V. Ex.ª que, como bom trabalhista tem defendido, 
nesta Casa, com veemência e conhecimento de causa. 

O SR. SAULO RAMOS: – Obrigado a V. Ex.ª 
O SR. PAULO FENDER: – ...a tese, por todos as títulos digna dê meditação do Congresso, pela qual 

se institui o regime previdenciário para o trabalhador do campo. 
Diz bem V. Ex.ª que a reforma agrária daria seu primeiro passo com esse projeto, porque, embora 

tendo defendido, desta tribuna, muitas vezes, a reforma agrária, cheguei à conclusão de que nas bases em 
que está proposta, é, no momento, inexeqüível, e se é inexeqüível, devemos marchar para uma proposição 
exeqüível, isto é, para um recurso legislativo que venha. se não outorgar os benefícios generalizados que a 
política agrária poderia facultar, pelo menos assegurar aquela mínimo de benefícios de que necessitam os 
trabalhadores do campo. 

Deixo à meditação dos Srs. Senadores o Substitutivo do Senador Nelson Macular, que institui o 
seguro de acidentes de trabalho, o seguro-enfermidade, seguro-desemprego, o seguro-educação, além de 
assistência médico-odontológica, dispensarial de urgência, e outros benefícios previstos na Lei Orgânica de 
Previdência Social. 

Estou certo de que o Substitutivo Nelson Maculan será acolhido com entusiasmo por esta Casa e 
emendado, se necessário, a fim de que, pelo menos provisoriamente, cesse essa flagrante contradição 
social entre a vida do trabalhador do campo e a vida do trabalhador citadino. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Sobre a mesa projeto – de lei que vai ser lido. 
É lido e vai às Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público Civil, o seguinte 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 1962 
 

Proíbe a remoção do servidor público civis ou autárquico da União. 
 

Art 1º – Nenhum servidor público civil ou autárquico, da União, casado com servidor público ou 
autárquico, poderá ser removido de uma localidade para outra sem que ambos os cônjuges o sejam ao 
mesmo tempo, salvo vontade expressa manifestada pelo servidor, por escrito, à autoridade competente. 

Art. 2º – Os efeitos desta lei se contam a partir da mudança da Capital Federal para Brasília. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
O projeto visa a corrigir alguns atos verdadeiramente desumanos e anti-sociais,  

com a remoção de servidores públicos, casados, sem levar em conta união da  
família. Esposas funcionárias, foram removidas para Brasília sem que os seus 
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maridos, funcionários, o fossem, e vice-versa, criando-se um verdadeiro drama familiar com a separação 
dos casais e filhos dos seus pais desorganizando a vida familiar de inúmeros servidores civis. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Ary Vianna – Gilberto Marinho – João Villasbôas – Padre 
Calazans – Joaquim Parente – Jarbas Maranhão – Alô Guimarães – Ovídio Teixeira – Gaspar Velloso – Del 
Caro – Saulo Ramos – Mem de Sá – José Feliciano – Aloysio de Carvalho – Fausto Cabral – Novaes Filho – 
Jorge Maynard – Caiado de Castro – Nogueira da Gama – Milton Campos – Guido Mondin – Mendonça 
Clarck – Rui Carneiro – Paulo Fender – Lourival Fontes – Lobão da Silveira – Arlindo Rodrigues – Mourão 
Vieira – Silvestre Péricles – Dix-Huit Rosado – Daniel Krieger – Alberto Duailibe – Vivaldo Lima – Mathias 
Olímpio – Lima Teixeira – Sebastião Archer – Paulo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Sobre a mesa telegrama do Sr. Paulo Coelho 
dirigido ao Sr. Ministro da Saúde, que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
 

TELEGRAMA 
Senhor Presidente,  
Comunico a V. Ex.ª para conhecimento do Senado que acabo de endereçar ao Senhor Ministro da 

Saúde o seguinte telegrama: 
Ministro da Saúde 
Brasília – DF. 
Em viagem realizada Interior Amazonas tive oportunidade verificar com tristeza vg em várias cidades 

vg obras abastecimento água vg a cargo Fundação Sesp vg paralizadas há muito tempo por falta exclusiva 
recursos para terminação et funcionamento pt apelo reconhecido espírito patriótico Vossência seja liberada 
et entregue urgência possível Fundação Sesp verba global dezoito milhões et trezentos mil cruzeiros vg 
consignada orçamento desse Ministério presente exercício et destinada obras acima citadas nas cidades de 
Boca Acre vg Labrea vg Coari vg Humaitá vg Tefe et Pedras pt Cumpre assinalar mencionada verba já está 
deduzida percentagem imposta plano contenção pt Antecipadamente agradeço. benemérito serviço prestará 
Vossência favor esquecidas populações Amazônia Brasileira pt Senador Paulo Coêlho. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Vai ser lido ofício do Sr. Juracy Magalhães, 
Governador do Estado da Bahia. 

É lido e vai à Comissão de Finanças e, em seguida à Comissão de Constituição e Justiça, o seguinte: 
 

OFICIO N.ºS-3, DE 1962 
 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Em 1º de março de 1962. 

Exm ºs Srs. Presidente e demais Membros do Senado Federal. 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, pela Resolução nº DED-61/131 Rev. de 13 de fevereiro 

de 1862, conforme comprovam as cópias anexas, concedeu à Fundação Comissão de Planejamento 
Econômico da Bahia (CPE) um financiamento de US$ 340.000. (trezentos e quarenta mil dólares), sendo, 
como empréstimo e em cruzeiros, o equivalente a US$ 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil dólares), 
e, como doação, à montante de US$75.000 (setenta e cinco mil dólares), desdobrado em duas parcelas – 
uma de US$ 42.500 (quarenta e dois mil e quinhentos dólares) e outra no valor equivalente em cruzeiros a 
US$ 32.500 (trinta e dois mil e quinhentos dólares) – financiamento esse destinado à execução do 
programa de projetos industriais, sociais e de infra-estrutura, expressos no projeto apresentado ao BID em 
agosto do ano passado e denominado Fundo para Implantação de Indústrias (Fundimin). 
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O citado estabelecimento de crédito, entre as várias garantias oferecidas, optou pelo aval direto do 

Estado da Bahia, condicionando a aceitação dessa garantia à prévia autorização dessa Câmara Alta. 
Julgo desnecessário detalhar a estrutura e finalidades da Fundação Comissão de Planejamento 

Econômico, instituição que vai ser contemplada com o empréstimo e que vem prestando relevantes serviços 
ao Estado e à região, uma vez que os Estatutos da entidade, a este anexados, bem como os demais 
documentos de análise da operação proposta, firmados pelo BID; identificam nitidamente os seus altos 
objetivos. 

Em face do exposto, solicito a. essa egrégia Casa do Congresso Nacional a: concessão da 
autorização competente a fim de que este Governo possa validamente prestar a garantia necessária à 
assinatura do referido contrato de financiamento. Aproveito o ensejo para apresentar a V. Ex.ªs as 
expressões do meu mais alto apreço e consideração. – Juracy Magalhães, Governador do Estado. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Sr. Presidente peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Argermiro de Figueiredo): – Tem a palavra pela ordem 
nobre Senador Vivaldo Lima. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Sr. Presidente, tendo em vista a aprovação, na sessão de 25 de abril findo, 

do requerimento nº 106, de autoria do Sr. Senador Jefferson de Aguiar, solicitando a inclusão em Ordem do 
Dia, nos termos do art. 91, letra a, do Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de 1950, 
tenho a honra de passar às mãos de V. Ex.ª; e à Mesa do Senado Federal, 

Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de 1950, face ao Oficio SP/52, de 2 de maio de 1962, que me foi 
dirigido e do teor seguinte: 

"Em 2 de maio de 1962- 
Senhor Presidente: Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, na sessão de 25 de abril 

findo, foi aprovado o Requerimento nº 106, do Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia, nos termos do art. 91, letra a, do Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 35, 
de 1960, visto achar-se esgotado_o prazo de que, regimentalmente, dispunha a Comissão de Relações 
Exteriores para para sobre ele se manifestar... 

2. Trata-se do Projeto de Decrete Legislativo que aprova o acordo sobre Privilégios e Imunidades da 
Organização dos Estados. Americanos, firmado pelo Brasil a 22-9-49. 

3. Para cumprimento da deliberação do Senado, rogo se digne Vossa Excelência de ordenar as 
providências necessárias a fim de que o projeto em apreço seja encaminhado à Mesa, com a indicação do 
respectivo relator. 

Julgo oportuno esclarecer que, na forma do matam, o parecer, se não acompanhar o projeto, deverá 
ser proferido em Plenário. 

Aproveito o ensejo, etc. – Argemiro Figueiredo."_ 
2. Na oportunidade, entretanto, julgo de bom alvitre prestar esclarecimentos que dadas as 

circunstâncias, são necessários, referentes ao trâmite da aludida proposição na área das Comissões 
Técnicas, através de sua longa estada nesta Câmara Alta do Congresso Nacional.  

3. Lido no expediente de 13 de novembro de 1950, foi distribuído às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Relações Exteriores. Alcançou o primeiro dos órgãos técnicos, cuja apreciação, inicialmente, foi 
julgada necessária à sua instrução legal, em 24 de novembro de 1950, tendo sido devolvido, com paracer, 
em 29 do mesmo mês e ano. 
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4. Na Comissão de Relações Exteriores, foi distribuído ao Senador Bernardes Filho, em 3 de janeiro 

de 1951. Relatado em 4 de junho de 1951, sendo votos vencidos os Senadores Mello Viana, Presidente, 
Alfredo Neves e Novais Filho, tendo votado com o Relator os Senadores Mathias Olyimpio, Georgino 
Avelino e Ferreira de Souza. Dá documentação, constam os votos dos Senadores Alfredo Neves e Mello 
Viana, que discordaram entre si e do parecer aprovado pela Comissão. 

5. Encaminhado à Mesa, foi recebido pelo Gabinete da Presidência em 7 de junho de 1951 e a 8 
remetido ao Protocolo para audiência da Comissão de Finanças, em virtude de Ofício do Senador Mello 
Vianna, datado de 5 de junho do mesmo ano e dirigido ao Presidente do Senado Federal, solicitando 
parecer daquele órgão técnico "por conter o projeto disposições referentes à isenção e imunidade de 
Imposto de Renda e outros." 

6. Na Comissão de Finanças, foi distribuído ao Senador Alfredo Neves em 12 de junho e redistribuído 
ao Senador Álvaro Adolpho a 21, pelo Senador Ismar de Góes, na ocasião Presidente em exercício. 
Relatado em 4 de fevereiro de 1953, foi devolvido à Mesa no dia imediato. 

7. Observa-se, destarte, que, em poder da Comissão de Finanças, permaneceu o Projeto em tela 
quase dois anos, sendo que, com o Relator, um ano, sete meses e quatorze dias. 

8 Prossegue o andamento; conforme sua autuação: Pareceres das Comissões Técnicas, que 
tomaram os números 52, 53 e 54, de 1953, lidos na sessão de 12 de fevereiro de 1953. Recebido no 
Gabinete da Presidência a 23, para Inclusão em Ordem do Dia. Incluído na pauta dos trabalhos de 23 de 
março de 1953, na mesma data é retirado, a fim de serem publicados novos Avulsos. É recebido, 
novamente, no Gabinete da Presidência, em 25 do mesmo mês e ano. Em 7 de abril de 1953, entra em 
discussão única, que se encerra, voltando às Comissões de Constituição e Justiça, de Relações Exteriores 
e de Finanças, em virtude de emenda em Plenário, de autoria do Senador Alfredo Neves. A emenda exclui 
do texto do Acordo as letras b, dos arts. 9º e 10º, numa tentativa de conciliação objetivando sua aprovação, 
ante os pareceres das Comissões de Relações Exteriores e de Finanças terem sido contrários à proposição, 
que submete à ratificação do Congresso Nacional aquele Ato Internacional firmado pelo Executivo brasileiro. 

9. Na Comissão de Constituição e Justiça é distribuído ao Senador Waldemar Pedrosa, em 13 de 
abril de 1953. Devolvido com parecer a 22 de julho de 1953. 

10. É bom atentar, contudo, para o fato de que o parecer desse órgão técnico vem datado de 23, ou 
seja, um dia após ter sido restituído, conforme se observa da anotação competente. 
11 Na Comissão de Relações Exteriores, em 23 de julho de 1953, e enviado, a 25, ao Senador Bernardes 
Filho, pelo então Presidente, Senador Mello Vianna. Ao Senador Ferreira de Souza, que solicitou vista, foi-
lhe encaminhado, em nova peregrinação, a 8 de fevereiro de 1954, pelo Senador Hamílton Nogueira, 
Presidente em exercício. Devolvido ao Senador Bernardes Filho a 21 de dezembro de 1954, na gestão do 
Senador Georgino Avelino. Restituído sem parecer, em 27 de fevereiro do ano seguinte, é redistribuído ao 
Senador Paulo de Abreu a 16 de março de 1955: De novo, devolvido sem qualquer opinião, é endereçado 
ao Senador Mathias Olympio, em data de 16 de abril do mesmo ano. Mais uma vez retorna intocável, 
passando aos cuidados do Senador Louríval Fontes, tudo na gestão do Senador Georgino Avelino. 

12. Na autuação, porém, não consta a data desta designação. 
13. Foi devolvido sem parecer e novamente redistribuído agora ao Senador Mem de Sá, a 5 de outubro de 

1959, pelo então Presidente, Senador Afonso Arinos. Em poder do nobre Senador Mem de Sá permaneceu a 
matéria em fase de estudos, interrompida por ter o parlamentar gaúcho passado à suplência, em virtude de 
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notificação da sua bancada. No ensejo, escudado nas razões expostas, teve o cuidado de proceder a sua 
devolução, no interesse de seu andamento. 

14. Eleito para a Presidência da Comissão de Relações Exteriores em março de 1961, 
coerentemente, determinei fosse redistribuído ao outro ilustre membro da mesma representação partidária, 
designado para substitui-lo, o Senador Aloysio de Carvalho, isto em 18 de março de 1961 – vale notar – 
imediatamente após ter eu assumido as árduas funções, que ainda tenho a honra de exercer. 

15. O assunto, de que trata o projeto ora em análise, é merecedor de maior atenção e estudos. 
Envolve aspectos jurídicos, de algum modo controvertidos. Aliás, precisamente, foram as dúvidas 
suscitadas a determinante do impasse surgido na Comissão de Relações Exteriores nos primórdios de sua 
apreciação. Entendem juristas de renome ser "o Acordo Internacional pertencente àquela categoria de atos 
jurídicos, denominados de atos completos, isto é, atos para cuja formação e definitiva validade são 
necessárias as vontades várias em tempos diversos". Outros há que declaram ser falso o argumento de 
"que o Congresso só possa examinar o Acordo, rejeitando-o ou aprovando o, monoliticamente, sendo-lhe 
defeso propor emendas, porque isto feriria o princípio geral de direito, de que uma terceira parte não pode 
alterar os termos de uma convenção celebrada entre as partes originais". 

16. A questão é por demais conhecida do Plenário desta Casa, para Que venha ser objeto de 
maiores miudezas nas considerações singelas que ora formulo. Resta ajuizar da erudição que exigirá o 
parecer de tamanha envergadura, capaz de, por si só, estabelecer jurisprudência legislativa sobre matéria 
de inconteste relevância e repercussão internacional. Assim, dado o fato de, ao ter assumido a presidência 
da Comissão de Relações Exteriores; em março de 1961, já estarem os prazos regimentais esgotados 
prazos esses que, pessoalmente, considero, sobremaneira exíguos para exames de matérias tão vitais, 
julguei de bom aviso não exercer mesmo amistosa pressão sobre os relatores, concedendo-lhes, ao revés, 
o tempo que julgasse necessário para uma prolação bem fundamentada da transcendente questão sobre 
qualquer das teses esposadas nos pareceres constastes da pasta. 

17. Nos últimos dias da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 4ª Legislatura, devendo ausentar-se da 
Capital Federal, o nobre Senador Aloysio, de Carvalho houve por bem, como é de seu louvável feitio; 
devolver o processo em causa à Secretaria da Comissão, sem haver, infelizmente; podido completar sua 
desejada apreciação, confiada à sua sabedoria jurídica. 

18. Resolvi, então, avocar o projeto e, do seu estudo preliminar, verifiquei a completa desatualização 
que encerrava sob o ponto de vista de nossa atual política exterior. Mais ainda. Em face de grande parte da 
controvérsia suscitada reportar-se às conseqüências econômico-financeiras, que seriam determinadas pela 
ratificação do Acordo, fui e ainda me mantenho convencido de que a questão deve envolver-se em nova 
fase de diligências, imprescindíveis a uma consentânea solução,dentro dos atuais rumos do cenário político 
internacional. 

19. Dispunha-me a dar curso atais sindicâncias, quando a aprovação da requerimento do Senador 
Jefferson de Aguiar, ora ausente do país, alterou sua tramitação, impondo a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Decreto Legislativo, em tela, nas inconvenientes roupagens em que se encontra. 

20. Encerrando, renovo à V. Ex.ª e à Mesa do Senado Federal, os meus inalteráveis propósitos de 
cooperar para o bom andamento dos trabalhos da Casa em que tenho assento, como mandatário do 
Amazonas, objetivo que sempre procurei fixar como dogma no desempenho dos meus deveres específicos, 
comunicando, outrossim, que designarei novo Relator para, na ocasião escolhida, emitir opinião, em nome 
da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de 1950 que aprova o 
Acordo sobre Privilégios de Imunidades da Organização dos Estados Americanos, firmado pelo Brasil a 22 
de setembro de 1949, 

Era, Sr. Presidente, o que desejava dizer sobre o assunto, neste ensejo em que cumpro o dever de 
encaminhar a V. Ex.ª a alentada pasta contendo todo o farto documentário a respeito. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos 

pelo Sr. 1º Secretário. 
São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 211, DE 1962 
 

Com fundamento no art. 397, parágrafo único, letra b, do Regimento Interno, requeiro o cancelamento 
da urgência concedida para o projeto de Lei da Câmara nº144, de 1961, que regida a repressão ao abuso 
do Poder Econômico, em virtude da aprovação, em 15 do corrente, do Requerimento nº 201, de 1962. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Afrânio Lages – Barros Carvalho – Lima Teixeira. 
 

REQUERIMENTO Nº 212, DE 1962 
 

Com fundamento no art. 397, parágrafo único, letra b, do Regimento Interno requeiro o cancelamento 
da urgência concedida para o Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 1962, em virtude da aprovação, em 15 do 
corrente, do Requerimento nº 196, de 1962. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Lima Teixeira – Benedito Valadares – Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Os requerimentos lidos serão votados ao fim da 

Ordem do Dia, na forma do art. 328, do Regimento Interno, 
passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Continuação da votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962 (nº 4.002-C, de 
1962 na Casa de origem) que fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da União, institui 
empréstimo compulsório, altera legislação do Imposto de Renda, autoriza emissão de títulos de recuperação 
financeira, modifica a legislação sobre emissão de letras e obrigações do Tesouro Nacional e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 203, de 1962, aprovado na sessão anterior), tendo Pareceres: I – Sobre o projeto (nºs 111 
e 112, de 1962): – da Comissão de Projetos do Governo,favorável, com as emendas que oferece, sob n.ºs 1 
a 16-CPG; – da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e às emendas n.ºs 1 a 16-PG e oferecendo a 
emenda nº 17-CF; II– Sobre as emendas de Plenário: – da Comissão de Constituição e Justiça, favorável às 
de nºs 1 a 11-CPG, 13 a 16-CPG, 17-CF, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 57, 67, 70, 71, 101, 102, 
110, 111, 112, 113, 114, 118, 139, 158, favorável, com subentendas, às de nºs 14, 15, 46, 50, 83, 164; 
contrário às de nºs 12, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31 a 36, 41 a 45, 47 a 49, 51 a 56, 58 a 66, 68, 69, 72 a 82, 84 
a 100, 103 a 109, 113, 116 a 138, 140 a 152, 154 a 157, 159 a 163; – da Comissão de Projetos do Governo, 
favorável às de nºs 19, 30, 32 (como subemenda à emenda nº 10-CPG), 37 (como-subemenda à de nº 2-
CPG), 56, 57, 61, 62 (como subemenda à emenda nº 13-CPG), 63, 72, 84, 86 (como subemenda à emenda 
nº 14-CPG), 87, 97, 104, 124, 126, 158 e 161; favorável com subemenda às de nºs 17, 68 e 147; contrário 
às emendas n.ºs I8, 20 e 29, 33 a 55, 58 a 60, 64 a 67, 69, 71, 73 a 83, 85, 88 a 96, 98 a 103, 105 a 119, 
120 a 123, 125, 127 a 140, 141 a 157, 15 W, 160, 162 a 164; – da Comissão de Finanças, favorável às de 
nºs 19, 30, 32, 37, 48, 56, 57, 58, 61, 62, 72, 43, 74, 76, 84, 86, 98, 99, 104, 110, 124, 147 e 158; contrário 
às de nºs 18; 211 a 29, 31, 33 a 36, 38 a 55, 59 a 60, 63 a 71, 75, 77, 78, 79 a 83, 85, 87, 88 a 97, 100 a 
103, 105 a 109, 111 a 123, 125 a 146, 148 a 157, 159, 160 a 164. 

 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Na sessão  

anterior, anunciada a votação das emendas com pareceres contrários, o Plenário aprovou re- 
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querimento de destaque para a votação em separado da Emenda nº 17. (Pausa.) 
Há outros requerimentos de destaque. (Pausa.) 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 213, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da seguinte emenda ao projeto Emenda nº 31. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Silvestre Péricles. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Rejeitado. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 214, DE 1962 
 

Requeiro, nos termos do art. 212, letra s, do Regimento Interno, a retirada da Emenda nº 52, de 
minha autoria, oferecida ao projeto. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962 – Venâncio Igrejas. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento. Os Srs. Senadores 

que o aprovam, queiram conservar-se Sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Emenda nº 52 será votada em separado. 
Fica prejudicado o Requerimento do Sr. Gilberto Marinho, de destaque para a Emenda nº 51, idêntica 

à de nº 52. 
É o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 215, DE 1962 
 

Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 
votação em separado, da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 51. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Vai ser lido requerimento de destaque para a 

Emenda nº 55. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 216, DE 1962 
 

Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 
votação em separado, da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 55. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Silvestre Péricles. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento. Os Srs. Senadores 

que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. (Pausa.) 
É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO Nº 217, DE 1962 
 

Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 
votação em separado; da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 63. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

que acaba de ser lido, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Emenda nº 63 será votada em separado. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 218, DE 1962 
 

Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno; requeiro destaque, para 
votação em separado, da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 65. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Lobão da Silveira. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento que pede destaque 

para a Emenda nº 65. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Recusado o destaque. 
É lido o seguinte 
 

REQUERIMENTO Nº 219, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 73. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

para a Emenda nº 73, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 220, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 88. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – O requerimento pede destaque para a Emenda nº 

88. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 221, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 96. 
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Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Saulo Ramos. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento. Pede destaque para 

a Emenda nº 96. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
É Lido o seguinte  
 

REQUERIMENTO Nº 222, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado da seguinte emenda ao projeto: Entenda nº 97. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Lobão da Silveira – Mourão Vieira.  
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento.  
Os Srs. Senadores que o aprovam;queiram conservar-se sentados. (Pausa.)  
Aprovado. 
Concedido o destaque. 
Ainda para destaque da Emenda nº 97 recebeu a Mesa requerimento assinado pelo nobre Senador 

Caiado de Castro. O requerimento está prejudicado.  
É lido o seguinte  
 

REQUERIMENTO Nº 223, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, das seguintes emendas ao projeto: Emendas nºs 10 e 104. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento.  
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.)  
Aprovado.  
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO N. 224, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 108. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Jarbas Maranhão – Gilberto Marinho – Gaspar Velloso – 

Guido Mondin – Silvestre Péricles – Afrânio Lages. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento.  
Os Srs. Senadores que o aprovam,queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. (Pausa.) 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 225, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº113. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Afrânio Lages. 
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O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação requerimento de destaque, de autoria 
do nobre Senador Afrânio Lages, para a Emenda nº 113. 

O SR. AFRÂNIO LAGES (pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro a retirada desse requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – A Mesa defere o pedido de V. Exª .Fica 

prejdicado o requerimento. (Pausa.) 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 226, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 128. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Afrânio Lages. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento de destaque, de 

autoria do nobre Senador Afrânio Lages, para a Emenda nº 126. 
Os Srs. Senadores que concordam com o destaque solicitado, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 227, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 21.  
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Saulo Ramos. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento de destaque, de 

autoria do nobre Senador Saulo Ramos, para a Emenda nº 128. 
Os Srs. Senadores que concordam com o destaque solicitado, queiram permanecer sentados 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (pela ordem): – Sr. Presidente, solicito verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Vai-se proceder à verificação de votação 

requerida pelo nobre Senador Lobão da Silveira. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam o requerimento de desta que. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que aprovaram o requerimento de desta que e levantar-se os 

que o rejeitam (Pausa.) 
Votaram a favor do requerimento de destaque 12 Srs. Senadores, e contra 24. Está rejeitado o 

destaque requerido para a Emenda nº 128. 
O requerimento de autoria dos nobres Senadores Lobão da Silveira e Mourão Vieira versando o 

mesmo assunto, está, portanto, prejudicado. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 228, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da seguinte emenda ao Projeto: Emenda nº 129. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Guido Mondin. 
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O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento.  
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.)  
Rejeitado. (Pausa.) 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 229, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da seguinte emenda ao Projeto: Emenda nº 130. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento.  
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)  
Rejeitado. (Pausa.) 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 230, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro 
destaque, para votação em separado, da seguinte emenda ao Projeto: Emenda nº 131. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 
O. SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – O destaque pedido é para a Emenda nº 131. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 231, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da seguinte emenda ao Projeto: Emenda nº 137. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. (Pausa.) 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 232, DE 1962 
 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da seguinte emenda ao Projeto: Emenda nº 139.  
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Silvestre Péricles. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, 
nobres Senadores, estamos em presença de um acontecimento clamoroso: uma lei votada a tropel. 
Existem ordens de outro Poder, impedindo que o Senado reaja e vote dentro da consciência humana, 

que é a própria moral segundo Rui Barbosa.  
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Invoco a palavra do mestre dos mestres: 
"A lei da precipitação é a lei do atropelo e do ataranto, a lei do descuido e do descaso, a lei da 

fancaria e da aventura, a lei da inconsciência e da mediocridade. Sob a pressão da urgência, ninguém 
produziu nunca, nem produzirá jamais, coisa que resista à prova do saber, do gosto, do tempo."  

Esta frase, ou esta expressão, ou este pensamento é de Rui Barbosa. 
Sr. Presidente, estou informado, e bem informado, de que o Planalto está investindo contra o Senado, 

como outrora o Sr. Silva Quadros fez, levando o Senado a votar contra uma lei da Câmara, que estabelecia 
apenas um horário para os funcionários. Pois bem, o Senado estabeleceu os dois horários e, em seguida, o 
Sr. Silva Quadros desacatou esta Casa, determinando um só horário. 

Agora, Sr. Presidente, contra a justiça, contra a dignidade da Nação eu já sei que só certas emendas 
vão passar. Outras não, e esse povo brasileiro ficará como escravo. Sr. Presidente, temos que reagir. 

Estou com os dois grandes luminares deste País. Um deles se chamou Rui Barbosa; o outro, General 
Góes Monteiro. Tenho outros irmãos mas a eles não me referi porque são como nós todos, o General Góes 
Monteiro, não; é como Rui Barbosa! 

Sr. Presidente, está aqui o que Rui Barbosa disse desses donos do Brasil: 
"Que vem a ser, em suma, um presidente de república? O detentor, em certo e determinado 

momento, de um imenso poder. Mas, por excelência, efêmero e caduco. Esse poder, na expressão das 
duracões políticas, substituiria com estrita propriedade as rosas de Malherbe. O dia de ontem o viu humilde, 
mesureiro, abandonado, passeando a sua solidão e o seu nada por entre a distraída multidão. O de amanhã 
o verá outra vez sozinho, cumprimenteiro, desprezado, sob os desdens e remoques de inimigos e curiosos. 
Foi entre essas duas tristezas, essas duas misérias, esses dois aniquilamentos, que lhe esteve na mão o 
governo." 

Sr. Presidente, são os governos medíocres deste nosso malfadado País. Eles estarão sempre assim 
– entre duas tristezas, entre duas misérias, entre dois aniquilamentos. 

De qualquer maneira, estou certo de que os nobres Senadores hão de reagir. Não podemos ver 
certas emendas, justas, corretas, dignas, patrióticas, desprezadas pelo Senado da República, porque o 
Planalto mandou ordem. 

Sr. Presidente, não aceito Planalto, nem montanha, nem floresta, nem litoral. Sou cidadão brasileiro e 
raciocino – e estou certo de que o Senado também. Todos aqui somos cidadãos brasileiros e raciocinamos. 

Esta minha emenda, que tomou o nº 139, é para mim importantíssima. As outras duas, que foram 
recusadas, são do mesmo modo importantíssimas. Infelizmente, não estava no plenário e não pude dizer, 
na oportunidade, o que sinto e o que penso. Trata-se agora da Emenda nº 139. 

Não posso compreender que um certo Exército ou uma pequena parte de um Exército aceite que o 
1º-Tenente e 2º-Tenente tenham menor vencimento do que o Subtenente e o 1º-Sargento. 

Fui Auditor de Guerra durante dezenove anos e Juiz das Forças Armadas. Nunca me passou pelo 
pensamento que um dia, em 1962, esta emenda seria posta de lado. 

Sr. Presidente, sou reservista do Exército desde os quatorze anos de idade. Quando o  
Marechal Hermes estabeleceu o serviço militar no Brasil, minha mãe mandou-nos a mim e a meu irmão 
pouco mais velho, com dezesseis anos, prestar esse serviço à Pátria. Sou reservista de primeira categoria, 
desde os quatorze anos de idade. Depois; ingressei no Exército e lá passei dezenove anos. Sou o 
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primeiro Auditor de Guerra concursado. Nada devo a politiqueiros nem a políticos do Brasil. Graças a Deus! 
Digo-o sem vaidade porque é pura verdade, para que o Senado, na sua alta sabedoria, possa entender-me. 

A Emenda nº 139, de minha autoria, estende aos oficiais as etapas concedidas às praças. Evitará que 
um Sargento, que é praça, e um Subtenente, que também não chegou a oficial, tenha maiores vencimentos 
que um 2º-Tenente e um 1º-Tenente. 

Recebi de um ilustre oficial do Exército uma Tabela comparativa dos proventos entre graduação de 
3º-Sargento e posto de Capitão com a liberação da Gratificação de Especialidade e Nível Universitário", na 
qual se lê: 

"Observação. Empregados os números índices (135.000,00) salvo para etapas e gratificação de 
especialidade que não comportarem números exatos." 

Conversando com esse oficial, pessoalmente, disse-me ele que o 1º-Tenente e o 2º-Tenente não 
ganham menos que o Subtenente o 1º-Sargento. Haveria uma pequena diferença, apenas, entre o 2º-
Tenente e o Subtenente, porque assim estava estabelecido na tabela, mas era preciso que o Tenente não 
casasse. Casando, o 2º-Tenente ganharia mais do que o Suboficial, o Subtenente. 

Ora, Sr. Presidente, será possível que se estabeleçam condições no Exército para o homem casar, 
deixar de casa ou ficar viúvo? Isso é o fim do Brasil! Então um País impõe ao Tenente que se case para 
ganhar mais do que o Suboficial? Suponhamos que esse Tenente seja um idealista, um poeta, um aedo e 
pense que a deusa inspiradora de seus sonhos ainda não foi encontrada: o que acontecerá? (Risos) Só. 
mesmo no Palácio do Planalto se pode pensar assim! (Risos) Não entendo esse pensamento. 

Vou ler um trecho escrito pelo General Góes Monteiro, há trinta anos. Ele não era vidente, mas tinha 
grande espírito e inteligência acentuada. Dizia: 

"Na verdade, o facciosismo político é o pior, o mais perigoso e pérfido inimigo das Forças Armadas. 
Num País que vive encerrado em estreitas e invencíveis contingências geográficas e históricas, como o 
nosso, entre as quais avulta a escassez de recursos "econômicos e culturais;..." 

E culturais! Há trinta anos o General Góes já falava em economia e cultura, cultura que não temos e 
em cuja escada cada vez descemos mais. 

"...num País com o espírito de nacionalidade debilitado e fracamente caracterizado no intimo das 
camadas sociais e diluído nas diversidades regionais crescentes – o Exército é sempre o alvo preferido 
pelas correntes que se entrechocam, muitas vezes com extrema violência, na disputa das posições e na 
defesa de interesses os mais antagônicos, que nem sempre coincidem com a expressão dos interesses 
nacionais." 

E acrescentava: 
"É prematuro, ainda, procurar saber se o movimento de outubro..." Referia-se à gloriosa Revolução 

de 3 de outubro de 1930. 
..."em sua evolução caprichosa, após a luta pelas armas, trouxe vantagens ou inconvenientes para o 

progresso da Nação e para a recuperação do nosso potencial militar em decadência flagrante." 
Sr. Presidente, falava o General Góes em nosso potencial militar em decadência flagrante. Tenho dito 

aqui várias vezes que o Brasil precisa ser uma potência atômica mas os homens do Planalto não entendem 
isso, não o compreendem. Em 1930, vi vários companheiros nas linhas de fogo – muitos já morreram – mas 
nelas nunca vi os homens do Planalto, os donos do Brasil atual! 

Noutro ponto, diz o General Góes: 
"Não me orgulho de ter ascendido rapidamente ao alto posto a que  

cheguei. Orgulhar-me-ei se contribuir para a grandeza do Exército, e, 
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nesse sentido, não pouparei nenhum esforço, não terei hesitações, não me deterei em face de sacrifício 
algum." 

Os homens de hoje querem que um Tenente ganhe menos do que um Suboficial! Não entendo isso, 
Sr. Presidente. 

Continuemos: 
"O passado nos rememora larga experiência e graves provações. Nem sempre, naqueles que se 

dizem nossos amigos, encontramos os que nos fazem bem. São, em regra, os inimigos mais encarniçados, 
os que nos procuram dividir..." 

É o que estão fazendo atualmente, no Exército. 
“...perturbando nossa existência. Eles nos rondam e intrigam a todo instante. 
Ainda não é tempo de denunciar as torpezas de que o Exército tem sido objeto. Fá-lo-ei, custe o que 

custar, quando achar oportuno." 
Está ai, uma torpeza, um oficial ganhando menos que um Subtenente, e ainda dizem que ele precisa 

casar! (Riso.) 
"Aproxima-se a inevitável luta eleitoral, para a tomada do poder, entre as facções particularistas, 

todas adversas ao conceito puro de brasilidade e à própria razão de ser do Exército." 
Continua o General Góes Monteiro: 
"Seria um primeiro e largo passo para nos afastar de inclassificáveis salteadores de posições, com os 

quais os militares não se devem confundir." Por fim, Sr. Presidente, lerei o que disse o General Góes 
Monteiro: 

"O mot d'ordre do Exército é, pois, daqui por diante: Assegurar o livre exercício do Poder Constituído, 
preparar-se para defender a integridade do Brasil, não servir a partidos nem a homens, servir à Pátria." 

Queria perguntar aos manes, aos penates, aos lares de Caxias, de Osório, de Deodoro, de Floriano, 
do General Góes Monteiro, de Benjamin Constant se seria possível que essa emenda seja condenada pelo 
Palácio do Planalto e que o Senado obedeça às suas ordens. Não acredito porque, então seria a subversão 
da hierarquia, e hierarquia quer dizer governo sagrado. Está aqui o nobre Senador Padre Calazans que 
sabe perfeitamente o que isto quer dizer. (Riso.) A hierarquia não pode ser discutida por meia dúzia de 
cidadãos que se julgam donos do Brasil. 

Ora, Sr. Presidente, diante do exposto conclamo o Egrégio Senado a que medite um segundo. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Nobre Senador Silvestre Péricles, V. Ex.ª é a favor ou contra a 

emenda? 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sou a favor, aliás, sou o autor dela. 
Perdi dois destaques de emendes por não estar presente no plenário. Tenho que ser obediente à lei. 
A emenda que estou defendendo neste momento é a de nº 139, e diz nobre Senador Pedro Ludovico, 

a quem agradeço muito o aparte. 
 

EMENDA Nº 139 
 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"São extensivas aos oficiais das Forças Armadas as vantagens previstas para as praças, constantes 

do art. 99 e § 2º do mesmo artigo, tudo da Lei nº.1.316, de 20 de janeiro de 1951." 
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“Parágrafo único – Aplicar-se-á aos oficiais toda a legislação sobre o presente artigo, que até esta 
data atingia somente as praças das Forças Armadas." 
 

LEGISLAÇÃO CITADA 
 

1 – Art. 99 da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951: "A etapa será paga à praça que estiver 
desarranchada na forma dos regulamentos militares.” 

2 – "§ 2º do art. 99 da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951: 
O suboficial, o subtenente e o sargento farão jus, ainda, a uma etapa suplementar, quando prontos, 

no exercício de suas funções; ou Matriculados nas escolas ou cursos, em trânsito, férias, em quaisquer 
dispensas, licenciados para tratamento de saúde ou de pessoa da família." 

Pela Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951 art. 99, Etapa é a importância em dinheiro correspondente 
ao custeio da ração comum, no local." Agora, vou ler a justificação que é a pura expressão da verdade: 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – A emenda não acarreta um aumento muito grande da despesa? 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Direi ao Senador Pedro Ludovico, mais adiante: 

 
Justificação 

 
"1 – No projeto de aumento oriundo do Poder Executivo era proposta a extinção da etapa 

suplementar paga aos sargentos, bem como a diminuição monetária da etapa comum. Por Motivos 
altamente justificáveis e elogiáveis, a Câmara dos Deputados houve por bem derrubar aquelas propostas, 
prejudiciais aos dedicados sargentos das nossas Forças Armadas. 

2 – No entretanto, devido talvez à pressa com que o assunto foi estudado, aquela nobre Casa deixou 
de corrigir um erro que, há muito, consta do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares, não 
estendendo as etapas aos oficiais. 

3 – Por natureza e formação, e por força dos regulamentos militares, são os oficiais impedidos de 
expressar suas necessidades." 

É o decoro militar. 
"Assim, cabe ao Senado Federal aprovar esta emenda, que corrige perigos e injustiças. 
4 – Esta vantagem atribuída somente às praças prejudica um dos princípios básicos das Forças 

Armadas, com profundo reflexo a disciplina, ou seja, caso esta situação permaneça, haverá subtenentes e 
sargentos com remunerações maiores que os de seus superiores hierárquicos, principalmente os oficiais 
subalternos. 

5 – É humilhante e constrangedor ao chefe ganhar menos que o seu subordinado." 
Penso que até na própria Rússia – nunca estive Iá – o Chefe da Nação, o Sr. Nikita Kruchev, não 

ganhará como um operário comum, e lá o regime é comunista. 
Dessa maneira, Sr. Presidente, surpreendo-me que o Brasil esteja com um comunismo invertido. 
"6 – Ressalte-se o trabalho árduo e diário dos militares de todas as categorias, servindo a maioria em 

locais de baixa condição de vida e com seus quartéis afastados dos centros urbanos, com regime de tempo 
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integral, sem perceberem qualquer remuneração por isto sem poderem exercer, pelos seus próprios 
deveres, outra profissão." 

É claro que os militares não podem exercer outra profissão. 
Continuando minha leitura, respondo agora ao aparte que me foi dado pelo eminente Senador Pedro 

Ludovico. 
"7 – Esta emenda pouco ônus acarretará à Fazenda Nacional, pois a verba para uma das etapas, a 

comum, já está prevista no orçamento da União. Só restará a suplementar, que é relativamente pequena." 
Elaborei esta emenda não sem antes ouvir os Oficiais, pois não faço coisa alguma sem base, no ar. 
Sr. Presidente, em face do exposto, terminarei minha exposição. Quis apenas ajudar aos nobres 

Senadores, homens eminentes, patriotas, responsáveis pelos destinos deste País. Não somos mais 
juventude; atingimos a idade madura e alguns, como o orador que ocupa a tribuna neste momento, já 
alcançaram a velhice. Não podemos, portanto, orientar o Brasil para um comunismo invertido, como disse. 

Imaginem V. Ex.ª, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o superior ganhar menos do que o inferior, a não 
ser que venha a se casar! Mas, se não foi possível, a esse oficial, encontrar a deusa inspiradora dos seus 
sonhos, será ele obrigado a casar-se? 

Peço a V. Ex.ª, Sr. Presidente, e aos nobres Srs. Senadores, que antes da votação da emenda – pois 
estou informado de que veio uma ordem do Palácio do Planalto para que não seja aprovada – a examinem 
bem. Não recebo ordens de quem quer que seja e tampouco – acredito, – os nobres colegas desta Casa. 
Ordem, só de Deus, que é a ordem primeira. O mais é só a nossa consciência e o dever de sermos justos. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Tem a palavra o nobre Senador Daniel Krieger. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, Srs. Senadores; o eminente Senador Silvestre Péricles 

de Góes Monteiro, – a quem me prendem tantos laços de afeto e de admiração – não faz, naturalmente, a 
injúria de pensar que possamos votar sob pressão de qualquer outro Poder. 

O entendimento que poderia ter havido, mas não houve, entre S. Ex.ª o Sr. Presidente da República, 
o Conselho de Ministros e o Senado da República, seria profundamente normal e legal, porque o sistema 
parlamentar de governo estabelece esse entrosamento e esse entendimento. É mesmo de lamentar que o 
Presidente do Conselho não esteja presente e se tenha mostrado até omisso quando se discutem assuntos 
do interesse vital da Nação. Mas acontece um paradoxo. Concordamos com o Senador Silvestre Péricles. 
Achamos que seria uma subversão hierárquica atentatória à disciplina se sargentos ganhassem mais que 
oficiais. Creio que S. Ex.ª teria toda a razão, porque a hierarquia se estabelece também pelos vencimentos. 

Pelo projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e sufragado pelo Senado da República, já não 
ocorre essa anomalia. 

Tenho, em meu poder, tabela que me foi oferecida pelos assessores militares... 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – È a mesma que eu tenho aqui. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – ...e vou demonstrar, pela mesma, que não há a hipótese figurada pelo 

eminente Senador: 
Um 3º-sargento, pela tabela aprovada, passa a ganhar Cr$ 41.500,00, incluída a etapa; um 2º-

sargento – Cr$ 47.800,00, incluída a etapa; um 1º-sargento – Cr$ 52.400,00; um subtenente – Cr$ 
53.800,00; -um 2º-tenente – Cr$ 54.740,00; um 1º-tenente – Cr$ 63.000,00 e um capitão – Cr$ 69.640,00. 
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Portanto, não há a subversão de hierarquia. Foi esse o motivo que nos levou, por um imperativo de 
justiça, a votar contra o destaque requerido pelo eminente Senador Silvestre Péricles. Em vez de 
delongarmos para depois rejeitar a emenda como injusta, o critério saudável para abreviar nossos trabalhos 
seria rejeitar o destaque requerido. 

Foi por este motivo que a bancada da Minoria votou contra o destaque requerido pelo eminente 
Senador Silvestre Péricles. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o destaque requerido pelo Sr. 
Senador Silvestre Péricles, para a Emenda nº 139. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está rejeitado. 
O SR. SILVESTRE PERICLES (pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Vai-se proceder à verificação de votação 

solicitada pelo nobre Senador Silvestre Péricles. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam o destaque. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que aprovaram o destaque e levantar-se os que o rejeitam. 

(Pausa.) 
Votaram a favor do destaque 23 Srs. Senadores e contra 20. 
Está aprovado o requerimento de destaque. (Pausa.) 
É lido a seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 233, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado da seguinte emende ao projeto: Emenda nº 141. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Paulo Fender. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 234, DE 1962 

 
Nos termos dos arts 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 56. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Jarbas Maranhão – Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento de destaque dos 

nobres Senadores Gilberto Marinho e Jarbas Maranhão, para a Emenda nº 56. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Está rejeitado. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA (pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Vai-se proceder à verificação de votação 

requerida pelo nobre Senador Nogueira da Gama. 
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Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam o requerimento de destaque. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que o aprovaram e levantar-se os que rejeitam. (Pausa.) 
Votaram a favor 24 Srs. Senadores e contra 8. 
Está aprovado o destaque. (Pausa.) 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 235, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 154. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Rui Palmeira. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa.) 
Está rejeitado. 
O SR. DANIEL KRIEGER (pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação de votação. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Vai-se proceder à verificação de votação requerida pelo 

nobre Senador Daniel Krieger. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam o requerimento de destaque. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que o aprovaram e levantar-se os que o rejeitam. (Pausa.) 
Votaram a favor 23 Srs. Senadores e contra 18. O requerimento está aprovado. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 236, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230 letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da seguinte emenda ao projeto: Emenda nº 160. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O SR. DANIEL KRIEGER (pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Vai-se proceder à verificação de votação requerida pelo 

nobre Senador Daniel Krieger. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam o requerimento. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que o aprovaram e levantar-se os que rejeitam. (Pausa.) 
Votaram a favor do requerimento 19 Srs. Senadores e contra 21. 
Está confirmada a rejeição. 
O Sr. Gilberto Marinho se ausenta da Presidência, assumindo-a o Sr. Rui Palmeira. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Em votação o grupo de emendas  

com pareceres contrários e pareceres divergentes. De acordo com requerimento apro- 
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vado na sessão matutina, essas emendas serão votadas de uma só vez, ressalvados, naturalmente, os 
destaques. 

Aprovados. 
A bola branca é pela aprovação das emendas e a bola preta, pela rejeição. 
Sr. 1º-Secretário vai proceder à chamada que será do Norte para o Sul. 
(Procede-se-à chamada) 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Votaram 44 Srs. Senadores. Vai-se proceder à apuração. 

(Pausa.) 
Votaram a favor 5 Senadores; votaram contra 39 Srs. Senadores. 
As emendas foram rejeitadas. 
Passa-se à votação das emendas destacadas. 
O SR. GUIDO MONDIN (pela ordem): – Sr. Presidente, desejo formular duas perguntas. A primeira é 

a de que me informe V. Ex.ª quantas emendas rejeitadas pelas Comissões tiveram destaque aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Das emendas que mereceram parecer contrário, por 

unanimidade, em algumas Comissões, tiveram destaque aprovado quatorze. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Obrigado a V. Ex.ª  
A segunda pergunta é a seguinte: partindo do pressuposto de que a aprovação dos destaques 

implicará fatalmente na aprovação dessas emendas, não poderíamos votá-las em globo? 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmaria): – Impossível, porque a dedução de V. Ex.ª não é correta. A 

aprovação do destaque não implica a aprovação das emendas. De acordo com o § 2º, do art. 295, do 
Regimento Interno, as emendas destacadas serão votadas uma a uma, classificadas segundo a ordem dos 
dispositivos do projeto, e, em relação a cada dispositivo, na ordem estabelecida no art. 246, § 1º 

O SR. GUIDO MONDIN: – Obrigado a V. Ex.ª 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Vai-se proceder à votação das emendas destacadas na 

forma do Regimento. 
Em votação a Emenda Aditiva nº 19 ao art. 1º do projeto, com pareceres contrários da Comissão de 

Constituição e Justiça, e favorável das Comissões de Projetos do Governo e de Finanças. 
Vai-se proceder à votação. 
Os Senhores Senadores que votarem a favor da Emenda nº 19, utilizarão esfera branca; os que 

votarem contra, esfera preta. 
A chamada será feita do Sul para o Norte. 
(Procede-se à chamada.) 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Votaram 48 Senadores. Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 
Votaram a favor 37 Senadores; votaram contra, 11. 
A emenda foi aprovada. 
É a seguinte: 

 
EMENDA Nº 19 

 
Ao art. 1º entre as palavras base e os valores, inclua-se "a razão horizontal". 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Em votação a Emenda nº 46 que tem parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça com subemenda; pareceres contrários das Comissões de Projetos do Governo e 
de Finanças. 
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A subemenda da Comissão de Constituição e Justiça, regimentalmente, deverá ter preferência. No 
entanto, o nobre Senador Aloysio de Carvalho enviou à mesa Requerimento de Preferncia para a emenda, 
que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 237, DE 1962 
 

Nos termos dos arts. 212, letra p, e 309, nº 2, do Regimento Interno, requeiro preferência para a 
Emenda nº 46 ao projeto antes da respectiva subemenda, para efeito de rejeição a fim de ser votada antes 
da de nº... 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Aloysio de Carvalho. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Em votação o Requerimento de Preferência para que seja 

votada a emenda antes da subemenda. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Passa-se à votação da emenda. 
Qualquer que seja o resultado da votação da emenda, a subemenda estará prejudicada. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, quero esclarecer 

ao Plenário o seguinte: a Entenda nº 46 eleva o teto dos vencimentos dos professores catedráticos para 
setenta mil cruzeiros. Elevado esse teto, evidentemente os professores catedráticos terão, pelo projeto, um 
aumento superior aos quarenta por cento, que é a percentagem geral que estamos concedendo aos 
funcionários. Não vejo razão para essa elevação do teto. 

Os professores catedráticos percebem os vencimentos de quarenta mil cruzeiros estabelecidos pela 
Lei nº 3.780, é há no projeto o art. 11 que declara, sem qualquer dúvida, que os vencimentos dos 
professores catedráticos serão majorados de quarenta por cento. 

Está esse artigo assim redigido: 
"O vencimento dos professores catedráticos do ensino superior, do Colégio Pedro II e dos Delegados 

de Policia, de que trata o art. 15 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, ficam majorados em quarenta por 
cento, observados, quanto aos últimos, o disposto no art. 12 desta lei." 

A Comissão de Constituição e Justiça havia apresentado uma subemenda. Verificamos, porém, 
posteriormente, através de consulta aos componentes dessa Comissão, que a subemenda não satisfaz 
porque iguala vencimentos além da majoração dos quarenta por cento. 

Assim, a intenção do destaque é que seja rejeitada a Emenda nº 46 e sacrificada a respectiva 
subemenda, para que prevaleça o art. 11 do Projeto. Este é que está dentro do sistema do aumento, dando 
quarenta por cento de aumento aos professores catedráticos do ensino superior, aos professores 
catedráticos do Colégio Pedro II e aos Delegados de Polícia de que trata o mencionado art. 15 da Lei nº 
3.780. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Vai-se proceder à votação da Emenda nº 46. 
Os Srs. Senadores que votarem a favor utilizarão esfera branca; os que votarem contra, esfera preta. 
A chamada será feito do Norte para o Sul. 
(Procede-se à chamada.) 
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O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Votaram 48 Srs. Senadores. Vai-se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram a favor 12 Srs. Senadores; votaram contra 36. 
A emenda foi rejeitada. 
É a seguinte: 

 
EMENDA Nº 46 

 
Redija-se assim o art. 11: 
Art. 11 – Os vencimentos dos professores catedráticos do ensino superior, do Colégio Pedro II e dos 

Delegados de Polícia, de que trata o art. 75 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, são fixados em Cr$ 
70.000,00 (símbolo 4-C). 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Fica prejudicada a subemenda. 
É a seguinte: 

 
SUBEMENDA Nº 3 

 
(A Emenda nº 46) 

 
Redija-se assim o art. 11: 
"Art. ... Os vencimentos dos professores catedráticos do ensino superior são fixados, por força do 

aumento constante desta lei, em Cr$ 65.800,00. 
Parágrafo único. Terão iguais vencimentos os professores catedráticos do Colégio Pedro II e os 

Delegados de Polícia de que trata o art. 75 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, observado quanto aos 
últimos o disposto no art. 12 desta lei. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – passa-se à votação da Emenda nº 30, que tem pareceres 
contrários da Comissão de Constituição e Justiça e favorável das Comissões de Projetos do Governo e de 
Finanças. 

Há subemenda da Comissão de Finanças, que tem preferência para a votação, uma vez que substitui 
o texto da emenda. 

A aprovação da subemenda prejudica a emenda.Vai-se proceder à votação da subemenda oferecida 
à Emenda nº 30. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente e Srs. Senadores, o 
art. 30 do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados contém uma ressalva que, no fundo, não tem 
sentido, não constituindo expressão nitidamente aceitável. A restrição que ela encerra pode, porém, 
estabelecer alguma dúvida e, por isso, a Comissão de Finanças e a do Projeto do Governo aprovaram a 
subemenda que V. Ex.ª submete agora a votação, excluindo a ressalva que sé acha no referido projeto. 

O parágrafo único, do art. 6º está assim redigido: 
"Fica concedido aos servidores em atividade, que se encontrem nas condições do art. 9º da Lei nº 

3.826, de 23 de novembro de 1960, um aumento de 40% (quarenta por cento), calculado sobre os 
respectivos vencimentos reajustados na forma daquele artigo..." 

Refere-se à Lei da Paridade. Acrescentando agora: 
“...ressalvados os servidores compreendidos no art. 14 desta lei e os que após 23 de novembro de 

1960, tiveram modificações nos níveis ou símbolos de seus vencimentos." 
Entre esses servidores estão os magistrados que, pelo projeto ora em votação, são também 

aumentados. 
Entendemos, Sr. Presidente, que esta ressalva não tem sentido. É confusa e  

sem maior expressão. Por que ressalvar, neste texto legal, es servidores comprendidos  
no art. 14 desta mesma lei, isto é, os magistrados e funcionários da 
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Secretaria dos Tribunais, não tem expressão. Portanto, não há qualquer conteúdo nessa ressalva, 
uma vez que, pela lei, gozarão do aumento. A emenda está assim redigida: 

 
EMENDA Nº 30 

 
Suprima-se no parágrafo único do art. 6º, a expressão “e os que após 23 de novembro de 

1960, tiveram modificações nos níveis ou símbolos de seus vencimentos”. 
Vários funcionários sofreram modificações no nível dos seus vencimentos; uns mais, outros 

menos. 
Assim, para evitar dúvidas na interpretação do DASP – não do Poder Judiciário, porque, este, 

tenho a certeza, chamado a aplicar o preceito da lei, não interpretaria que há qualquer exclusão. 
Esta, realmente, não existe. 

Assim, para que o texto fique escoimado da possibilidade de controvérsia, entendemos nós, os 
Membros das Comissões de Projeto do Governo e de Finanças aceitar a subemenda, expungindo 
essa ressalva inteiramente inóqua. 

A Comissão de Finanças foi além: expungiu também a ressalva do art. 14.  
Para a subemenda da Comissão de Finanças não foi requerido destaque. 
Só votaremos o destaque requerido para a subemenda referente apenas à segunda parte do 

texto. 
Desta forma,-penso que o Senado decidirá com acerto e justiça, escoimando o projeto das 

impropriedades nele contidas, votando a favor da subemenda. (Muito bem!) 
O SR. LIMA TEIXEIRA (Para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, estou inteiramente de 

acordo com os argumentos apresentados pelo eminente Senador Nogueira da Gama: S. Ex.ª, 
Membro da Comissão de Finanças, acompanhou de perto o andamento do projeto, e tem carradas de 
razão ao pedir a aprovação da subemenda. 

Este o pensamento da Maioria e, por isso, sugeriria. fosse aprovada a subemenda. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Vai-se proceder à chamada para votação, que será 
feita do Sul para o Norte. 

Procede-se à chamada 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Votaram 48 Srs. Senadores. Vai-se proceder à 

apuração. (Pausa.) 
Foram encontradas na urna 42 esferas brancas e 6 esferas pretas. 
A Subemenda foi aprovada. 
É a seguinte: 
 

SUBEMENDA Nº 1-CF 
 
Suprimam-se as seguintes expressões do parágrafo único do art. 6º: 
“... ressalvados os serviços compreendidos no art. 14 desta lei e os que após 23 de novembro 

de 1960 tiveram modificações nos níveis ou símbolos de seus vencimentos.” 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Fica prejudicada a emenda, que é a seguinte: 
 

EMENDA Nº 30 
 
Suprima-se no parágrafo único do art. 6º a expressão “e os que após 23 de novembro de 1960, 

tiveram modificações nos níveis ou símbolos de seus vencimentos”.  
Em votação a Emenda nº 52, com pareceres contrários de todas as Comissões. 
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O SR. VENÂNCIO IGREJAS (Para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o esforço 
durante já quase quatro séculos, de brasileiros de todos os rincões desta imensa Pátria, fixou à beira da 
Guanabara a Cidade do Rio de Janeiro, para orgulho da nossa própria raça. Durante duzentos anos serviu, 
dedicadamente, de Capital do Brasil. 

Há dois anos; houve a transferência da Capital da República. Nós, do Rio de Janeiro, desejamos êxito e- 
progresso para Brasília, para que os brasileiros de hoje e do futuro se orgulhem da nova Capital, da mesma 
forma por que se orgulharam da velha Cidade do Rio de Janeiro. 

A mudança repentina, no entanto, criou dificuldades que a cada instante estão sendo corrigidas. É o caso 
da Emenda nº 52,-que ofereci ao Projeto nº 21, de 1962. 

A proposição prevê, de fato, aumento de vencimentos para os funcionários federais transferidos para o 
Estado da Guanabara ao ensejo da transferência da Capital da República. No entanto, Sr. Presidente, este 
aumento onera o Estado da Guanabara. 

A Lei Santiago Dantas assegurou aos magistrados e ao Ministério Público, que até sua aposentadoria ou 
morte, seus proventos seriam pagos pela União Federal. 

O projeto ora em exame na Câmara Alta prevê o mesmo, de maneira explícita, quanto aos servidores da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no que faz justiça. Assim, será justo assegurar igual tratamento também 
aos mais servidores transferidos, corno os da Polícia Civil, os serventuários da Justiça, os funcionários de 
Cartórios e outros pequenos órgãos transferidos. 

As três Comissões, talvez não suficientemente esclarecidas, emitiram pareceres contrários à emenda de 
minha autoria, que reproduz, de certo modo, a Emenda nº 51, de meu eminente colega de Bancada; o nobre 
Senador Gilberto Marinho, do Partido Social Democrático. Carioca, sempre vigilante na defesa dos interesses do 
Estado da Guanabara, que condignamente representa no Senado Federal. 

Não se trata, Sr. Presidente, de ajuda a um Estado, o que poderia parecer discriminatório; trata-se, isto 
sim, de não abandonar a União Federal seus antigos servidores, que por tanto tempo lhe prestaram inestimáveis 
serviços é que foram transferidos, à sua revelia, da União para o Estado da Guanabara, onerando-o de maneira 
insuportável. 

Trata-se, assim, de atender à situação transitória que ainda vive o Estado da Guanabara, como 
conseqüência da mudança precipitada da Capital da República. Aliás, o ônus federal cessará com a 
aposentadoria ou com a morte desses servidores. 

Trata-se Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, de um respeito aos direitos individuais desses velhos 
servidores, e, ao mesmo tempo, de não sobrecarregar o Estado da Guanabara, que recebeu vinte mil 
funcionários da União Federal e que, nesta fase de transição não pode arcar com o ônus de milhões de cruzeiros 
resultantes deste aumento. 

É óbvio, portanto que a União Federal deve ainda suportar os encargos desse aumento. Na 
realidade, não se trata de fazer a União Federal pagar, por uma discriminação; a funcionários estaduais mas 
sim a antigos funcionários federais transferidos para o novo Estado, em condições aliás sui generis. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Ex.ª (Assentimento do orador.) – Acabo de ser informado – não 
sei se é verdade -que o Estado da Guanabara aumentou os vencimentos dos seus funcionários, excluindo 
aqueles pagos pela União. Ora, se não dermos a vantagem dos quarenta por cento a esses funcionários, eles 
continuarão a perceber pelos cofres da União, mas sacrificados, porque não terão sido beneficíados pelo 
aumento dos funcionários do Estado da Guanabara, nem pelo dos funcionários da União! 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – È uma honra ver que o nobre Senador João Villasbôas se adianta na 
argumentação que estou desenvolvendo neste discurso. 
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De fato houve um aumento nos vencimentos dos funcionários da Guanabara em que foram excluídos 
os funcionários federais transferidos para o Estado. Se agora não ocorrer o reajuste, esses dedicados 
servidores permanecerão em situação de desigualdade, o que é profundamente desumano e injusto. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite-me V. Ex.ª um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com muita honra. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – V. Ex.ª está desenvolvendo uma argumentação muito justa, e o faz 

com tanta propriedade – como, de resto, em todas suas intervenções nesta Casa – ao defender esta 
emenda, cuja justiça é de tal modo evidente, que encontrou, desde logo, guarida e simpatia nos espíritos e 
nos corações de todos os eminentes Líderes e ilustres Senadores que examinaram a matéria nas 
Comissões. Tive, agora, o ensejo de recolher opiniões favoráveis, entre outras, as dos nobres Senadores 
Daniel Krieger, Lima Teixeira e João Villasbôas, que acaba de emiti-la, como a do nobre Senador Aloysio de 
Carvalho e de modo geral de todos aqueles que estudaram a matéria nas Comissões. A injustiça que V. 
Ex.ª ressalta é tanto mais flagrante quando sabemos que esses funcionários deveriam receber, em outra 
oportunidade, o aumento concedido pelo Estado da Guanabara a seus servidores, mês não o receberam 
porque sua situação se regia por disposições especiais. Basta lembrar que os servidores que o requereram 
nem puderam ser transferidos pela Lei San Tiago Dantas, porque é vedado, fundamentalmente, pela 
Constituição e pela Lei nº 1.711, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Por 
conseguinte, seria iníquo, incompreensível que o Senado,que tem sempre agido com a maior isenção e alto 
espírito de compreensão, deixasse agora de aquinhoar a esses servidores que se regem por dispositivos 
especiais e que não puderam ser beneficiados, em face da Lei San Tiago Dantas, pelo aumento de 
vencimentos conferido aos seus colegas servidores federais, pois, transferidos para o Estado, não poderiam 
receber qualquer benefício, porque a lei veda terminantemente. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Agradeço o aparte esclarecedor de V. Ex.ª 
Verifica-se, portanto, que todo o Senado parece estar favorável à aprovação da Emenda nº 52, 

apesar de os três pareceres, das três Comissões, que apreciaram a matéria, no seu âmbito técnico, serem 
contrários. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Pois não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Desejava apenas consignar que estou de pleno acordo com V. Ex.ª 

que não está apenas defendendo os interesses do. Estado da Guanabara mas os dos próprios funcionários. 
Se esta emenda não for aprovada, além de constituir uma injustiça clamorosa, iria prejudicar sobremodo a 
esses funcionários, porque o Estado da Guanabara, no ano em cursos não está em condições de atender 
às despesas resultantes do aumento de vencimentos dos servidores transferidos. Quero trazer, portanto, o 
meu integral apoio, que é também o da Bancada do PTB, da Guanabara, ao discurso que V. Ex.ª está 
proferindo, em defesa da Emenda nº 52. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Muito obrigado a V. Ex.ª  
O SR. RUI CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com muito prazer. 
O SR. RUI CARNEIRO: – Quero dizer a V. Ex.ª que a Emenda nº 52, que defende tão 

brilhantemente, contará, estou certo, com o apoio do Senado. Foi oportuno necessário lhe fizesse V. Ex.ª, 
ilustre representante do Estado da Guanabara, a defesa, com a solidariedade dos não menos ilustres 
Senadores Gilberto Marinho e Caiado de Castro, para melhor esclarecer o Plenário. Nós, que lutamos nas 
Comissões, estamos, naturalmente, em melhores condições de apreciá-la. Venho, pois, hipotecar a minha 
integral solidariedade às suas palavras e declarar-me de pleno acordo com a emenda que terá, esperamos, 
magnífica vitória. 
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O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Muito agradecido a V. Ex.ª 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Pois não. 
O SR. SÉRGIO MARINHO:– Quero, com este aparte mostrar-me solidário com à emenda de V. Ex.ª 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Obrigado a V. Ex.ª  
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Quero juntar o meu apoio à emenda de V. Ex.ª, que é, 

positivamente, de inteira justiça. Esses funcionários bem a mereceram. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Muito obrigado. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, agradeço mais uma vez os apartes de meus nobres colegas. Já a 

esta altura, posso dizer que vitoriosa está a Emenda nº 52. 
Realmente, o Senado Federal, que por tantos anos viveu momentos de glória na ex-Capital da 

República, há de fazer justiça aos funcionários transferidos para o Estado da Guanabara e, acima de tudo, 
irá possibilitar à cidade do Rio de Janeiro, sempre próspera, que continue a ser o orgulho de nosso País. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Vai-se preceder à votação. 
Os Srs. Senadores que votarem a favor, utilizarão esfera branca os que votarem contra, esfera preta. 
A chamada será feita do Norte para o Sul. 
Procede-se à chamada. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Votaram 46 Senadores. Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 
Votaram a favor 38 Senadores; votaram contra 8. 
A emenda foi aprovada. 
É a seguinte: 
 

EMENDA Nº 52 
 
Suprimam-se os §§ 1º e 3º do art. 12 e dê-se ao artigo a seguinte redação: 
Art. 12 – O aumenta de que trata esta lei é extensivo, na mesma base, ao pessoal do Poder 

Executivo lotado rios órgãos transferidos para o Estado da Guanabara, por força da lei nº 3.752, de 14 de 
abril de 1960. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Vai-se proceder à votação da Emenda nº 56, que tem parecer 
contrário da Comissão de Constituição e Justiça e pareceres favoráveis das Comissões de Projetos do 
Governo e de Finanças. 

Os Srs. Senadores que votarem a favor utilizarão esfera branca; os que votarem contra, esfera preta. 
A chamada será feita do Norte para o Sul. 
Procede-se à chamada. 
Votaram 48 Srs. Senadores. Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 
Votaram a favor, 29 Srs. Senadores; votaram contra, 19. 
A emenda está aprovada. 
É a seguinte: 
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EMENDA Nº 56 
 

Suprima-se do art. 13 a seguinte expressão:  
“não regidos pela legislação trabalhista." 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Passa-se à votação da Emenda nº 63, que tem pareceres 

_contrários das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e parecer favorável da Comissão de 
Projetos do Governo. 

Tem a palavra o nobre Senador Venâncio Igrejas. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente e Srs. Senadores, a 

Emenda nº 63 é daquelas que merecem a aprovação dos Srs. Senadores, pois visa única e exclusivamente 
suprir uma omissão. 

O art. 13 do projeto previa para os Consultores Jurídicos os membros do Serviço Jurídico da União, 
com fundamento no art. 14 da Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958, o aumento geral de 40%. Foi, todavia, 
aprovada emenda ao art. 17 na Câmara dos Deputados. Assim sendo, o art. 17 inicialmente mandava 
equiparar as gratificações, vantagens e vencimentos do Consultor-Geral da República aos do Procurador-
Geral da República. Foi, então, com muita justiça, aprovada a emenda que determinava fossem apenas os 
Consultores Jurídicos dos Ministérios e do Dasp equiparados aos Subprocuradores-Gerais da República. 

Com a aprovação da emenda na Câmara dos Deputados, ocorre uma vulneração na sistemática da 
carreira do Serviço Jurídico da União. As duas carreiras estão assim organizadas: 

Procurador-Geral da República; Subprocuradores-Gerais da República, Procuradores da República, 
1ª categoria; Procuradores da República, 2ª categoria. 

O Serviço Jurídico da União está organizada: Consultor-Geral da República; Consultores Jurídicos e 
Assistentes Jurídicos e Assessores. 

Segundo o projeto, os postos mais altos – o de Consultor-Geral da República e os de Consultores 
Jurídicos – estão equiparados ao Procurador-Geral e aos Subprocuradores. Por que então os postos 
inferiores – Assistentes Jurídicos Assessores – não são equiparados também ao Procuradores de primeira e 
segunda categorias? 

Parece-me ato de profunda justiça o Senado aprovar esta emenda, tanto mais porque, se não o fizer, 
haverá disparidade entre os dois postos da carreira e os inferiores. Isso, evidentemente, quebraria, toda a 
sistemática administrativa do Serviço Jurídico da União. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores; espera o autor da Emenda que ela seja aprovada, pois que se 
trata, única e exclusivamente, de fazer a correção de uma omissão do projeto. Dentro do critério adotado 
nesta Câmara Alta, temos exatamente emendado proposições afim de corrigir os erros, as deficiências, as 
omissões e também os exageros, do Projeto que vem da Câmara dos Deputados. 

Esperamos, portanto, que a Emenda nº 63 seja aprovada pelos Srs. Senadores, como é de inteira 
justiça e inclusive de necessidade, para que persista a sistemática administrativa, a fim de que não haja 
disparidades da carreira no Serviço Jurídico da união. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com o todo o prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª, mais uma vez, pleiteia justiça para os funcionários que bem 

servem ao País. O Contrário seria uma iniqüidade e não é possível que o Senado a pratique, uma vez que 
traria transtornos ao serviço público, tirando do indivíduo o incentivo para que exerça suas funções com 
dignidade e sinceridade. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Agradeço o aparte do nobre Senador  
Fernandes Távora. Termino, Sr. Presidente, com palavras de esperança e fé em que a 
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emenda seja aprovada. O Senado não permitirá injustiça, iniqüidade e omissão no projeto em exame, o que 
sacrificaria a laboriosa e eficiente classe dos Assistentes Jurídicos e dos Assessores, que tão merecem ficar 
inferiorizados na sua carreira. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Vai-se proceder à votação da Emenda nº 63. 
A chamada será feita do Sul para o Norte. 
Procede-se à chamada. 
Votaram 47 Srs. Senadores. (Pausa.) 
Vai-se proceder à apuração. 
Foram recolhidas 26 esferas brancas e 21 esferas negras. 
A emenda está aprovada. 
É a seguinte: 

 
EMENDA Nº 63 

 
Acrescente-se ao art. 17 o seguinte: 
Art. 17: ...................................................................................................................................................... 
Parágrafo único. "Aos demais membros do Serviço Jurídico da União, de que trata a Lei nº 3.414, de 

20 de junho de 1958, em seu art. 4º itens III e IV, são atribuídos, respectivamente, os mesmos vencimentos, 
gratificações e vantagens dos Procuradores da República de 1ª Categoria e dos Procuradores da República 
de 2ª Categoria, observada a exceção deste artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Deveríamos prosseguir na votação; entretanto, é evidente a 
falta de número no Plenário. Nestas condições, vou encerrar a sessão convocando os Srs. Senadores para 
outra, extraordinária às 21 horas, com a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Continuação da votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962. (nº 4,002-C, de 
1962 na Casa de origem) que fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da União, institui 
empréstimo compulsório, altera a legislação do Imposto de Renda, autoriza emissão de títulos de 
recuperação financeira, modifica a legislação sobre emissão de letras e obrigações do Tesouro Nacional e 
dá outras providências (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 203, de 1962, aprovado na sessão anterior), tendo Pareceres: I – Sobre o 
Projeto (nºs 111 e 112, de 1962): – da Comissão de Projetos do Governo, favorável, com as emendas que 
oferece, sob nºs 1 a 16 – CPG; – da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e às Emendas nºs 1 a 16-
PG e oferecendo a Emenda nº 17-CF; II – Sobre as emendes de Plenário: – da Comissão de Constituição e 
Justiça, favorável às de nºs 11-CPG; 13 a16-CPG, 17-CF, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 57, 67, 
70, 71, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 139, 158, favorável, com subemendas, às de nº 14, 15, 46, 
50, 83, 164; contrário às de nºs 12, 18,19, 25, 26, 27, 30, 31 a 36, 41 a 45, 47 a 49, 51 a 56, 58 a 66, 68, 69, 
72 a 82, 84 a 100, 103 a 109, 113, 116 a 138, 140 a 152, 154 a 157, 159 a 163; – da Comissão de Projetos 
do Governo, favorável às de nºs 19, 30, 32 (como subemenda à emenda nº 10-CPG), 37 (como subemenda 
à de nº 2-CPG), 56, 67, 61, 62 (como subemenda à emenda nº 13-CPG), 63, 72, 84, 86 (como subemenda 
à Emenda nº 14-CPG), 87, 97, 104, 124, 126, 158 e 161; favorável com subemenda às de nºs 17, 68 e 147; 
contrário às Emendas n nºs 18, 20 a 29, 33 a 55, 58 a 60, 64 a 67, 69, 71, 73 a 83, 85, 88 a 96, 98 a 103, 
105 a 119, 120 a 123, 125, 127 a 140, 141 a 157, 159, 160, 162 a 164; – da Comissão -de Finanças, 
favorável às de nºs 19, 30, 32, 37, 48, 53, 57, 68, 61, 62, 72, 73, 74, 76, 84, 86, 98, 99, 104, 110, 124, 147 e 
158; contrário às de nºs 18, 20 a 29, 31, 33 a 36, 38 a 55, 59 e 60, 63 a 71, 75, 77, 78, 79 a 83, 85, 87, 88 a 
97, 100 a 103, 105 a 109, 111 a 123, 125 a 146, 148 a 157, 159 e 160 a 164. 
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2 
 

Discussão suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 374, de 1952 (nº 
1.804, de 1952, na Casa de origem), que regula os direitos civis da mulher casada, e dá outras providências 
(redação oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 106, de 1962). 
 

3 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 211, de 1962, pelo qual os Srs. Senadores Afrânio 
Lages, Barros Carvalho (Líder do PTB) e Lima Teixeira (Líder da Maioria) solicitam o cancelamento da 
urgência concedida na sessão de 15 do corrente, em virtude da aprovação do Requerimento nº 201, de 
1962, para o Projeto de Lei da Câmara nº 144, de 1961, que regula a repressão ao abuso do poder 
econômico. 
 

4 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 212, de 1962, pelo qual os Srs. Senadores Afrânio 
Lages, Barros Carvalho (Líder do PTB) e Lima Teixeira (Líder da Maioria) solicitam o cancelamento da 
urgência concedida na sessão de 15 do corrente, em virtude da aprovação do Requerimento nº 196, de 
1962 para o Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 1962, que determina a marcação do preço de venda em 
mercadorias postas no comércio e dá outras providências. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.) 



44ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 17 DE MAIO DE 1962 
 

(Extraordinária) 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, MOURÃO VIEIRA E JOAQUIM PARENTE 
 

Às 21 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Paulo Fender – Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – 

Sebastião Archer – Eugênio Barros – Mendonça Clarck – Mathias Olympio – Joaquim Parente – Fausto 
Cabral – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho– Reginaldo Fernandes – Dix-Huit 
Rosado – Argemiro de Figueiredo – Ruy Carneiro – Novaes Filho – Jarbas Maranhão – Barros Carvalho – 
Afrânio Lages – Ruy Palmeira – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira – 
Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Ary Vianna – Arlindo Rodrigues – Caiado de Castro – 
Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da Gama – Milton Campos – Moura 
Andrade – Pedro Ludovico – Coimbra Bueno – José Feliciano – João Villasbôas – Lopes da Costa – Alô 
Guimarães – Gaspar Velloso – Saulo Ramos – Daniel Krieger – Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A lista de presença registra o comparecimento de 51 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Vai ser lida a Ata, 

O Sr. 2º-Secretário lê a ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é aprovada sem debates. 
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
AVISO 

 
Nº GB-79, de 16 de maio de 1962, do Sr. Ministro da Fazenda, nos seguintes termos: 
Aviso nº GB-79 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de referir-se à solicitação apresentada pelo Governo do Estado de Minas Gerais ao 

Senado Federal, na forma do art. 63, item II, da constituição, e art. 343 do Regimento interno dessa egrégia 
Câmara, relativamente à autorização necessária para realizar operação de empréstimo junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, no montante de US$ 6.400.000,00 (seis milhões e  
quatrocentos mil dólares), destinado à concessão de crédito agrícola supervisiona- 
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dos e orientados e ao financiamento para casa própria aos agricultores daquele Estado, cujas condições 
principais podem ser assim resumidas: prazo de 30 (trinta) anos, com 1 (um) de carência, juros e comissão 
de serviço de 2%, pagáveis semestralmente. 

A operação referida foi aprovada pela Diretoria do Banco Interamericano, para financiamento com 
recursos do Fundo Fiduciário de Progresso Social, sendo desnecessário ressaltar as condições favoráveis 
em .que foi concedido o empréstimo e o grande significado e interesse que a operação representa para a 
região, pelo que não poderia o Governo federal deixar de lhe oferecer inteiro apoio. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.ª os protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Walter Moreira Salles. 
 

PARECERES Nºs 124 e 125, de 1962 
 

Nº 124, de 1962 
 

Da Comissão de Finanças sobre o Projeto de Lei da Câmara, nº 17, de 1962 (nº 3.323-B/61, na 
Câmara), que aplica aos cargos e funções do Quadro de Pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho da 2ª 
Região disposições das Leis nºs 3.780, de 12 de julho, 3.826, de 23 de novembro, ambas de 1960, e dá 
outras providências. 
 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O presente projeto de iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tem por finalidade 

aplicar aos cargos e funções do Quadro de Pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho da 2ª Região 
disposições da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960 (lei de classificação de cargos) e da Lei nº 3.826, de 23 
de novembro do mesmo ano (lei da paridade). 

A formulação do projeto resultou de Mensagens enviadas à Câmara das Deputados pelo referido 
Tribunal, em que foram propostas 1º) a criação de cargos para prover às necessidades de novas Juntas de 
Conciliação e Julgamento instituídas pela Lei nº 3.875, de 30 de janeiro de 1961; 2º) o acréscimo de alguns 
outros cargos destinados a melhor aparelhar os serviços administrativos e judiciários daquele Tribunal e de 
algumas das Juntas já existentes; 3º) a aplicação aos cargos e funções do Quadro do Pessoal dos órgãos 
da referida Justiça do Trabalho das citadas leis de classificação e paridade. 

A 2º Região da Justiça do Trabalho apresenta-se como a detentora de maior volume de trabalho, 
abrangendo além do Tribunal com sede na cidade de São Paulo, mais de 40 Juntas de Conciliação e 
Julgamento em todo Estado de São Paulo, 4 no Estado do Paraná e 2 no Estado de Mato Grosso. 

A Lei nº 1.979, de 8-9-53, que organizou o Quadro e os Serviços daquele Tribunal, não mais atende 
ao crescente aumento de encargos que lhe foram cometidos, em decorrência, quer do volume das questões 
trabalhistas que tem ocasionado inclusive o atraso no julgamento das questões por falta de pessoal, quer da 
aprovação de leis posteriores que criaram novas Juntas de Conciliação e Julgamento. 

Examinando a proposição dentro da esfera de sua competência, a Comissão de Serviço Público, não 
obstante reconhecer a discordância existente em vários de seus dispositivos em face do Projeto nº 21, que 
reajusta os vencimentos dos funcionários civis e militares da União, foi de parecer que, atendida a 
necessidade que há de aprová-lo em regime de urgência especial, se devia adotá-lo, nos termos em que foi 
enviado pela Câmara. 

A necessidade premente de se aprovar a matéria foi demonstrada reiteradas vezes por aquele 
Tribunal, através de diversas mensagens que encaminhou à Câmara dos Deputados. 
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O aspecto financeiro decorrente da criação dos cargos e da reorganização dos serviços do Tribunal 
está fundado em bases equilibradas e estritamente indispensáveis ao atendimento de suas reais 
necessidades. 

Diante do exposto, esta Comissão é de parecer que o projeto merece ser aprovado. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1962. – Daniel Krieger, Presidente – Ary Viana, Relator – Mem 

de Sá – Barros Carvalho – Lobão da Silveira – Saulo Ramos – Nogueira da Gama – Paulo Coelho – Lopes 
da Costa. 
 

Nº 125, de 1962 
 

Da Comissão de Serviço Público Civil sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 1962 (nº 3.323-
B/61, na Câmara), que aplica aos cargos e funções do Quadro do Pessoal dos órgãos da Justiça do 
Trabalho da 2ª Região disposições das Leis nºs 2.780, de 12 de junho, 3.826, de 23 de novembro, ambas 
de 1960, e dá outras providências. 
 

Relator: Sr. Padre Calazans 
O projeto de lei em exame, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 

Deputados, visa a aplicar aos cargos e funções do Quadro do Pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho 
da 2ª Região disposições das chamadas "Lei sobre Classificação de Cargos" e "Lei da Paridade”. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao reconhecer a necessidade da reorganização-geral 
de seu Quadro do Pessoal, deliberou que fosse solicitada ao Congresso Nacional a aplicação das 
supramencionadas leis. 

Cumpre salientar que o anteprojeto, quando propôs aos cargos do referido Tribunal, na sua 
especificação e atribuição, os vencimentos que constam do atual projeto, observou rigorosamente o 
disposto nas leis do Poder Executivo. 

O projeto atual mantém o mesmo número de cargos anteriormente solicitado nas duas mensagens 
enviadas por aquele Tribunal, acrescentando apenas em sua última mensagem o pedido da criação de 
cargos de taquígrafo a exemplo de todos os demais pretórios do país; 1 de médico para os socorros de 
urgência; 10 de porteiro de auditório para as juntas de Conciliação e Julgamento; 1 de ajudante de zelador; 
1 de ajudante de portaria e 1 de ajudante de almoxarife. 

Para se persuadir da absoluta necessidade de atender ao disposto na presente lei, basta ressaltar 
que, através de 5 Mensagens encaminhadas à Câmara, de acordo com o art. 97, II, da Constituição 
Federal, foram reiteradas a premência de se organizar o Quadro do Pessoal dos órgãos da Justiça do 
Trabalho da 2ª Região. 

A proposta da reorganização dos serviços administrativos e judiciários do referido Quadro, e da 
criação de novos cargos julgados necessários se impõe, não só em face de a Lei nº 1.979, de 8-9-53, não 
apresentar mais condições de atender à real situação daquele Tribunal, em face do volumoso trabalho que 
lhe foi imposto, como também em virtude das leis posteriores votadas que instituíram novos cargos nas 
Juntas de Conciliação e Julgamento concomitantemente criadas. 

Agravou-se, assim, a já sentida carência de pessoal, não correspondendo o atual Quadro às 
necessidades das tarefas normais a que estão obrigados os seus diversos órgãos. 

Como decorrência desta situação a Secretaria do Tribunal não pode, presentemente, ser beneficiada 
com o acréscimo de servidores desde o advento da primeira lei que reorganizou o seu Quadro do Pessoal e 
que data de anos atrás, sendo impossível com a atual lotação, levar a bom termo os: crescentes serviços 
que lhe são cometidos. 
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Como se sabe, a 2ª Região do Tribunal do Trabalho abrange, além do Tribunal instalado na cidade de 

São Paulo, 26 Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas em diversas cidades do Estado de São Paulo, 
2 Juntas no Estado do Paraná e 2 Juntas no Estado de Mato Grosso. 

Acresce que só o volume das questões trabalhistas, ao lado do aumento de serviços de atendimento 
das partes interessadas, não está podendo ser atendido pelo limitado número de servidores que lotam o 
Quadro daquele Tribunal, como sobejamente ficou demonstrado na Mensagem que foi enviada à Câmara 
dos Deputados. 

É de se notar mesmo que a proposta da criação de novos cargos, em face dos serviços existentes foi 
considerada modesta pelos órgãos técnicos que apreciaram a proposição. É bem verdade que a atual 
redação do projeto, na parte referente aos níveis de vencimento-base, dos valores dos símbolos dos cargos 
em comissão, do vencimento das funções gratificadas do citado Quadro, em face das profundas alterações 
que deverão sofrer as Leis nos 3.780, de 12 de julho (Lei de Classificação de Cargos) e 3.826 (Lei da 
Paridade), com a aprovação e transformação em lei do atual Projeto de Lei da Câmara nº 21, ora em curso 
no Senado, encontra-se em desacordo com vários dos seus dispositivos. 

Dada, porém, a necessidade de se votar sem mais delongas a presente proposição e tendo em vista 
que a atualização de suas disposições discordantes da futura lei poderá ser oportunamente proposta, 
somos de parecer que o Projeto deve ser aprovado, nos termos em que foi encaminhado pela outra Casa 
do Congresso. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 1962. – Aloysio de Carvalho, Presidente – Padre Calazans, 
Relator – Silvestre Péricles – Caiado de Castro – Lourival Fontes. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – O Sr. Paulo Coelho enviou à Mesa discurso para ser 
publicado de acordo com o § 2º do art. 201 do Regimento Interno: 

S. Ex.ª será atendido 
É o seguinte o discurso do Sr. Paulo Coelho. 
Sr. Presidente: 
Comunico a V. Ex.ª, para conhecimento do Senado, que acabo de endereçar ao Senhor 

Superintendente da SPVEA o seguinte telegrama: 
"Em viagem feita interior Amazonas verifiquei com grande tristeza em várias cidades obras 

abastecimento água vg cargo fundação SESP vg lamentavelmente paralisadas há muito tempo falta 
exclusiva recursos terminação et funcionamento pt Apelo conhecido espírito dinâmico et patriótico vossência 
seja liberada et entregue urgência possível fundação SESP verba global 15 milhões cruzeiros vg constante 
orçamento dessa superintendência presente exercido et destinada obras acima citadas nas cidades 
Eirunepé vg Coari vg Benjamin Constant vg Maués vg Manacapuru vg Itacoatiara et 2 milhões cruzeiros 
específica para Parintins pt Agradeço meritório serviço prestará vossência favor nossos patrícias vg cujo 
reconhecimento permanecerá no grande trabalho de valorização da região amazônica desenvolvido por 
essa superintendência pt Saudações pt Senador Paulo Coelho." 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Está finda a leitura do expediente. Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Joaquim Parente. 
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Sr  

Jorge Behring de Mattos, presidente da Associação dos Diplomados da Escola  
Superior de Guerra, concedeu entrevista, publicada na edição de anteontem de O Globo, e 
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na qual faz apreciações sobre a visita feita por integrantes daquele órgão ao Estado que tenho a honra de 
representar nesta Casa. 

Devo declarar, inicialmente, que o Piauí saberá ser grato o interesse demonstrado pelo citado 
organismo quanto aos seus problemas. Aplaudo o gesto do Sr. Jorge de Mattos em alguns dos seus 
fundamentos, embora ofereça reparos a algumas conclusões de Sua Senhoria. Louvo, por exemplo, as 
suas críticas ao abandono a que a Sudene relega o meu Estado. Não é possível concluir, de modo tão 
simplista, como deseja a Sudene, sobre o caráter antieconômico dos investimentos no Piauí. A rentabilidade 
de ais investimentos, em uma região com a fisionomia geoeconômica do meu Estado, não pode ser 
examinada com o simplismo que lhe quer dar a Superintendência da Sudene. Ao lado do aspecto 
meramente econômico, deve ser. estudada a repercussão social de uma iniciativa que vise à valorização de 
qualquer zona nordestina. Além do rendimento industrial, a agricultura de sustentação representa medida 
indispensável, a fim de retirar grande parte dos meus coestaduanos das dificuldades em que se encontram. 

Não tem sido outro, aliás, o sentido dos sucessivos pronunciamentos feitos da tribuna desta Casa 
pelo eminente Senador Argemiro de Figueiredo, cujos impressionantes argumentos, no tocante à política de 
investimentos da Sudene foram apoiados pelo nobre Senador Mendonça Clark na sessão de ontem. 

Merecem aplausos, por isso, Sr. Presidente, tais palavras do Sr. Jorge de Mattos, a cuja entrevista, 
entretanto, ofereço, como já disse, algumas restrições. 

Em primeiro lugar, devo declarar-me totalmente contrário a diversas conclusões do nobre autor da 
entrevista, Não posso concordar, inclusive, com a afirmação de que o Piauí é um Estado de desiludidos e 
indiferentes e que sua gente descrê de si mesmo. Não é exato. O povo de meu Estado tem encontrado 
reservas de resistência em suas próprias e grandes dificuldades. Não é um desiludido. É, antes, um 
revoltado. Não é um indiferente. É, antes, um estigmatizado pelos sucessivos sofrimentos que lhe vêm 
sendo impostos pela indiferença do Governo Federal; pelos repetidos cortes nas dotações orçamentárias 
consignadas por sua representação federal; pela inclusão de suas reivindicações nos chamados "planos de 
economia", que, na verdade, terminam por beneficiar alguns Estados em detrimento de outros; pela 
incapacidade do Governo Estadual de carrear recursos que minorem a sua grande crise. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Com muito prazer. 
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Pergunto a V. Ex.ª Se a pessoa a quem faz referência esteve, 

realmente, no Piauí? Se esteve, não entrou em contato com a população; caso contrário não faria 
afirmações dessa natureza, declarando que somos indiferentes à sorte do Piauí, quando lutamos, 
terrivelmente, para reabilitar a situação econômica em que se encontra o Estado, um dos mais pobres da 
Federação. Infelizmente, todo o esforço por nós expendido não tem tido o amparo dos governos federais. 
Entretanto, nem por isso deixamos de trabalhar. É, portanto, uma inverdade o que está dizendo o Sr. Jorge 
de Mattos. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Muito grato ao aparte do nobre Senador Mathias Olympio. S. Ex.ª tem 
toda a razão. Os esforços que temos empenhado, nesta Casa, com nossos colegas da Câmara dos 
Deputados, dão um sentido inteiramente contrário às declarações feitas pelo Sr. Jorge de Mattos: 

Assim, Sr. Presidente, o piauiense, repetidamente estigmatizado pelo descaso  
dos dirigentes deste País, é um revoltado contra esse abandono. Nunca, porém, foi um desiludido  
ou um indiferente à sua sorte e à sua terra de origem. Ele jamais negará a sua naturalidade,  
mesmo porque não tem qualquer parcela de culpa no verdadeiro estado de calamidade pública  
em que se encontra a sua pobre Unidade Federativa, que não é pobre porque possui  
imensos recursos jacentes, mas sim pauperizada pelo criminoso descaso em que se encontra. 
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Por isso, Sr. Presidente, embora concordando com algumas das impressões enunciadas na 

entrevista ora analisada, não posso dar anuência a várias de suas conclusões. Acredito, mesmo, que a 
rápida visita realizada ao meu Estado não tenha possibilitado um estudo, em profundidade, da magnitude e 
extensão dos seus problemas. Realmente, uma excursão de dois dias, percorrendo, apenas, 5 (cinco) 
municípios, pode proporcionar tão-somente uma visão panorâmica. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Com muita honra. 
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Em um Estado que é o quinto da Federação em extensão, ninguém 

pode, em cinco dias, fazer a psicologia da população. 
O SR. JOAQUIM PARENTE: – V. Ex.ª tem toda a razão. 
É o caso, por exemplo, das criticas formuladas ao sistema ferroviário estadual, Malgrado sua situação 

realmente difícil, as declarações prestadas a O Globo coincidem com o envio de três locomotivas "Diesel", 
transportadas pelo cargueiro "Rio Tubarão", para aliviar a precariedade do momento. A Rede Ferroviária 
Federal, sensível ao problema; começa a prestar satisfatória assistência ao meu Estado, dando-lhe 
tratamento diverso do concedido pelas administrações anteriores. A ligação Teresina-Parnaiba estará 
doravante aliviada por essa providência. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Permite V. Ex.ª outro aparte? 
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Com muita honra. 
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Esta estrada que liga a capital ao porto marítimo há quase 50 anos foi 

iniciada. O descaso do Governo Federal tem sido tão grande que as verbas destinadas a sua conservação 
são desviadas para outros fins. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Perfeito. Se a estrada vem apresentando déficit é por falta de 
assistência do Governo Federal. 

Mas, Sr. Presidente, a brevidade da visita fez ainda corri que várias observações fossem dirigidas ao 
DCT, quanto à suposta freqüência no desaparecimento de instalações telegráficas. Ainda aí não se pode 
lançar a culpa senão sobre a extrema falta de recursos materiais e humanos. A Diretoria Regional dos 
Correios e Telégrafos está entregue ao Dr. Otto Veloso, modelar funcionário público, ao qual não se pode 
imputar qualquer desaviso ou descaso quanto ao exercício de suas funções. 

Estou sinceramente convencido de que as criticas contidas na entrevista em apreço tiveram o alto 
propósito de sensibilizar os dirigentes do País quanto à gravidade dos problemas do meu Estado. 

Junto a minha voz a tais reclamos. Meus esforços têm se voltado constantemente para o mesmo fim. 
Não concederei a mim mesmo um só momento de tranqüilidade enquanto não puder verificar, na prática, a 
adoção de providências positivas, que minorem o sofrimento de minha gente. 

O Piauí, Sr. Presidente, não pede favores. Não advoga privilégios Não pleiteia vantagens. Ele, pelo 
seu altivo povo, reivindica apenas ser retirado da triste e injusta condição de pária de Federação. 

Apelo ao Senado para que una a sua voz aos meus reclamos. A Câmara Alta encarna a legitimidade 
da representação federativa igualitária. Está, por isso, em condições ideais para defender a própria 
estabilidade das instituições, pela primeira vez seriamente ameaçada por uma crise social sem, 
precedentes. Tal fato, Sr. Presidente, gera a fome e a miséria, companheiras ideais da convulsão social. 

O Piauí, com sua enorme extensão territorial e com o vulto de suas impressionantes riquezas  
materiais, representa um desafio à capacidade do governo. Ele espera a sua integração na comunidade  
social brasileira, para poder ser realmente útil à nacionalidade. O grito do meu Estado é o eco da angústia do 
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Norte e do Nordeste. Que o Governo, Sr. Presidente, ouça este grito, em nome da paz e da prosperidade do 
Brasil. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Não há mais oradores inscritos. Passa-se-à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continuação da votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962 (nº 4.002C, de 

1962, na Casa de origem), que fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da União, institui 
empréstimo compulsório, altera a legislação do Imposto de Renda, autoriza emissão de títulos de 
recuperação financeira, modifica a legislação sobre emissão de letras e obrigações do Tesouro Nacional e 
dá outras providências (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 203, de 1962, aprovado na sessão anterior), tendo Pareceres: I – Sobre o 
Projeto (nos 111 e 112, de 1962): – da Comissão de Projetos do Governo, favorável, com as emendas que 
oferece, sob nos: 1 a 16-CPG; da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e às emendas nos 1 a 16-PG e 
oferecendo a emenda nº 17-CF; II – Sobre as emendas de Plenário: – da Comissão de Constituição e 
Justiça, favoráveis às de nos 1 a 11-CPG, 13 a 16-CPG, 17-CF, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 57, 
67, 70, 71. 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 139, 158, favorável, com subemendas, às de nos 14, 15, 
46, 50, 83, 164; contrário às de nos 12, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31 a 36, 41 a 45, 47 a 49, 51 a 56, 58 a 66, 68, 
69, 72 a 82, 84 a 100, 103 a 109, 113, 116 a 138, 140 a 152, 154 a 157, 159 a 163; – da Comissão de 
Projetos do Governo, favorável às de nos 19. 30 32 (como subemenda à emenda nº 10-CPG), 37 (como 
subemenda à de nº 2-CPG), 56, 57, 61, 62 (como subemenda à emenda nº 13-CPG), 63, 72, 84, 86 (como 
subemenda à emenda nº 14-CPG). 87, 97, 104, 124, 126, 158 e 161; favorável com subemenda às de nos 
17, 68 e 147; contrário às emendas nos 18, 20 a 29, 33 a 55, 58 a 60, 64 a 67, 69, 71, 73 a 83, 85, 88 a 96, 
98 a 103, 105 a 119, 120 a 123, 125, 127 a 140, 141 a 157, 159, 160, 162 a 164; – da Comissão de 
Finanças, favorável às de nos 19, 30, 32, 37, 48, 56, 57, 58, 61, 62, 72, 73, 74, 76, 84, 86, 98, 99, 104, 110, 
124, 147 e 158; contrário às de nos 18, 20 a 29, 31, 33 a 36, 38 a 55, 59 a 60, 63 a 71, 75, 77, 78, 79 a 83, 
85, 87, 88 a 97, 100 a 103, 105 a 109, 111 a 123, 125 a 148, 148 a 157, 159, 160 a 164. 

Vai-se proceder à votação da Emenda n° 141, com pareceres contrários das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Projetos de Governo e de Finanças. 

A emenda está assim redigida: 
Inclua-se: 
"Art. Será contado, para efeito de aposentadoria, na administração centralizada ou autárquica do 

Poder Executivo Federal, o tempo de duração dos cursos universitários, dos servidores que exerçam cargos 
para cujo ingresso ou desempenho seja exigido diploma de curso superior." 

Os Srs. Senadores que votaram a favor da Emenda utilizarão a esfera branca; os que votaram contra, 
a esfera preta. 

A chamada será feita de Norte para o Sul. 
Procede-se à chamada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram 43 Srs. Senadores. Vai-se proceder à apuração. 

(Pausa.) 
Votaram a favor da Emenda 4 Srs. Senadores; votaram contra 39 Srs. Senadores. 
A Emenda foi rejeitada. 
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Vai-se proceder à votação da Emenda nº 73, com pareceres contrários das Comissões de 

Constituição e Justiça e de Projetos do Governo e favorável da Comissão de Finanças. 
A Emenda está assim redigida: 
"Art. 23. Parágrafo único. 
Dê-se-lhe a seguinte nova redação: 
"Parágrafo único. Os servidora que tenham. ou venham a completar 5 (cinco) anos de efetivo 

exercício em atividade de caráter permanente admitidos até à data da presente lei, qualquer que seja forma 
de admissão ou pagamento, anda que em regime de convênio ou acordo, serão enquadradas nos termos 
do art. 19 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Os Srs. Senadores que votaram a favor utilizarão esfera branca; os que votaram contra, esfera preta. 
A chamada será feita do Sul para o Norte. 
Procede-se à chamada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram 43 Senadores. Vai-se proceder à apuração. 

(Pausa.) 
Votaram a favor 37 Senadores; e contra, 6. 
A emenda foi aprovada 
Passa-se à votação da Emenda nº 17, da Comissão de Finanças. 
Há requerimento para votação da emenda, com precedência sobre a subemenda. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra, pela ordem, o Senador Nogueira da Gama. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Sr. Presidente, o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, 

concedeu aumento especial aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aos Ministros do Tribunal Federal 
de Recursos, aos Ministros do Supremo Tribunal Militar, aos Ministros do Ministério Público, aos juízes de 1 
Instância e às jantas de Conciliação e Julgamento, Juizes Substitutos, Procuradores da República, 
Consultores Jurídicos da União, servidores do Tribunal de Contas, e por meio de determinado dispositivo, 
foi aumentado o jaton dos membros dos Tribunais Regionais Eleitorais, de 400 cruzeiros para 2 mil 
cruzeiros, cinco vezes mais, o que equivale a um aumento de 30 mil cruzeiros por mês, num total de 15 
sessões. 

Os juízes Eleitorais foram esquecidos no Projeto ida Câmara dos Deputados. Houve omissão 
completa dessas autoridades judiciárias que percebem, até o presente momento, cinco mil cruzeiros de 
gratificação, ou seja, seis vezes menos do que passam agora a perceber os Juizes dos Tribunais Regionais 
Eleitorais.. 

Procurando corrigir tal omissão, a Comissão de Finanças aprovou a emenda de minha autoria, 
elevando a gratificação dos juízes Eleitorais de 5 para 15 mil cruzeiros. 

Consideramos, Sr. Presidente, que este aumento é muito justo porque o trabalho dessas autoridades 
judiciárias não é, como pode parecer à primeira vista e como muitos pensam, reduzido a um curto período, 
durante o ano. Na realidade, trabalham durante vários meses de cada ano, porque o alistamento eleitoral não 
sofre longa interrupção. O recesso é pequeno. além disso, todos sabemos que os juizes eleitorais são os 
magistrados das comarcas do interior e que, de um" modo geral, os Estados remuneram parcamente os seus 
juízes. Assim, a pequena gratificação que. a União levará agora, aos juízes de Direito das comarcas do 
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interior, será como que uma complementação aos baixos vencimentos que percebem por função tão nobre 
e elevada, qual a de distribuir Justiça. 

O SR. MEM DE SÁ: – Estou de pleno acordo com V. Ex.ª Ontem, não acompanhei V. Ex.ª, mas hoje, 
depois de refletir, verifiquei que V. Ex.ª está Inteiramente com a razão, sobretudo pelos argumentos que 
tornou a expender agora. Elevada a gratificação atribuída aos Membros dos Tribunais e aos escrivães, seria 
verdadeiramente iníquo ficarem os juizes com gratificação tão reduzida. 

Acompanharei inteiramente a argumentação de V. Ex.ª. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Sr. Presidente, Srs. Serradores, regosijo-me com o valioso apoio 

que acabo de receber do nobre Senador Mem de Sá, tanto mais quanto ontem, ao ser o assunto debatido 
na Comissão de Finanças, S. Ex.ª votou contrariamente. Agora, diante de melhor exame de matéria, S. Ex.ª 
declarou de público, neste recinto, com a sua hombridade e probidade, que está de pleno acordo com o 
aumento da gratificação dos juizes eleitorais. 

Sr. Presidente, há um fato para o qual desejo pedir a atenção do Senado. As Comissões que 
opinaram a respeito da matéria – como as de Projetos do Governo, de Finanças e de Constituição e Justiça 
– aprovaram outra emenda, elevando a gratificação dos escrivães, dos juízes eleitorais e, ao que estou 
indomado, a gratificação dos escrivães é atualmente de Cr$ 500,00. 

Os Srs. Aloysio de Carvalho e Mem de Sá – De Cr$ 1.500 00. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Corrigem-me os nobres Senadores Aloysio de Carvalho e Mem de 

Sá, dizendo que a gratificação dos escrivães é de Cr$ 1.500,00. 
Ainda assim, pede o Senado Verificar que os escrivães dos cartórios eleitorais iriam perceber muito 

mais do que os juizes, se a esses o Senado não fizesse justiça, apoiando e aprovando a emenda de minha 
autoria, que eleva sua modesta gratificação de Cr$ 5.000,00 para Cr$ 15.000,00... 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com todo o prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V. Ex.ª tem inteira razão quando procura elevar a gratificação de 

função dos juízes eleitorais. Eles fazem parte da Justiça Estadual e esta, pela insuficiência de recursos, não 
paga, na altitude que bem merecem, esses representantes do Poder Judiciário. Os juizes no interior, têm 
outra função que a lei lhes atribui, para desempenho gratuito: a das causas trabalhistas, em todos As 
municípios onde não haja Junta de Conciliação e Julgamento, porque o Governo não pode mantê-las em 
todos os municípios do País. Eles funcionam gratuitamente cumprindo salientar que sua tarefa ainda vai ser 
aumentada, porque vamos votar a Lei de Previdência Social para o homem do campo e, 
conseqüentemente, serão bem numerosas causas trabalhistas. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – O nobre Senador Lobão da Silveira ofereceu interessante subsidio 
com seu aparta, apoiando a emenda que apresentei, em favor do aumento da gratificação dos juízes 
eleitorais. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Seria interessante fritar que, tal como está aprovado, há uma 
certa hierarquia no aumento dessas gratificações. Os escrivães ficarão com Cr$ 5.000,00, os juízes com 
Cr$ 15.000,00 e os membros do Tribunal Regional Eleitoral com Cr$ 30.000,00. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Conforme declara o nobre Senador Aloysio de Carvalho, há perfeita 
gradação hierárquica na gratificação que se vai conceder aos elementos que atuam na Justiça Eleitoral, 
desde os escrivães até os membros do Tribunal Regional Eleitoral. 

Sr. Presidente, o nobre Senador Lobão da Silveira, ofereceu, como afirmei, subsídios preciosos muito 
interessantes e perfeitamente exatos. 

Os juizes de direito no interior prestam serviços à união, na Justiça do  
Trabalho e até mesmo na execução de cobranças fiscais do Poder Executivo Federal. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª é um aparta? 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com muita honra. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Realmente, a emenda é de muita eqüidade e só pode merecer o apoio do 

Plenário. Se há emenda que deva merecer nosso apoio, é a de V. Ex.ª, por questão de justiça e eqüidade. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Muito grato ao nobre Senador Lima Teixeira por seu aparte.  
Assim, Sr. Presidente, dou por concluída a justificativa que julguei no dever de fazer sobre a emenda, 

lembrando ao Senado que ela será mais urna modesta contribuição do Legislativo Nacional para que os 
juizes tenham também mais robustecida sua independência econômica, de que tanto necessitam para 
ficarem a salvo de dificuldades e de conjunturas de natureza mais diversas, porque os membros da Justiça 
em nosso País precisam ficar acorberto de pressões, de qualquer natureza, sejam ou não de caráter 
político. 

Sr Presidente, dou por devidamente justificada a emenda de minha autoria. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A Mesa havia anunciado a existência de requerimento de 

preferência para a subemenda. a fim de que fosse votada antes da emenda. Entretanto, a emenda tem 
preferência regimental. 

Vai-se votar em primeiro lugar a emenda, e a sua aprovação não prejudicará a subemenda. 
A emenda tem a seguinte redação: 
"Art. 28 – Fica elevado para Cr$ 15.00.0000 (quinze mil cruzeiras) a gratificação dos Juizes Eleitorais 

de que trata a Lei nº 4.049, de 23 de fevereiro de 1962." 
O Sr. 1º Secretário vai proceder à chamada, de Norte para o Sul. 
Procede-se à chamada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram 43 Senhores Senadores. 
Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 
Votaram a favor 38 Senadores, e contra 5. 
A Emenda foi aprovada. 
Em votação a Subemenda. 
Sobre a mesa requerimento do nobre Senador Barros Carvalho, que vai ser lido pelo Sr. 1º 

Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 238, DE 1962 

 
Requeiro, nos termos regimentais, como Presidente e Relator da Comissão de Projetos do Governo, 

a retirada da subemenda à emenda nº 17. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1962. – Barros Carvalho. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – De acordo com a deliberação do Plenário a Subemenda foi 

retirada. 
Em votação a Emenda nº 88, com Pareceres contrários das Comissões de Constituição e Justiça, de 

Projetos do Governo e de Finanças. 
O SR. GILBERTO MARINHO (Para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a emenda é de 

autoria do eminente Senador Jarbas Maranhão. Sobre ela caberiam alguns comentários rápidos, mostrando 
a justiça que, em torno dela, deve ser feita. 
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Em toda legislação militar referente a vencimentos e gratificações, jamais houve discriminação entre 

oficiais da ativa,de e os da reserva. Em princípio, qualquer lei neste sentido, que diz respeito aos militares 
da ativa, abrange os inativos. 

Também os diplomas legais que tratam da remuneração de funcionários civis não distinguem entre os 
funcionários da ativa e os aposentados. 

Assim, o art. 74 da Lei nº 3.780, que permite gratificação de nível universitário não distingue a 
situação do servidor civil amparado por este dispositivo. 

Em várias disposições desse projeto, no art. 31 parágrafo primeiro, quando determina as proporções 
da gratificação para os oficiais dos quadros de Médico, Farmacêutico, Dentista e Veterinário, não especifica 
as condições de ativo ou inativo. 

O mesmo acontece no art. 32. Quando se refere aos quadros de oficiais da Policia Militar e Corpo de 
Bombeiros do antigo Distrito Federal, não fez a menor restrição à situação de atividade ou de inatividade. E, 
ainda o art. 33, quando concede a gratificação de 15% aos oficiais que não saíram do Curso das Escolas 
Militares, também não fez referência quanto à circunstância de se encontrarem na ativa ou na inatividade. 

É de estranhar que num outro dispositivo, este sobre o qual versa a Emenda 88, contrariando a 
legislação militar e até mesmo a legislação civil, se fizesse discriminação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com satisfação. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª argumentou dando preferência ao aspecto de não haver 

diferença entre militar na ativa e na inatividade, para o efeito de percepção de determinadas vantagens, 
inclusive gratificações. Mas V. Ex.ª não focalizou o aspecto peculiar da gratificação de nível universitário 
que, tal com o estabelecido na lei, não é estendido à inatividade dos servidores. De modo que, aprovada 
essa sugestão de V. Ex.ª, quebraríamos o sistema em relação à gratificação de nível universitário. Não há 
que confundir tal gratificação com as outras a que V. Ex.ª se refere. Devo esclarecer que, o assunto, na 
realidade não é pacifico relativamente aos servidores civis; mas, por força da lei, não leva essa gratificação 
para a inatividade. Parece até – não tenho conhecimento direto – que alguns já recorreram ao Judiciário 
pleiteando essa vantagem. Neste caso, estaríamos nos antecipando ao próprio pronunciamento judiciário. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – V. Ex.ª aludiu ao ponto que eu não ia tocar, e aí posso dar a 
informação que não pretendia dar: pela circunstância de o judiciário ter, em vários casos, deferido, algumas 
Diretorias de Pessoal passaram a estender o benefício aos civis, o que nos leva a presumir que outras 
também o façam. Criar-se-á, assim, profunda discriminação, como fatalmente acontecerá, concedendo-se a 
servidores civis e negando-se a servidores militares. Porque é absolutamente certo que, negada essa 
vantagem pelo Senado, nunca os militares poderão recorrer ao Judiciário, pois não há texto legal que lhes 
permita esse recurso. Enquanto aos civis sempre facultado, em cada caso, recorrer ao Judiciário. Isto já 
ocorreu e contínua ocorrendo. Com relação a outros Departamentos de Pessoal, à medida que o Judiciário 
se for pronunciando favoravelmente a servidores civis de uma repartição, o mesmo irá estabelecendo para 
os demais. Esse é o meu julgamento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permita-me V. Ex.ª afirmar que a argumentação de V. Ex.ª, 
embora brilhantemente desenvolvida... 

O SR. GILBERTO MARINHO: – De brilhante ela nada tem: 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Brilhantemente feita, sim mas, fundadamente, não. 
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O SR. GILBERTO MARINHO: – Eu não disse "fundadamente". Eu não diria que V. Ex.ª me atribui 

algum julgamento. Eu só contestei o brilhantismo de que V. Ex.ª me argüi, e não direi "na opinião de V. Ex.ª, 
para não recorrer a um lugar comum. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A argumentação de V. Ex.ª não colhe, pelo seguinte: o fato de 
rejeitar o Senado a emenda de V. Ex.ª... 

O SR. GILBERTO MARINHO: – A Emenda nº 88, é de autoria do nobre Senador Jarbas Maranhão. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...estendendo a gratificação à inatividade, não quer dizer que 

esteja o Judiciário impedido de, amanhã, conceder essa vantagem aos militares. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Mas, sob qual fundamento? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não há no projeto que veio da Câmara nenhuma disposição 

proibitiva, expressa. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Mas, permite aos civis, e não permite aos militares. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não! Aos civis o Judiciário permite. interpretando a lei, e, da 

mesma forma poderá, amanhã, interpretar a lei em relação aos militares. Quero declarar a V. Ex.ª, com toda 
lealdade, que tenho notícia de pronunciamentos do Judiciário, embora essas noticias não fossem de um 
conhecimento direto. Agora, estou surpreso de ouvir V Ex.ª referir-se a várias decisões e declarar que 
todas, todas como se fossem uma multidão... 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Exceto que a decisão fosse uma, para empregar-se a expressão 
"todas" basta que elas tenham sido duas ou três. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quero que fique bem acentuado, para a história futura, em 
relação a esse episódio, que V. Ex.ª se refere a várias decisões do Judiciário... 

O SR. GILBERTO MARINHO: – A várias. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...e a todos que têm recorrido ao Judiciário. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – A menos que a palavra todo tenha adquirido novo conceito, 

ignorado, Sr. Presidente: desde que não haja exceção, não seja no plural. Não tenho a veleidade de 
pretender impressionar o Senado com qualquer argumento meu. 

O que declarei é que tinha conhecimento de que o Judiciário concedeu a quem a ele recorreu. Agora, 
ninguém me trouxe ao conhecimento que houvesse alguma vez. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Disso também não tive conhecimento. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Se o civil recorre ao Judiciário porque há dispositivo de lei que o 

permite. Mas, onde há dispositivo de lei que permite ao militar recorrer? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Qual o dispositivo que permite ao civil recorrer? A Constituição. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – O PIano de Classificação. A Constituição nem foi lembrada. Trata-se 

dos arts. 73 e 74 do Plano de Classificação de Cargos. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pouco importa o Plano. É a Constituição que interessa, e tanto 

dá ao civil como ao militar. Ao Poder Judiciário não pode escapar o conhecimento de nenhuma lesão de 
direito individual. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não há militar que possa requerer os quinze por cento. A lei deu 
especificamente aos civis, e não aos militares. 
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Data venia do eminente Senador Aloysio de Carvalho, já que nos preocupamos com a paridade 

dos civis aos militares, este é um caso especifico, pois essa vantagem é dada aos civis e negada aos 
militares. 

Esta a minha opinião, para o que peço a atenção da Casa. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muito prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – É para informar a V. Ex.ª que tenho uma representação.do Clube 

dos Oficiais da Reserva e Reformados do Exército, justamente dentro da orientação de V. Ex.ª que, data 
venia do nobre Senador Aloízio de Carvalho, parece ser a orientação mais de acordo com a legislação 
centenária que temos. Todos os civis recorreram à Justiça e tiveram ganho de causa. Muitos nem 
recorreram, conforme carta que recebi de um médico comunicando que um seu cunhado, aposentado há 10 
anos está recebendo a percentagem de nível universitário que votamos o ano passado, sem recorrer ao 
Judiciário 

O O SR. GILBERTO MARINHO: Isso apenas por mera decisão administrativa, som fundamento na 
decisão do Judiciário, conforme afirmei. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – O que está acontecendo e ira Ex.ª frizou muito bem – é que existe 
um dispositivo nesta lei, declarando, taxativamente, que os oficiais inativos não serão atingidos pela lei 
Dessa maneira, repito, V. Ex.ª disse muito bem, estou de acordo com V. Ex.ª, Quero transmitir a V. Ex.ª os 
agradecimentos dos oficiais da reserva, de acordo com o telegrama que me autorizou a tocar no assunto, e 
uma vez que V. Ex.ª tomou a iniciativa, congratulo-me com V. Ex.ª, transmitindo aqueles agradecimentos, 
mas,frisando esse ponto, de que a lei atual parece que está sendo, positivamente, contra os militares. Os 
civis obtiveram ganho de causa, alguns por decisão administrativa, mas todos que recorreram à Justiça, 
ganharam. Entretanto, os militares não poderão recorrer, porque votaremos uma lei dizendo que os militares 
não têm esse direito, só os da ativa. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – V. Ex.ª tem razão integral, por isso usei a palavra discriminação, 
discriminação essa que, a meu ver – vou fazer essa afirmativa –, fere, choca e, segundo o conceito deles, 
oficiais da Armada – porque o conceito é subjetivo –, fere, choca e ofende. 

Era. o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que votarem a favor utilizarão esfera branca; os que votarem contra, esfera preta. 
A chamada será feita do Sul para o Norte. 
Procede-se à chamada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram 45 Srs. Senadores. Vai se proceder à apuração 

(Pausa.) 
Votaram a favor 21 Srs. Senadores; votaram contra 24 Srs. Senadores. A emenda foi rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 88 
 
No artigo 31, acrescente-se após a expressão: 
"Os oficiais da ativa". 
as seguintes palavras:"reserva ou reformados". 
Em votação a Emenda nº 96 que tem pareceres contrários das Comissões de Justiça, Projeto de 

Governo e Finanças. 
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A emenda tem a seguinte redação:  
"Acrescente-se ao artigo 33 o seguinte parágrafo: 
§ – A gratificação a que se refere este artigo é extensiva aos servidores civis classificados nos níveis 

17 e 18 e que exerçam cargos técnicos especializados ou científicos, cujas atribuições exijam 
conhecimentos de nível universitário ou a ele equivalente." 

Vai-se proceder à votação. 
O SR. SAULO RAMOS (para encaminhar a votação.): – Sr Presidente, solicitei a palavra para 

justificação perante o Plenário a pertinência da Emenda nº 96 ao art. 33. 
Com a aprovação do projeto os servidores militares, isto é, oficiais dos quadros de especialistas 

auxiliares ou de administração das Forças Armadas, tem uma gratificação de 15%. 
Visa a emenda, estender aos funcionários civis dos níveis 17 e 18, que exercem cargos técnicos ou 

serviços especializados, cujas atribuições exigem conhecimentos de nível universitário ou a ele equivalente, 
os mesmos benefícios. 

Sr. Presidente, pelos serviços especializados o projeto concede 15% aos servidores militares. O 
Senado fará justiça se aprovar esta emenda, porque o funcionário civil, depois de longos anos de trabalho, 
de cursos, e até de concursos pode exercer a função de Estatístico, de Técnico de Administração ou de 
Técnico de Educação, ou de Biologista. 

Sou médico e sei que o trabalho do biologista do Instituto de Manguinhos é árduo. Nada mais justo, 
portanto, se conceda a estes funcionários que trabalham a longos anos, muitas vezes fora de hora para 
atender as suas funções, e têm conhecimentos de nível universitário ou equivalente, as mesmas vantagens 
que têm aqueles que ocupam cargos para os quais é exigida a apresentação de diploma. 

O SR. ALOYSIO CARVALHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. SAULO RAMOS: – Com muita honra. 
O SR. ALOYSIO CARVALHO: – A emenda de V. Ex.ª é no sentido de conceder a determinadas 

classes de funcionários que estão nos níveis 17 e 18 a gratificação de nível universitário. 
Neste caso, permita-me considerar o seguinte: V. Ex.ª está se referindo à gratificação de nível 

universitário como prêmio pelos longos anos de serviço do funcionário. Ora, ela nada tem a ver com o 
tempo de serviço do servidor, mas está vinculada aos estudos universitários que haja feito e a ela fazem jus 
aqueles que exerçam cargos ou funções para cuja investidura se torne necessário um diploma de curso 
universitário. É calculada à base de 15, 20 e 25 por cento, segundo a duração do curso. Reafirmo a V. Ex.ª 
a dúvida que manifestei. Acho que esses funcionários, se preencherem realmente a condição de possuir 
diploma de curso universitário, ainda que estejam classificados nos níveis 17 ou 18, têm direito à 
gratificação, que não é excluída dos vencimentos pelo critério dos padrões ou níveis a que pertença o 
funcionário. Posso afirmá-lo a V. Ex.ª, pois conheço assistentes de ensino, instrutores classificados no nível 
16, que recebem normalmente a gratificação de nível universitário. 

O SR. SAULO RAMOS: – Agradeço os esclarecimentos de V. Ex.ª 
Quanto a pertinência da emenda, explico: se o servidor civil especializado não tem direito a essa 

gratificação, por que a concedemos aos servidores militares? 
Temos, por exemplo, os funcionários do Instituto de Manguinhos que, pelo tempo de serviço e pelo 

exercício de suas funções, em que prestam auxílio e colaboração aos médicos, adquiriram conhecimentos 
equivalentes aos de nível universitário. Trabalham dia e noite.  
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A Lei nº 3.780, de julho de 1960, estabeleceu condições para a 

concessão dessa gratificação. Se não tem diploma de curso universitário, o servidor não pode percebê-la. 
O SR. SAULO RAMOS: – Parece-me justo que também recebam uma gratificação funcionários que, 

não tendo curso universitário, possuem conhecimentos equivalentes. 
Sr. Presidente, creio que o Senado, aprovando esta emenda, fará justiça aos servidores que ela 

pretende beneficiar. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se proceder à votação da Emenda nº 96. 
A chamada será feita do Sul para o Norte.  
(Procede-se à chamada.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram 47 Senadores. Vai-se proceder à apuração. 

(Pausa.) 
Votaram a favor 15 Senadores; e contra, 32.  
A emenda foi rejeitada.  
Em votação a Emenda nº 97. 
O SR. MOURÃO VIEIRA (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, regressei do Amazonas, 

especialmente para votar o Projeto nº 21, que fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da 
União. 

Em contato com destacados elementos de todas as classes sociais, tive ensejo de trocar idéias sobre 
o citado projeto, com vários oficiais superiores do Exército, entre os quais conto bons amigos. 

Era opinião corrente que o art. 35 do Projeto nº 21 se constituía em flagrante injustiça, pois excluía da 
quota adicional de 30% sobre os vencimentos, os militares que servem na guarnição do Comando Militar da 
Amazônia e Brigada Mista de Mato Grosso, nas cidades de Belém, Corumbá e Manaus. 

Telefonicamente, da cidade de Manaus entrei em contato com ilustrados Senadores, e quando aqui 
cheguei já encontrei redigidas e apresentadas emendas dos nobres Senadores Lobão da Silveira e Gilberto 
Marinho. 

Após afanosos trabalhos das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Projetos do 
Governo, a emenda que apresentamos mereceu aprovação das duas últimas e foi contrariada, apenas, pela 
de Constituição e Justiça. 

As conversas que tenho mantido com os demais representantes dos Estados do Pará, de Mato 
Grosso e do Amazonas, bem como com líderes de partido e nobres colegas convencem-me, a esta altura, 
que a emenda será vitoriosa, tal a justiça que procura restabelecer. 

Por bem conhecer a situação de Manaus, devo fazer especial menção a algumas razões que 
justificam a exclusão pretendida: 

1º) A Guarnição de Manaus tem gratificação igual a do Rio (GB), isto é 25%, mas os preços da 
primeira são incomparavelmente mais altos do que os da última (Vide exemplo); 

2º) Pela razão acima o efetivo, particularmente de oficiais, é da ordem de 40%, porque o restante 
opta (obviamente) por outras guarnições onde a vida é mais farta e mais barata (haja vista o Rio, S. Paulo, 
Recife, B. Horizonte, P. Alegre, Brasília, etc.); 

3º) A escassez de certos artigos essenciais à própria alimentação determina a elevação dos preços à 
níveis inconcebíveis (exemplos: cenoura 450, queijo prato 650 a 800, queijo parmézon até 1.000, maçã 650 (uma 
maçã 100), cebola 250, água mineral até 80, cerveja 160, pão 70 (em estudos para elevação), farinha de man- 
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dioca, farinha de trigo 80, uma galinha 600 (pequena), ovos 22 cada um, e assim por diante; 
4º) A solução encontrada, sempre que possível, tem sido a eliminação desses artigos da dieta diária, 

em detrimento dos hábitos dos oficiais e sargentos que oriundos de outras regiões do país não ficam 
plenamente satisfeitos com este processo de resolver o problema; 

5º) Oficiais e sargentos sabedores dos preços elevadíssimos de Manaus usam de todos os artifícios 
para não virem servir na capital do Amazonas; 

6º) Ao Sr. Ministro foi feita uma suscinta exposição do grave problema; além disso, as necessidades 
locais não são apenas de alimentação: há medicamentos, há artigos escolares, necessidades domésticas, 
médicos, dentistas, etc., etc., sempre com preços elevadíssimos; 

7º) As esposas dos oficiais só vem para Manaus em última instância; muitos deixam suas famílias, 
porque as condições de vida de Manaus a ninguém atrai. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com prazer. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Venho trazer-lhe minha integral solidariedade – e estou certo de que 

numerosos outros colegas também o farão, – dada a argumentação convincente de V. Ex.ª A propósito 
dessa emende, recebi apelo do General Muniz de Aragão, ilustre comandante da guarnição de Manaus. V. 
Ex.ª defende com propriedade, dando seu apoio integral, a aprovação dessa emenda que impede se 
cometa discriminação contra aquela guarnição federal. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Obrigado a V. Ex.ª Tive conhecimento desse telegrama por intermédio do 
Coronel José Pinheiro. 

É de salientar o espírito discriminativo do art. 35, bastando para isso, que se verifique que no Estado 
de Mato Grosso o Município de Lactário, adjacente ao de Corumbá receba tratamento diferente, não 
obstante distarem as duas cidades três quilômetros uma da outra, com a agravante que, em Ladário, os 
militares são da Marinha e em Corumbá do Exército.  

A situação tanto de Belém como de Corumbá deve ser objeto de comentários dos Senhores 
Senadores dos Estados do Pará e de Mato Grosso, respectivamente. 

Lanço, pois, um apelo aos Srs. Senadores que procedem das fileiras para que se manifestem sobre a 
justeza da emenda e, nesse sentido, invoco o testemunho dos eminentes Senadores Caiado de Castro, 
Sérgio Marinho, Gilberto Marinho e Zacarias de Assunção. 

O Plenário, aprovando a Emenda nº 97, não faz um favor aos ilustres militares que servem nos 
Estados setentrionais; eleva-se e dignifica-se prestando um preito à justiça.(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. LOPES DA COSTA (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, como um dos 
signatários da Emenda nº 97, ora em votação e que solicita seja concedida, em igualdade de côndições, a 
quota adicional de 30% às guarnições militares sediadas nas cidades de Belém, Manaus e Corumbá, tenho 
a dizer, como justificativa dessa emenda, que ninguém, em sã consciência, pode desconhecer o alto custo 
de vida nessas cidades, sendo talvez mais elevado do que nos grandes centros do País. 

E, uma das razões, a meu ver mais acentuada, são as distâncias enormes em que elas se encontram 
e as separam dos recursos que as grandes Capitais podem proporcionar aos seus habitantes. Aliado esse 
fator às imensas dificuldades do transporte – e quando os há são raríssimos, – temos aí o aumento brutal 
do preço das mercadorias às mesmas destinadas, o que concorre para o alto nível do custo de vida 
naquelas regiões. 

Sr. Presidente, já o nobre colega, o ilustre representante do Amazonas, Senador Mourão Vieira, teve 
oportunidade de esclarecer aos Senhores Senadores a necessidade de aprovação da referida emenda, por 
ser um ato de justiça. 
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No que tange particularmente a Corumbá, não resta dúvida de que realmente ela oferece certas 

condições de habitabilidade, porém não se compreende e nem se justifica que guarnições militares 
sediadas na mesma região, desfrutem dos benefícios da quota adicional e Corumbá fique à margem. 

Dentre as várias cidades do meu Estado com direitos a esse adicional, incluem-se Cuiabá, Cáceres e 
Ladário, que considero habitável. 

Nesta última está sediada a Base do 6º Distrito Naval, cidade que se acha praticamente interligada a 
Corumbá, pois tão pequena é a distância que as separam, que as suas populações se misturam e se 
confundem no trabalho diariamente. 

Como então, Sr. Presidente, haver distinção entre os militares da Marinha de Guerra, de Ladário e 
Militares do Exército Brasileiro, de Corumbá, se ambas as guarnições ali se encontram com os mesmos 
objetivos patrióticos, que são o de zelar pela nossa soberania na fronteira do extremo oeste da Pátria? Seria 
por demais gritante essa distinção e, nessas condições, faço um veemente apelo aos Srs. Senadores para 
que aprovem a referida emenda, por uma questão de eqüidade, confirmando assim os pareceres das 
doutas Comissões de Finanças é de Projetos do Governo. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. CAIADO DE CASTRO (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, tive a honra, também, 
de assinar requerimento de destaque para essa emenda. Assim procedi, Sr. Presidente, porque há 
cinqüenta anos, quando ingressei no Exército, já havia, para essas guarnições, uma gratificação especial, 
ora de vinte, ora de trinta por cento. Justificavam-na a vida muito cara, a estada difícil, a falta de residência 
para os militares e, sobretudo, a distância dos centros mais adiantados, que levavam a considerar essas 
guarnições como punitivas. 

A situação agravou-se a tal ponto, em determinada época, que o então Ministro da Guerra, Marechal 
Eurico Gaspar Dutra. autorizou o pagamento de uma percentagem, ora de 20, ora de 30%, atribuída, como 
merecimento, aos integrantes dessas guarnições. 

O oficial quando ingressava em Quadro de acesso ou era candidato à promoção, ia para uma dessas 
guarnições, o mesmo acontecendo aos recém-promovidos. 

O resultado, Sr. Presidente, é que hoje, quando se dá essa gratificação a toda a Guarnição da 
Amazônia ou à Brigada Mista de Corumbá, faz-se distinção verdadeiramente injusta, que magoará 
profundamente todos aqueles que servem em outras guarnições longínquas. 

Quando muito mais moço servi na Amazônia, tive oportunidade de contratar as dificuldades, 
enfrentadas pelas famílias que lá chegavam, da mesma maneira como acontecia com a guarnição de 
Corumbá, em Mato Grosso. 

Recebi, recentemente, informações que confirmam inteiramente as alegações do nobre Senador 
Mourão Vieira, ao declarar, escandalizado, que em Manaus um ovo – não uma dúzia – está custando 25 
cruzeiros! Realmente, é situação dificílima para uma família que se desloca do Sul para o Norte, ou do Norte 
para o Centro, que além do mais não encontra onde se alojar. 

Em Belém, no Estado do Pará, há muitos recursos e bons hotéis, mas os preços proibitivos, não 
estão ao alcance dos militares que lá servem. 

Sr. Presidente, há o agravante de que justamente nas sedes dos Comandos é que retiraram a 
gratificação, como ocorreu em Belém, Manaus e Corumbá. Visa a emenda à reparação dessa injustiça, 
evitando a repetição do que se verificou com a pretensa paridade de vencimentos de civis e militares, 
concedendo aos civis e negando aos militares. 

Nós, políticos, só nos lembramos das Forças Armadas nos momentos de crise. Quando tudo está 
calmo, e a situação não exige maior esforço, o militar é sempre relegado, e sempre se discute. Às 
vezes, como citando exemplos de militares, para atender a determinadas classes de civis comumente 
verifico no Senado, são os que não conhecem o assunto que afirmam, perante esta augusta 
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Casa, determinados conceitos que fogem completamente à realidade e são apenas fruto do parco 
conhecimento que têm da carreira das armas. 

Sr. Presidente, não estou credenciado para falar em nome dos militares que servem nessas 
guarnições. Como, porém tenho longa prática desse serviço, pois que o desempenhei durante muitos anos 
na Amazônia e em Mato Grosso, conheço-o perfeitamente. 

Quando comandava uma tropa em Mato Grosso, lá chegou um capitão, com a família, por ter sido 
transferido para aquela região. Encontrei este homem, que não era das minhas relações, completamente 
perturbado, por ter para lá levado esposa e três filhos e não encontrar abrigo. Não havia um hotel, ou uma 
pensão em condições, e nessa guarnição os militares não têm direito a residência. 

Sr, Presidente, peço, assim, ao Senado, baseado na experiência que tenho deste serviço e por ter 
meditado sobre o assunto, que dê apoio a esta emenda, por ser justa e por refletir exatamente as 
necessidades dos que são obrigados a transferir-se para aquelas regiões. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem! 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Se continuarmos a regredir, perderão os militares as vantagens 

obtidas no passado; quando foram melhorados os proventos dos que serviam em Belém, Cuiabá, Corumbá, 
etc, e essas guarnições continuarão a ser de castigo. No entanto, são guarnições fortes. Servi em Mato 
Grosso e de lá tenho ótimas recordações, não só do povo, como da vida que lá passei. Se, porém, 
retirarmos as vantagens desses militares, que já vivem com extrema dificuldade; se não melhorarmos um 
pouco a situação das famílias que para lá são transferidas, iremos reincidir no erro.  

Quando o militar é transferido para essas guarnições, sente-se castigado e não poderá, de maneira 
alguma, produzir o mínimo que dele se poderia exigir. E o castigo também atinge sua família, porque quem 
vive nas grandes cidades, com estabilidade, horário certo, entrando ao meia dia e saindo às cinco horas da 
tarde, não avalia o sacrifício de quem se desloca com a família, em tão precárias condições, para essas 
guarnições, onde não encontram nem teto para os seus. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Profissionalmente, o Exército se subdivide naquela região. Na cidade de 
Manaus, por informações que obtive, o efetivo da guarnição ali sediada está reduzido de 60%, de maneira 
que, profissional e tecnicamente há deficiências que nos cumpre corrigir. 

Sr. Presidente, para terminar concordando com as palavras do Senador Mourão Vieira, declaro que 
S. Ex.ª afirma uma verdade. 

Quando no exercício de uma função de destaque no Exército, eu recebia constantemente pedidos 
dramáticos de militares transferidos para as guarnições chamadas "guarnições de castigo". Se hoje, na 
situação atual, não conseguimos ali manter efetivos, é porque aqueles que para lá são transferidos e que 
vão sacrificar esposa e filhos, procuram fugir dessas guarnições, o que é natural e humano, em busca de 
outras melhores, sediadas em S. Paulo, Minas ou em outros Estados. 

Na entanto, vamos agora piorar a situação, castigando aqueles em cuja posição de comando pesa 
enorme responsabilidade sem nos lembrarmos que as despesas de representação dos militares nessas 
cidades é muito grande. 

O militar é solicitado para toda e qualquer subscrição em benefício de obras de beneficência que 
surge numa cidade. Dada a sua representação ele se sente obrigado a concorrer com sacrifício, embora 
com quantias pequenas.  

Sr. Presidente, concordo com o autor da emenda. Faço aqui um apelo no sentido de que o Senado a 
aprove; assim procedendo praticará um ato de justiça. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em votação a Emenda.  
O Sr. 1º Secretário vai proceder a chamada de Norte para o Sul.  
Procede-se à chamada. 
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O SR. GILBERTO MARINHO (pela ordem): – Sr. Presidente, desejo dar meu voto, mas não posso 

fazê-lo porque não há na cabina, esferas correspondentes ao que desejo votar. 
O SR. PRESIDENTE: – Segundo acaba o Sr. Senador Gilberto Marinho de comunicar, em questão 

de ordem, não há esferas brancas, na cabina de votações, em número suficiente. 
Assim sendo, a Presidência vai suspender a sessão por alguns minutos, a fim de trocar o sistema de 

votação. Votar-se-á com cédulas "sim" e "não", a menos que reapareçam as esferas brancas. Na reabertura 
da sessão prosseguir-se-á a votação ora interrompida. 

Está suspensa a sessão. 
A sessão é suspensa às 22 horas e 57 minutos e reaberta às 23 horas. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se refazer a votação. 
Os Srs. Senadores usarão cédulas. Os que votarem a favor utilizarão cédula "Sim"; os que votarem 

contra, cédula "Não". 
A chamada será feita do Norte para o Sul. 
Procede-se à chamada. 
Votaram 45 Srs. Senadores. Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 
Na contagem do número de sobrecartas foram encontrados dois votos a mais.  
Vai-se proceder a nova votação. 
Os Srs. Senadores que votarem a favor utilizarão a cédula sim; os que votarem contra, a cédula não. 
A chamada será feita do Norte para o Sul.  
Procede-se à chamada. 
Votaram 46 Senadores. Vai-sé proceder à apuração do número de sobrecartas. (Pausa.) 
O número de sobrecartas não corresponde ao número de votantes.  
Vai-se refazer a votação. 
Solicito aos Srs. Senadores, atenção nas votações.  
Sr. 1º Secretário procederá a chamada, e os Srs. Senadores votarão à medida que forem sendo 

chamados.  
Procede-se à chamada. 
Votaram 47 Srs. Senadores. 
Vai se proceder à apuração. (Pausa.) 
Votaram "sim" 46 Srs. Senadores; e "não", apenas um Sr. Senador.  
A emenda foi aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 

 
EMENDA Nº 97 

 
Art. 35. 
Suprimir  
"com exceção de Belém, Corumbá e Manaus". 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Passa-se à votação da Emenda nº 104, com parecer 

contrário da Comissão de Constituição e Justiça e favorável da Comissão de Projetos do Governo. 
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O SR. GILBERTO MARINHO (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, pedi a palavra apenas 

para esclarecer aos eminentes colegas que esta emenda tem correspondência com a de nº 19, da qual é 
mera decorrência. 

A Emenda nº 19 fixava os valores dos triênios Mas é preciso que sejam reajustadas as razões 
horizontais, sem o que o aumento de vencimentos não guarda proporção. 

Basta citar como exemplo, a Lei da Paridade, quando se aumentou igualmente os níveis horizontais. 
De acordo com a redação vinda da Câmara, haveria um aumento de 40 por cento sem alterar os triênios. E 
esta não era a intenção do Executivo, quando mandou Mensagem no sentido de que nos níveis de 
vencimentos a razão horizontal fosse reajustada de acordo com o quadro anexo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Esta emenda até dispensaria votação. A anteriormente votada 
inclui, no art. 1º do projeto, a referência à condição horizontal. A Emenda nº 104 põe esta referência na 
tabela. De modo que seria absurdo se a lei, no art. 19, falasse em linha horizontal e não houvesse tabela 
consignando-a. Sugeriria a V. Ex.ª que levantasse uma questão de ordem neste sentido. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Exato. 
Sr. Presidente, levanto, então, uma questão de ordem sobre se, tendo sido votada a Emenda nº 19 

não o teria sido implicitamente a de nº 104. 
A Emenda nº 104 ao Anexo I, fixa os níveis já reajustados pela Emenda nº 19. Portanto, entendo 

desnecessário que sobre ela se pronuncie o Plenário, pois constitui simples decorrência desta última, que 
estabelece a relação nível a nível. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A Presidência resolverá a questão de ordem formulada 
pelo nobre Senador Gilberto Marinho. 

A Emenda nº 19 acrescentou ao art. 1º entre as palavras "base e os valores" a expressão "a razão 
horizontal", deixando-a com a seguinte redação: 

"Os níveis de vencimentos base, de valores dos símbolos dos artigos em comissão e das funções 
gratificadas de que tratam o Anexo III da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, e o art. 1º da Lei nº 3.826, de 
23 de novembro de 1960, ficam reajustados de acordo com o Anexo I desta lei." 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela ordem): – Sr. Presidente, queria observar a V. Ex.ª, com a 
devida vênia, que ao declarar como ficaria o texto do art. 1º, com a aprovarão da Emenda nº 19, V. Ex.ª 
inadvertidamente omitiu a respectiva parte relativamente à aprovação da Emenda nº 19. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – V. Ex.ª talvez não tenha observado. O que li foi a redação 
que teria o artigo acrescentada a expressão "a razão horizontal".  

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas V. Ex.ª não mencionou essa expressão. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A Presidência procura resolver a questão de ordem 

formulada, de modo exato. 
A inclusão da expressão "a razão horizontal" ao art. 1º torna, como decorrência natural, dispensável a 

votação da Entenda nº 104, visto que a razão horizontal terá de ser forçosamente adotada. 
O SR. GILBERTO MARINHO (pela ordem): – Sr. Presidente V. Ex.ª deu interpretação perfeita e 

justa à questão de ordem. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS (pela ordem): – Sr. Presidente, ainda a respeito do assunto, convém 

ressaltar que, no caso da Emenda nº 104, havia referência as razões horizontais dos níveis 1 a 18, faltando, 
entretanto, as do nível especial, do art. 75, da Lei nº 3.780, de 1960. 
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É preciso ficar muito claro que a Emenda nº 19 aprovada ao referir "a razão horizontal", inclui também 

a razão horizontal do nível especial, omitida na Emenda nº 104.  
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A razão horizontal corresponde aos vencimentos 

constantes do Anexo I. Se porventura os vencimentos a que se refere constam do Anexo I, estarão 
atendidos. Caso contrário, não.  

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (pela ordem.): – Sr. Presidente, a Emenda nº 104 é de minha autoria, 
enquanto a de nº 105 é do nobre Senador Venâncio Igrejas. 

Há uma similitude muito importante entre as duas. Estou de pleno acordo com V. Ex.ª quanto à 
decisão sobre o nível especial. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Houve omissão na emenda de V. Ex.ª que visava ao mesmo 
objetivo. A emenda do nobre Senador Venâncio Igrejas completa a lacuna. O projeto é no sentido de 
conceder aumento na base de quarenta por cento, estendendo-o até o nível 18, mas omitiu o nível especial.  

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A razão horizontal sugerida na emenda é idêntica à 
enumeração constante do anexo: vai de 1 a 18.  

A decisão que adotara a Presidência se confirma: a votação da Emenda nº 19 manda reajustar as 
referências básicas de 1 a 18. Do projeto não constava nenhum padrão especial.  

Se nenhuma emenda foi aprovada ou vier a ser aprovada, criando este novo padrão, evidentemente 
que a Emenda nº 19 não terá o condão de fazê-lo, por força de decisão do Plenário. 

Em votação a Emenda nº 119. 
Vai-se proceder a verificação dos requerimentos de destaque, a fim de saber-se se esta emenda foi 

destacada para votação.  
Enquanto a Mesa aguarda o resultado dessa pesquisa, passa-se à apreciação da Emenda nº 126, 

contra a qual não existe qualquer dúvida quanto ao destaque. 
A Emenda nº 126 tem pareceres contrários das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, é 

favorável da Comissão de Projetos do Governo, estando assim redigida: 
"Inclua-se onde couber: Serão absorvidos nos quadros das repartições em que estejam servindo, 

pela forma do enquadramento estabelecido na Lei nº 3.780, de 12-7-1960, os servidores cedidos pela Rede 
Ferroviária do Nordeste." 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação): – A Emenda nº 126 não onera ou acarreta 
qualquer despesa aos cofres da União.  

Tal como lida pelo Sr. Presidente, esta emenda visa apenas a absorver nos quadros das repartições 
em que estejam servindo os servidores da Rede Ferroviária do Nordeste considerados excedentes.  

Esses servidores estão em situação verdadeiramente estranha. Não foram incluídos no 
enquadramento do pessoal da Rede recentemente feito. Da mesma maneira, não foram absorvidos pelos 
quadros das repartições para as quais foram cedidos. 

A emenda visa apenas corrigir essa situação. 
Os pareceres contrários das Comissões decorrem do fato de ter sido a matéria considerada como 

não pertinente ao projeto. Mas, acontece o seguinte: no projeto existe muita coisa que não diz respeito a 
aumento de vencimento. Observamos que o próprio Governo enxertou, por exemplo, a parte referente a 
recursos financeiros e matérias outras já resolvidas pelo Senado.  
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A emenda representa, assim, um ato de justiça, e não importará em aumento de despesa para a 

União, além de resolver uma situação anômala, estranha, que precisa ser resolvida. A emenda tem apenas 
esse objetivo. 

Espero que os nobres Senadores, reconhecendo a necessidade desse assunto ser resolvido com 
presteza, votem favoravelmente à referida emenda. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se proceder à votação. 
Os Srs. Senadores que aprovarem a emenda utilizarão a cédula sim; os que a rejeitarem usarão a 

cédula não. 
O Sr. Primeiro-Secretário procederá à chamada, que será feita do Norte para o Sul. 
Procede-se- à chamada. 
Votaram 46 Srs. Senadores. Vai-se proceder à apuração. (Pausa.)  
Votaram a favor 33 Srs. Senadores; votaram contra 13 Srs. Senadores. 
A emenda foi aprovada. (Pausa.)  
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A Emenda nº 119 que estava sob verificação, não foi 

destacada; foi votada em bloco entre as emendas de pareceres contrários tendo sido rejeitadas na sessão 
da tarde de hoje. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (pela ordem): – Sr. Presidente, a hora vai adiantada, já estamos num 
outro dia; hoje é dia 18, e os Srs. Senadores já estão um pouco cansados. 

Já disse o suficiente sobre a matéria, e creio que os Srs. Senadores estão perfeitamente 
esclarecidos. Devemos também terminar o mais cedo possível a sessão, e por isso peço desculpas por 
nada mais acrescentar sobre a matéria. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se proceder à votação da Emenda nº 139, que tem 
pareceres contrários das Comissões de Projetos do Governo e de Finanças; a favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O Sr. Primeiro-Secretário procederá à chamada do Norte para o Sul.  
É feita a chamada. 
Votaram 46 Senadores. Vai-se proceder à apuração. (Pausa.)  
Votaram a favor 11 Senadores; votaram contra 35. 
A emenda foi rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 

 
EMENDA Nº 139  

 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"São extensivas aos oficiais das Forças Armadas as vantagens previstas para as praças, constantes 

do art. 99 e § 2º do mesmo artigo, tudo da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951. 
Parágrafo único – Aplicar-se-á aos oficiais toda a legislação sobre o presente artigo, que até esta 

data atingia somente as praças das Forças Armadas." 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em votação a Emenda nº 154, com pareceres contrários 

das Comissões de Constituição e Justiça, Projetos do Governo e Finanças. 
A emenda tem a seguinte redação: 
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo: 
Art. ... – Será computado para efeito de duração de curso universitário de que tratam as alíneas a, b e 

c do art. 74, da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, o período de cursos de especialização realizados em 
razão de dispositivos legais. 
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A chamada para votação será feita de Sul para Norte. 
Procede-se à chamada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram 45 Srs. Senadores.  
Vai-se proceder à verificação do número de sobrecartas. (Pausa.) 
Confere com o de votantes. Votaram a favor da emenda 33 Srs. Senadores; e contra, 12. 
A emenda foi rejeitada. 
Está concluída a votação das emendas ao projeto e também esgotada a hora da sessão. 
Nada mais havendo que tratar, encerro a sessão designando para a próxima ordinária a seguinte: 
 

1 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 1962 (nº 3.323, de 1961, na Casa 

de origem) que aplica aos cargos e funções do Quadro do Pessoal dos Orgãos da Justiça doTrabalho da 2ª 
Região disposições das Leis nos 3.780, de 12 de julho e 3.826, de 23 de novembro, ambas de 1960 e dá 
outras providências (em regime de urgência nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 197, de 1962, aprovado na sessão de 15 do corrente), dependendo de 
pronunciamento das Comissões de Serviço Público e de Finanças. 

 
2 

 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 178, de 1962, pelo qual o  Sr. Senador Jefferson de 

Aguiar solicita a convocação do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio para explicar as medidas que serão 
adotadas pelo Governo e as medidas porventura já adotadas para a conteção e possível redução do custo 
da vida. 

 
3 

 
Votação, em turno único do Requerimento nº 211, de 1962, pelo qual os Srs. Senadores Afrânio 

Lages, Barros Carvalho (Líder do PTB) e Lima Teixeira (Líder da Maioria) solicitam o cancelamento da 
urgência concedida na sessão de 15 do corrente, em virtude da aprovação do Requerimento nº 201, de 
1962, para o Projeto de Lei da Câmara nº 144, de 1961, que regula a repressão ao abuso do Poder 
Econômico. 

 
4 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 212, de 1962 pelo qual os Srs. Senadores Afrânio 
Lages, Barros Carvalho (Líder do PTB) e Lima Teixeira (Líder da Maioria) solicitam o cancelamento da 
urgência concedida na sessão de 15 do corrente, em virtude da aprovação do Requerimento nº 196, de 
1962, para o Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 1962, que determina a marcação do preço de venda em 
mercadorias postas no comércio e dá outras providências. 

 
5 
 

Discussão suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 374, de 1952 (nº 
1.804, de 1952, na Casa de origem) que regula os direitos civis da mulher casada e dá outras providências 
(redação oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 106, de 1962). 

 
6 
 

Discussão, em segundo turno do Projeto de Lei do Senado nº 33, de 1961, de autoria do Sr. Senador 
Afrânio Lages, que dispõe sobre a instalação de Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura e dá 
outras providências, tendo, Pareceres favoráveis sob nos 109 e 110, de 1962, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Legislação Social. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 10 horas é 40 minutos.) 



45ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 18 DE MAIO DE 1962 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 
 

Às 14 horas e 20 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – 

Sebastião Archer – Eugênio_Barros – Mendonça Clark – Mathias Olympio – Joaquim Parente – 
Fausto Cabral – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Dix-Huit Rosado – 
Argemiro de Figueiredo – Ruy Carneiro – Novaes Filho –Jarbas Maranhão – Barros Carvalho – 
Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira – Lima 
Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas 
– Benedito Valadares – Nogueira da Gama – Milton Campos – Moura Andrade – Pedro Ludovico – 
Coimbra Bueno – José Feliciano – João Villasbôas – Lopes da Costa – Alô Guimarães – Gaspar 
Velloso – Saulo Ramos – Mem de Sá – Guido Mondin. 
 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A lista de presença acusa o comparecimento de 45 Srs. 
Senadores. Havendo número legal declaro aberta a sessão. 
Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em discussão, e sem 
debate aprovada. 
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Comunicação de eleição e posse: 

 
– da Diretoria Executiva do Movimento Trabalhista Renovador, Seção Alagoinhas, BA; 
– da Diretoria da Federação Nacional de Hotéis e Similares do Rio de Janeiro, GB; 
– da Diretoria da Caixa Beneficente dos Internados no Conjunto Sanatorial de Curicica, Rio, GB; 
– da Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis, SP; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Júlio Mesquita, SP; 
– da Diretoria da Associação Profissional das Empresas de Navegação Marítima e Fluvial do Estado 
de São Paulo; 
– da Diretoria do Colégio Estadual "Dr. Liberato Sizano Vieira da Cunha" de Cachoeira do Sul, RS; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Soledade, RS. 
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Apelos no sentido da rápida aprovação das seguintes proposições: 
– Projeto de Lei da Câmara nº 1.837/60, que dispõe sobre o Estatuto do Trabalhador Rural e dá 

outras providências: 
– do Sr. Pedro Friederich, Presidente da Frente Agrária Gaúcha de Giruá RS. 
– Projeto de Emenda Constitucional nº 3/61 — altera o § Iº do art. 191 da Constituição Federal 
(Aposentadoria aos 30 anos de serviço público): 
– da Câmara Municipal de Apucarana, PR; 
– dos funcionários federais da Estrada de Ferro Central do Brasil, em Lafaiete, MG. 
– Diversos assuntos: 
Agradecimentos relativos à comunicação da eleição e posse da Mesa do Senado Federal da sessão 

legislativa de 1962: 
– da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas; 
– do Governador do Estado do Piauí, PI; 
– do Ministro das Minas e Energia; 
– do Ministro da Viação e Obras Públicas; 
– do Ministro da Educação;  
– do Ministro do Trabalho; 
– do Ministro da Indústria e Comércio; 
– do Ministro da Agricultura; 
– do Ministro da marinha; 
– do Ministro da Fazenda;  
– do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República; 
– do Prefeito do Distrito Federal; 
– do Ministro da Guerra; 
– do Governador do Estado do Espírito Santo; 
– do Governador do Estado de São Paulo; 
– do Governador do Estado de Mato Grosso; 
– do Governador do Estado do Rio de Janeiro, RJ; 
– da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. 
– da Associação dos Servidores Postais e Telegráficos de João Pessoa, PB fazendo apelo no sentido 

de que os servidores do DCT que prestam serviço no tráfego sejam aposentados aos 25 anos de serviço; 
– das Câmaras Municipais de Barretos, Corumbataí, SP, de Londrina, PR, manifestando-se contrárias 

à transferência do Imposto Territorial Rural dos municípios para o Estado; 
– da Câmara Municipal de Campinas, SP, fazendo apelo no sentido da rápida aprovação pelo 

Congresso, da reforma agrária, da regulamentação de remessa de valores para o exterior e férias de 30 
dias aos trabalhadores subordinados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho; 

– da Câmara Municipal de Dracena SP, manifestando-se contrária à taxa de Cr$ 300,00 paga para 
expedição de carteiras profissionais pela Ordem dos Músicos; 
– do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, enviando sugestões para alguns aspectos do Projeto 
de Lei nº 1.751/56, que dispõe sobre a Ordem dos Advogados do Brasil; 
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– da Câmara Municipal de Lins, SP, solicitando providências no sentido do funcionamento da Escola 

de Engenharia de Lins; 
– da Câmara Municipal de S. João da Boa Vista, SP, fazendo apelo para a contenção do custo de 

vida; 
– da Câmara Municipal de Londrina, PR, enviando sugestões para a reforma da Lei Eleitoral; 
– da Câmara Municipal de Piraposinho, SP solicitando providências para revisão do preço do 

algodão; 
– da Câmara Municipal de S. Gonçalo, RJ,solicitando seja concedida igualdade de condições salariais 

a todos os Operários Profissionais nas Indústrias Terrestres do Estado do Rio de Janeiro; 
– da Câmara Municipal de Bagé, RS, manifestando-se favorável à divisão do país em distritos 
eleitorais nas próximas eleições; 
– da Câmara Municipal de Bagé, RS, fazendo apelo no sentido do barateamento dos livros didáticos. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Está finda a leitura do expediente  
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, por cessão do nobre Senador leão Villasbôas. 
O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, por motivos de saúde, uma vez que a semana passada 

estive alguns dias em estado febril, como ainda ontem aconteceu, deixei de trazer ao Senado alguns 
esclarecimentos que julguei de meu dever, diante de certo noticiário dado pela Imprensa carioca a propósito 
do nosso Serviço de Rádiodifusão. 

Acredito, Sr. Presidente, que tais noticias não fossem inspiradas na má fé. Houve certamente 
equívoco por parte dos ilustres correspondentes dos jornais cariocas encarregados de colher informações. 

Sabe o Senado que, há quase dois anos, superintendendo o Serviço de Radiodifusão desta Casa, 
por honrosa confiança dos meus companheiros da Comissão Diretora. 

Serviço novo, quer no Senado, quer na Câmara, mas incontestavelmente de grande valia, porque, 
antigamente, qualquer noticiário no Rádio, a respeito dos trabalhos parlamentares, resultava de concessão 
ou gentileza. Ao passo que, hoje, temos um bom noticiário, muito embora o horário não seja dos mais 
convenientes, através do qual País vasto como o nosso povo toma conhecimento dos trabalhos da Câmara 
dos Deputados e do Senado da República, quanto à atitude dos parlamentares, suas iniciativas e de seus 
debates. 

Sr. Presidente, desejo ressaltar aos nobres Senadores, com isenção, serenidade e o escrúpulo que 
me são próprios, que esse serviço, conforme todos os meus pares sabem, mais ou menos vem 
correspondendo à expectativa deste Plenário. Foi organizado sem que se recrutasse única pessoa fora dos 
quadros da Casa. Tivemos que fazê-lo exclusivamente, com a prata da Casa. Improvisados até locutores 
para o Serviço de Radiodifusão. Serviço técnico, serviço especializado, todos para ele foram sem conhecê-
lo minuciosamente. Mas todos se empenharam com a melhor boa vontade. Todos os funcionários que 
recrutamos nos diferentes setores do Senado da República, todos sem exceção, se compenetraram da 
missão recebida e hoje trabalham com eficiência e se especializaram nos serviços que lhes foram 
entregues. 

Não poderia certamente continuar o Senado com seu serviço de radiodifusão, do mais alto valor, 
repito, sem dar-lhe um sentido efetivo, uma base própria às suas diretrizes, a sua autonomia. Daí por que o 
eminente e saudoso Senador Cunha Mello organizou um projeto dando linhas certas e definitivas ao 
referido serviço. 
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Houve até importante órgão que declarou que isto não se fizera graças à oposição do saudoso 

Senador Cunha Mello. Veja o Senado como a verdade se distorce. Foi justamente o Senador Cunha Mello o 
autor do projeto que ai está. Apenas o nobre Senador Fernandes Távora, relator da proposição na 
Comissão de Finanças entendeu, na sua alta experiência de parlamentar que, sendo o projeto já bem 
antigo, seria Melhor que ele volvesse à Comissão Diretora para que o reexaminasse; talvez houvesse até 
necessidade de atualizá-lo. 

Feito isto, o Sr. Presidente designou-me relator da matéria e realmente, o projeto sofreu algumas 
modificações no sentido de torná-lo mais eficiente para, dentro do mesmo espírito de evitar escândalos e 
sobretudo porque foi pensamento da Comissão Diretora do Senado, não criar nenhum lugar para pessoas 
estranhas aos nossos Quadros. 

Compõe-se o projeto de 16 lugares, e desses 16 só um – fixe bem o Senado, esse aspecto que é 
importante – só um de técnico em eletrônica, é que vai ser ocupado por pessoa estranha aos nossos 
Quadros. 

Isso porque não nos foi possível descobrir, nos diferentes setores dos funcionários desta Casa, um 
técnico em eletrônica. 

O SR. FERNANDO TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?  
O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pode V. Ex.ª ficar ciente de que também faz jus aos 

agradecimentos e louvores de todo o Senado. 
O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado a V. Ex.ª Direi ao Senado que, para esse único lugar que vai ser 

ocupado por pessoa estranha ao Senado, estamos cogitando de um técnico em eletrônica, que não será 
inverdade nossa, é o técnico da RCA; é o homem que trabalha na sua especialidade, em todos esses 
setores relativos ao som nesta Casa desde a instalação de nossos trabalhos, e que se tem revelado, não 
somente um especialista de alto mérito, mas também um homem criterioso e capacidade de trabalho. Esse 
técnico tem vencimentos de cem mil cruzeiros na Empresa onde trabalha, embora com outras 
compensações. 

Entretanto, como oferecêssemos um cargo efetivo, com as boas compensações, que o Serviço 
Público oferece, está ele, mais ou menos inclinado a vir trabalhar conosco, a ser o Revisor Técnico de todas 
essas máquinas caríssimas que estamos instalando para a radiodifusão desta Casa. Está ele inclinado a 
aceitar os vencimentos, que fixamos no Projeto de que sou Relator, de setenta mil cruzeiros 
aproximadamente. 

Vejam, bem, Srs. Senadores, a cautela, o critério, o espírito de poupança com que a Comissão 
Diretora tem agido no Projeto a que estou aludindo. 

Não criamos cargos para pessoas estranhas, apenas, o desejo por amor à verdade relatar ao 
Senado, alguns funcionários modestos, funcionários de Portaria que chamei para colaborar em serviço 
especializado, e que se revelaram com a mais alta aptidão, o maior zelo e o melhor desejo de servir a esta 
Casa. 

Indago, então, a este plenário: seria possível que esse homem, hoje um técnico especialista no 
encargo que lhe foi confiado, ficasse percebendo o mesmo vencimento que outrora percebia na Portaria 
desta Casa? 

Evidentemente que não seria possível. Deu-se, então, um pouquinho mais, a uns uma letra, a outros, 
pela especialidade e pela responsabilidade do trabalho, até, mais, duas letras. Mas, veja o plenário, é uma 
medida das mais justas pois esse homem, hoje, não exerce mais o serviço comum que qualquer indivíduo 
encontrado nas esquinas desta cidade poderia desempenhar. Hoje ele desempenha uma função técnica, 
com alto senso de responsabilidade, e com grande rendimento para o serviço. 
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Daí por que a Comissão Diretora deliberou lhe oferecer uma compensação maior. 
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. RUY CARNEIRO: – Nobre Senador Novaes Filho, a Câmara dos Deputados já possui esse 

serviço e muito bem organizado. Poderemos e devemos fazer o mesmo no Senado. Realmente é louvável 
que se faça poupança é que se tenha o máximo cuidado com os dinheiros públicos, sobretudo nesta hora 
difícil por que atravessa o nosso. País Agora, para termos um serviço dessa natureza é preciso que seja 
bem organizado. Ninguém pode produzir serviço bom, limpo e correto em condições precárias. Para que os 
nossos conterrâneos, nos nossos Estados, ouçam as nossas vozes, ouçam os nossos discursos, tomem 
conhecimento de nossos esforços impõe-se que na. realidade o Senado organize esse Serviço, que tem de 
ser caro, não tenho dúvida alguma. V. Ex.ª está brilhantemente defendendo a organização do Serviço de 
Difusão dos trabalhos de nossa Casa. A Diretoria da Radiodifusão contará com o meu apoio. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sou muito grato à solidariedade que traz ao ponto de vista que defendo o 
eminente representante da Paraíba e querido amigo Senador Ruy Carneiro. 

Pediria aos meus nobres colegas que perdessem uns dez a quinze minutos nesta Casa e subissem 
ao Anexo, ao 16º andar e pelas instalações que lá estamos fazendo do serviço de radiodifusão melhor 
poderão todos os Srs. Senadores aquilatar da importância desses serviços e que não poderiam ser 
conduzidos com um quadro inferior a 16 servidores, todos eles recrutados, repito, no quadros do próprio 
Senado. 

Estas explicações eu as dou em ressalva dos desejos e da orientação da Comissão Diretora de que 
faço parte e para deixar este plenário tranquilo de que o projeto apenas dá sentido definitivo, bases efetivas 
radiodifusão nesta Casa, porém não contém no seu bojo nenhum escândalo, nenhum gasto supérfluo, 
nenhuma criação de cargos para nomeações de protegidos ou de afilhados. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª novo aparte? 
O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª não precisaria dar essas explicações ao Senado, porque 

seus colegas as dispensariam perfeitamente, porquanto sabem que está na direção desse Serviço um 
homem que não precisa provar sua idoneidade, moralidade e dignidade. O que acaba de expor e a prova 
absoluta da veracidade do que estou dizendo. V. Ex.ª tem feito administração magnífica e tem feito, 
sobretudo, justiça, ajudando com a maior eqüidade, dando a cada um aquilo que é seu, e por conseguinte 
praticando inteira justiça. 

O SR. NOVAES FILHO: – Fico muito sensibilizado com os honrosos conceitos emitidos pelo nobre 
colega do Ceará. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Faço apenas justiça. 
O SR. NOVAES FILHO: – ...sobretudo pela autoridade que tem para julgar seus pares, antigo 

parlamentar e homem público do Brasil que se acompanha sempre do respeito público. Mas essas 
explicações eu as dou sobretudo para manter na altitude em que sempre esteve o decoro desta Casa. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. NOVAES FILHO: – Recebo com muito prazer o aparte do nobre colega. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Não prestei maior atenção ao início do discurso de V. Ex.ª  perdoe-me 

dize-lo. Gostaria que me repetisse o que disse a imprensa do Rio de Janeiro a respeito do nosso Serviço de 
Radiodifusão. 
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O SR. NOVAES FILHO: – A imprensa noticiou que se estava organizando um quadro destinado ao 

serviço de radiodifusão no Senado que era um verdadeiro trem de alegria, a criação de lugares com altos 
vencimentos para nomear protegidos. 

Há um verdadeiro equivoco por parte dos ilustres jornalistas que publicaram tais informações, porque 
estamos, apenas, dando sentido efetivo a um serviço que vem funcionando – e funcionando bem – em 
caráter rigorosamente precário, provisório, e que não poderia assim continuar. Tanto é verdade, que o 
projeto em tela é antigo, de autoria do saudoso Cunha Mello e, não como a Imprensa noticia – pelo fato do 
Senador Cunha Mello não estar mais entre nós e não poder a ele se opôr. 

Estes esclarecimentos que presto da tribuna do Senado, são endereçados ao Brasil inteiro, para que 
o Senado da República continue – como até hoje – com seus pecados, porque nossa organização é 
humana e não divina. Mas orgulhemo-nos, dos nossos pecados, porque são apenas venias, pecados de 
uma Casa política, que há de ter fraquezas e senões. Dos pecados mortais, daqueles que envergonham 
uma organização e poderão deprimir e enxovalhar o Poder perante a opinião pública, desses continuará 
livre o Senado da República! (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos. 
O SR. SAULO RAMOS: – Sr. Presidente, por várias vezes tenho ocupado esta tribuna para reclamar 

a morosidade da aprovação pela Câmara Federal do projeto de lei que cria a Usina Siderúrgica no Estado 
de Santa Catarina. 

Consagrada em lei em 1953 por ocasião da instituição do Plano Nacional do carvão a sua execução 
ficou relegada a segundo plano por motivos óbvios. 

O Plano Nacional do carvão foi instituído com a vigência de cinco anos. Em 1958 por ocasião da sua 
prorrogação inacreditavelmente o Poder Executivo o excluía de sua Mensagem. 

No Palácio do Catete formulei o meu protesto por ser inadmissível essa exclusão. Estávamos no 
apagar das luzes daquela legislatura e tive a promessa que nova Mensagem seria enviada ao Congresso. O 
saudoso Deputado Leoberto Leal providenciou é aprovou emenda na Câmara inclusa no Plano do carvão 
para que no prazo de seis meses o Poder Executivo enviasse ao Congresso a referida Mensagem. 

Ultrapassado em vários meses esse prazo e nas vésperas do pleito de 1969 solenemente o 
Presidente envia Mensagem criando novamente, a Usina Catarinense e durante seis meses a Mensagem 
saída do Catete não havia chegado na Câmara. 

Nova batalha pela demora de seu andamento. Mesas redondas e protestos públicos se fizeram ouvir 
no meu Estado. Até denúncias de que a representação rio-grandense desejava participação do seu Estado 
no empreendimento. O Governador do Rio Grande tempo depois conseguiu junto ao Presidente Juscelino 
uma simples autorização para a construção da usina siderúrgica rio-grandense. 

Com nova e intensa atuação e apelos a deputados e Presidentes de Comissões continua o projeto 
relegado ao esquecimento por falta de tramitação regimental. 

Em dezembro de 1960 e por incrível que pareça voltou da Comissão de Redação para serem 
apreciadas emendas que foram apresentadas e não examinadas pelo plenário, o que revela má e 
inesplicável técnica legislativa pois, a Comissão de Redação acolhe os projetos votados para em seguida – 
ir ao Senado e subir à Sanção Presidencial. No decorrer de 1962 o projeto continua estagnado e sem 
tramitação regimental. Diversas providências foram tomadas por mim e pelo jornalista José Vitório de Lima 
para que o mesmo tivesse sua aprovação. 
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Até agora dorme negligentemente na Câmara o projeto apesar do ano eleitoral e político. 
Sr. Presidente, reclamar ou protestar desta tribuna nada adianta. Para que o Estado de Santa 

Catarina, o único produtor de carvão metalúrgico, possa ter a sua siderurgia, torna-se necessária uma 
atitude enérgica dos homens responsáveis no trato das coisas da terra catarinense. 

Grandes entidades siderúrgicas foram importadas e implantadas no governo passado. Tantas outras 
usinas siderúrgicas atirei iniciativas fora do Congresso estão sendo construídas em vários Estados. 

No Estado da Guanabara deverá funcionar dentro de 3 anos a sua grande siderúrgica. Santa 
Catarina há dezenas de anos além de não ter construído a sua usina nem sequer participou do plano 
desenvolvimentista do Presidente Juscelino Kubitschek e nem houve ampliação do seu parque industrial 
existente. Com essa descapitalização o Estado sofrerá a concorrência da própria indústria nacional. 

Sr. Presidente, há dois anos prometo urgência urgentíssima assim que chegue o projeto no Senado e 
assim o farei na devida oportunidade. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. SAULO RAMOS: – Com muito prazer. 
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª, não desconhece como o Rio Grande do Sul está concretizando 

tão bem um velho ideal que é a instalação de sua indústria de aços. Muito lutamos para, finalmente, iniciar a 
realização dessa meta através da constituição de uma sociedade de economia mista da qual participa o 
Governo da União com um bilhão de cruzeiros. Santa Catarina poderá seguir o exemplo do Rio Grande. 
Mas, no dia em que chegar a esse mesmo resultado, que em Santa Catarina não aconteça o que vem 
ocorrendo com o meti- Estado: Comprometeu-se a União, através de lei aprovada nesta Casa, a participar 
com um bilhão de cruzeiros, cuja primeira parcela, de duzentos milhões, deverá ser paga na data da 
promulgação da lei, e nos anos seguintes, quatrocentos milhões de cruzeiros em cada ano. No entanto, até 
agora, o Governo da União, apesar dos esforços de muitos – e meus – não ingressou com os duzentos 
milhões mencionados na lei e os quatrocentos milhões do primeiro ano, de integralização do capital e que 
deviam constar do Orçamento da República, inexplicavelmente foram cortados pela Câmara Federal. A 
emenda neste sentido foi de minha autoria. Esperávamos que a lei chegasse ao Senado, para que eu 
pudesse, então, apresentar a emenda – o que efetivamente foi feito. No entanto, a Câmara, por onde, em 
primeiro lugar, tramitou o projeto de lei, teve como primeira preocupação contar os quatrocentos milhões de 
cruzeiros. E não houve possibilidade posteriormente nem meios, ainda com a tramitação do Orçamento, de 
corrigirmos a falha cometida pela Câmara dos Deputados. A verdade é que o Governo da União, que 
participa, por obrigação de lei, com um bilhão de cruzeiros, até agora não ingressou com um centavo nesse 
compromisso. Arremato o aparte desejando que o Estado de Santa Catarina realize também o seu ideal tão 
justo, mas que não lhe aconteça o que está acontecendo agora ao meu Rio Grande do Sul 

O SR. SAULO RAMOS: – Agradeço o esclarecedor aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Guido Mondin. 
Ao anunciar a concretização dos ideais do Rio Grande do Sul pela instalação de sua siderúrgica, que tornou 
o Rio Grande muito mais feliz que o Estado de Santa Catarina, porque teve de início uma, simples 
autorização presidencial, para posteriormente aprovar em lei na Câmara Federal, a fim de que o Governo 
Federal participasse do empreendimento, no primeiro ano, com um bilhão de cruzeiros. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Foram duzentos milhões no ato da assinatura da lei, e nos dois anos 
seguintes quatrocentos milhões por ano, até concretizar um bilhão. 
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O SR. SAULO RAMOS: – Será dentro dessa norma que surgirá a siderúrgica no Estado de Santa 

Catarina. 
O que é de lamentar, Sr. Presidente, é que desde 1953 esse projeto tramita na Câmara dos 

Deputados. 
Em 1953, quando o saudoso Presidente Getúlio Vargas enviou a mensagem de criação da usina 

siderúrgica, a mensagem que instituía o Plano do Carvão tornou-se lei. Lamentavelmente excluída do Plano 
do Carvão, a criação da Usina Siderúrgica do Estado de Santa Catarina está novamente para se 
transformar em lei. 

Eis aí, Srs. Senadores, o motivo de minha presença nesta tribuna, apelando para homens públicos de 
Santa Catarina no sentido de que sigam o exemplo do que se fez na Guanabara, onde, sem leis e sem 
compromissos do Governo Federal, o povo carioca já observa a construção da sua usina siderúrgica. Isto 
num Estado que não produz carvão nem minérios de ferro. 

Santa Catarina; pequenino Estado, figura como único produtor de carvão metalúrgico nesta Nação, 
aflorando com o carvão os minérios de ferro. Portanto, tudo Induz para que se construa no meu Estado uma 
usina siderúrgica. Considero mesmo um erro ter-se implantado a siderurgia em Volta Redonda, quando 
deveria ter sido construída em Santa Catarina. 

Sr. Presidente, Volta Redonda é o grande símbolo de nossa libertação econômica. Uma nação vale 
pelo seu parque siderúrgico, pelo aproveitamento de sua hulha negra, pela industrialização de seus 
subprodutos, e como fonte de energia termelétrica. 

Reafirmo, mais uma vez desta tribuna que estamos ficticiamente ampliando o nosso parque 
siderúrgico com o mínimo aproveitamento do carvão nacional e com a importação excessiva de carvão 
estrangeiro. O parque siderúrgico nacional somente com o aproveitamento integral de carvão nacional 
poderá transformar esta Nação numa potência siderúrgica e industrial. 

Importar entidades siderúrgicas com menosprezo pelo carvão nacional é orientação errada, nociva e 
aviltante. Aqui termino, Sr. Presidente, estas considerações com mais um protesto, já que os apelos têm 
sido inócuos, pela morosidade da instituição da siderurgia catarinense. Se nos próximos meses não 
atingirmos os fins aclimados, voltarei a esta tribuna para com novas iniciativas formalizar projeto de lei que 
institua a exploração carbonífera pelo monopólio estatal. 

Sr. Presidente, o povo brasileiro está esclarecido em relação à exploração petrolífera e o significado 
de libertação ou escravização econômica que emana dessa riqueza. 

O carvão como riqueza básica é mais poderosa, envolvente e emancipadora do que a petrolífera. O 
monopólio estatal carbonífero é necessidade inadiável para a Nação, para as classes produtoras e 
principalmente para as classes trabalhadoras. 

Sem carvão metalúrgico não se constrói parque siderúrgico, sem siderurgia não se obtêm ferro e aço 
para a industrialização. Nação alguma alcança potencialização econômica. 

Sr. Presidente, somente a exploração pelo monopólio estatal do carvão, a exemplo do petróleo, 
poderá esta grande Nação atingir a sua tão almejada emancipação econômica. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
Durante o discurso do Sr. Saulo Ramos, o Sr. Moura Andrade deixa a presidência, assumindo-a o Sr. 

Argemiro de Figueiredo. 
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O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem.): – Sr. Presidente, em cumprimento ao disposto no Ofício nº 

SP/52, de 2 do corrente, da Mesa, assinado pelo nobre Senador Argemiro de Figueiredo, ocupei ontem, 
pela ordem, esta tribuna para, depois dos esclarecimentos que, dadas as circunstâncias, se fizeram 
necessários, referentes ao trâmite do Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que aprova o Acordo 
sobre Privilégios de Imunidades da Organização dos Estados Americanos, firmado pelo Brasil a 2 de 
setembro de 1949, tive, no final do arrazoado imperioso, a honra de passar às mãos de V. Ex.ª a pasta com 
todo o documentário a respeito, para os fins em vista. 

Contudo, acompanhando o noticiário do Congresso Nacional, na manhã de hoje, através da Rádio 
Nacional de Brasília, na forma de costume, surpreendeu-me ouvir que havia tratado na sessão ordinária de 
ontem mais uma vez sobre o caso da "Port of Pará", tanto mais que prometera não voltar ao assunto senão 
dentro dos Canais competentes desta Casa, conforme foi amplamente divulgado. 

Isto posto, tenho a honra de solicitar a V. Ex.ª as Cabíveis providências no sentido de ser feita a 
devida retificação pelo setor de divulgação desta Casa, a bem da verdade, a fim de que, acima de tudo, o 
País tenha, pela radio-emissora preferida, exato conhecimento do que se passa neste alto Plenário ou seio 
de suas doutas comissões técnicas. 

Era, Sr. Presidente, o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Tem a palavra o nobre Senador Mendonça Clark. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Sr. Presidente, em junho de 1961 ocupei esta; tribuna para tratar de 

assunto da cera de carnaúba, uma das principais riquezas do Nordeste. 
Dizia eu naquela ocasião que os preços exteriores da cera de carnaúba caíam de mês para mês e 

que se tornava necessário e urgente uma medida de amparo do Governo Federal, através de um decreto de 
financiamento de preços mínimos, baseado na Lei nº 1.506. 

"Em julho de 1961, o ex-Presidente da República, Sr. Jânio Quadros, baixava o Decreto nº 51.001, 
datado de 19-7, publicado no Diário Oficial da mesma data, em que determinava que os preços da cera tipo 
4 seriam financiados na base de quatro mil, novecentos e sessenta e cinco cruzeiros, além de outros preços 
para outros tipos. 

Baixado esse decreto, Sr. Presidente, cujas bases de financiamento foram calculadas na época, ao 
preço de sessenta centavos por libra peso FOB e à taxa de câmbio livre de duzentos e sessenta e cinco 
cruzeiros, somente em novembro de 1961 o Banco do Brasil assinava com o Ministério da Fazenda, 
Comissão de Financiamento da Produção, o contrato que poria em vigor os termos do decreto de 
financiamento. 

O período de julho a novembro, quatro meses portanto, sem a devida proteção dos preços do 
decreto, agravado pela descrença quanto à execução do mesmo, causou a queda do preço da Cera de 
carnaúba, de 52 centavos por libra peso, no momento em que se iniciava o financiamento. 

Iniciada a execução do financiamento, ocorreu a desvalorização da taxa cambial, em virtude dos 
acontecimentos de todos conhecidos. A insegurança da nossa moeda, fez com que a taxa de livre câmbio 
naquela época, julho de 1961, caísse no fim do ano ou começo deste para até trezentos e setenta, 
trezentos e oitenta, e um dia, se não me engano, a quatrocentos cruzeiros o dólar. Como conseqüência, o 
preço dos nossos produtos de exportação caíram simultâneamente, não em igualdade de condições da 
desvalorização da nossa moeda em cruzeiros, mas talvez trinta por cento dessas vantagens em cruzeiros 
que teríamos, perdemos em moeda forte nos mercados consumidores. 
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Já no mês de dezembro, tendo verificado que para outros gêneros de produção e de consumo 

nacionais o Governo Federal, através da mesma Comissão de Financiamento da Produção, por decreto 
publicado no dia 16 de novembro de 1961, alterava os preços básicos mínimos para o financiamento e 
aquisição do arroz, do feijão, do milho, do amendoim e da soja, – financiamento este que já havia sido 
assegurado em abril do mesmo ano, achei por bem, em defesa dos interesses dos produtores de cera de 
carnaúba, ainda no início da safra de 61/62, apelar também para a Comissão de Financiamento da 
Produção, através do Ministério da Fazenda, a fim de que fossem reajustados os preços daquele produto. 

Diz a Lei nº 1.506, de 19 de dezembro de 1961, no seu art, 3º, que os preços básicos mínimos serão 
fixados anualmente em decreto a ser baixado pelo Poder Executivo. Certamente que, tendo a cera de 
carnaúba, em julho de 1961, sido atendida pelo Decreto nº 51.001, não me atreveria a solicitar, no mesmo 
ano, um reajustamento de preço, em face dos termos da citada Lei nº1.506. Entretanto, considerando que 
os preços do arroz, do feijão, do milho e do amendoim, produtos de consumo nacional, foram reajustados 
dentro do mesmo ano, por decreto publicado no dia 16 de novembro de 1961, julguei que, sem prejuízo do 
custo de vida nacional, uma vez que a cera de carnaúba praticamente não tem consumo entre nós – este 
vai de quatro a cinco por cento da safra produzida – em defesa dos preços internacionais e dos interesses 
nacionais, julguei que eu poderia apelar para um reajustamento de preço do produto, afim de que melhor 
pudéssemos vendê-lo, possibilitando ao País a obtenção de maior número de dólares. 

Minha justificativa foi apresentada ao Sr. Ministro da Fazenda em dezembro de 1961, em memorial 
assinado pela Associação Comercial do Piauí, na qual solicitávamos reajustamento de preço para as 
mesmas bases do financiamento inicial, ou seja, de sessenta centavos, considerando que a taxa de câmbio, 
naquele mês, era cem cruzeiros acima da taxa estabelecida no decreto de julho de 1961. Era, pois, um 
simples reajustamento, em face da desvalorização da moeda, a fim de forçar uma alta no mercado 
internacional, como objetivo de possibilitar ao Governo brasileiro a obtenção, através da exportação da cera 
de carnaúba, da diferença de preço que poderia o mercado atingir numa reação; caso esse reajustamento 
fosse decretado. 

Respondendo a esse memorial de dezembro de 1961,o Sr. Ministro da Fazenda, em 31 de janeiro de 
1962, enviou-nos o telegrama nº 1.200, nos seguintes têrmos: 

"Em atenção ao seu pedido, comunico ao prezado Senador que, consoante a informação da 
Comissão de Financiamento da Produção, somente para a próxima safra de cera de carnaúba será 
reexaminado o preço mínimo básico. A produção já está entregue pelos produtores e tal medida, no 
momento, não traria para os mesmos qualquer benefício." 

Ora, Sr. Presidente, a informação foi prestada ao Sr. Ministro da Fazenda pela Comissão de 
Financiamento da Produção, baseada em que os produtores de cera já haviam negociado suas safras e, 
por conseguinte, não havia interesse de protegê-los. Daí – acrescentava – o assunto só deveria merecer 
atenção no próximo exercício. 

Sr. Presidente, infelizmente as informações prestadas pela Comissão de Financiamento da Produção 
não foram corretas, e nelas se baseou o Sr. Ministro da Fazenda, quando me transmitiu aquele telegrama. 

Assim, já em fevereiro, dirigi ao Sr. Ministro da Fazenda um telegrama esclarecendo que, no mês de 
dezembro, a safra de cera de carnaúba está longe de ser. vendida pelos produtores nacionais que a falta de 
amparo à mesma safra poderia causar à balança de pagamentos brasileira um prejuízo de mais de três 
milhões de dólares. 
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Sr. Presidente, neste momento, a situação torna-se cada vez mais difícil, pois os produtores de cera 
de carnaúba, em face de queda dos preços no mercado internacional, preferem vender essa mesma safra 
ao Governo Federal, aos preços do financiamento de julho de 1961. É possível que, a partir de 30 de junho 
deste ano, hajam sido entregues ao Banco do Brasil cerca de quatro mil toneladas de cêra de carnaúba, 
única e exclusivamente porque não se capacitaram as autoridades da Comissão de Financiamento da 
Produção de que a finalidade desse órgão é proteger os produtores nacionais e também, no caso da cera 
de carnaúba, proteger os preços internacionais da cera de carnaúba, que não é um produto de consumo 
interno. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Com muito prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Lamentavelmente, nosso País é uma casa mal – organizada. 

Existem muitos órgãos opinativos e deliberativos, a propósito de todos os assuntos, órgãos que, em geral, 
delongam as soluções desejadas pelas nossas classes produtoras. O financiamento em geral, não só para 
a cera de carnaúba como para outros produtos como a malva, da minha região, só chega quando os 
produtores já entregaram suas safras aos comerciantes. Esse financiamento não beneficia o produtor, o que 
seria excelente, mas sim o comerciante e o industrial. O produtor vive abandonado em nosso País. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Muito agradeço o aparte do nobre colega representante do Pará, 
Senador Lobão da Silveira. Diz muito bem V. Ex.ª quando afirma que o excessivo número de órgãos 
técnicos, em nossa administração, ao invés de auxiliar a produção, atrapalha. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – órgãos técnicos que nem sempre entendem do assunto sobre o qual 
opinam. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Não queria ir tão longe, mas já que V. Ex.ª fez essa afirmativa, dou 
também meu testemunho, com relação ao assunto. 

Sr. Presidente, alegaram os membros da Comissão de Financiamento da Produção que o Decreto nº 
1.506, absolutamente, não defendia os preços da cera de carnaúba. 

Diz o referido decreto: 
"Art. 1º O Poder Executivo assegura, pelo Ministério da Fazenda, através da Comissão de 

Financiamento da Produção, preços mínimos aos cereais e outros gêneros de produção nacional, de 
preferência diretamente aos produtores ou suas cooperativas, mediante as seguintes modalidades: 

a) aquisição do produto pelo preço estabelecido na forma do art. 4º desta lei; 
b) financiamento de oitenta por cento desse preço. 
Parágrafo único. A garantia a que se refere este artigo incluirá, desde logo, os produtos mencionados 

no Decreto-Lei nº 9.879, de 16 de setembro de 1946 (feijão, arroz, milho, amendoim, trigo em grão, soja, 
girassol e farinha de mandioca, fécula e tapioca, erva-mate cancheada e beneficiada), podendo ser 
estendida, ouvida a Comissão de Financiamento da Produção e mediante decreto do Poder Executivo, a 
outros produtos de natureza vegetal, desde que seja de manifesto interesse para a economia nacional." 

Ora, Sr. Presidente, a extensão que o decreto permite do financiamento a outros produtos de 
natureza vegetal, desde que seja de manifesto interesse da economia nacional – e aí entra a cera Vegetal – 
atinge conseqüentemente a cera de carnaúba. Daí por que o Decreto nº 51.001 pôde ser baixado dentro 
dos termos da Lei nº 506. 



– 152 – 
 

O que não compreende a Comissão de Financiamento da Produção, entretanto, é que a cera de 
carnaúba não sendo como o arroz, feijão, milho, produtos de grande consumo nacional, não merece ter seu 
preço protegido convenientemente. Não há a esta altura grande interesse do próprio consumidor nacional, 
porém o há da própria balança brasileira, para poder obter melhor preço do exterior. 

Sr. Presidente, convencer, entretanto, a Comissão de Financiamento da Produção de que também 
tem a obrigação de defender um produto de exportação, desde que seja de origem vegetal, não é possível. 
Já falei com o Sr. Ministro da Fazenda duas ou três vezes. S. Ex.ª demonstra a maior compreensão do 
problema. Sendo grande banqueiro e homem de vistas bastante largas quanto ao interesse da economia 
nacional, entende do assunto perfeitamente. Mas está tão assoberbado de problemas que não tem podido 
reunir a Comissão e, com sua autoridade de Ministro da Fazenda, exigir que seu ponto de vista seja por ela 
adotado. Infelizmente, não havendo esse vínculo direto e ordem expressa, a Comissão se recusa a aceitá-
lo. 

Sr. Presidente, a coisa se torna difícil em face dessa teimosia e intransigência, e em face também da 
nossa incapacidade de exigir o cumprimento da lei. Não temos a função, possibilidade de meter na cabeça 
dos membros da Comissão a preocupação da defesa do produto nacional e sua exportação. 

O preço da carnaúba em julho de 1961 era de 43 centavos, 17 centavos por libra peso; 34 centavos 
por quilo em saco de pelo menos seis milhões de quilos, dando, seguramente, um prejuízo à economia 
nacional de dois milhões de dólares, no cacau, na juta, no café e por aí afora, no fim do ano quando se 
soma a exportação nacional verifica-se que o brasileiro trabalhou todo o ano, esforçou-se para receber 
papel-moeda sem valor. E assim nossa exportação cada dia cai assustadoramente. 

É justo que, a esta altura, se faça ressalva à atuação do Sr. Presidente da República quando da sua 
visita aos Estados Unidos, numa solenidade que reputo a número um da visita presidencial àquele país, 
discursou no Senado americano. 

Declarou S. Ex.ª, perante o Congresso dos Estados Unidos, no tópico Desenvolvimento: 
"O governo e o povo do Brasil não têm medido sacrifícios para vencer o atraso e o 

subdesenvolvimento. Estamos procurando estabelecer um desenvolvimento harmônico do País para corrigir 
desequilíbrios regionais e evitar o pauperismo de certas áreas para elevá-las ao nível, por exemplo, do 
Estado de São Paulo, cuja renda per capita é superior a de países altamente industrializados. 

Na luta pelo desenvolvimento e pela nossa emancipação econômica temos sofrido a influência de 
fatores contrários que haveremos de superar. Há desajustamentos permanentes no sistema de relações 
comerciais entre países de desenvolvimento econômico desigual com reflexos prejudiciais para as nações 
de economia mais fraca. Poderemos eliminar, ou pelo menos atenuar, esses desajustamentos através de 
convênios e acordos na base de entendimentos amistosos e de fórmulas realistas. 

A inflação monetária no Brasil de que tanto se tem falado no País e no estrangeiro não é fenômeno 
local e coincidiu com a economia de guerra, quando a antiga estrutura econômico-financeira sofreu o 
impacto das bruscas modificações das demandas e ofertas de nossos aliados. Durante os anos de 
conflagração, os preços dos nossos produtos, de exportação permaneceram congelados em níveis muito 
inferiores ao seu valor real. 

Restabelecidas as condições normais de comércio; foi possível aos países europeus e a outros,  
cujas economias haviam sido destruídas pela guerra, eliminar a inflação e restaurar a prosperidade.  
Tiveram para isto, de 1948 a 1952, o auxílio maciço da economia norte-americana, que 
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amparou, através de empréstimos e donativos, não só os antigos aliados como também os antigos 
adversários, permitindo-lhes restabelecer em curto prazo, e mesmo ultrapassar, seus níveis anteriores de 
produção agrícola e industrial. Refeitas suas indústrias, passaram esses países a comerciar nas condições 
particularmente vantajosas em que operam os exportadores de manufaturas. 

Os países latino-americanos, com uma inflação oriunda da guerra, ficaram sem qualquer plano de 
cooperação internacional para recuperação de sua agricultura e desenvolvimento de sua indústria e 
dispondo apenas, para a restauração de seu comércio, da exportação de produtos primários. A história da 
deterioração crescente dos termos de troca entre produtos primários e manufaturados é bem conhecida de 
todos. De ano para ano, o número de sacas de café, cacau ou de algodão, compra menor quantidade do 
mesmo tipo de equipamentos e produtos manufaturados. 

Ao mesmo tempo em que os nossos produtos primários têm ficado expostos a uma continua baixa de 
preços, o índice de crescimento de nossa população vem aumentando em tal progressão que levará o Brasil 
a possuir mais de 200 milhões de habitantes no fim deste século. Apesar de tais fatores adversos, o Brasil 
vem mantendo um ritmo crescente no aumento de sua renda "per capita" e do seu produto bruto nacional. 

Esse notável esforço de desenvolvimento deve-se, acima de tudo, às reservas ilimitadas de energia e 
patriotismo do povo brasileiro. 

É certo que contamos com apreciáveis empréstimos bancários, concedidos a juros normais e prazos 
regulamentares principalmente pelas agências financeiras dos Estados Unidos. 

Sabemos – e disso tem plena consciência o povo brasileiro – que depende de nosso trabalho, de 
nossas energias e de nossos sacrifícios vencer as dificuldades que atravessamos. Sentimos que o nosso 
destino está em nossas mãos e estamos de olhos abertos para encontrar as soluções adequadas ao 
desenvolvimento do Brasil. A consciência política das elites dirigentes e das camadas populares está cada 
vez mais viva, compreendendo que a luta pelo desenvolvimento é a luta do povo. Para isso estamos 
empenhados na realização de reformas estruturais, dentre as quais avulta a reforma agrária. 

 
O Capital Estrangeiro 

 
Reconhecemos a importância da contribuição estrangeira no processo de nosso desenvolvimento. 

Tenho dito e repetido que não alimentamos qualquer prevenção contra o capital externo e a colaboração 
técnica dos países mais adiantados, cuja cooperação desejamos e aos quais asseguramos, dentro dos 
limites legais estabelecidos e sob a inspiração dos interesses brasileiros, plena liberdade. Ainda 
recentemente, em pronunciamento perante a Câmara Americana de Comércio do Rio de Janeiro, em 
homenagem com que me distinguiu às vésperas de minha partida, reafirmei os mesmos conceitos. 

País em fase de plena expansão, o Brasil oferece amplas possibilidades à iniciativa privada 
estrangeira que queira, lealmente, cooperar para o seu desenvolvimento. 

Em matéria de serviços de utilidade pública, há certas áreas de atrito que convém eliminar tanto mais 
quanto por um fenômeno natural, além de incompreensões entre poder concedente e concessionários não 
raro geram equívocos entre países amigos. Foi com confiança que o Brasil recebeu a notícia da nova 
política dos Estados Unidos para a América Latina, expressa pelo Presidente Kennedy na "Aliança para o 
Progresso", de cujos marcos históricos faz parte a iniciativa brasileira da "Operação Pan-Americana". 
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Vemos na "Aliança para o Progresso" a formulação de um plano de cooperação global que a América 
Latina espera desde o fim da segunda guerra mundial, e que deverá ter para o nosso Hemisfério, uma vez 
executado, as proporções e a significação do "Plano Marshall" para os países da Europa Ocidental. A falta 
de uma iniciativa desse porte tornou extremamente difícil aos países do Hemisfério a estabilização de suas 
economias. 

Tem ainda a "Aliança para o Progresso" o mérito de conceituar o problema da América Latina em 
seus aspectos econômicos e também sociais, o que lhe dá excepcional dimensão política, dela fazendo um 
programa de fortalecimento da democracia, como acentuou o vosso eminente chefe de Estado nestas 
palavras altamente significativas: "Aqueles que tornarem impossível a revolução pacífica farão inevitável a 
revolução violenta". 

Não escondo, porém, os meus receios quanto às dificuldades de execução. Se a "Aliança para o 
Progresso" depender de um esforço dos países latinos para alcançarem com rigor técnico absoluto um 
planejamento global no campo econômico e no social e para eliminarem previamente certos fatores de 
instabilidade, podemos admitir embaraços capazes de prejudicar a urgência de soluções inadiáveis. Tais 
dificuldades recrudescerão se a "Aliança" não refletir principalmente o espírito de confiança e respeito 
recíproco entre os governos dos países que a integram, na linha de fidelidade aos propósitos manifestados 
pelo eminente Presidente Kennedy. 

 
Política Internacional 

 
Desejo reafirmar a identificação do meu País com os princípios democráticos que unem os povos do 

Ocidente. O Brasil não integra nenhum bloco político-militar, mas respeita os seus compromissos 
internacionais livremente assumidos. 

A ação internacional do Brasil não responde a outro objetivo senão o de favorecer, por todos os 
meios ao nosso alcance, a preservação e o fortalecimento da paz. Acreditamos que o conflito ideológico 
entre o Ocidente e o Oriente não poderá e não deverá ser resolvido militarmente, pois de uma guerra 
nuclear, se salvássemos a nossa vida, não lograríamos salvar, quer vencêssemos quer fôssemos vencidos, 
a nossa razão de viver. 

O fim da perigosa emulação armamentista tem de ser encontrado através da convivência e da 
negociação. O Brasil entende que a convivência entre o mundo democrático e o mundo socialista poderá 
ser benéfica ao conhecimento e à integração das experiências comuns e temos a esperança de que esses 
contatos evidenciam que a democracia representativa é a mais perfeita das formas de governo e a mais 
compatível com a proteção do homem e a preservação de sua liberdade." 

Sr. Presidente, esse trecho do discurso que o Presidente João Goulart pronunciou nos Estados 
Unidos demonstra que S. Ex.ª está perfeitamente familiarizado com o problema de decrescente valor das 
nossas exportações, razão das nossas crises econômicas. 

Vamos citar o caso da cera de carnaúba, para não irmos mais adiante. 
Durante os quatro anos de guerra, a cera de carnaúba foi exportada por preços fixo – preço especial 

de guerra – a sessenta e cinco centavos por libra-peso. Terminada a guerra, o produto subiu de um dólar e 
sessenta e cinco centavos, o que significa dois dólares por quilo. Só o Estado do Piauí produziu vinte 
milhões de quilos; a dois dólares por quilo, auferiu quarenta milhões de dólares. 

Foi a contribuição do Piauí para o esforço de guerra, durante quatro anos. E por falta de compensação, 
tanto nos Estados Unidos como no Brasil, por essa idéia de que o comércio tem que ser livre, que a compra 
tem que depender da boa vontade do vendedor e do comprador, os preços das nossas matérias-primas, 
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dos nossos gêneros, foram caindo dia a dia. E somente a diferença do preço da cera de carnaúba de 1946 
para cá, como vantagem dada ao consumidor norte-americano e mundial, fez com que o Estado do Piauí, o 
mais pobre da Federação, contribuísse, só para o esforço de guerra, com quarenta milhões de dólares! 

A esta altura, quando se fala da "Aliança para o Progresso" e dos recursos que, possivelmente, 
poderão ser aplicados no Estado do Piauí, se atribuíssem ao nosso Estado dez milhões de dólares para 
obras e serviços sociais de soerguimento econômico nós, piauienses, ficaríamos profundamente satisfeitos 
e agradecidos. 

Se durante quatro anos contribuímos com quarenta milhões de dólares para o esforço de guerra, 
hoje, decorridos exatamente dezesseis anos, julgar-nos-íamos plenamente compensados com o auxílio de 
dez milhões de dólares, ou seja, a quarta parte do que, espontânea ou obrigatoriamente, despendemos com 
o esforço de guerra. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Com muito prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – No Governo passado, o então Presidente Jânio Quadros, em uma 

reunião de Governadores, prometeu ao Piauí sete bilhões de cruzeiros. O Governador daquele Estado 
pedira apenas dois e o ex-Presidente prometeu sete. V. Ex.ª poderia informar quanto o Piauí recebeu 
desses bilhões oferecidos pelo referido Governo? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Não nos prometeram sete bilhões de cruzeiros! A verba autorizada foi 
um bilhão e seiscentos e cinqüenta milhões de cruzeiros, dos quais 800 milhões de cruzeiros – fruto dos 
esforços da Bancada piauiense do Senado Federal, através de emenda, se destinaram à Barragem de Boa 
Esperança. Na verdade, o Presidente Jânio Quadros deu acima das verbas orçamentárias liberadas por lei. 
Na Reunião dos Governadores foram concedidos duzentos milhões de cruzeiros, do Fundo do Trigo e de 
outras verbas globais. Daquele bilhão e seiscentos e cinqüenta milhões de cruzeiros prometidos ao Piauí, 
talvez não tenhamos recebido nem quinhentos milhões de cruzeiros. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – E esses quinhentos milhões de cruzeiros foram bem empregados no 
Piauí? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Foram recebidos para aplicação em estradas de rodagem, escolas e 
outras realizações. De modo geral, o que o Piauí recebeu foi bem aplicado. 

Todos os anos o Estado aplica o que recebe, e a situação melhora um pouco, embora sem 
possibilidade de melhoras mais consideráveis. 

O Presidente João Goulart, perante o Congresso americano, salientou a necessidade de um acordo 
para maior compreensão dos interesses dos países americanos. Não sabemos, no entanto, e conosco creio 
que a Comissão de Relações Exteriores do Senado, a que ponto chegaram as conversações em 
Washington, entre a nossa Delegação e o governo americano, para tornar realidade esses entendimentos, 
que devem ter sido iniciados em face dos termos de discursos do Chefe da Nação. 

Infelizmente, em nosso País não temos força para convencer nossos órgãos técnicos – no  
caso a Comissão de Financiamento da Produção – de que o preço da cera de carnaúba, caindo de 
sessenta para quarenta centavos, constitui, principalmente, descrédito para nossa moeda, o que não  
deve animar o produtor piauiense. No entanto, quando a Comissão de Financiamento da Produção 
respondeu ao Ministro que não poderia estudar o assunto o ano passado; porque a cera foi  
entregue aos exportadores ou comerciantes, falhou completamente, porque à época da informação a  
safra ainda não tinha recebido o segundo corte, pois estes são feitos de setembro a novembro e  
de janeiro a abril. Assim, o segundo corte da cera de carnaúba não havia ocorrido, e a Comissão  
de Financiamento da Produção informava ao Ministro que não cogitaria do reajustamento 
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dos preços porque a safra já estava negociada. Esqueceu-se, no entanto, de que lá mesmo estava 
comprando cera de carnaúba, que por falta de amparo efetivo do Governo era revendida a quarenta 
centavos de dólar, quando deveria sê-Io ao preço de sessenta centavos. E o Estado perdeu, na transação, 
cerca de dois milhões de dólares. 

A essa falta de conjugação, de compreensão, essa falta de Interesse dos órgãos do Governo por 
nossos reais interesses, quer no campo Internacional quer no Interno, é que nos faz viver nesta balbúrdia. 

Os Senadores da República defendem os interesses dos Estados que representam e seus produtos, 
mas verificam, a cada instante, que suas vozes, opiniões e sugestões não encontram eco. Os projetos são 
engavetados, e embora cumprindo nosso dever, não apreciamos o resultado dos nossos esforços. 

Sr. Presidente, a esta altura dos acontecimentos, desejo apelar ao Sr. Ministro da Fazenda para que 
dedique dez ou quinze minutos ao estudo da questão da cera de carnaúba, determinando, depois, que a 
Comissão de Financiamento da Produção convoque os exportadores e comerciantes, no sentido de obter 
informações reais sobre o problema. Sem essas providências imediatas, a primeira safra de cera de 
carnaúba, a ser iniciada em setembro ou outubro deste ano, talvez não possa mais ser aproveitada, porque 
a queda dos preços internacionais e a falta de financiamento e preços mínimos farão com que a cera de 
carnaúba, no exterior, receba preço tão irrisório que obrigará os produtores a retirem-na da exportação. 

Aí, então, o prejuízo da Nação não será de dois ou três milhões de dólares, mas de dez, doze, quinze 
ou dezoito milhões de dólares. E o Governo se verá a braços com o amparo de mais de cinco milhões de 
brasileiros, no Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, necessitados de gêneros alimentícios que não poderão 
adquirir à mingua de recursos. 

Esta a situação angustiosa dos Estados produtores de cera de carnaúba. Sobre o assunto entendi-
me várias vezes com o Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) (fazendo soar a campainha): – Pondero ao nobre 
orador que está esgotado o tempo de que dispunha. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Concluirei, Sr. Presidente. 
Duas ou três vezes pedi ao titular daquela Pasta para resolver o problema da cera de carnaúba, sob 

pena de amanhã, quando chamado a encará-lo, verificar que é muito mais grave e sério do que se 
apresenta no momento. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Sobre a mesa ofício que vai ser lido pelo Sr. 

Primeiro Secretário. 
É lido o seguinte: 

Ex.mo Sr. 
Presidente Auro de Moura Andrade 
Senado Federal  

Razões superiores me impedem de continuar integrando a Comissão de Remessa de Lucros para a 
qual fui designado por V. Ex.ª. 

Agradecendo a distinção que me foi conferida, encareço dar-me substituto. 
Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Ruy Carneiro. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Designo para substituir o signatário, na Comissão 

de Remessa de Lucros, o Senador Lobão da Silveira, atendendo à indicação da respectiva liderança. 
Sobre a mesa dois requerimentos de urgência, que vão ser lidos. 
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São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 239, DE 1962 
 
Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara, nº 13, de 1962, que declara comerciais as empresas de construção e dá outras providências. 
Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Lima Teixeira, Líder da Maioria em exercício – José 

Feliciano. 
 

REQUERIMENTO Nº 240, DE 1962 
 
Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara nº 24, de 1962, que assegura isenção do imposto de renda e adicional de renda, pelo prazo de 
quinze anos, às indústrias de beneficiamento de artefatos de borracha e as de beneficiamento e tecelagem 
de juta, localizada na Amazônia. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Paulo Fender – Barros Carvalho. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Os requerimentos que acabam de ser lidos, serão 

votados no final da Ordem do Dia, de acordo com o Regimento Interno. 
Vai ser lida uma redação final. 
É lida a seguinte: 
 

PARECER Nº 126, DE 1962 
 
Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962 (nº 4.002-C/62, 

na Casa de origem). 
 
Relator: Sr. Lourival Fontes 
A Comissão apresenta a redação final (fls. anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 

Câmara nº 21, de 1962 (nº 4.002-C/62, na Casa de origem), que fixa novos valores para os vencimentos 
dos servidores da União, institui empréstimo compulsório e altera legislação do imposto de renda, autoriza 
emissão de títulos de recuperação financeira, modifica legislação sobre emissão de letras e obrigações do 
Tesouro Nacional, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 1962. – Sergio Marinho, Presidente – Lourival Fontes, Relator – 
Ruy Carneiro. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 126, DE 1962 

 
EMENDA Nº 1 

 
(Corresponde à Emenda nº 19 de Plenário) 

 
Ao art. 1º 
No artigo 1º, entre as palavras "base" e "os valores", inclua-se "a razão horizontal". 
 

EMENDA Nº 2 
 

(Corresponde à Emenda nº 8-CPG) 
 
Ao art. 2º, § 2º 
Dê-se ao § 2º, do art. 2º, a seguinte redação: 
"§ 2º A soma das vantagens recebidas por militares, com exceção da ajuda de custo, diárias, salário-

família, aulas suplementares, etapas e gratificações de paraquedismo, serviço aéreo, serviço de submarino, 
escafandria, nível universitário e especialidade, não deverá ultrapassar o limite estabelecido no art. 4º, da 
Lei nº 3.783, de 30 de julho de 1960, observado, no entanto, o disposto no art. 8º, desta lei." 
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EMENDA Nº 3 
 

(Corresponde à Emenda nº 1-CPG) 
 
Ao art. 3º, in fine. 
Onde se diz: 
"...sobre os seus proventos."; 
diga-se: 
“...calculado sobre a parcela dos proventos, relativa nos vencimentos do nível que lhes for 

correspondente." 
 

EMENDA Nº 4 
 

(Corresponde à Emenda nº 9-CPG) 
 
Ao artigo 5º §§ 3º a 6º 
Suprimam-se os parágrafos 3º a 6º do artigo 5º 
 

EMENDA Nº 5 
 

(Corresponde à Subemenda nº 1-CF, à Emenda nº 30 de Plenário) 
 
Ao art. 6º, parágrafo único. 
Suprima-se as seguintes expressões do parágrafo único do art. 6º: 
"...ressalvados os servidores compreendidos no art. 14 desta lei e os que após 23 de novembro de 

1960 tiveram modificações nos níveis ou símbolos de seus vencimentos." 
 

EMENDA Nº 6 
 

(Corresponde às Emendas nºs 10-CPG e 32 de Plenário) 
 
Ao art. 7º 
Dê-se ao art. 7º a seguinte redação: 
"Art. 7º Aplicam-se ao pessoal ativo e inativo dos Territórios, autarquias federais, entidades 

paraestatais e serviços portuários e marítimos administrados pela União sob forma autárquica, bem como 
aos servidores e empregados de qualquer categoria da Rede Ferroviária Federal S/A, as vantagens 
financeiras desta lei, na mesma base percentual e limitações previstas para os servidores civis, deduzindo-
se quaisquer aumentos salariais ou de níveis de vencimentos concedidos após a Lei nº 3.826, de 23 de 
novembro de 1960, desde que não sejam decorrentes da sua aplicação e dos enquadramentos resultantes 
da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960." 

 
EMENDA Nº 7 

 
(Corresponde à Emenda nº 37 de Plenário) 

 
Ao art. 9º 
Suprima-se o artigo 9º 
 

EMENDA Nº 8 
 

(Corresponde à Emenda nº 52 de Plenário) 
 
Ao art. 12. 
Suprima-se os §§ 1º e 3º do art. 12 e dê-se ao caput do artigo a seguinte redação: 
"Art. 12. O aumento de que trata esta lei é extensiva, na mesma base, ao pessoal do Poder Executivo 

lotado nos órgãos transferidos para o Estado da Guanabara, por força da Lei nº 3.752, de 14 de abril de 
1960." 
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EMENDA Nº 9 
 

(Corresponde à Emenda nº 56 de Plenário) 
 
Ao art. 13. 
Suprima-se no art. 13 a seguinte expressão: 
"...não regidos pela Legislação Trabalhista." 
 

EMENDA Nº 10 
 

(Corresponde à Emenda nº 11-CPG) 
 
Ao artigo 14. 
Acrescente-se ao artigo 14: 
Promotores, Auditores e Advogados de Oficio da Justiça Militar. 
 

EMENDA Nº 11 
 

(Corresponde à Emenda nº 57 de Plenário) 
 
Ao art. 14. 
Onde se diz: 
"do Auditor do Tribunal de Contas" 
diga-se: 
"dos Auditores do Tribunal de Contas." 

 
EMENDA Nº 12 

 
(Corresponde às Emendas nºs 13-CPG e 62 de Plenário) 

 
Ao art. 17. 
Depois das expressões: "Consultores Jurídicos", suprimir as palavras: "dos Ministérios e do DASP". 
 

EMENDA Nº 13 
 

(Corresponde à Emenda nº 63 de Plenário) 
 
Ao art. 17. 
Acrescente-se ao art. 17 o seguinte: parágrafo único: 
"Parágrafo único. Aos demais membros do Serviço Jurídico da União, de que trata a Lei nº 3.414, de 

20 de junho de 1958, em seu art. 4º, itens III e IV, são atribuídos, respectivamente, os mesmos 
vencimentos, gratificações e vantagens dos Procuradores da República de 1ª Categoria e dos Procuradores 
da República de 2ª Categoria, observada a exceção deste artigo." 

 
EMENDA Nº 14 

 
(Corresponde à Subemenda nº 2 – CPG, à Emenda nº 69 de Plenário) 

 
Ao art. 18, § 2º 
No § 2º, do art. 18, onde se diz: 
"...requerer sua passagem para a inatividade"; 
diga-se: 
"...passar para a inatividade." 
 

EMENDA Nº 15 
 

(Corresponde à Emenda nº 5 – CPG) 
 
Ao parágrafo único do art. 19. 
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Suprima-se o parágrafo único do art. 19. 
 

EMENDA Nº 16 
 

(Corresponde à Emenda nº 73 de Plenário) 
 
Ao art. 23, parágrafo único. 
Dê-se ao parágrafo único do art. 23 a seguinte redação: 
"Parágrafo único. Os servidores que tenham eu venham a contar 5 (cinco) anos de efetivo exercício 

em atividade de caráter permanente admitidos até à data da presente lei, qualquer que seja a forma de 
admissão eu pagamento, ainda que em regime de convênio ou acordo, serão enquadrados nos termos do 
art. 19, da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960." 

 
EMENDA Nº 17 

 
(Corresponde à Emenda nº 3 – CPG) 

 
Ao art. 24. 
Suprima-se o art. 24 do projeto. 
 

EMENDA Nº 18 
 

(Corresponde às Emendas nos 14 – CPG e 66 de Plenário e à Subemenda nº 1 – CJ) 
 
Ao art. 26. 
Dê-se ao art. 26 a seguinte redação: 
"Art. 26. Os membros do Conselho de Águas e Energia Elétrica, do Conselho Nacional do Petróleo e 

do Conselho Nacional de Serviço Social, terão jeton correspondente a um vigésimo do valor/base do nível 
18 (dezoito) por sessão a que compareçam, não podendo exceder a 15 (quinze) jetons por mês. 

Parágrafo único. Igual aumento de jetons terão os membros do Conselho Florestal e do Conselho de 
Terras da União, não podendo exceder a 5 (cinco) jetons por mês." 

 
EMENDA Nº 19 

 
(Corresponde à Emenda nº 17 – CF) 

 
Em seguida ao art. 27. 
Acrescente-se, em seguida ao art. 27, como art. 28, alterando-se a numeração dos demais, o 

seguinte: 
"Art. 28. Fica elevada para Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) a gratificação dos Juízes Eleitorais, 

de que trata a Lei nº 4.049, de 23 de fevereiro de 1962." 
 

EMENDA Nº 20 
 

(Corresponde à Emenda nº 4 – CPG) 
 
Ao art. 33. 
Acrescente-se mais um parágrafo ao art. 33, transformando-se o seu parágrafo único em § 2º. 
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EMENDA Nº 21 
 

(Corresponde à Emenda nº 2-CJ, à Emenda nº 15 CPG) 
 

Ao art. 34. 
Dê-se a seguinte redação ao art. 34: 
"Art. 34. Os oficiais que ocupem funções para as quais são exigidos os cursos de Estado Maior ou 

Técnico e não façam jus à gratificação de nível universitário, perceberão uma gratificação especial de 8 (oito 
por cento) à qual não se aplicará o disposto no § 2º, do art. 2º" 
 

EMENDA Nº 22 
 

(Corresponde à Emenda nº 97 de Plenário) 
 

Ao art. 35 e seu § 1º. 
Suprimam-se no caput do art. 35 as expressões: 
"...com exceção de Belém, Corumbá e Manaus." 
Suprima-se no § 1º do art. 35 a expressão: 
"...e com a mesma restrição." 

 
EMENDA Nº 23 

 
(Corresponde à Emenda nº 104 de Plenário) 

 
Inclua-se no anexo I o seguinte: 

 
ANEXO I 

 
Servidores Civis 

 
A – Vencimento de cargos efetivos. 

 
Nível ................................................................................................................................ Razão Horizontal 

18 ................................................................................................................................ 2.030,00 
17 ................................................................................................................................ 1.820,00 
16 ................................................................................................................................ 1.610,00 
15 ................................................................................................................................ 1.400,00 
14 ................................................................................................................................ 1.260,00 
13 ................................................................................................................................ 1.190,00 
12 ................................................................................................................................ 1.120,00 
11 ................................................................................................................................ 1.050,00 
10 ................................................................................................................................ 980,00 
9 ................................................................................................................................ 910,00 
8 ................................................................................................................................ 840,00 
7 ................................................................................................................................ 784,00 
6 ................................................................................................................................ 728,00 
5 ................................................................................................................................ 672,00 
4 ................................................................................................................................ 616,00 
3 ................................................................................................................................ 560,00 
2 ................................................................................................................................ 532,00 
1 ................................................................................................................................ 504,00 
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EMENDA Nº 24 
 

(Corresponde à Subemenda nº 2 da CF) 
 

Aos arts. 44, 45 e 46. 
a) – Dê-se ao art. 44 a seguinte redação: 
"Art. 44. Será ainda cobrado, com base no Imposto de Renda, durante 5 (cinco) anos, a partir do 

exercício de 1962, num adicional de 6% (seis por cento), a ser recolhido ao Banco do Brasil, à disposição, 
em partes iguais, do Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (Samdu) e do Serviço de 
Alimentação da Previdência Social (Saps), para instalação e prestação de serviço de assistência médica e 
alimentar, a cargo dessas entidades, observadas as prescrições legais e regulamentos em vigor. 

Parágrafo único. O empréstimo de que trata este artigo será instituído nas mesmas condições do 
empréstimo público de emergência de caráter compulsório prevista nesta lei." 

Suprimam-se os arts. 45 e 46. 
 

EMENDA Nº 25 
 

(Corresponde à Emenda nº 7 – CPG) 
 

Aos arts. 50 e 51. 
Suprimam-se os arts. 50 e 51 do projeto. 

 
EMENDA Nº 26 

 
(Corresponde à Emenda nº 16 – CPG) 

 
Inclua-se onde convier: 
"Art. ... Aos funcionários da carreira de Diplomata do Quadro do Pessoal, parte permanente, do 

Ministério das Relações Exteriores, estende-se a gratificação de que trata o art. 33, quando em exercício no 
País." 
 

EMENDA Nº 27 
 

(Corresponde à Subemenda nº 4-CJ, à Emenda nº 50 de Plenário) 
 
Acrescente-se onde couber: 
"Art. ... A gratificação de magistério a que se refere o Decreto-Lei nº 2.895, de 21 de dezembro de 

1940, alterado pelo Decreto-Lei nº 8.315, de 7 de dezembro de 1945 e pela Lei nº 320, de 9 de agosto de 
1948, será calculada sobre o nível de vencimentos do cargo, à razão de 10% (dez por cento) por decênio 
completo de efetivo exercício de magistério." 
 

EMENDA Nº 28 
 

(Corresponde à Subemenda nº 3 – CF, à Emenda nº 124 de Plenário) 
 

Inclua-se onde couber: 
"Art.   Aplica-se a Lei nº 4.054, de 2 de abril de 1962, aos funcionários interinos nomeados ou 

admitidos até a data de sua publicação." 
 

(Corresponde à Emenda nº 126 de Plenário) 
 

EMENDA Nº 29 
 

Inclua-se onde couber: 
"Art.  Serão absorvidos nos quadros das repartições em que estejam servindo, pela forma do 

enquadramento estabelecido na Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, os servidores cedidos pela Rede 
Ferroviária do Nordeste." 
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EMENDA Nº 30 
 

(Corresponde à Subemenda nº 3 CPG, à Emenda nº 147 de Plenário) 
 

Acrescente-se onde convier: 
"Art.   Os cabos e taifeiros, bem como as demais praças das Forças Armadas, sujeitas à legislação 

especial para contrair matrimônio, farão jus à etapa suplementar, desde que casados com permissão da 
autoridade competente." 
 

EMENDA Nº 31 
 

(Corresponde à Emenda nº 158 de Plenário) 
 

Inclua-se onde couber: 
"Art.    Será aumentada a gratificação aos escrivãs eleitorais para Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)." 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – A redação final que acaba de ser lida está em 

regime de urgência. Será submetida ao Plenário imediatamente. 
Em discussão a redação final. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Tem a palavra, o nobre Senador Aloysio de 

Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela ordem): – Sr. Presidente, quero inicialmente consignar os 

meus louvores pelo notável trabalho que acaba de ser lido, qual o da redação final das emendas. 
Esse trabalho, pelo espaço limitado de tempo em que foi elaborado pela Comissão de Redação e 

pelos Assessores desta Comissão, com a prestante colaboração do Secretário da Presidência, é realmente 
um consolo para os que assistiram à votação tumultuária do Projeto, sobretudo na sessão vespertina de 
ontem. 

Uso da palavra, neste momento, apenas para uma questão de ordem. Desejaria que a Mesa 
informasse se há alguma Emenda, entre estas que acabaram de ser lidas, relativamente ao art. 5º do 
projeto? 

Houve uma emenda a este artigo mandando que o aumento aos pensionistas civis pagos pelo 
Tesouro Nacional fosse consumado independentemente de apostila no Tribunal de Contas, exatamente 
como se estabelece em artigo anterior, em relação aos proventos da inatividade. 

Foi uma Emenda do Senador Fernandes Távora que me parece ter merecida o Parecer favorável das 
Comissões. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – A Presidência está aguardando os destaques e 
também a ata que reproduz as votações do Plenário, a fim de prestar a informação que lhe acaba de ser 
solicitada, em questão de ordem, pelo nobre Senador Aloysio de Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO) (pela ordem): – Sr. Presidente, a emenda a que me referi, de nº 
24, no seu enunciado incorreu num engano: em vez de se referir ao art. 5º menciona art. 3º. Mas, no 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, nos meus apontamentos, ficou consignado que a emenda 
manda acrescentar ao art. 3º – diga-se 5º – a expressão: 

"Quarenta por cento sobre as pensões que vinham percebendo os pensionistas, independente de 
"apostila" registrada pelo Tribunal de Contas da União." 
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Portanto, acrescentando a expressão que li anteriormente, o art. 5º do projeto fica com a seguinte 
redação: 

"Art. 5º É concedido aos pensionistas civis pagos pelo Tesouro Nacional um aumento correspondente 
a 40% (quarenta por cento) sobre as pensões que vinham percebendo os pensionistas, independente de 
"apostila" registrado gelo Tribunal de Contas da União." 

A questão de ordem deve, portanto, circunscrever-se ao seguinte: verificar-se o destino da Emenda 
nº 24, os pareceres que obteve e em que grupo de votação de Plenário foi incluída, e se foi aprovada ou 
rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – A Emenda nº 24 teve pareceres contrários das 
Comissões. Foi votada em grupo e rejeitada, como todas as demais de pareceres contrários votadas em 
grupo. Referia-se ao art. 3º, e tinha a seguinte redação: 
 

EMENDA Nº 24 
 

Acrescente-se: 
Ao art. 3º a expressão: 
"40% sobre as pensões que vinham percebendo os pensionistas, independente de "apostila" 

registrada pelo Tribunal de Contas da União." 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estou satisfeito com os esclarecimentos de V. Ex.ª. Entretanto, 

tenho dúvida quanto ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça que, parece-me foi favorável. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Os pareceras das Comissões de Finanças e de 

Projetos do Governo foram contrários, de maneira que foi considerada entre as emendas de pareceres 
contrários, e rejeitada em globo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Isto para efeito de votação de Plenário. Quanto ao parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, consta no item c: 

"c) recomendar, outrossim, pelas mesmas razões, a aprovação das emendas de Plenário, de nºs 20, 
21, 22, 23, 24, ..." 

Sr. Presidente, a emenda está irremediavelmente sacrificada e, infelizmente, apenas por um erro, por 
um engano na sua destinação, pois mandava acrescentar a expressão ao art. 5º, e não ao 3º. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Conforme a Presidência teve oportunidade de 
informar, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça era favorável. A emenda, entretanto, teve 
pareceres contrários das Comissões de Projetos de Governo e de Finanças. Não houve requerimento de 
destaque para a Emenda nº 24. Foi votada em bloco, e rejeitada pelo Plenário. 

Continua a discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação Final do Projeto de Lei nº 21/61, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
A Redação Final está aprovada. O Projeto irá à Câmara dos Deputados. Para acompanhar naquela 

Casa o estudo das emendas do Senado, designo o nobre Senador Barros de Carvalho, que foi seu Relator 
na Comissão de Projetos do Governo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr. Presidente, peço a palavra para declaração de voto. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Tem a palavra o nobre Senador Aloysio de 

Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (para declaração de voto): – Sr. Presidente,  

quero deixar consignado – não é possível fazê-lo em relação a todas 
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as emendas aprovadas pelo Senado – mas quero, deixar, consignado, pelo menos, minha absoluta não 
conformidade à Emenda introduzida ao artigo 13, do Projeto, mandando suprimir a expressão: "não regidos 
pela legislação trabalhista". 

Esse art. 13 aumenta em 40% os vencimentos dos servidores não regidos pela legislação trabalhista 
da Prefeitura do Distrito Federal, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital e, também, do Departamento 
Federal de Segurança Pública de Brasília. 

Acontece que retirada essa ressalva – que, inexplicavelmente, a Comissão de Projetos do Governo e 
a Comissão de Finanças retiraram – teremos, por esse art. 13, a possibilidade de um terceiro aumento para 
os servidores da NOVACAP. 

Efetivados, generosamente, pelo Congresso Nacional, num projeto que mereceu o veto do antigo 
Presidente da República, Sr. Jânio Quadros, veto que o Congresso rejeitou, os servidores da NOVACAP 
obtiveram, em outubro, um aumento decorrente da elevação geral do nível do salário mínimo. 

Fizeram eles, outro dia, nesta capital, uma agitação de rua, com depredações e, em conseqüência, 
obtiveram uma concessão de aumento pela NOVACAP. Estão agora, no espaço de menos de um ano, em 
vista de um terceiro aumento. 

É preciso, neste momento, frisar: as Comissões de Projetos do Governo e de Finanças não atentaram 
para essa hipótese, não prestaram a devida atenção a essa emenda, porque, se o tivesse feito, chegariam, 
inclusive, à conclusão de que não há no Departamento da NOVACAP nenhum servidor que não seja regido 
pelas leis trabalhistas. 

Desse modo, o que havia no Projeto vindo do Governo era uma explicitação inteiramente 
desnecessária. Os trabalhadores da NOVACAP não tinham que entrar no art. 13, se a intenção do artigo era 
dar aumento apenas aos servidores não regidos pela legislação trabalhista. 

A Prefeitura do Distrito Federal é que tem uma centena e pouco de servidores que são regidos pelas 
leis trabalhistas. A estes naturalmente haveria de se coneceder o aumento desde que a ressalva 
permanecesse. 

Outra alteração substancial não chego a compreender. Instituindo-se através do artigo 44, um 
adicional de 5% sobre o pagamento do Imposto de Renda – exigindo-se, portanto, da massa de 
contribuintes deste País um sacrifício ainda maior do que os sacrifícios permanentes e diários sob que todos 
nós vivemos – não compreendo tivesse essa disposição sido modificada substancialmente, aumentando-se 
de 5 para 6% esse adicional, o que é realmente um grande aumento –, e além disso, desvirtuando-se 
inteiramente a finalidade do projeto que era destinar estas importâncias proporcionalmente distribuídas aos 
municípios e Estados para o programa de habitação popular. 

Como sai o projeto? 
Sai todo esse dinheiro e com o aumento de 1%, para ser entregue ao SAMDU e ao SAPS – ao SAPS, 

inclusive, cuja administração tem sido objeto de rigorosas sindicâncias e de muitas condenações. Esse 
dinheiro, em vez de ir para os municípios, em vez de ter aplicação para um programa de habitação popular 
de que cogita o Gabinete, é entregue ao SAMDU e ao SAPS para efeitos eleitorais no ano de eleição. 

Não compreendo, como num sistema em que sabemos dos propósitos do Gabinete, inclusive do Sr. 
Ministro do Trabalho – a quem não conheço pessoalmente e nunca vi – de realizar um programa de casa 
popular no Brasil, valorizando a Fundação da Casa Popular, se possa transformar de tal maneira esse 
adicional para que ele reverta em benefício simplesmente daquelas duas instituições, o SAMDU e o SAPS, 
sob a fundamentação absolutamente inaceitável de que têm prioridade no Brasil a saúde e a alimentação 
sobre a moradia. 
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Temos o exemplo constante, diário de Brasília relativamente às deficiências de morada para os 
trabalhadores, aqui como em toda a parte do Brasil. 

Outros aspectos do projeto, através das alterações feitas pelo Senado, me parecem de menor 
importância do que estes dois e, para não prolongar esta declaração de voto, limito a minha não 
conformidade a essas duas alterações. Lamento que, ainda uma vez, tenha o Senado da República 
adotado uma de duas posições: ou adota a posição de se demitir inteiramente das suas atribuições, 
aceitando o que vem da Câmara sem uma emenda, ou adota a posição de emendar, sempre para pior, o 
que vem da outra Casa do Congresso, sem poder jamais justificar-se quando ela lança sobre nós a pecha 
de sermos um ramo inútil do Legislativo Nacional. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Da ata constará a declaração do nobre Senador 
Aloysio de Carvalho, que oferece restrições à Emenda nº 24, modificativa da redação do art. 44 e seu 
Parágrafo único; à Emenda nº 55, modificativa do art. 13 do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962; e 
ainda à Emenda nº 56, que mandou suprimir do referido artigo as expressões "não regidos pela legislação 
trabalhista". 

A referida Emenda foi aprovada pelo Plenário por 29 votos contra 19. Tinha parecer contrário da 
Comissão de Constituição e Justiça e pareceres favoráveis das Comissões de Projetos do Governo e de 
Finanças. 

A ata deverá reproduzir, com a máxima fidelidade, as restrições que acabam de ser formuladas pelo 
Sr. Senador Aloysio de Carvalho ao resultado da votação, no Senado, do Projeto de Lei da Câmara nº 21, 
de 1962. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela ordem): – Sr. Presidente, quero esclarecer que não fiz 
qualquer restrição à maneira como se processou a votação dessas emendas. Fiz restrição, exclusivamente, 
ao fato de o Senado tê-las aprovado, não ao processamento da votação, que foi regular, assistido e 
acompanhado por mim. 

Minha declaração de voto é relativa à substância, ao mérito da matéria, ao fato de o Senado ter 
aprovado essas emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Acredito tivesse externado exatamente esse 
pensamento, quando disse que as restrições feitas por V. Ex.ª eram quanto ao resultado alcançado pelo 
Senado na votação do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962, não quanto ao processo de votação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr. Presidente, a explicação de V. Ex.ª é perfeitamente 
desnecessária, não fiz qualquer restrição à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Eu não entendi que V. Ex.ª tivesse feito qualquer 
restrição à Mesa. 

Repeti o que V. Ex.ª disse. V. Ex.ª fez restrições ao resultado alcançado pelo Senado, na votação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1962. Aí V. Ex.ª estabeleceu suas restrições. V. Ex.ª não concordou, foi 
vencido e manifestou, mais uma vez, neste instante, em declaração de voto sobre a redação final, suas 
restrições quanto ao resultado da votação. 

Assim, a ata procurará reproduzir as declarações de V. Ex.ª. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 1962 (nº 3.323, de 1961, na Casa 

de origem) que aplica aos cargos e funções do Quadro do Pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho da 2ª 
Região disposições das Leis nºs 3.780, de 12 de julho e 3.826, de 23 de novembro, ambas de 1960 e dá 
outras providências (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em 
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virtude do Requerimento nº 197, de 1962, aprovado na sessão de 15 do corrente). 

Os pareceres lidos na sessão anterior foram das Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças. 
Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Por se tratar de matéria que diz respeito a interesses de funcionários, a votação será em escrutínio 

secreto. 
O Sr. 1º Secretário procederá à chamada dos Srs. Senadores, de Norte para o Sul. 
(Procede-se à chamada). 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Votaram 35 Srs. Senadores. Vai-se proceder à 

apuração. (Pausa.) 
Votaram a favor 25 Srs. Senadores; e contra, 10. 
O projeto vai à sanção. 
É O SEGUINTE O PROJETO APROVADO, QUE VAI A SANÇÃO: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 1962 

 
(Nº 3.323-B de 1961, na Câmara dos Deputados) 

 
Aplica aos cargos e funções do Quadro do Pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho da 2ª Região 

disposições das Leis nºs 3.780, de 12 de julho, e 3.826, de 23 de novembro, ambas de 1960, e dá outras 
providências. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os níveis de vencimento-base, a razão horizontal e os valores dos símbolos dos cargos em 

comissão, do Quadro de Pessoal da Justiça do Trabalho da 2ª Região, são os seguintes: 
 

  Níveis ou Símbolos 
Referência-

base 
Progressão 
Horizontal 

     
PJ-0 ................................................................................................................ 65.000,00 2.000,00 
PJ-1 ................................................................................................................ 63.000,00 1.900,00 
PJ-2 ................................................................................................................ 58.000,00 1.800,00 
P3-3 ................................................................................................................ 54.000,00 1.700,00 
PJ-4 ................................................................................................................ 50.000,00 1.600,00 
PJ-5 ................................................................................................................ 47.000,00 1.500,00 
PJ-6 ................................................................................................................ 44.000,00 1.450.00 
PJ-7 ................................................................................................................ 41.000,00 1.300,00 
PJ-8 ................................................................................................................ 36.000,00 1.150,00 
PJ-9 ................................................................................................................ 33.000,00 1.000,00 
PJ-10 ................................................................................................................ 30.000,00 900,00 
PJ-11 ................................................................................................................ 27.000,00 850,00 
PJ-12 ................................................................................................................ 25.000,00 800,00 
PJ-13 ................................................................................................................ 23.000,00 750,00 
PJ-14 ................................................................................................................ 21.000,00 700,00 
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Art. 2º – Os valores de vencimento mensal das funções gratificadas do referido Quadro são: 
 

1-F – 44.000,00 
2-F – 42.000,00 
3-F – 40.000,00 
4-F – 38.000,00 
5-F – 37.000,00 
6-P – 36.000,00 
7-F – 35.000,00 

 
Parágrafo único – Se a função for exercida por funcionário do Quadro do Pessoal a gratificação será 

igual à diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o valor do símbolo fixado para a função. 
Art. 3º – Os funcionários da Secretaria de Tribunal Regional do Trabalho e dos demais órgãos da 

Justiça do Trabalho da 2ª Região perceberão a partir da vigência desta lei, gratificação adicional por tempo 
de serviço nas mesmas bases da percebida pelos funcionários da Secretaria do Tribunal Superior do 
Trabalho por força do disposto no art. 5º da Lei nº 2.336-A, de 19 de novembro de 1954. 

Parágrafo único – Uma vez que o servidor passe a perceber gratificação adicional por tempo de 
serviço, perde, automaticamente, o direito à percepção de novas vantagens da progressão horizontal, 
incorporando-se, porém, ao vencimento, para os efeitos da lei, as que venha percebendo até então. 

Art. 4º – O Quadro do Pessoal do Tribunal e mais órgãos da Justiça do Trabalho da 2ª Região, 
incluindo-se os cargos de carreira e os isolados de provimento efetivo ou em comissão, bem como as 
funções gratificadas e cujos níveis e símbolos dos vencimentos terão os valores fixados nesta lei, fica 
estruturado de acordo com as tabelas anexas, ressalvadas em relação aos atuais servidores, as situações 
já constituídas por força de lei ou de decisão judiciária, proferida pela Justiça comum ou pelo próprio 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 

Parágrafo único – No Quadro a que se refere este artigo estão incluídos os cargos e funções 
destinados à lotação nos serviços administrativos das Juntas de Conciliação e Julgamento criadas pela Lei 
nº 3.873, de 30 de janeiro de 1960. 

Art. 5º – As disposições da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, arts. 14. §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 74 e 91, 
bem como os dos arts. 4º e 11 da Lei nº 3.826, de 23 de novembro do mesmo ano, aplica-se aos servidores 
dos órgãos da Justiça do Trabalho, de que trata esta lei. 

Art. 6º – É incorporado aos vencimentos dos servidores referidos nesta lei abono de que trata a Lei nº 
3.587, de 18 de julho de 1959. 

Art. 7º – As vantagens financeiras, resultantes da classificação de cargos e funções e da 
incorporação do abono de 1961. 

Art. 8º – Os cargos iniciais da carreira de Auxiliar e Oficial Judiciário e da carreira de Servente do 
Quadro do Pessoal da Secretaria e mais órgãos da Justiça do Trabalho da 2ª Região serão providos 
mediante concurso público de títulos e provas organizado pelo Tribunal e de cuja mesa examinadora fará 
parte um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. 

§ 1º – Os concursos para provimento dos cargos destinados à lotação nas Juntas de Conciliação e 
Julgamento dos Estados do Paraná e Mato Grosso serão realizados em Curitiba e Cuiabá, respectivamente, 
sob a Presidência do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou outro Juiz da mesma Corte por ele 
designado. 

§ 2º – Da mesa examinadora do concurso, na hipótese prevista no parágrafo anterior, farão parte o 
Juiz Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento mais antigo da capital do Estado e um advogado 
indicado pela seção local da Ordem dos Advogados. 
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§ 3º – As vagas nas classes intermediárias e finais das carreiras a que se refere este artigo, bem 
como nas de Oficial Judiciário, serão providas por promoção alteradamente por antigüidade e merecimento. 

§ 4º – As vagas de Oficial Judiciário serão providas por Auxiliares Judiciários, mediante promoção, 
um terço por antigüidade e dois terços por merecimento. 

§ 5º – É dispensado o interstício legal nas promoções decorrentes da nova estrutura do Quadro 
aprovado por esta lei até sua completa normatização. 

§ 6º – No enquadramento dos cargos, classes e séries de classes das carreiras do referido Quadro, 
observar-se-ão as regras e a proporção estabelecidas nos arts. 20 e 21 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 
1960, em tudo quanto for aplicável. 

Art. 9º – Os cargos em comissão serão providos por funcionários efetivos do Quadro da Região, 
escolhidos pelo Presidente do Tribunal. 

Art. 10 – Ficam extintos quando vagarem, no Quadro do Pessoal da Justiça do Trabalho da 2ª 
Região, os cargos e funções criados pela legislação anterior, que não constem das tabelas anexas. 

Art. 11 – A lotação das Juntas de Conciliação e Julgamento da 2ª Região da Justiça do Trabalho será 
fixada pelo Tribunal, em face das necessidades de cada uma e dentro dos seguintes limites máximos: 

a) Junta de Conciliação e Julgamento das cidades de São Paulo, Santos e Santo André: 1 Chefe de 
Secretaria, 2 Oficiais Judiciários, 4 Auxiliares Judiciários, 1 Porteiro dos Auditórios, 1 Oficial de Justiça e 2 
Serventes; 

b) demais Juntas de Conciliação e Julgamento: 1 Chefe de Secretaria, 1 Oficial de Justiça, 1 Porteiro 
de Auditório e 1 Servente. 

Art. 12 – O art. 7º da Lei nº 2.188, de 3 de março de 1954, não se aplica aos servidores dos Quadros 
do Pessoal de Justiça do Trabalho nem dos demais órgãos do Poder Judiciário, pagos pelo Tesouro 
Nacional. 

Art. 13 – É revogada a Lei nº 2.488, de 16 de maio de 1955. 
Art. 14 – A modificação, a reestruturação de Quadro de Pessoal e a alteração de valores de padrões, 

classes, níveis e símbolos de vencimentos de cargos e funções das secretarias e serviços auxiliares da 
Justiça do Trabalho da 2ª Região, bem como de quaisquer outros órgãos do Poder Judiciário, serão sempre 
feitas através de lei, mediante proposta do Tribunal interessado, ressalvados aos servidores os recursos 
judiciais previstos em lei para, através da Justiça comum haverem as reparações a que se julguem com 
direito. 

§ 1º – As decisões dos Tribunais em processo administrativo, que importem em modificação ou 
reestruturação de Quadro de Pessoal na alteração de valores de padrões, níveis ou símbolos de cargos ou 
funções ou em elevação de vencimentos, não obrigam o Tesouro Nacional a efetuar o pagamento 
resultante da decisão. 

§ 2º – O funcionário ou autoridade que requisitar ou autorizar adiantamento, à conta do crédito 
orçamentário ou adicional para atender a pagamento de despesa decorrente de decisão declaratória ou 
administrativa contrária ao disposto neste artigo incidirá nas sanções do art. 315 do Código Penal, além da 
devolução da quantia paga acrescida das cominações de lei. 

Art. 15 – É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho – Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região – o crédito especial até Cr$ 4 70.000.000,00 (setenta milhões de 
cruzeiros) para atender às despesas decorrentes desta lei no corrente exercício. 

Art. 16 – Fica o município de São Miguel Paulista subordinado à competência da jurisdição das 
Juntas de Julgamento instaladas na comarca. 

Art. 17 – A concessão do salário-família obedecerá ao disposto nas Leis nºs 3.780 e 3.826, 
respectivamente, de 12 de julho e 23 de novembro de 1960. 
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Art. 18 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo 

Sr. 1º Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 241, DE 1962 

 
Nos termos do art. 212, letra q, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 

que o Requerimento nº 211, de 1962, seja submetido ao Plenário em 2º lugar. 
Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Sérgio Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em conseqüência da deliberação do Plenário, 

será votado o 3º item da Ordem do Dia. 
 

Item 2 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 211, de 1962, pelo qual os Srs. Senadores Afrânio 
Lages, Barros Carvalho (Líder do PTB) e Lima Teixeira (Líder da Maioria) solicitam o cancelamento da 
urgência concedida na sessão de 15 do corrente, em virtude da aprovação do Requerimento nº 201, de 
1962, para o Projeto de Lei da Câmara nº 144, de 1961, que regula a repressão ao abuso do Poder 
Econômico. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto retornará ao ritmo normal. 

 
Item 3 

 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 178, de 1962, pelo qual Sr. Senador Jefferson de 

Aguiar solicita a convocação do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio para expor, perante o Senado, os 
planos do Governo e as medidas porventura já adotadas para a contenção e possível redução do custo de 
vida. 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 242, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra I, e 274, letra b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 

do Requerimento nº 178/62, a fim de ser feita na sessão de 28 do corrente. 
Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação o requerimento. 
O SR. GILBERTO MARINHO (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, apenas para 

esclarecer a Casa que apresentei o requerimento em atenção ao que me solicitou o eminente Senador 
Jefferson de Aguiar, autor do requerimento de convocação do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, pois 
o nobre representante do Estado do Espírito Santo deseja estar presente no dia do comparecimento do Sr. 
Ministro a este Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
Em conseqüência, a matéria sai da Ordem do Dia, para voltar à da sessão de 28 do corrente. 
 

Item 4 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 212, de 1962, pelo qual os Srs. Senadores Afrânio 

Lages, Barros Carvalho (Líder do PTB) e Lima Teixeira (Líder da Maioria) solicitam o cancelamento da 
urgência concedida na sessão de 15 do corrente, em virtude da aprovação do Requerimento nº 196, de 
1962, para o Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 1962, que determina a marcação do preço de venda em 
mercadoria posta no comércio e dá outras providências. 

Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer-sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará ao ritmo normal. 
 

Item 5 
 
Discussão suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 374, de 1952 (nº 

1.804, de 1952, na Casa de origem) que regula os direitos civis da mulher casada, e dá outras providências 
(redação-oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 106, de 1962). 

Foram apresentadas emendas a este projeto. 
Vão ser lidas pelo Sr. 1º Secretário. 
São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Substitua-se a emenda pelo seguinte: 
“Altera o Código Civil no que dispõe sobre a situação jurídica da mulher casada.” 
 

Justificação 
 
O que realmente resulta do Substitutivo é a modificação do Código Civil no definir a posição da 

mulher casada. Todos os dispositivos destinam-se a substituir preceitos daquele Código. Seria, portanto, 
mais exato referir-se a emenda expressamente a essa finalidade. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Milton Campos. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Em vez dos nºs I e II, adota-se a seguinte alteração no art. 6º: “Suprima-se o nº 11, alterando-se a 

numeração dos demais incisos.” 
 

Justificação 
 
Os itens I e II do art. 1º do Substitutivo alteram o art. 6º do Código Civil, estabelecendo simplesmente 

o seguinte: 
“Art. 1º – O Código Civil passará a vigorar com as seguintes alterações: 
I – Art. 6º Os maiores de 16 e menores de 18 anos (art. 154 e 156). 
II – Substitua-se nos artigos 154, 155, 156 e 1.298 a expressão 21 anos por 18 anos. 
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O art. 1º, a ser assim modificado, por sua vez dispõe: 
São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147-1): 
I – os maiores de 16 e menores de 21 anos; 
II – as mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal; 
III – os pródigos; 
N – os Silvícolas. 
O intuito do substitutivo é, transparentemente, o de eliminar a incapacidade relativa da mulher casada 

(nº II) e modificar a maioridade para os 18 anos. Mas, como está redigido poderá criar dificuldades de 
interpretação, pois parece que suprime os incisos III e IV, atribuindo plena capacidade aos pródigos e 
silvícolas; e não é esse o seu propósito. 

De outro lado, a emenda elimina a concessão da maioridade aos 18 anos. Em primeiro lugar porque 
essa medida não se refere diretamente à matéria do projeto, que é a situação jurídica da mulher casada. 
Em segundo lugar, porque não parece prudente dar a maioridade aos 18 anos. 

O substitutivo inspirou-se na lição, sempre respeitável, de Clovis Bevilacqua, segundo o qual 
conferido o direito de voto aos 18 anos, seria ilógico manter-se a incapacidade relativa até os 21 anos. Mas 
a verdade é que, ainda considerando-se mais importante a maioridade cívica, a maioridade civil reclama 
outros requisitos e difere muito daquela. Através dos debates públicos, na imprensa, no rádio e na televisão 
,o moço se habilita ao exercício do direito do voto com pleno conhecimento, e o exercita entre milhões. Mas 
os direitos civis, para serem bem exercidos, exigem outras condições, mais complexas e de mais difícil 
apreensão, e a pessoa os exerce sozinha. A verdade, como diz Pontes de Miranda, é que cada ramo do 
direito tem o seu domínio e, assim, a idade estabelecida para ser eleitor, como a fixada para o exercício 
militar, ou ainda para a responsabilidade penal e para o trabalho, não podem se estender para abranger a 
do exercício dos direitos civis. 

Essas razões aconselham a emenda ora proposta, que reproduz o item I do art. 2º do projeto Mozart 
Lago, destinado a eliminar as restrições à capacidade da mulher casada. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Milton Campos. 
 

EMENDA Nº 3 
 
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 374, de 1952. 
Modifique-se o art. 1º do Projeto, pelo seguinte: 
Art. 1º – Os artigos 233, 240, 242, 246, 248, 263, 269, 273, 326, 380 e 393 passam a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 6º – São incapazes relativamente a certos atos (art. 147, nº 1), ou à maneira de os exercer: 
I – os maiores de 16 e menores de 21 anos (arts. 154 e 156); 
II – os pródigos; 
III – os silvícolas. 
Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos 

especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à civilização do País." 
"Art. 233 – O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da 

mulher, no interesse comum do casal e dos filhos (arts. 240, 247 e 251). 
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Compete-lhe: 
I – A representação legal da família; 
II – a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher que ao marido incumbir 

administrar, em virtude do regime matrimonial adotado, ou de pacto antenupcial (arts. 178, § 9º, nº I, c, 174, 
289, nº 1, e 311); 

III – o direito de fixar o domicílio da família, ressalvada a possibilidade de recorrer a mulher ao juiz, no 
caso de deliberação que a prejudique; 

IV – prover a manutenção da família, guardadas as disposições dos arts. 275 e 277; 
V – Art. 240 – a mulher assume, com o casamento, os apelidos do marido e a condição de sua 

companheira, consorte e colaboradora nos encargos da família, cumprindo-lhe velar pela direção material e 
moral desta." 

"Art. 242 – A mulher não pode, sem autorização do marido (art. 251): 
I – praticar os atos que este não poderia sem consentimento da mulher (art. 235); 
II – alienar ou gravar de ônus real, os imóveis de seu domínio particular, qualquer que seja o regime 

dos bens (arts. 263, nºs II, III e VIII, 269, 275 e 310); 
IIII – alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outrem; 
IV – contrair obrigações que possam importar em alheação de bens do casal." 
"Art. 246 – A mulher que exercer profissão lucrativa distinta da do marido terá direito de praticar todos 

os atos inerentes ao seu exercício e à sua defesa. O produto do seu trabalho, assim auferido, e os bens co 
mele adquiridos, constituem, salvo estipulação diversa em pacto ante nupcial, bens reservados, dos quais 
poderá dispor livremente com observância, porém, do preceituado na parte final do art. 240 e nos nºs lI e III, 
do art. 242. 

Parágrafo único – Não responde o produto do trabalho da mulher, nem os bens a que se refere este 
artigo, pelas dívidas do marido, exceto os contraídos em benefício da família." 

"Art. 248 – A mulher casada pode livremente: 
I – exercer o direito que lhe competir sobre as pessoas e os bens dos filhos de leito anterior (art. 393); 
II – desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal que o marido tenha gravado ou alienado sem sua 

outorga ou suprimento do juiz (art. 235, nº 1); 
III – anular as finanças ou doações feitas pelo marido com infração do disposto nos nºs III e IV do art. 

285; 
IV – reivindicar os bens comuns móveis ou imóveis doados ou transferidos pelo marido à concubina 

(art. 1.177); 
Parágrafo único – Este direito prevalece, esteja ou não a mulher em companhia do marido, e ainda 

que a doação se dissimule em venda ou outro contrato. 
V – dispor dos bens adquiridos na conformidade do número anterior, e de quaisquer outros que 

possua livres da administração do marido, não sendo imóveis; 
VI – promover os meios assecuratórios e as ações que, em razão do dote ou de outros bens seus, 

sujeitos à administração do marido, contra este lhe competirem; 
VII – praticar quaisquer outros atos não vedados por lei." 
"Art. 263 – São excluídos da comunhão: 
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I – as pensões, meios soldos, montepios, tenças e outras rendas semelhantes; 
II – os bens doados ou legados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu 

lugar; 
III – os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizar a 

condição suspensiva; 
IV – o dote prometido ou constituído a filho de outro leito; 
V – o dote prometido ou constituído expressamente por um só dos cônjuges a filho comum; 
VI – as obrigações provenientes de atos ilícitos (arts. 1.518 a 1.532); 
VII – as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou 

reverterem, em proveito comum; 
VIII – as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de 

incomunicabilidade (art. 312); 
IX – as roupas de uso pessoal, as jóias esponsalícias dadas antes do casa-mento pelo esposo, as 

livros e instrumentos de profissão e os retratos da família; 
X – a fiança prestada pelo marido sem outorga da mulher (arts. 178, § 9º, nº 1, alínea b, e 235, nº III); 
XI – os bens da herança necessária, a que impuser a cláusula de incomunicabilidade (art. 1.723); 
XII – os bens reservados (art. 246, parágrafo único); 
XIII – os frutos civis do trabalho, ou indústria de cada cônjuge ou de ambos. 
“Art. 269 – No regime de comunhão limitada ou parcial, excluem-se da comunhão: 
I – os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do 

matrimônio por doação ou por sucessão; 
II – Os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos 

bens particulares. 
III – Os rendimentos de bens de filhos anteriores ao matrimônio, a que tenha direito qualquer dos 

cônjuges em conseqüência do pátrio poder. 
IV – Os demais bens que se consideram também excluídos da comunhão universal. 
“Art. 273 – No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os 

móveis, quando não se provar, por documento autêntico, que o foram em data anterior.” 
“Art. 326 – Sendo o desquite judicial, ficarão os filhos menores com o cônjuge inocente. 
§ 1º – Se ambos os cônjuges forem culpados, ficarão em poder da mãe os filhos menores, salvo se o 

juiz verificar que de tal solução possa advir prejuízo de ordem moral para eles. 
§ 2º – Verificado que não devem os filhos permanecer em poder da mãe nem do pai, deferirá o juiz a 

sua guarda a pessoa notoriamente idônea da família de qualquer dos cônjuges, ainda que não mantenha 
relações sociais com o outro, a quem, entretanto, será assegurado o direito de visita.” 

“Art. 380 – Durante o casamento, compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o marido com a 
colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o outro a exercê-lo com 
exclusividade. 

Parágrafo único – Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, prevalecerá a 
decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz, para solução da divergência.” 
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“Art. 393 – A mãe que contrai novas núpcias não perde, quanto aos filhos de leito anterior, os direitos 
ao pátrio poder, exercendo-os sem qualquer interferência do marido.” 

 
Justificação 

 
A emenda visa a dar melhor ordenação às alterações propostas a vários dispositivos do Código Civil, 

além de expurgar o substitutivo de matéria que o Instituto dos Advogados, com justa razão, opinou pela sua 
inconveniência, qual seja a da redução da idade para maioridade civil e a revogabilidade do regime de bens. 

Além do mais, a emenda procura sanar o equivoco de substitutivo ao impor ao marido a exigência de 
outorga uxoria para aceitar ou repudiar herança ou legado, bem como a aceitação ou tutela ou curatela 
quando a retirará da mulher casada. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Afrânio Lages. 
 

EMENDA Nº 4 
 
Art. 9º – Substitua-se nesse artigo a expressão “21 anos completos” por “18 anos completos” e 

suprimam-se no mesmo artigo os §§ 1º e 2º. 
 

Justificação 
 
A emenda acima proposta foi sugerida à Comissão de Constituição e Justiça pelo ilustre Senador 

João Villasbôas. Apesar de acolhida por esse órgão, ao aprovar o parecer do relator, não figurou, 
entretanto, no substitutivo oferecido ao projeto. A fundamentação da emenda tem seu apoio nos arts. 131 e 
138 da Constituição Federal, que atribui aos maiores de 18 anos o direito de voto, isto é, a maioridade 
política. 

Argumentava o insigne Clóvis Bevilacqua: que, se aos 18 anos, o indivíduo está apto para intervir nos 
interesses da coletividade nacional, como eleitor e eleito, seria ilógico desconhecer a capacidade para gerir 
os seus próprios negócios. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Mem de Sá. 
 

EMENDA Nº 5 
 
Suprima-se nº III. 
 

Justificação 
 
O nº III do substitutivo, alterando o art. 230 do Código Civil, revoga o princípio da irretratabilidade do 

regime de bens do casamento. 
É certo que, como observa o brilhante parecer do Instituto dos Advogados, o princípio da 

imutabilidade do regime de bens, embora adotado na maioria das legislações dos povos cultos, não é 
acolhida por alguns códigos de países civilizados, como os da Suíça, da Alemanha, do México e outros. 
Mas a inovação, interrompendo a tradição do direito pátrio, pode trazer conseqüências desfavoráveis à 
instituição do matrimônio, que se caracteriza pela sua definitividade. 

Deve-se recear que, na mudança do regime de bens, seja a mulher que acabe prejudicada, 
desatendidos, assim, os intuitos do projeto. Este, de resto, estabelece, para efetivação do preceito novo, 
processo que muito se assemelha ao desquite. Poderia, assim, a inovação ser um aceno ao desquite, no 
qual acabaria o debate sobre a revogação do regime matrimonial de bens. Aí estaria um risco para a 
estabilidade do casamento e para a harmonia que dele deve resultar. 

Parece, portanto, que o art. 230 do Código Civil merece permanecer. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 1962. – Milton Campos. 
 

EMENDA Nº 6 
 
Ao item VII: 
Diga-se: “Art. 242 – Suprimam-se nesse artigo os nos IV, V e VII”. 
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Justificação 
 

Cuida-se, aí, de corrigir simples omissão do substitutivo. Acrescentou-se, entre os números 
suprimidos do art. 242, o nº VII (proibição à mulher de exercer profissão sem autorização do marido), 
supressão necessária, porque o projeto eliminou o direito, antes atribuído ao marido, de autorizar a mulher a 
exercer profissão. 

Sala das Comissões, 18 de março de 1962. – Milton Campos. 
 

EMENDA Nº 7 
 
Redija-se assim o nº XV: 
Ao art. 1.611 do Código Civil acrescente-se o seguinte parágrafo: 
"Parágrafo único – À mulher casada sob regime que exclua a comunhão universal de bens caberá, 

por morte do marido, enquanto permanecer viúva, o usufruto vitalício da quarta parte dos bens deste, se 
houver filhos do casal ou do de cujus, e da metade, se os não houver, embora sobrevivam ascendentes do 
marido." 

 
Justificação 

 
A emenda, que introduz pequenas alterações no texto do projeto, destina-se a dar maior clareza aos 

intuitos da inovação. Não nos pareceu necessário adotar a fórmula sugerida pelo douto parecer do Instituto 
dos Advogados, uma vez que, no projeto, o que se cuida de proteger é a mulher, entendendo-se que o 
marido dispensa a proteção, que as leis vigentes e os costumes dominantes já lhe asseguram. O referido 
parecer, todavia, sugeriu-nos a redação mais clara que a emenda propõe. 

Sala das Comissões, 18 de março de 1962. – Milton Campos. 
 

EMENDA Nº 8 
 
Inclua-se onde couber: 
"Art.     – Ao cônjuge sobrevivente casado sob o regime de comunhão universal, enquanto viver e 

permanecer viúvo, será assegurado, sem prejuízo da participação a que tiver direito na herança, o usufruto 
do imóvel destinado à residência da família desde que seja o único bem daquela natureza a inventariar." 

 
Justificação 

 
A emenda representa uma medida de alto alcance social procurando sanar injustiças que a miúde 

vêm ocorrendo. A grave espiral inflacionária na qual se debate a Nação, fazendo subir ilusoriamente o valor 
dos imóveis, é responsável, hoje, pelo desprezo aos sentimentos que unem a família. O prédio residencial, 
que abrigava o casal, é partilhado entre os herdeiros quando da sucessão aberta com a morte de um dos 
cônjuges, e freqüentemente o cônjuge sobrevivente se vê da noite para o dia forçado a abandoná-lo para 
atender aos desejos ou reclamos dos herdeiros que, atraídos pelo alto preço oferecido, relegam a plano 
secundário os sentimentos de solidariedade. 

Dentro do sistema de igualdade que se vai introduzir na nossa legislação civil não há por que se 
deferir o usufruto somente à mulher. Daí a emenda se referir ao cônjuge sobrevivente, seja ele qual for. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Afrânio Lages. 
 

EMENDA Nº 9 
 
Acrescente-se onde convier: 
"Art.     – Ficam revogados o nº III e o parágrafo único do art. 247, o nº VI do art. 271, o art. 329, o art. 

1.299 e o parágrafo 1º do art. 1.579, todos do Código Civil. 
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Justificação 
 

A emenda cogita da supressão de alguns dispositivos do Código Civil, em face de alterações 
propostas no substitutivo e em outras emendas. 

Suprimindo o nº VII do art. 242 e, sendo lícito à mulher o exercício de qualquer profissão lucrativa, 
independente da outorga do marido, não há por que permanecer as disposições contidas no nº III parágrafo 
e único do art. 247. 

Assegurada com a nova redação do art. 246 a condição de bens reservados para o produto do 
trabalho da mulher casada e oferecida emenda para excluir-se da comunhão universal os frutos civis do 
trabalho ou indústria de cada cônjuge ou de ambos, como medida de igualdade entre os cônjuges, é de 
revogar-se o disposto no inciso VI do art. 271. 

A revogação do art. 329 impõe-se como decorrência da nova redação do art. 393. 
O mesmo acontece com relação ao art. 1.299 em virtude da supressão do inciso IX do art. 242. 
Finalmente, visando o projeto a assegurar à mulher casada condições de paridade com o cônjuge 

varão, não se poderá manter o disposto no § 1º do art. 1.579, que, evidentemente, dá uma desigualdade de 
tratamento à mulher. Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Afrânio Lages. 

 
EMENDA Nº 10 

 
Inclua-se onde couber: 
O inciso I do art. 469 do Código de Processo Civil passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 469 – ................................................................................................................................................. 
I – no cônjuge sobrevivente, quando da comunhão o regime do casamento." 
 

Justificação 
 
A restrição imposta à nomeação do cônjuge sobrevivente para inventariante, sendo mulher, 

condicionando-se-lhe esteja convivendo com o marido ao tempo da morte deste, constitui desigualdade 
gritante com relação ao cônjuge vivo. 

Aceita a emenda que apresentamos para suprimir-se o § 1º do art. 1.579 do Código Civil, 
necessariamente não deverá permanecer com a redação atual o art. 469, I, do Código de Processo Civil. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Afrânio Lages. 
 

EMENDA Nº 11 
 
Inclua-se onde couber: 
Art. – O art. 1.603 do Código Civil passa a ser acrescido dos seguintes parágrafos: 
Art. 1.603 – .............................................................................................................................................. 
§ 1º – No caso de deferimento da herança aos descendentes, existindo cônjuge sobrevivente não 

desquitado e casado sob regime que não o da comunhão universal de bens, este concorrerá com os 
aludidos descendentes e terá a mesma parte que tocar a cada um dos filhos. 

§ 2º – Inexistindo descendentes, o cônjuge sobrevivente não desquitado concorrerá com os 
ascendentes, partilhando-se a herança entre eles, meio a meio. 

 
Justificação 

 
A condição do cônjuge em matéria sucessória tem sofrido uma certa mutação na legislação de alguns 

povos. 
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Já o Direito romano, Novella 117, capítulo 5, dispunha que a viúva que se houvesse casado sem dote 
(uxor indotata) gozava do usufruto de quarta parte dos bens do marido quando ficassem três ou menos 
filhos; o usufruto igual à parte de um destes-se fossem quatro ma mais; e a quarta parte se não existissem 
descendentes. Por Outro lado, segundo a Novella 22 de Leão, o viúva com filhos, sempre que não 
contraísse :segundas núpcias recebia também a porção de um *filho “em razão de educação da prole e a 
reverência e honra guardados ao primeiro matrimônio”. 

Em nosso País, em face do Direito português, o cônjuge estava colocado na escala de sucessão 
abaixo dos Colaterais. 

O Código Civil, inovando nesse particular, ao estabelecer a ordem de sucessão hereditária situou o 
cônjuge em posição destacada logo após os herdeiros necessários. 

Ao instituir a ordem legal dos sucessores, o legislador inspirou-se, sem dúvida, na ordem natural das 
afeições familiares; pois é bem sabido que o amor primeiro desce, depois sobe, e em seguida dilata-se 
(Pollacco, Delle Sucessionis, I, pág. 35; Coelho da Rocha, I, § 334). 

Clóvis Bevílacqua, ao comentar o art. 1.603, tece as seguintes considerações: 
“Em rigor, o cônjuge superstite deveria fazer parte das duas primeiras classes de sucessíveis, salvo 

se pelo regime de casamento lhe coubesse levantar a metade do patrimônio de família, porque, então, já 
estaria economicamente amparado. Mas, por amor à simplicidade, preferiu-se dar-lhe o terceiro lugar na 
ordem de sucessão legítima, depois dos descendentes, herdeiros privilegiados em virtude do imperioso 
dever, que a todos se impõe, de cuidar da prole, e a facilitar-lhe os meios de vida, e depois dos 
ascendentes, em relação aos quais há, também, razões poderosas fundadas no afeto, na veneração e no 
reconhecimento que reclamam a sua colocação na ordem dos sucessíveis, logo em seguida aos 
descendentes.” 

Se andou acertado o Código Civil ao colocar o cônjuge sobrevivente na ordem de sucessão 
hereditária acima dos colaterais, o que representou, iniludivelmente, um avanço, não é menos certo que, no 
estado atual em que vivemos, não se pode mais conservar o cônjuge sobrevivente na posição que lhe deu o 
Código. 

Opiniões ponderáveis vêm clamando por urna modificação do texto legal com o fito de corrigir 
injustiças, principalmente quando, ha falta de descendentes, se atribui a herança por inteiro aos 
ascendentes excluindo-se qualquer participação do cônjuge. 

Algumas legislações dão ao cônjuge sobrevivente um melhor tratamento. 
O Código argentino, por exemplo, reza que se o cônjuge sobrevivente não concorre com filhos 

legítimos, terá na sucessão a mesma parte que cada um de seus filhos e quando tal concurso se der com 
ascendentes a divisão da herança será por cabeça, salvo os direitos do filho natural. 

O Bürgelieher Gesetzbuch, por sua vez, atribui ao cônjuge sobrevivente o direito a uma quarta parte 
da herança, quando concorre com parentes de primeira ordem, e à metade com parentes de segunda 
ordem ou avós. Se não há parentes de primeira ordem nem de segunda, nem avós, o cônjuge sobrevivente 
recolhe a totalidade da herança. 

Entre nós mesmos a Lei nº 883, de 21-10-1949, que dispõe sobre o reconhecimento de filhos 
legítimos, art. 3º (estabelece que na falta de testamento, o cônjuge, casado pelo regime de separação de 
bens, terá direito à metade dos bens deixados pelo outro, se concorrer à sucessão exclusivamente com filho 
reconhecido na forma da mesma lei. 

Atendendo aos anseios dos que se batem contra as injustiças que ocorrem  
com alguma freqüência, oferecemos a presente emenda, que, se aceita, virá proporcionar  
ao cônjuge sobrevivente quando casado sob regime que não o da 
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comunhão universal de bens o direito de participar em igualdade, de condições com os descendentes ou o 
de recolher a metade da herança quando, em concurso, em os ascendentes, seja qual for o regime de bens 
adotado. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Afrânio Lages. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em discussão o substitutivo e as emendas. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
A matéria volta à Comissão de Constituição e Justiça para exame das emendas. 
 

Item 6 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 33, de 1961, de autoria do Sr. Senador 

Afrânio Lages, que dispõe-sobre a instalação de Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura e dá 
outras providências, tendo pareceres favoráveis, sob nºs 109 e 110, de 1962, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de legislação Social. 

Em discussão o projeto. 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer como se encontram. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Vai à Comissão de Redação. 
E o seguinte o projeto aprovado, que vai à Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 1961 
 
Dispõe sobre a instalação de Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura e dá outras 

providências. 
 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Na capital de cada Estado, de Território e no Distrito Federal haverá um Conselho Regional 

de Engenharia e Arquitetura, denominado segundo sua jurisdição,o qual alcançará, respectivamente, a área 
territorial do Estado, do Território e a do Distrito Federal, e subordinado ao Conselho Federal de Engenharia 
e Arquitetura. 

§ 1º – Os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura terão finalidade, composição, 
prerrogativas e atribuições já definidas em lei. 

§ 2º – Quando o número de profissionais de engenharia, arquitetura e agrimensura existentes nos 
Estados e Territórios for inferior a 20 (vinte), o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura poderá;deixar 
de instalá-lo, incorporada; nesse caso, sua área à jurisdição de outro Conselho Regional. 

Art. 2º – A instalação dos Conselhos Regionais nas capitais dos Estados e Territórios onde não 
existam tais órgãos far-se-á dentro de 90 (noventa) dias da vigência desta lei, cabendo ao Conselho Federal 
de Engenharia e Arquitetura a adoção das providências que se fizerem necessárias. 

art. 3º – A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – No Expediente, foram lidos dois Requerimentos 
de Urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno. 
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O primeiro, de nº 239, é de autoria dos nobres Senadores Lima Teixeira e José Feliciano e relativo ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1962. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A matéria a que diz respeito entrará na Ordem do Dia da terceira sessão. subseqüente à presente. 
segundo requerimento de nº 240, de autoria dos nobres Senadores Paulo Fender e Barros Carvalho, 

refere-se ao Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1962. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr. Presidente, peço a palavra para declaração de voto. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Tem a palavra o nobre Senador Silvestre 

Péricles. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr. Presidente, depois do que aconteceu com o Projeto de Lei da 

Câmara nº 21, de 1962, doravante não votarei nem secretamente, nem favoravelmente a urgências. Sou 
contrário a voto secreto e à urgência, porque entendo que prejudicam o Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – A declaração de V. Ex.ª constará da ata dos 
nossos trabalhos. 

O projeto a que se refere o Requerimento nº 240, ora aprovado, constará da Ordem do Dia da 
terceira sessão subseqüente a esta. 

Acaba de chegar à Mesa a Redação Final do Projeta de Lei do Senado nº 33, de 1961, há pouco 
votado. 

O Sr. 1º Secretário irá proceder à sua leitura. 
É lido o seguinte: 
 

PARECER Nº 127, DE 1962 
 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 33, de 1961. 
 
Relator: Senador Lourival Fontes 
A Comissão apresenta a redação final (fl. anexa) do Projeto de Lei do Senado nº 33, de 1961, que 

dispõe sobre a instalação de Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura e dá outras providências. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente – Lourival Fontes, Relator – 

Ruy Carneiro. 
 

ANEXO AO PARECE Nº 127, DE 1962 
 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 33, de 1961, que dispõe sobre a instalação de 

Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Na capital de cada Estado, de Território e no Distrito Federal haverá um Conselho Regional 

de Engenharia e Arquitetura, denominado segundo sua jurisdição, o qual alcançará, respectivamente, a 
área territorial do Estado, do Território e a do Distrito Federal, e subordinado ao Conselho Federal de 
Engenharia e Arquitetura. 

§ 1º – Os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura terão finalidades, composição, 
prerrogativas e atribuições já definidas em lei. 
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§ 2º – Quando o número de profissionais de engenharia, arquitetura e agrimensura existentes nos 

Estados e Territórios for inferior a 20 (vinte), o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura poderá deixar 
de instalá-lo, incorporada, nesse caso, sua área à jurisdição de outro Conselho Regional. 

Art. 2º – A instalação dos Conselhos Regionais nas capitais dos Estados e Territórios onde não 
existam tais órgãos, far-se-á dentro de 90 (noventa) dias da vigência desta lei, cabendo ao Conselho 
Federal de Engenharia e Arquitetura a adoção das providências que se fizerem necessárias. 

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

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Encontra-se sobre a mesa requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido e aprovado. 
 

REQUERIMENTO Nº 243, DE 1962 
 
Nos termos 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 do Senado nº 33, de 1961. 
Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Afrânio Lages. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em discussão a redação final que acaba de ser 

lida. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)  
Aprovada. 
O projeto irá à Câmara dos Deputados.  
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Há ainda oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Coelho. 
O SR. PAULO COELHO: – Senhor Presidente, nobres Senadores, o estado lastimável e deplorável 

mesmo em que se encontra o porto de Manaus, por várias vezes tenho salientado da tribuna desta Augusta 
Casa. 

A despeito dos reiterados apelos e até protestos endereçados às autoridades constituídas, não 
lograram o desejado objetivo, Por isso que permanece o Concessionário do Porto de Manaus a tripudiar 
impunemente sobre as leis e autoridades do País, no proporcionar impertinentemente incalculáveis 
prejuízos às classes conservadoras, empresas de navegação, aos trabalhadores, com reflexos 
preponderantes sobre a economia de meu espoliado Estado e também sobre a da União. 

Apelos e até mesmo protestos por mim formulados e endereçados às autoridades constituídas não 
lograram os fins almejados, continuando o em cessionário do porto de minha terra em seu lema de usufruir 
vantagens e mais vantagens na exploração do porto, sem conservá-lo há 12 anos, pouco se interessando 
dos prejuízos causados a terceiros  

Assim é que acabo de receber da Associação comercial do Amazonas o Ofício  
nº 97/62, de 3 do corrente, que tomo a liberdade de ler: 

Manaus, 3 de maio de 1962 
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Exmº 
Senador Paulo Ramos Coelho 
Senado Federal 
Brasília – DF  
Ex.ª Sr. Senador: 
Continuando cada vez mais deficientes os serviços portuários de Manaus, em face do desinteresse 

da empresa concessionária, que não procura melhorá-los, a despeito da existência de verba federal para 
esse fim, depositada à sua disposição no Banco do Brasil S/A, encaminhamos ao Sr. Ministro da Viação, Dr. 
Virgílio Távora, os três ofícios de cópia anexa, tentando obter desse titular as providências que se fazem 
necessárias. 

Submetendo referidas peças à apreciação de V. Ex.ª, como à de todos os integrantes da 
representação amazonense na Câmara e no Senado Federal, estimaríamos receber sua ajuda, no plano 
parlamentar, com vista a sensibilizar os poderes públicos responsáveis e a compelir a e Manaus Harbour 
Limited a executar, sem maior tardança, as tarefas de sua competência para correção das deficiências, que 
tomam o porto de Manaus um dos mais improdutivos do País. 

Limitando-nos ao exposto, subscrevemo-nos. 
Atenciosamente – Associação Comercial do Amazonas – Jacob Paulo Levy Benoliel, Presidente. 
Sr. Presidente, foram estes os ofícios enviados ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, Dr. 

Virgílio Távora:  
"Associação Comercial do Amazonas 
Of. nº 63/62  

Manaus; 2 de abril de 1962 
Exmº Sr. Dr. Virgílio Távora  
Ministro da Viação e Obras Públicas 
Rio de Janeiro – Guanabara  
Exmo. Sr.: 
Em ofício, sob nº 158/61, de 28 de dezembro de 1961, afirmamos que as deficiências do porto de 

Manaus já haviam sido expostas aos poderes públicos federais; "por mais de uma dezena de vezes; nestes 
últimos 15 anos". 

2. Isso foi dito a propósito da visita de uma Comissão designada por V. Ex.ª, para examinar as 
condições de funcionamento das nossas instalações portuárias, objeto de insistentes e inúteis reclamações 
do comércio importador e exportador desta praça, por nosso intermédio e através de outros órgãos de 
representação dessa classe.  

3. Como era de pressupor nada resultou dessa visita, permanecendo a situação de calamidade 
pública provocada pela desorganização dos nossos serviços portuários, com reflexos sobre a normalidade 
do funcionamento do comércio deste Estado, implicando o encarecimento do custo de vida, que o governo 
honestamente se empenha em combater. 

4. Ainda hoje e, provavelmente, por tempo que não se pode estimar, continuam e continuarão perturbando e 
comprometendo a economia do Estado, as deficiências que temos insistentemente denunciado nos serviços da 
Manaus Harbour Limited, que parecem escaparem a qualquer ação fiscalizadora do governo, por intermédio de 
seus órgãos e delegados nesse setor de serviço público. 
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5. Um dos pontos cruciais desse desmantelo reside na descarga dos navios procedentes do Sul do 

País para alvarengas, quase sempre insuficientes, onde as mercadorias por descaso da empresa 
concessionária do porto, permanecem, por espaço de tempo que oscila entre 30 e 60 dias. Isto para só 
mencionar um dos ângulos do drama portuário, de uma cidade e de um Estado, que só dispõem das vias 
marítima e aérea, para recebimento e expedição de tudo quanto vende e tudo que precisa comprar. 

6. Não existem, aqui, ferrovias e rodovias, como nos demais Estados, constituindo os serviços 
portuários um instrumento de insuperável importância, podendo, discricionariamente, amparar ou 
estrangular a economia local, sendo esta, evidentemente, sua posição atual. 

7. Antes, todavia, de pedir a V.Ex.ª, Sr. Ministro, determinadas providências normalizadoras, o que 
lhe vimos solicitar, neste expediente, é a vinda de um observador categorizado, de sua inteira confiança 
pessoal, e, se possível, em missão secreta, para uma tomada de conhecimento, real e honesta, das 
condições de funcionamento do porto de Manaus, habilitando-se, pelo conhecimento direto do problema, a 
indicação de medidas de urgência a serem determinadas por esse Ministério. 

8. Perrnitimo-nos acrescentar que todas as despesas que se façam necessárias – passagem, estadia, 
transportes locais, etc. – poderão ser custeadas por esta associação, prevista, ademais, uma permanência 
de 15 dias nesta Capital, de preferência em época que coincida com a presença de navios do Sul em nosso 
Porto.  

Agradecendo, de antemão, a boa acolhida que V. Ex.ª se digne dispensar à presente solicitação, 
firmamo-nos. 

Respeitosamente – Associação Comercial do Amazonas – Jacob Paulo Levy, Banoliel, Presidente. 
"Associação Comercial do Amazonas  
Of. nº 87/62 

Manaus, 30 de abril de 1962 
Exmo. Sr. Dr. Virgílio Távora  
Ministro da Viação e Obras Públicas 
Brasília – DF  
Exmº Sr. Ministro: 
Conhecemos e aplaudimos a brilhante e eficientíssima atuação de V. Ex.ª, na gestão da Secretaria de 

Estado da Viação e Obras Públicas do Governo Federal, traduzida e expressa na rápida e corajosa 
execução de medidas reclamadas pelos diversos setores de serviços subordinados a sua jurisdição. É 
verdade meridiana, a que a imprensa e a opinião pública do País não têm recusado os mais justos louvores, 
aos quais sempre nos associamos. 

2. Constituiu, por isso, motivo de amarga decepção, o fato de não haver V. Ex.ª levado em 
consideração o conteúdo do ofício, sob nº 63/62, que lhe endereçamos, em data de 2 do mês em curso, 
denunciando, como já o havíamos feito em correspondência anterior (Ofício nº 158/61, de dezembro de 
1961), a incrível precariedade dos serviços portuários de Manaus, cuja concessionária, a Manaus Harbour 
Limited, se omite, deliberada e sistematicamente, de tomar qualquer iniciativa, visando à correção ou 
abrandamento das falhas que temos insistentemente apontado. 

3. Consigne-se que não foi esta associação, sem dúvida uma das instituições  
de classe de maior tradição do País, honrada com uma mensa- 
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gem telegráfica ou postal de V. Ex.ª ou de um de seus secretários, acusando o recebimento do citado ofício 
o que implicaria, pelo menos, a certeza de não haver esse expediente sofrido extravio ou 
descaminhamento. 

4. Inclinados a aceitar esta segunda hipótese ou admitindo, sem maior esforço, a ausência da 
resposta de V. Ex.ª como resultante de sua total e justificada absorção por outros problemas de maior 
envergadura e urgência, não sentimos constrangimento em voltar à sua presença, para renovar os pleitos e 
apelos, que informam o texto dos dois citados ofícios, dos quais nos permitimos anexar cópias, na 
esperança de que nossa insistência possa sensibilizá-lo. 

5. Outro, aliás, não poderia ser o comportamento desta associação, uma vez que todos os males nos 
mesmos argüidos continuam a existir e a sacrificar a economia do Estado, agravados com o abusivo 
alheiamento daquela concessionária a todos os reclamos e solicitações, que lhe dirigem os usuários das 
instalações portuárias locais. 

6. O clímax desse alheiamente, que revela o deliberado propósito de nada fazer em benefício do 
comércio e da produção amazonenses, que tem, no porto de Manaus, o seu mais grave ponto de 
estrangulamento, reside no fato de não haver a Manaus Harbour Limited, até à presente data, promovido a 
aplicação das verbas federais, para reequipamento de suas instalações e serviços, nem mesmo abrindo a 
indispensável concorrência pública para sua execução.  

7. Enquanto essa lastimável desídia sacrifica o nosso Estado, sem que qualquer providência seja 
adotada pelo Ministério que V. Ex.ª gestiona, surpreende-nos e também nos humilha a notícia de que os 
demais portos do país, graças ao dinamismo e ao patrimônio de V. Ex.ª, estão recebendo notáveis 
melhoramentos, muitos em execução acelerada, como o de Camocim, e outros através de planos de obras 
a serem executadas no corrente ano, de que é exemplo o porto do Pará, consoante se verifica pelo 
noticiário da imprensa do Sul do País, do qual nos permitimos anexar recorte. 

Não acreditando que V. Ex.ª adote ou apóie procedimento discriminatório com relação ao Estado do 
Amazonas, animando-nos a voltar à sua presença com este novo expediente, que, esperamos, mereça sua 
atenção e enseje a tomada de providências, que a situação do porto de Manaus, verdadeiramente 
calamitosa, está a exigir do Ministério da Viação e Obras Públicas. 

Cordiais Saudações – Associação Comercial do Amazonas – Jacob Paulo Levy Benoliel, Presidente. 
"Associação Comercial do Amazonas 
Of. nº 158/61 

Manaus, 28 de dezembro de 1961  
Exmº Sr. Dr. Virgílio Távora 
M.D. Ministro de Viação e Obras Públicas 
Brasília – DF 
Exmº Sr.: 
Tivemos oportunidade de receber, em nossa sede social, no dia 5 de dezembro corrente, a Comissão 

designada por V. Ex.ª para verificar as deficiências dos serviços portuários de Manaus e sugerir medidas 
adequadas à sua correção. 

2. Integram esse órgão ministerial os Srs. James Arnaud de Sousa Lima, chefe do 1º Distrito de 
Fiscalização dos Portos, Rios e Canais, Manoel Batista de Castro, representando o Loyd Brasileiro – Patrimônio 
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Nacional, Luiz Barros, Superintendente de Manaus Harbour Limited e Dr. Oscar Rayol, Assistente Técnico 
dessa, empresa. 

3. Foi apreciado, nesse encontro, uma sugestão apresentada pelo Sr. Manoel Batista de Castro, 
constante de modificações no regime de cobrança de armazenagens, visando a melhorar o rendimento dos 
referidos serviços, através de mais rápida retirada dos trapiches das mercadorias ali descarregadas pelos 
navios procedentes do Sul do País. 

4. Entendia o representante do Lloyd Brasileiro que, estabelecendo prazos exatos, para a retirada de 
cada lote ou conhecimento, uma vez descarregada e separada a totalidade de seus volumes, seria 
conseguido o aceleramento das operações de descarga, as quais, a seu juízo, estariam sendo prejudicadas 
pelo congestionamento dos armazéns. 

5. Semelhante ponto de vista não encontrou, como era de esperar, a menor receptividade da parte 
dos diretores desta associação e dos representantes das principais firmas recebedoras presente. 

6. Assim aconteceu porque ninguém desconhece aqui, nos meios comerciais como entre pessoas de 
qualquer outra categoria, letrados ou analfabetos, que a Manaus Harbour Limited se encontra 
impossibilitada de realizar qualquer trabalho disciplinar em seus trapiches, por falta de espaço, de 
equipamento e de mão-de-obra. 

7. Esta verdade salta aos olhos de qualquer um ao se verificar que cerca de 2/3 da carga que vem do 
Sul para Manaus é descarregada para Alvarengas, ali permanecendo, pelas razões apontadas, até por mais 
de 30 dias.  

8. Isto esclarecido, não haverá por que levar a sério a sugestão do Sr. Manoel Batista de Castro, pela 
sua superficialidade, implicando total desconhecimento das causas que tomam os serviços portuários de 
Manaus um dos mais deficientes do País.  

9. Aliás essa deficiência e suas motivações já foram por mais de uma dezena de vezes e nestes 
últimos quinze anos apontadas aos poderes públicos federais, por meio de claras e contundentes 
exposições escritas, ou através de debates com as sucessivas e inócuas comissões que têm vindo a esta 
cidade, uma das quais chefiadas pelo Dr. Canedo Magalhães, com o propósito de examinar o problema 
portuário local, sem que disto tenha resultado qualquer providência solutiva. 

10. Última dessas exposições foi tópico de memorial endereçada ao presidente resignatário, Sr. Jânio 
da Silva Quadros, cujo texto nos permitimos reproduzir: 

"Os Serviços Portuários 
No caso do Estado do Amazonas, executados pela Manaus Harbour Limited, por concessão do 

Governo federal, são outro ponto alto do estrangulamento de sua economia. Deficitários, em extensão de 
cais, área de armazenamento e aparelhagem operacional, impõem enorme retardamento nos serviços de 
carga, descarga e entrega das mercadorias aos seus destinatários. Quase 2/3 do que se recebe em 
Manaus são obrigados a descarregar para alvarengas a pontões, onde permanecem, freqüentemente, por 
mais de 30 dias, aguardando ensejo de vir para os trapiches, superlotados e desarrumados. 

Como resultado dessa incapacidade material e administrativa do porto de Manaus, muitas 
embarcações menores têm suas saídas para o interior retardas por 20 e até 30 dias, aguardando o 
recebimento de mercadorias destinadas aos seringais. 

Num comportamento estranhável, enquanto escasseiam armazéns e galpões,  
esta empresa portuária mantém arrendados à Petrobrás, ao Banco de Crédito da  
Amazônia, e a uma simbólica Zona Franca é para finalida- 
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des outras, grande parte de sua área coberta. Do mesmo passo dispondo de cerca de Cr$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de cruzeiros) proveniente da arrecadação de taxas destinadas ao melhoramento dos 
portos, não utiliza esse numerário no sou reequipamento, tudo em detrimento da eficiência de seus 
serviços, com repercussão desastrosa sobre a economia local." 

11. Vale lembrar, nesta altura, que o melhoramento do porto local, implicando ampliação de área 
coberta e de cais e modernização de seu equipamento, não é apenas medida de interesse social. Os 
benefícios daí resultantes se refletirão, sobretudo, e com maior vigor, no plano nacional. 

12. Assim raciocinamos porque navios procedentes do Sul, aqui permanecem, descarregando e 
carregando, até mais de 30 dias, quando, na realidade, essa permanência se reduzirá a 8 ou 19 dias, se o 
porto estivesse adequadamente aparelhado para essas operações. 

13. E bem sabe V. Ex.ª, Senhor Ministro, que este estacionamento inaceitável, implicando despesas 
com tripulação e queda do rendimento da tonelagem marítima de que o País efetivamente dispõem, é causa 
principal do monstruoso deficit que onera, cada ano, e indefinitivamente, o orçamento federal, na rubrica do 
custeio dos serviços estatais de transporte marítimo. 

14. Se quiser V. Ex.ª, Senhor Ministro, reduzir alguns bilhões de cruzeiros nos deficits anuais que 
acusam as empresas de navegação administradas pelo governo, faça converter em tempo útil as centenas 
de dias, que os seus navios permanecem amarrados no porto de Manaus ( e, provavelmente, em outros 
portos do litoral brasileiro), gastando muito e nada produzindo. 

15. Nenhum investimento seria mais útil à economia nacional do que o aplicado na ampliação e 
modernização de seus portos e, sobretudo, no de Manaus, que parece haver sido riscado da geografia de 
transportes do País. 

16. Investimentos que representarão, possívelmente, uma quarta parte do montante anual daqueles 
deficits e que têm, para custeá-los, uma arrecadação específica, através da taxa de melhoramento dos 
portos, religiosamente cobrada e, com relação ao porto de Manaus, jamais aplicada, embora seja este um 
dos que maior soma de tempo útil roubam ao nosso tráfego de cabotagem.  

17. Embora partidários do desenvolvimento, queremos crer a par da implantação as indústrias de 
construções navais, teria sido, também, acertado dar portos ao País, porque o estrangulamento da 
circulação de mercadorias em seu litoral resulta, sobretudo, do inaproveitamento contigencial do número e 
da tonelagem de que dispõe nossa marinha mercante. 

18. Um inquérito visando a determinar, em horas, dias, semanas e meses; o tempo roubado á 
utilização regular daqueles navios, provaria, de maneira irretorquível, o que ora afirmamos. 

19. O estranhável, dentro dessa ordem de argumentos, com relação ao sacrificado porto de Manaus, 
é que, existindo numerário para seu aparelhamento, resultante da arrecadação da referida taxa de 
melhoramentos, não se promova a sua aplicação, como determina a lei que a instituiu. 

20. Com efeito, durante os anos de1959, 1960 e 1961, foram arrecadados e recolhidos ao Banco do 
Brasil, 32 milhões de cruzeiros, que ali permanecem inaproveitados, sem qualquer razão que justifique esse 
procedimento.  

21. Para efeito dessa aplicação, que se torna intransferível, já existem estudos, plantas  
e orçamentos desse Ministério, devidamente aprovados, e em poder da Manaus Harbour  
Limited, concessionária dos serviços portuários locais e, como tal, responsável pela execução de  
tais obras. 
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22. Não aplicá-la implica desídia ou má fé, em detrimento do interesse público, quando é sabido que 

outros portos já estão recolhendo os frutos dessa política de captação de recursos para melhoria dos portos 
brasileiros, a exemplo de como ocorre com o de Belém, coforme se verificou à leitura da notícia anexa, 
publicada na revista "Visão", de 1º de dezembro corrente. 

23. Há, com efeito, fundadas razões quando afirmamos que o porto de Manaus parece haver sido 
riscado da geografia dos transportes no Brasil, porque, de outro modo, a empresa concessionária de sua 
exploração já teria utilizado aqueles milhões de cruzeiros, que se encontram depositados no Banco do 
Brasil.  

24. Eis porque, Exmo. Sr. Ministro, renovando nossa total descrença no resultado dos trabalhos da 
comissão que vêm de visitar-nos, preferimos endereçar a V. Ex.ª veemente apelo no sentido de ser 
outorgado ao porto de Manaus o mesmo tratamento legal que vem sendo dispensados aos demais portos 
brasileiros, por meio da aplicação regular daquela reserva monetária, única forma de caminhar para solução 
de suas conhecidas deficiências. 

25. Determinando essa providência, quem tem caráter quase rotineiro, prestará V. Ex.ª, consoante 
afirmamos, não apenas um benefício ao Amazonas, mas um extraordinário serviço à Nação, contribuindo 
para redução daqueel enorme deficit, que se faz sentir exataente, num dos principais setores da economia 
nacional, confiado à supervisão do Ministério, que V. Ex.ª vem gestionando com inusitada eficiência e alto 
espírito público. 

Limitando-nos ao exposto, servimo-nos do ensejo para apresentar a V. Ex.ª nossos protestos de 
elevado apreço e distinguida consideração. 

Atenciosamente – Associação Comercial do Amazonas – Jacob Paulo Levy Benoliel, Presidente.  
Diário de Notícias – 17 de abril de 1962 

Rio de Janeiro – Guanabara 
PARÁ – "O ministro da Viação ouviu mais tarde, do governador Aurélio do Carmo e de seus 

assessores quase todas as reivindicações que o Pará faria ao Sr. Jânio Quadros na Reunião de 
Governadores do Amazonas que deixou de ser realizada em conseqüência da renúncia de agosto de 1961. 

O Sr. Virgílio Távora, aprovando obras superiores a Cr$ 1 bilhão, assegurou a construção do cais de 
Icoaraci e do porto de Santarém, dragagem do porto de Belém, recuperação da Ilha de Marajó, construção 
do restaurante para os portuários, abertura de uma rodovia ligando Belém-Icoaraci e a conclusão do trecho 
Marabá-Araguacema no Plano Qüinqüenal Rodoviário a fim de que surta efeito a reforma agrária que o 
Governo paraense iniciou. 

MAIOR PORTO – O governador Aurélio do Carmo defendeu todas as reivindicações relacionadas 
com o porto de Belém, assinalando que ele se transformará rapidamente no maior da América do Sul, 
sobretudo se for feito o aproveitamento do rio Tocantins. Frisou que a relevância do porto de Santarém na 
economia nacional torna-se mais patente porque o Pará, agora, dispõe de meios de industrializar e exportar 
a sua juta, deixando de fazê-lo através do mercado paulista. 

MENSAGEM – Ficou estabelecido que a dragagem de Belém será feita logo após o término dos 
serviços da draga em Fortaleza e que o cais de Icoaraci obedecerá a essa tramitação: projeto pronto em 
setembro; concorrência em outubro; contrato em novembro, sendo que os traçados serão para 1.000 
metros e a construção mínima inicial de 400 metros. Verificaram os técnicos que dos portos da região 
amazônica só o de Porto Velho constava do decreto que disciplina o Fundo Portuário Nacional, de 
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sorte que o Ministério da Viação pedirá imediatamente a inclusão de Iccaraci e Santarém para facilitar e apressar a 
entrega das verbas." 

O denunciado pelo órgão das Classes Conservadoras do meu Estado está exigindo providências drásticas 
por parte das autoridades constituídas, no mais curto lapso de tempo a fim de que seja compelido o concessionário 
do porto de Manaus a cumprir com os seus encargos dos quais de há muito afastado. 

Desta maneira, formula veemente e patriótico apelo aos Senhores Presidentes da República, do Conselho de 
Ministros e Ministro da Viação e Obras Públicas, no sentido de que atentem para o Ofício nº 97/62 e anexos, e 
socorram as graves e dramáticas denúncias que encerram. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Não há outros oradores inscritos. Nada mais havendo que 

tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte 
 

ORDEM DO DIA 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 52, DE 1981 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 52, de 1961, de autoria do Sr. Senador Vivaldo Lima, 
que altera o disposto no art. 4º, item I da Resolução nº 24, de 1960 (que regula a exigência para a admissão de 
médicos no Quadro do Senado) – em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 200, de 1962, aprovada na sessão ordinária de 16 do corrente – dependendo de 
pareceres das Comissões. 

– de Constituição e Justiça e Diretora.  
Está encerrada a sessão. 

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 5 minutos.) 
 



46ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 21 DE MAIO DE 1962 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 
 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Paulo Coelho – Lobão da Silveira – Sebastião Archer – Mathias Olympio – Fausto Cabral – 

Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Argemiro de Figueiredo – Barros Carvalho – Silvestre Péricles 
Lourival Fontes – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Caiado de Castro – Lino de 
Mattos – Gaspar Velloso – Saulo Ramos – Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – A lista de presença acusa o comparecimento de 
18 Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que é sem debate aprovada. 
O Sr. 1º Secretário Iê o seguinte 

 
EXPEDIENTE 

 
OFÍCIOS 

 
Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do seguinte 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 1962 
 

(Nº 4.154-C, de 1962, na Câmara) 
 

Dispõe sobre a execução orçamentária no exercício financeiro de 1962, nos termos do art. 5º da Lei 
nº 3.994, de 9 de dezembro de 1961. 

 
O CongressoNacional decreta: 
Art. 1º – A despesa incluída na parte fixa e na variável do Orçamento Geral da União para o exercício 

financeiro de 1962, será realizada sem quaisquer restrições, não resultantes de determinação legal 
especifica, quando constante das verbas: 1.0.00 (Custeio) – Consignações 1.1.00 Pessoal Civil), 1.2.00 
(Pessoal Militar), 1.6.00 (Encargos Diversos), subconsignações 1.6.21 (Órgãos em Regime Especial – Parte 
de pessoal), 2.0.00 (Transferências), Consignação 2.1.00 (Auxílios e Subvenções) subconsignação 2.1.01 
(Auxílios) – Parte de Pessoal e Custeio de hospitais de universidades: 2.1.02 – (Subvenções Ordinárias), 
Consignação 2.3.00 (Inativos), 2.4.00 (Pensionistas, 2.5.00 (juros de Dívida Pública), Verba 3.0.00 
(Desenvolvimento Econômico e Social), Consignações 3.1.00 (Serviços em Regime Especial de 
Financiamento), Subconsignação 3.1.01 (Saúde e Higiene) – Parte do Pessoal, 6.0.00 (Amortização da 
Dívida Pública), e bem assim a destinada aos hospitais mantidos ou que cooperam, efetivamente, com as 
Campanhas Nacionais contra o Câncer, Lepra e Tuberculose e pelo Serviço Nacional de Doenças Mentais. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às dotações destinadas a atender  
convênios internacionais no Setor de Saúde Pública. 
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Art. 2º – As despesas à conta de dotações orçamentárias não incluídas no regime estabelecido no 

art. 1º e constante das verbas, 1.0.00 (Custeio), Consignações, 1.3.00 (Material de Consumo e 
Transformação). 1.4.00 (Material Permanente), 1.5.00 (Serviços de Terceiros), sofrerão uma contenção 
definitiva de 20% em seus totais realizando-se o pagamento de 80% no exercício financeiro corrente. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto neste artigo à consignação 1.6.00 (Encargos diversos) em 
cada dotação de subconsignações excetuando-se a 1.6.14 (Exposições, Congressos e conferencias), do 
Anexo 2 – Poder Legislativo, subanexos 2.01 – Câmara dos Deputados e 2.02 – Senado Federal, que 
sofrerão uma contenção definitiva de 60%. 

Art. 3º – As despesas à conta de dotações orçamentárias não incluídas no regime estabelecido nos 
artigos acima e constantes da Verba 2.0.00 (Transferências), Consignações 2.2.00 (Disposições 
Constitucionais), 2.6.00 (Transferências Diversas), e Verba 3.0.00 (Desenvolvimento Economico e Social), 
Consignação 3.2.00 (Dispositivos ConstitucionaI), bem como aquelas decorrentes de Lei Especial para 
manutenção de serviços públicos, terão seus pagamentos feitos da seguinte forma: 60% em 1962, e 40% 
até agosto de 1963 em cada um de seus valores. 

Parágrafo único – Tão logo o comportamento da receita em 1962 o permita, deverá o Tesouro 
Nacional antecipar os pagamentos programados nos termos deste artigo. 

Art. 4º – As despesas à conta de dotações orçamentárias não incluídas no regime do art. 1º e 
constantes da Verba 5.0.00 – (Participações Financeiras), sofrerão uma redução definitiva de 30% em cada 
dotação específica, realizando-se o pagamento de 70% no exercício financeiro de 1962. 

Art. 5º – Os valores à conta de dotações orçamentárias constantes da Verba 2.0.00 (Transferências), 
Consignação 2.1.00 (Auxílios e Subvenções), Subconsignações 2.1.0 (Auxílios) e 2.1.02 – Subvenções 
Extraordinárias, terão os seus pagamentos feitos pela seguinte forma: 50% em 1962, 30% em 1963 e 20% 
em 1964, o disposto no art. 1º 

Art. 6º – As despesas à conta de dotações orçamentárias não incluídas no regime estabelecido nos 
artigos acima, constantes da Verba 2.0.00 (Transferências), Consignações 2.1.00 (Auxílios e Subvenções), 
Subeonsignação 2.1.01 (Auxílios), destinadas as obras de Universidades, terão os seus pagamentos feitos 
da seguinte forma: 60% em 1962 e 40% em 1963. 

Art. 7º – As despesas à conta de dotações orçamentárias não incluídas na regime estabelecido nos 
artigos acima; constantes da Verba – 2.0.00 (Transferências), Consignação 2.1.00 (Auxílios e Subvenções), 
Subconsignação 2.1.01 (Auxílios), destinados a itens não especificados nas Universidades, terão os seus 
pagamentos feitos pela seguinte forma: 60% em 1962, 20% em 1963 e 20% em 1964. 

Art. 8º – As despesas à conta de dotações orçamentárias não incluídas no regime estabelecido nos 
artigos acima e as constantes da Verba 2.000 (Transferências), Consignação 2.1.00 (Auxílios e 
Subvenções), Subconsignação 2.1.01:(Auxílios) 3 Entidades Autárquicas – Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, sofrerão uma contenção definitiva, em cada cotação específica, de 40%, realizando-
se o pagamento de 60% em exercício de 1962: 

Art. 9º – Aplica-se as verbas globais ao Ministério da Agricultura, destinado-no Departamento 
Nacional de Produção Animal e ao Departamento Nacional de Produção Vegetal disposto no art. 2º desta 
lei. 

Art. 10 – As dotações consignadas aos Terriórios não incluídas no art. 1º sofrerão contenção 
definitiva: Verba 1.0.00 (Custeio), Consignações 1.3.00 (Material de Consumo e Transformação), 1.5.00 
(Serviço de Terceiros), 1.6.00 (Encargos Diversos – 5% Verba 3.0.00 – (Desenvolvimento Econômico e 
Social – 10%. Verba 4.0.00 Investimentos – 20%. 
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Art. 11 – O disposto no art. 3º não se aplica às dotações orçamentárias decorrentes dos arts. 18 e 

199 da Constituição Federal e do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as quais não 
sofrerão qualquer contenção conseqüente desta lei. 

Art. 12 – As despesas à conta de dotações orçamentárias, não incluídas no regime estabelecido nos 
artigos acima sofrerão uma redução definitiva dê 40% em cada dotação específica, realizando-se o 
pagamento de 60% no exercício vigente. 

Art. 13 – O órgão que dispuser no orçamento vigente de dotação global ou a ser discriminada, deverá 
apresentar ao Ministério da Fazenda,dentro de quinze dias, a contar desta publicação, o plano de aplicação 
de recursos, nos termos da presente lei, para que sejam excluídas da contenção aqueles que se referem o 
art. 1º 

Parágrafo único – Na elaboração dos Planos de aplicação a que se refere este artigo, será levada em 
consideração a condição de cada Estado e o respeito a proporcionalidade das verbas totais a eles 
destinadas, assim como as necessárias aí impostas pelo combate ao subdesenvolvimento. 

Art. 14 – Os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo da União, encaminharão ao 
Ministério da Fazenda,dentro de quinze dias da vigência desta lei, os planos de aplicação de recursos nos 
termos do aqui disposto. 

Art. 15 As dotações de que tratam os artigos acima transferidas para outros exercícios financeiros, 
serão automaticamente escrituradas em restos a pagar. 

Art. 16 – As dotações globais que, por força da legislação vigente, devam ser depositadas no Banco 
do Brasil S.A., serão postas à disposição dos respectivos Ministérios, mediante autorização do titular da 
Fazenda, de modo a serem pagas em 4 prestações no máximo, a primeira das quais, imediatamente após a 
ultimação do respectivo processo. 

Parágrafo único – Aplica-se o disposto nesta artigo a dotações discriminadas que preencham as 
mesmas condições, efetuando-se o pagamento de mim só vez quando de valor líquido inferior a 10 milhões 
de cruzeiros. 

Art. 17 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
(A Comissão de Finanças.) 

 
PARECER Nº 128 DE 1962 

 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1962 (nº 98, de 1961, na Casa de origem). 
 
Relator: Sr. Alô Guiuimarães: 
A Comissão aprova a redação final (fls. anexa); do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1962 (nº 

98, de 1961, na Casa de origem), que aprova o Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares entre os 
Estados Unidos do Brasil e o Japão, firmado no Rio de Janeiro, a 14 de dezembro de 1956. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente – Alô Guimarães, Relator – 
Lourival Fontes. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 128, DE 1962 

 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1962 (nº 98, de 1961, na Casa de origem). 
 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 66, nº I, da Constituição Federal e 

eu, Presidente do Senado Federal promulgo o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº     , DE 1962 
 

Aprova o Acordo sobre Transportes Aéreos Regular es entre os Estados Unidos do Brasil e o Japão, 
firmado no Rio de Janeiro, a 14 de dezembro de 1956. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o acordo sobre Transportes Aéreos Regulares entre os Estados Unidos do Brasil 

e o Japão, firmado no Rio de Janeiro, a 14 de dezembro de 1956. 
Art. 2º – Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

PARECER Nº 129, DE 1962 
 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1962. 
 
Relator: Sr. Lourival Fontes 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1962, que considera de 

utilidade pública o Círculo Operário de Caetité, com sede na cidade de Caetité, Estado da Bahia. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente – Lourival Fontes, Relator – 

Rui Carneiro – Lobão da Silveira. 
 

ANEXO AO PARECER Nº129, DE 1962 
 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1962, que considera de utilidade pública o Círculo 

Operário de Caetité, com sede no Município de Caetité, Estado da Bahia. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É considerado de utilidade publica o Círculo Operário de Caetité, entidade civil de objetivos 

filantrópicos, com personalidade jurídica e sede no Município de Caetité, Estado da Bahia. 
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
PARECERES Nos 130, 131 E 132, DE 1962 

Nº130, DE 1962 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Ofício nº 11, de 10-1-61, da Secretaria da Agricultura 
do Estado de Mato Grosso, submetendo à consideração do Senado Federal, o processo através do qual, o 
Espólio de João Clímaco Vidal pretende obter do Estado, o titulo definitivo de concessão de venda de 
63.124 hectares de terras devolutas, situadas no Município de Campo Grande. 

 
Relator: Sr. Heribaldo Vieira 
Em ofício datado de 10 de janeiro de 1961 o Secretário da Agricultura do Estado de Mato Grosso, 

submeteu a consideração do Senado, para efeito do art. 156, § 2º da Constituição Federal, o processo em 
que o Espólio de João Climaco Vidal pretende obter do Estado o título definitivo de concessão de venda de 
63.124 hectares de terras devolutas, situadas no Município de Campo Grande. 

Foi distribuído o processo à Comissão de Legislação Social, ex vi do art. 94, parágrafo único do 
Regimento Interno. Esta Comissão, achou por bem, previamente, ouvir a Comissão de Constituição e 
Justiça, por achar envolver questões de indagação jurídica. Evidentemente é o que ocorre. 

O art. 156 da Constituição procura criar condições para a fixação do homem no campo, já pelo 
estabelecimento de planos de colonização e de aproveitamento das terras públicas, em que, sem exclusão 
dos estrangeiros são preferidos os nacionais e, dentre eles, os habitantes das zonas empobrecidas e os 
desempregados, já dando preferência à aquisição de terras devolutas aos posseiros que nelas tenham 
morada habitual. 
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Mas, ao conferir esse direito preferencial ao posseiro, para adquirir a terra devoluta, condiciona a 

outorga ao atendimento das seguintes exigências: 
a) que se ocupe efetivamente, urna área de terra por dez anos contínuos, sem ato de domínio alheio 

contrário à ocupação;nem reconhecimento desse domínio pelo ocupante; 
b) que o ocupante não seja proprietário rural ou urbano; 
c) que o ocupante tenha a sua morada habitual nesta área de terra e a torne produtiva pelo seu 

trabalho; 
d) que obtenha do juiz declaração de domínio e faça transcrever a sentença no registro público, 

devendo este ato ser precedido de autorização do Senado Federal, se a área for superior a dez mil 
hectares. 

Benedito Costa, na Procuradoria Geral da Fazenda Pública, assim, como nós, também entendia, 
salvo insignificantes restrições.  

Temistocles Cavalcanti, comentando o § 2º do art. 156 da Constituição Federal (A Const. Fed. Com., 
vol. IV, pág. 14) diz que "ao Senado cabe exercer essa vigilância contra a constituição de latifúndios à 
sombra da generosidade e da influência pessoal. Fixou-se o máximo da área concebível a dez mil hectares. 
Medida convencional, mas que permite uma disciplina legal da matéria, pode satisfazer à proteção do nosso 
patrimônio territorial. 

E, mais adiante, diz o eminente mestre: "O seu objetivo foi a constituição e consolidação da pequena 
propriedade rural do Brasil, legitimada pela posse e pela cultura, velhas bases da propriedade entre nós, 
desde as concessões de sesmarias e da Lei de Terras de 1850" 

Segundo Pontes de Miranda (Com. a Const. de 1946, vol. 4, pág. número 44), com essas limitações 
às dimensões das áreas e demais exigências, "o que se quer vedar é a propriedade de tão grande 
extensão", mas que, diz, mais adiante, o Senado Federal "tem inteira discrição na apreciação e na decisão 
da espécie". 

A espécie constante deste processo, todavia, não tem aplicação o invocado dispositivo constitucional, 
como passaremos a demonstrar. 

A transação de compra e venda do lote de terras denominado "Aldeia", entre o Estado de Mato 
Grosso e João Clímaco Vidal, depois de longa disputa administrativa com outro interessado na aquisição do 
mesmo lote – José Coleto Garcia – ficou definitivamente resolvida, por sentença judicial, que assim 
concluiu: "mando que seja restituído o autor: – João Clímaco Vidal – na posse da área medida destes lotes 
Aldeia", ao qual deverá ser expedido o titulo definitivo de domínio, mediante pagamento ao réu – o Estado 
de Mato Grosso – no prazo legal, das prestações de direito; e condeno os réus nas perdas e danos que se 
liquidarem e custas". (Sentença a fls. 4-6 v.). 

Essa sentença, que é datada de 28 de janeiro de 1925, passou em julgado, sendo-lhe desde logo 
iniciada a execução, solicitando o autor – João Clímaco Vidal: 1º – o cancelamento nas repartições do 
Estado dos assentos sobre a nulidade dos atos administrativos que a sentença validou: 2º – a expedição em 
seu favor do titulo definitivo daquelas terras, mediante o pagamento do seu preço; 3º – a imissão de posse 
nas mesmas terras (petição de 30 de maio de 1928 fls. 9). Cancelados nas repartições os assentos 
consoantes autorizou a sentença, a ímissão de posse se verificou a 2 de maio de 1932 (auto a fls. 7). 
Entretanto; a expedição do título não se realizou. 

Falecido João Clímaco Vidal e processado o seu inventário, na cidade do Rio de Janeiro, obteve o 
respectivo inventariante precatória ao Juiz de Direito da 1ª Vara da Capital de Mato Grosso, para a 
realização do pagamento do preço e recebimento do título definitivo daquelas terras, em cumprimento da 
qual esse Juiz, expediu, em 28 de setembro de 1954, o Alvará que se vê às fls. 11. 

Ao dar cumprimento ao Alvará, verificou a Secretaria de Terras do Estado que  
o processo administrativo da compra do lote "Aldeia" havia desaparecido da 
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repartição. E. após esgotadas as procuras, o titular daquela pasta determinou a sua restauração por 
"despacho de 3 de junho de 1955 a fls. 22. Ainda a fls. 31, aquele Secretário completava esse despacho em 
data de 28 de janeiro de 1956, determinando que, uma vez julgada a reforma do processo, fosse expedido o 
titulo em questão. 

Restaurados os autos, o Diretor da Repartição de Terras assim as declarou por despacho de 20 de 
agosto de 1958 (fls. 97), determinando a expedição do título, mediante o pagamento da importância 
calculada. 

Examinado a seguir pelo Secretário de Estado, este submeteu o processado ao Governador, o qual 
determinou audiência do Consultor-Geral (fls. 104). Este, em seu parecer de fls. 105-7, após salientar não 
haver ocorrido prescrição, concluiu por opinar pelo prosseguimento do processo para cumprimento da 
sentença judicial, e nesses termos despachou o Governador do Estado em 25 de novembro de 1960 (fls. 
107 v.). 

Recebido o processo pelo Secretário, este ordenou o seu encaminhamento ao Senado (fls. 107 v.), o 
que foi feito pelo citado ofício de 10 de janeiro do corrente ano. 

Pelo exposto; fica perfeitamente esclarecido: 
a) que o contrato de compra e venda do lote "Aldeia" tem a data de 1º de maio de 1918 e foi 

confirmado por sentença judicial passada em julgado, datada de 28 de janeiro de 1925; 
b) que essa sentença vem sendo executada desde então, verificando-se a imissão de posse do 

comprador daquelas terras a 2 de maio de 1932 e vindo o comprador a insistir no pagamento do seu preço 
e expedição do respectivo titulo definitivo a partir de 30 de maio de 1928; 

c) que além do imperativo da sentença judicial, ainda reforçou os direitos dos herdeiros do adquirente 
daquelas terras, o art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Mato Grosso 
quê diz –"Ficam revalidados todos os títulos provisórios de terras devolutas, cujos portadores hajam incidido 
em comisso, desde que continuem de posse dessas terras e não se encontrem as mesmas em áreas 
reservadas a colonização; 

d) que o cumprimento daquele imperativo da sentença judicial não se realizou até a presente data por 
culpa do Estado de Mato Grosso. 

Dai se conclui que a operação de compra daquelas terras se processou antes do advento, da 
Constituição vigente e está protegida por uma sentença judicial também anterior e em execução; não sendo 
licito, portanto aplicarse-lhe, retroativamente, aquele preceito constitucional invocado. 

Dessarte a expedição de titulo definitivo do lote "Aldeia" independe de autorização do Senado 
Federal. 

Sala das Comissões, 23 de março de 1962, – Jefferson de Aguiar, Presidente – Heribaldo Vieira, 
Relator – Lobão da Silveira – Silvestre Péricles e/ restrições –Aloysio de Carvalho – Nogueira da Gama. 

 
 

Nº 131, de 1962 
 

Da Comissão de Legislação Social. sobre o Oficio nº 11, de 10 de janeiro de 1961, da Secretaria da 
Agricultura do Estado de Mato Grosso, submetendo à consideração do Senado Federal o processo através 
do qual o Espólio de João Clímaco Vidal pretende obter do Estado, o título definitivo de concessão de venda 
de 63.124 hectares de terras devolutas, situadas no Município de Campo Grande. 

 
Relator: Sr. Afrânio Lages. 
1. Trata-se do Ofício nº 11, de 10 de janeiro de 1961, em que a Secretaria da Agricultura  

do Estado de Mato Grosso submeteu à apreciação do Senado, em 
 



– 195 – 
 

face.do disposto no art. 156, § 2 da Constituição, os autos do processo administrativo em que o Espólio de 
João Clímaco Vidal busca obter do referido Estado o título definitivo de concessão de venda de 63.124 
hectares de terras devolutas, situadas no Município de Campo Grande. 

2. Vindo a matéria ao exame desta Comissão, solicitamos a audiência da ilustrada Comissão de 
Constituição e Justiça por entendermos que ela envolvido, mais especificamente, "questões de indagação 
jurídica" fora da nossa alçada uma vez que, pelo art. 94, parágrafo único, do Regimento Interno, compete-
nos apreciar "os pedidos de autorização para alienação de terras (Const. art. 156, § 2º). 

3. A douta Comissão de Constituição e Justiça, ouvida a respeito, após examinar profunda e 
competentemente o assunto concordou com aquele nosso ponto de vista, afirmando que: 

"A espécie constante deste processo, todavia, não tem aplicação a invocado dispositivo 
constitucional" – referindo-se, evidentemente, ao artigo 156, § 2º da Constituição. 

E, ainda, que "a expedição de titulo definitivo do lote "Aldeia" independe de autorização do Senado 
Federal". 

4. Assim, conforme foi demonstrado, a matéria escapa à alçada desta Comissão, por não se tratar de 
hipótese prevista no parágrafo único da art. 94 do Regimento Interno. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 1962. – Luiz Teixeira, Presidente – Afrânio Lages, Relator – 
Arilado Rodrigues – Lopes da Costa – Menezes Pimentel – Ruy Carneiro. 

 
Nº 132, de 1962 

 
Da Comissão de Agricultura, Pecuária Florestas, Caça e Pesca, sobre o Ofício nº 11, de 10 de 

Janeiro de 1961, da Secretaria da Agricultura do Estado de Mato Grosso, submetendo à consideração do 
Senado Federal o processo através do qual o Espólio de João Clímaco Vidal pretende obter do Estado o 
título definitivo de concessão de venda de 63.124 hectares de terras devolutas situadas no Município de 
Campo Grande. 

 
Relator: Sr. Lopes da Costa. 
A Comissão de Agricultura é presente a matéria constante do processo referido na emenda a fim de 

opinar, dentro das suas atribuições, cumprindo, assim, o respeitável despacho de 2 de fevereiro de 1961, da 
Mesa Diretora do Senado, após terem falado a respeito as doutas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Legislação Social. 

2. No que tange à competência desta Comissão, e, terão em vista os conceitos jurídicos expendidos 
pelo relator da proposição na Comissão de Justiça, nada tem a opor quanto à pretensão consubstanciada 
no processado, eis que não se aplicando a espécie o disposto no art. 156, § 2º, da Constituição Federal 
vigente, tornam-se despropositadas quaisquer considerações técnicas, doutrinárias ou filosóficas, acerca da 
venda de quase 600 quilômetros quadrados de terras públicas por menos de 600 mil cruzeiros, a um só 
comprador. 

3. Esse fato está a merecer a atenção dos estudiosos, quando outro objetivo não tenha para fixar-se 
definitivamente o princípio do valor histórico como critério do preço a ser pago pelo Governo nas 
desapropriações que efetuar de futuro, com vistas à reformulação da estrutura agrária, no momento em que 
o País necessitar dessas terras para a produção de alimentos. 

4. No mérito diante do exposto, o problema está fora das atribuições desta Comissão. 
É o parecer. 
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Sala das Comissões, 16 de maio de 1962. – Eugênio Barros, Presidente – Lopes da Costa, Relator – 

Ouvídio Teixeira – Fausto Cabral. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Sobre a mesa-requerimento que vai ser lido pelo 

Sr. 1º Secretário. 
É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 244, DE 1962 
 

Senhor Presidente: 
Requeiro sejam solicitadas, por intermédio do Ministério do Trabalho, as seguintes informações: 
Primeiro – Se foram demitidos do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, Agência de 

Campina Grande, Estado da Paraíba, os servidores José Pordeus Ramalho Filho e Almiro Campos. 
Segundo – Se os referidos funcionários tinham mais de dois anos de serviços àquele Instituto. 
Terceiro – Qual o motivo da demissão. 
Quarto – Se, porventura, havia concursados para os lugares de onde foram exonerados os servidores 

acima. 
Informar: 
a) qual a data em que se realizou o concurso; 
b) qual o texto completo dos Editais do Concurso. 
Sala das Sessões, 21 de maio de 1962. – Argemiro de Figueiredo. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Na sessão de 9 do corrente foi aprovado o 

Projeto de Lei da Câmara nº 66/54, que acrescenta parágrafo único ao art. 4º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943. 

Tendo sido a aprovação sem emendas, o projeto foi despachado para remessa à sanção. 
Verificando a Presidência, entretanto, a existência de defeito no seu texto, vai encaminhá-lo à 

Comissão de Redação para a devida redação final. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Tem a palavra o nobre Senador Silvestre 

Péricles. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr. Presidente, nobres Senadores, na Emenda nº 63 aos arts. 17 e 

seguintes do Projeto de Lei nº 21, de 1962, houve pequeno equivoco de publicação no Diário do Congresso 
Nacional. É pequeno o deslize; observa-se que houve erro tipográfico. 

Diz a emenda: 
"Parágrafo único. Aos demais membros do Serviço Jurídico da União, de que trata a Lei nº 3.414, de 

20 de junho de 1958, em seu art. 4º, itens III e IV, são atribuídos, respectivamente, os mesmos 
vencimentos, gratificações e vantagens dos Procuradores da República de 1ª Categoria e dos Procuradores 
da República de 2ª Categoria, observada a exceção deste artigo." 

O original diz no seu art. 14 e no Diário do Congresso figura no seu art. 4ª 
Peço a V. Ex.ª, Sr. Presidente, providências para a retificação cabível a fim de. que o engano não 

perdure até a remessa do Projeto de Lei nº 21 à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – O texto do projeto, no original,  

coincide perfeitamente com as citações que acaba de fazer o nobre Senador 
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Silvestre Péricles. Entretanto, na publicação, houve o equívoco a que se refere S. Ex.ª 
A Mesa providenciará a sua republicação. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumpriu o Senado seu dever, votando, em 

breve prazo, o aumento de vencimentos do funcionalismo da União. Ninguém dirá, em sã consciëncia, que 
são exagerados os benefícios desta lei, mas, ao contrário, bem é possível afirmar que a majoração de 40% 
se mostra inferior à taxa da desvalorização monetária verificada desde o último reajustamento de salários 
dos servidores públicos. A elevação de 50, ou mesmo 60%, não seria descabida em face do aumento do 
custo de vida já consumado e a consumar-se em poucos meses. Mas, ainda que exíguo, o implemento 
conferido ultrapassou de muito o teto prefixado pelo Governo: de 90 bilhões, iremos a 130 ou 140 bilhões, 
segundo as previsões menos pessimistas. Em conseqüência, o deficit orçamentário do exercício corrente, 
passará de 329 para 370 bilhões, na melhor hipótese. Isto quer dizer que em cada 24 horas a União 
dispende um bilhão de cruzeiros acima das possibilidades de sua receita orçada e que o montante do deficit 
corresponde a cerca de 80% da arrecadação prevista! Piores são, porém, as perspectivas para o ano 
próximo. Receberá ele, desde logo, o impacto desta majoração de vencimentos (140 bilhões), mais a da 
herança de 80 bilhões de despesas a serem efetuadas no exercício em curso e para 63 transferidas, de 
acordo com o esquema financeiro traçado pelo Conselho de Ministros – isto é: 220 bilhões. Se, portanto, o 
Congresso não votar, em tempo hábil, maciças majorações de impostos, o desequilíbrio no próximo ano 
será ainda maior que o deste, tal como o do atual é brutalmente maior que e do passado. 

Não é só. Em face do benefício atribuído ao funcionalismo da União, e à vista do desvairamento dos 
preços, os Estados e Municípios terão de reajustar os vencimentos de seus servidores e, para atender ao 
encargo, de elevar seus tributos, pois não dispõem, a seu favor, da máquina de imprimir papel pintado. A 
elevação de tributos federais, estaduais e municipais significará aumento da percentagem da participação 
dos Poderes Públicos na renda nacional e, como corolário inelutável, diminuição da percentagem destinada 
aos investimentos, quer do setor privado, quer do público. Noutras palavras: ameaçado fica, cada vez mais, 
o ritmo necessário do desenvolvimento nacional, com base na poupança interna. 

Ainda não é só. Em breves dias, estará promulgada a Iei que concede aos assalariados brasileiros do 
setor privado o chamado 13º mês, que representará, além de violento choque inflacionário a verificar-se no 
mês de dezembro, mais um aumento, superior a 8%, em todos os salários vigentes. Poderá o Estado, 
depois de publicada tal lei, recusar a seus servidores a liberalidade que coercitivamente impôs às empresas 
e empregadores privados? Com que autoridade moral negará a seus empregados o que forçou a ser dado 
aos demais? E então, naturalmente, o deficit será ainda maior e tudo será pior ainda. 

E há mais a prever, sem esforço de imaginação nem dotes de hierofante: o salário mínimo atual terá 
de ser elevado, mais mês, menos mês. Porque, com 13.400 cruzeiros, não é possível a um chefe de família 
comprar leite a 45 e cebolas e feijão a 200. Majorado o salário mínimo, majorados serão, fatal e justamente, 
os demais. Os portuários, os estivadores, os marítimos e outros grupos privilegiados, dentro da classe dos 
trabalhadores, não quererão perder suas posições e continuarão, assim, estimulando as elevações salariais 
divorciadas do aumento da produtividade. Teremos, portanto, nos próximos semestres, a exasperação 
superlativa das duas formas de inflação que nos vêm exaurindo o organismo econômico e social: a derivada 
do desequilíbrio orçamentário, das emissões e do aumento da procura, e a decorrente da elevação dos 
custos. 

Das linhas mestras sumariamente expostas, deste quadro desesperador em que reiteradamente 
tenho insistido, desejo tirar duas conclusões imediatas: 

Primeira: A ordem constitucional e as instituições não resistirão, a economia nacional  
entrará em colapso e a nação em convulsões sociais, o Brasil ameaça 
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explodir.Não há reformas de base, nem emendas constitucionais, nem poderes Constituintes, que resolvam 
nossos problemas dentro da hiperinflação em que afundamos vertiginosamente. Nesta clima e neste 
ambiente, o esquema subversivo em escancarado desenvolvimento, promovido pela inconsciência da 
ambição e da demagogia, cubanizirá o Brasil ou o lançará na anarquia de agitações sangrentas e ditaduras 
instáveis. Estamos todos nós, do Congresso e do Governo, procedendo como irresponsáveis enquanto, ao 
em vez de concentrarmos todos os esforços do instinto de sobrevivência no combate as causas da inflação, 
cada vez mais contribuímos para agrava-las, como se decididos ao suicídio. Porque ninguém nos salvará, a 
não ser nós mesmos. Nenhuma Nação amiga ou organismo internacional, pode ajudar um país que não se 
quer a si mesmo ajudar, mas, ao contrário, estupidamente se desgoverna na incapacidade de seus lideres, 
na corrupção generalisada, na covardia que se faz norma, na voracidade com que cada um pretende maior 
proveito, na complacência, na moleza, no comodismo dos dirigentes absorvidos em manobras de 
politicagem, numa palavra – na inconsciência, na incúria e na inépcia dos governantes. 

Segunda: Engana e confunde a boa fé e a ingenuidade do povo quem lhe pretende fazer crer que 
suas agruras e aflições dependem direta e imediatamente da votação, pelo Congresso, das apelidadas 
reformas de base ou da outorga de poderes constituintes ao parlamento. Manda o imperativo da probidade 
dizer ao povo que as reformas de que o Brasil carece, devem ser feitas com urgência mas de nada valerão, 
e nem sequer poderão ser executadas, se antes não for jugulada inflação. Um verdadeiro líder não pode 
embair a confiança popular deixando de proclamar toda a verdade. E a verdade a ser proclamada ao povo é 
esta: se o equilíbrio orçamentário não for alcançado, se, em conseqüência, as emissões continuarem no 
ritmo alucinado é ascendente que se:verifica e se prenuncia, se a desvalorização da moeda prosseguir nas 
taxas que hoje se registram e prometem ainda elevar-se, não há reforma de base, nem qualquer reforma, 
nem lei, nem Constituição, que possam socorrer o povo. Todas elas e tudo o mais depende de uma base e 
uma condição fundamental: acabar com a inflação. 

Censuro e critico, portanto, Sr. Presidente da República quando, falando ao povo assim não diz, mas, 
longe disto, cuida convencê-lo de que só as reformas o salvarão, pretendendo transformar o Congresso e o 
Ato Adicional em bodes espiatórios, de todos os descalabros atuais. Não são pequenas as 
responsabilidades do Poder Legislativo, mas não são menores as do Executivo na criação do clima 
revolucionário em que nos debatemos. O Parlamento pode e deve votar as leis e as reformas reclamadas, 
mas deve ser responsabilizado principalmente, de par com o Governo, pela incapacidade em votar 
orçamentos equilibrados e pela insensatez com que, juntamente com ele, dia-a-dia mais e mais aprofunda 
os deficits e as emissões. O Sr. João Goulart não pode, assim, descer de eu a dignidade de Presidente da 
República para adotar a linguagem é os expedientes de líder de facção, concorrendo, por esta forma; com a 
autoridade de seu posto, para que o povo se deixe mistificar pela demagogia dos agitadores profissionais e 
dos caçadores de votos. 

É preciso dizer ao povo que o Ato Adicional não foi cumprido, que não foi implantado no Brasil o 
sistema parlamentar de governo, que temos hoje uma caricatura de parlamentarismo servindo de máscara a 
unia união ou confusão de partidos dentro de um governo em que o Presidente da República cada vez mais 
cresce em força e poder, à medida que o Conselho de Ministros se apequena e encolhe e o Congresso se 
demite. É preciso dizer ao povo que, para as suas desgraças contribuem decisivamente o desbragamento 
do empreguismo imperante, com dezenas de milhares de nomeações de afilhados, assim como a  
invasão barbaresca da politiquice até nas sociedades de economia mista, e, ainda, o relaxamento  
de variadas formas. em quase todos os quadrantes da administração pública. É preciso dizer ao povo  
que, das reformas reclamadas, a única que pode explicar uma emenda constitucional é a agrária, mas  
quer até hoje o Governo e o Presidente – que tanto dela falam, não disseram oficialmente o que  
pretendem e quais as alterações que pleiteiam. É preciso dizer ao povo que se a legislatura atual, se  
os atuais deputados e senadores podem, como se deseja, emendar a 
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Constituição a fim de permitir que os eleitos em outubro a reformem, igualmente e como mais clara razão 
podem emendá-la imediatamente nos ponto a precisos que com justiça forem apontados. É preciso dizer ao 
povo que o sistema caricato de governo hoje vigente não tem nove meses de existência e não pode, 
portanto, apesar de todas suas deturpações, ser responsabilizado pelos males e problemas que o 
presidencialismo puro criou, não resolveu, exasperou e legou depois de 70 anos de vigência. 

Se não falarmos claro e desassombradamente, se, dentro do quadro financeiro e da perspectiva 
inflacionária dos dias vizinhas, não nos unirmos lealmente – não para nomear cupínchas e apaniguados – 
mas para fazer frente à avalanche subversiva que a carestia e a alta do custo de vida estão gestando, 
procedemos como insanos irresponsáveis; como ineptos incuráveis, como líderes inconscientes. – 
inconscientes de suas responsabilidades, inconscientes de seus deveres, inconscientes da supina 
gravidade dos problemas e da hora nacionais e mundiais, inconscientes da profundidade e da extensão dos 
males letais. da inflação – é, portanto, indignos dos cargos e das posições que ocupamos. 

Quando se vê o Presidente da República arengando aos trabalhadores como se Presidente não 
fosse, quando se vêem os governantes e líderes pretendendo ocultar os fracassos de sua incapacidade, 
atribuindo-os a causas  mediatas ou fictícias, cada um preocupado em transferir aos outros as 
responsabilidades que são de todos; quando se procura confundir e iludir o povo desviando-lhe a atenção 
do perigo imediato, causa direta das maiores desgraças presentes, sem cuja debelação nenhuma reforma 
pode ter validade ou sentido – que é o.desvairado aviltamento da moeda – a impressão que se tem é de 
que estamos, como dementes, nos salões do alto de um edifício, traçando planos de reforma do prédio, e a 
eles atribuindo a felicidade futura de seus moradores, sem nos apercebermos ou sem darmos sequer 
atenção ao incêndio que já lavra nos pavimentos de baixo. E provavelmente, como loucos varridos, 
queremos acreditar ou fazer o povo acreditar que não por causa do incêndio inflacionário, mas por falta de 
reformas, é que a casa ruirá. Para debela-lo, o que nos está faltando, apenas e um poderoso jato de bom 
senso, coragem e patriotismo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
O SR PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, por 

cessão do nobre Senador Guido Mondin. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr: Presidente, os jornais de hoje dão noticiário farto sobre acontecimentos 

que só pode merecer nossa reprovação. 
Na cidade do Rio de Janeiro, na exposição de produtos russos que se realiza no bairro dê São 

Cristóvão, foi encontrada uma bomba-relógio com ramificação pelo edifício Se um defeito no terrível 
engenho não o tivesse impedido de funcionar, estaríamos a esta hora lamentando acontecimento 
semelhante ao de Niterói, quando do incêndio de um circo. 

Sr Presidente, cabe ao Governo, por intermédio da policia investigar as causas que levaram o  
ex- Capitão Lameirão a praticar ato que poderia ter causado a morte de centenas de pessoas. 

É certo que esse oficial reformado vem sofrendo das faculdades mentais esta, pelo menos, foi a 
razão do seu afastamento das Forças Armadas. Por isso, é de se supor que alguém se tenha aproveitado 
dessa circunstância para induzir ou estimular o ex-capitão a tomar atitude de sabotador, de destruidor, que 
poderia criar ambiente tenso, de desassossega, até mesma de descrédito para o Governo brasileiro. 

Recordo que, quando o Senado ainda se encontrava no Rio de Janeiro, condenei o gesto  
de desprendimento do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira perdoando os insubordinados  
que protegeram o movimento de Aragarças e Jacaréacanga: Não se perdoa a quem subverte a  
ordem pública e atenta contra o regime como o fizeram aqueles oficiais, entre os quais figurava o  
Capatão Lameirão. Pois bem, depois de tudo o que aconteceu, receberam o perdão 
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e esse mesmo oficial, hoje reformado, ainda movido por aquele mesmo sentimento de ódio, que votava ao 
Governo do Sr. Juscelino Kubitschek, toma novamente atitude condenável. Seria o caso de investigar, de 
submete-lo a outro exame de sanidade, mas também é necessário que a policia proceda cuidadosamente, 
com bastante tirocínio. 

Faço estas considerações para alertar o Governo nesta fase de dificuldades, inçada de vicissitudes e 
atribulações resultantes da situação financeira por que atravessa o País. 

Resta-nos, entretanto, a certeza de que o Governo continua a merecer a confiança do povo, porque 
vem-se conduzindo com alto bom senso e sensibilidade. É necessário que o Governo se aperceba de que 
as circunstâncias que nos rodeiam neste instante deram causa à crise político-militar de agosto, isto é – 
custo de vida elevado, situação financeira do País que não é das melhores, desassossego, intranqüilidade – 
felizmente agora aquietadas;em virtude de elevado Governo que vem realizando o Presidente João Goulart. 
Cumpre ao Governo entretanto estar sempre vigilante; cumpre ao Congresso Nacional votar as reformas 
que estão sendo veementemente reclamadas, especialmente a reforma agrária que embora não seja o 
remédio para todos os males do Brasil demonstrará pelo menos a sensibilidade do Parlamento Brasileiro 
para o problema, que necessita ter solução. 

Entendo que se os líderes desta Casa se reunissem e deliberassem, tomar medidas urgentes ainda 
neste fim de mandato, seria possível fazer as reformas. 

O SR. MEM DE SÁ: –Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: – O pensamento de V. Ex.ª coincide perfeitamente com meu. Creio que o 

Senado poderia e deveria, desde logo, dar o exemplo, pelo menos na parte referente ao grande problema 
global de uma política agrária, que já está sob a sua atenção, ou seja a extensão ao trabalhador rural de 
uma legislação de trabalho. 

O SR. LIMA. TEIXEIRA: – Perfeito. 
O SR. MEM DE SÁ: – Existe em tramitação no Senado projeto nesse sentido, ao qual o nobre 

Senador Nelson Maculan apresentou substitutivo. Entendo que Senado deve decidir sobre essa proposição. 
Embora ainda longe de ser a solução definitiva do problema, será um passo dado neste sentido. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradecido a V. Ex.ª Realmente, devemos envidar todos os esforços no 
sentido de dar tramitação mais rápida ao projeto oriundo da Câmara dos Deputados. É mister evitar que, 
amanhã, ao nos apresentarmos em campanha eleitoral, em praça pública, venham aqueles mal orientados 
alegar que o Senado da República teve ensejo de dar andamento a Importantes projetos e não o fez. 
Poderão, inclusive, responsabilizar pelo fato aqueles que, desejosos de voltar a esta Casa do Congresso, 
não possam perante o eleitorado dar uma explicação razoável da demora de tramitação de certas 
proposições importantes que se encontram no Senado. 

De minha parte, Sr. Presidente, confesso a V. Ex.ª que, mesmo neste final de mandato, farei tudo o 
que estiver ao meu alcance, inclusive num encontro com outros Líderes da Casa, no sentido de 
solucionarmos esses problemas. 

Parece-me, entretanto, que o Governo, embora empenhado em resolver a crise que atravessamos, 
terá que ir mais longe à procura de suas causas. 

Hoje mesmo estive lendo nos jornais que o próprio Presidente de uma Nação amiga – os Estados 
Unidos da América do Norte – estaria acompanhando as remessas de alimentas como o feijão, o milho, o 
arroz, para o Nordeste, a fim de serem distribuídos naquela região assolada pelas secas. 

Veja bem o Senado: é tal a situação do Brasil, neste instante, que chega a despertar o interesse de 
outros países, empenhados em que o Nordeste seja assistido como deve. 
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Diante das notícias que acabo de ler nos jornais, os Estados Unidos estão preocupados em evitar 

que aquela região possa constituir-se num foco de comunismo. Assim, é mister evitar que as Ligas 
Camponesas se multiplique, agravada a situação pelo anseio em que se encontram os camponeses pela 
posse da terra e pela falta de meios de subsistência. 

Por conseguinte, há problemas sérios a serem resolvidos pelo Governo, problemas cuja solução 
demanda – não há como negar, neste instante maior precisão em face do período pré-eleitoral em que nos 
encontramos. 

Estas as considerações que desejava fazer, Sr. Presidente, ao registrar os fatos desenrolados no Rio 
de Janeiro, que poderiam ter dado origem a uma situação difícil de contornar se, porventura, houvesse 
explodido a bomba-relógio colocada no local onde se realiza a exposição da Rússia, em São Cristóvão. 
(Muito bem! Muito bem!) 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Sobre a mesa dois requerimentos de urgência, 

que vão ser lidos. 
São lidos os seguintes: 

 
REQUERIMENTO Nº 245, DE 1962 

 
Nos termos do art. 330, letra   , do Regimento Interno, requeremos Urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara nº 12, de 1962, que institui a gratificação natalina ou o 13º mês de salário para os trabalhadores em 
atividade privada. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1962. – Lima Teixeira, Líder da Maioria. 
 

REQUERIMENTO Nº 246, DE 1962 
 

Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 32, de 1962 (nº 112-C, de 1959, na Casa de origem) que dispõe sobre o pagamento a 
lavradores de cana que forneçam a usinas de açúcar ou destilarias e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1962. – Lima Teixeira, Líder da Maioria. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Os requerimentos votados ao final da Ordem do 

Dia, nos termos do art. 328 do Regimento Interno. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 52, de 1961, de autoria do Sr. Senador 

Vivaldo Lima, que altera o disposto no art. 4º, item I, da Resolução nº  24, de 1960 (que regula a exigência 
para a admissão de médicos no Quadro do Senado) – em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra 
"c", do Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 200, de 1962, aprovado na sessão ordinária de 
16 do corrente dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e Diretora. 

Tem a palavra o nobre Senador Lobão da Silveira para emitir o parecer em nome da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr. Presidente, o Projeto de Resolução, de autoria do ilustre Senador 
Vivaldo Lima, restabelece as exigências da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da Secretaria), 
revogadas pela Resolução nº 24, de 1960, para os candidatos ao cargo de Médico do Senado, isto é, além 
do diploma, possuírem, também, mais de cinco anos de exercício da profissão, prática hospitalar e 
especialização comprovada. 

A medida está perfeitamente justificada pelo seu ilustre autor, nada havendo que lhe opor sob o 
aspecto constitucional. 
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Entretanto, por exigência da boa técnica legislativa, faz-se mister uma alteração no projeto, pois o que 

se deve modificar é o Regulamento, espécie de Estatuto do Servidor do Senado, e não a Resolução nº 24, 
que, no caso, a havia alterado. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do projeto, com a seguinte: 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA – CCJ 
 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: 
Art. 1º – O inciso VI do artigo 75 da Resolução nº 6, de 1960, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 75 – ................................................................................................................................................... 
 
VI – O médico, dentre possuidores de diploma expedido por Faculdade oficial ou equiparada, que 

contem mais de 5 (cinco) anos de exercício na profissão médica e possuam prática hospitalar e 
especialização comprovadas." 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados o item I do art. 4º da 
Resolução nº 24, de 1960, e demais disposições em contrário. 

É  o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Tem a palavra o nobre Senador Guido Mondim, 

para emitir parecer em nome da Comissão Diretora. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Sr. Presidente, justificando que se criou uma situação de discriminação no 

que tange às exigências para o provimento dos cargos de Médico e Dentista do Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Senado, o ilustre Senador Vivaldo Lima propõe o presente projeto de resolução que, 
conforme salienta, corrige essa anomalia. 

De fato, para o preenchimento do cargo de Dentista, é exigida, além do diploma universitário, a 
comprovação do exercício da profissão por prazo não inferior a 5 (cinco) anos. 

Parece-nos, pois, acertada a medida recomendada pelo projeto, a qual visa a estabelecer a 
uniformidade de processo na investidura de cargos de idêntica natureza, ou seja de nível técnico-científico. 

Desta sorte, opinamos pela aprovação do projeto, com a emenda da Comissão de Justiça, que lhe dá 
redação mais adequada. 

É o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Em discussão o Projeto com a emenda 

substitutiva, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, aprovada pela Comissão Diretora 
através de parecer emitido pelo Senador Guido Mondin. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Fica adiada a votação, em virtude da falta de quorum regimental. 
Igualmente, ficam adiadas as votações dos dois requerimentos de urgência, lidos durante o 

expediente. 
Há, ainda, oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lobão da Silveira. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr. Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Deste modo, nada mais havendo que tratar, 

encerro a sessão, designando para a próxima a seguinte: 
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ORDEM DO DIA 
 

1 
 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 52, de 1961, de autoria do Sr. Senador Vivaldo 

Lima, que altera o disposto no artigo 4º, item I, da Resolução nº 24, de 1960 (que regula a exigência para a 
admissão de médicos no Quadro do Senado) em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra "c", do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 200, de 1962, aprovado na sessão ordinária de 16 do 
corrente, tendo Pareceres (orais, proferidos na sessão de 21 do corrente): – da Comissão. 

– de Constituição e Justiça, favorável, nos termos do substitutivo que oferece; 
– Diretora, favorável ao substitutivo. 

 
2 
 

Discussão, em turno único, de Requerimento nº 246, de 1962, em que o Sr. Senador Lima Teixeira, 
Líder da Maioria em exercício, solicita urgência, nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1962, que dispõe sobre o pagamento a lavradores de cana que 
forneçam a usinas de açúcar ou destilarias e dá outras providências. 

 
3 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 245, de 1962, em que o Sr. Senador Lima Teixeira, 
Líder da Maioria em exercício, solicita urgência, nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1962, que institui a gratificação natalina para o 13º mês de salário 
para os trabalhadores em atividades privadas. 

 
4 
 

Eleição da Comissão Especial que deverá dar parecer sobre o Projeto de Emenda à Constituição nº 
2, de 1962, que institui nova discriminação de rendas em favor dos municípios brasileiros. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 15 horas e 55 minutos.) 



47ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 22 DE MAIO DE 1962 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 
 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – Sebastião Archer – Eugênio Barros – Mathias Olympio – Fausto 

Cabral – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Argemiro de Figueiredo – João Arruda – Jarbas 
Maranhão – Barros Carvalho – Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Ovídio Teixeira – Lima 
Teixeira – Aloysio de Carvalho – Luterback Nunes – Caiado de Castro – Nogueira da Gama – Lino de 
Mattos – Padre Calazans – Pedro Ludovico – Filinto Müller – Gaspar Velloso – Irineu Bornhausen – Mem de 
Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – A lista de presença acusa o comparecimento de 
28 Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que é sem debate aprovada. 
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
OFÍCIOS 

 
Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 1962 

 
(nº 1.293, de 1959, na Câmara) 

 
Cria o "Condomínio Rural do Piui", e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Na realização e execução do plano de reajustamento sócio-econômico das áreas atingidas 

pela inundação conseqüente da construção da represa de Furnas, a União promoverá o aproveitamento 
racional das terras drenadas pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento nos Municípios de Piui 
e Capitólio, em Minas Gerais. 

Art. 2º – São desapropriáveis por interesse social as áreas descritas no artigo anterior e destinadas 
à constituição dos lotes agrícolas, bem como as terras adjacentes que devam ser ocupadas com obras ou 
serviços necessários ao bem-estar dos rurícolas e das respectivas comunidades. 

Art. 3º – Para efeito das desapropriações previstas no artigo anterior, são considerados justos os 
preços vigorantes nas zonas onde se operar a desapropriação. 

Parágrafo único – Nas desapropriações serão excluídas das indenizações as valorizações 
decorrentes das obras realizadas pelo Poder Público. 
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Art. 4º – A exploração das terras a que se referem os artigos 1º e  2º da presente lei será efetuada 

pela "Propriedade Rural de Piui", através do lote agrícola, que não poderá exceder de 10 a 15 hectares, nas 
áreas drenadas, de acordo com a qualidade das terras. 

Art. 5º – A distribuição dos lotes agrícolas de conformidade com o artigo anterior será inicialmente 
feita mediante arrendamento aos agricultores que exerçam diretamente essa profissão em caráter exclusivo. 

§ 1º – Terão preferência para os arrendamentos os agricultores deslocados da área inundada pela 
represa de Furnas e aqueles que exerciam suas atividades agrícolas como pequenos produtores, à margem 
da área recuperada. 

2º – O arrendamento será realizado pelo prazo de cinco anos, devendo o arrendatário, até seis 
meses antes do término do prazo, optar pela compra ou não do lote. 

§ 3º – São expressamente proibidos o arrendamento, subarrendamento em transferência do lote. 
§ 4º – Os preços do arrendamento e vendas dos lotes serão fixados em tabelas organizadas e 

aprovadas pelo Ministério da Agricultura constante dos respectivos contratos. 
§ 5º – A falta de cumprimento de qualquer das cláusulas contratuais por parte do arrendatário ou 

promitente comprador, importará na rescisão do contrato. 
Art. 6º – Cada arrendatário do condômino só poderá explorar um (1) lote agrícola. 
Art. 7º – O pagamento do lote será realizado em 20 (vinte) prestações anuais de igual valor, acrescido 

de juros de 6% (seis por cento) ao ano, contados de acordo com a Tabela Price". 
Art. 8º – O lote agrícola é indivisível e só poderá ser vendido a quem não possua outra propriedade 

no meio rural. 
Art. 9º – Por morte do arrendatário ou proprietário, havendo sucessores, estes escolherão entre si o 

administrador do lote, se não preferirem devolvê-lo a "Propriedade Rural de Piui", mediante indenização das 
benfeitorias realizadas. 

Art. 10 – Extingue-se o arrendamento: 
a) pelo término do prazo contratual; 
b) pela rescisão do contrato; 
c) pela morte do arrendatário sem deixar sucessor, em condições de explorar diretamente o lote. 
Art. 11 – Poderá ser rescindido o arrendamento quando: 
a) o arrendatário explorar o lote em desacordo com as normas desta lei e de seu regulamento; 
b) o regime de comunhão prejudicar o aproveitamento econômico do lote; 
c) não for efetuado o pagamento do aluguel até 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes ao 

vencimento, salvo motivo justo ou relevante, a critério do Ministério da Agricultura. 
Art. 12 – Extingue-se o condomínio: 
a) pela adjudicação das partes indivisas ao cônjuge sobrevivente ou um dos condôminos, tendo 

preferência, por ordem de idade, o herdeiro varão, ou marido de herdeira domiciliado no lote, e com 
experiência agrícola; 

b) pela venda do lote, nos termos dos arts. 5º, 6º e 7º 
Art. 13 – O Ministério da Agricultura, ou qualquer condômino, poderá ter a iniciativa dos processos de 

extinção da comunhão do arrendamento ou do condomínio, no caso de infração das cláusulas anteriores. 
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Art. 14 – Em qualquer dos casos de reversão do lote agrícola ao condomínio, ou posse direta do 

Poder Público, são assegurados ao arrendatário ou proprietário: 
a) o direito à escolha da lavoura que já tenha feito no terreno; 
b) indenização de benfeitorias, à base do respectivo custo histórico, reajustado de acordo com os 

índices de oscilação da moeda e desvalorização do uso, segundo avaliação dos órgãos competentes. 
Art. 15 – Para auxiliar a execução dos objetivos da presente lei, na parte referente às terras descritas 

nos seus artigos 1º e 2º, fica instituído no Ministério da Agricultura, o "Fundo de Desenvolvimento da 
Propriedade Rural do Piui", que será formado com: 

a) alugueres dos lotes arrendados; 
b) preços das revendas das áreas desapropriadas quando as indenizações tiverem sido efetuadas 

com recursos do "Fundo"; 
c) lucros obtidos nas revendas das terras abrangidas pelos planos agrícolas; 
d) dotações orçamentárias; 
e) doações. 
Art. 16 – Os recursos do "Fundo" serão movimentados pelo Ministério da Agricultura à base de 

orçamentos anuais de aplicação, "aprovados pelo Poder Executivo, para os seguintes fins: 
a) desapropriação de novas áreas para atividades agrícolas; 
b) aquisição de máquinas, implementos agrícolas, sementes, adubos, inseticidas e fungicidas, plantas 

e animais para serem cedidos aos condôminos ou a suas organizações, mediante aluguel ou revenda; 
c) preparo dos lotes agrícolas, para efeito de exploração racional; 
d) subscrição de cotas de capital de cooperativas dos condôminos; 
e) garantia de empréstimos contraídos em bancos, para efeitos de exploração e melhoramentos do 

lote, de acordo com o convênio entre a administração do "Fundo" e o estabelecimento bancário. 
Art. 17 – Ficam isentos de quaisquer impostos e taxas os contratos, termos, ajustes e registros 

relativos a esta lei, inclusive para concessão de financiamento. 
Art. 18 – As dotações orçamentárias para o ano de 1962 e créditos especiais destinados à execução 

dos planos, programas e projetos de que trata esta lei serão automaticamente registrados pelo Tribunal de 
Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional, que os depositará no Banco do Brasil, à disposição do Ministério 
da Agricultura, em conta especial. 

Parágrafo único – O saldo das referidas dotações e créditos quando não utilizados, serão 
escriturados como "restos a pagar" com vigência de (cinco) anos. 

Art. 19 – Caberá ao Ministério da Agricultura apresentar, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, ao 
Poder Executivo, a regulamentação da presente lei. 

Art. 20 – Fica aberto um crédito de Cr$ 50.000.000,00 para atender às necessidades iniciais do 
Plano, e, nos Orçamentos. futuros serão incluídas verbas especificas correspondentes à desapropriação 
para utilidade social. 

Art. 21 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
(As Comissões de Constituição e Justiça; de Agricultura e de Finanças.) 
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Do Sr. Presidente do Conselho de Ministros: 
– Nº 19 (s/nº de origem), de 8 de maio – Comunica haver encaminhado ao Ministério da Justiça, para 

as providências cabíveis, o Requerimento nº 134-A/62, do Sr. Senador Gilberto Marinho; 
– Nº 146/62, de 27 de abril – Comunica haver sido solicitada a audiência do Ministério da Justiça 

sobre o Requerimento nº 88, de 1962, do Sr. Senador Fausto Cabral; 
– Nº 192/62, de 9 de maio – Comunica haverem sido solicitadas da Companhia Vale do São 

Francisco as informações pedidas pelos Srs. Senadores Afrânio Lages e Rui Palmeira sobre a matéria do 
Requerimento nº 121, de 1962. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Está finda a leitura do expediente. 
Comunico ao Senado que, para melhor distribuição dos trabalhos de apreciação dos vetos 

presidenciais que pendem de pronunciamento do Congresso Nacional, esta Presidência resolveu 
estabelecer a seguinte destinação das sessões conjuntas a serem realizadas: 

Dias 29 e 30 de maio, 5 e 6 de junho, às 21 horas: 
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei (nº 2.222, de 1957, na Câmara dos Deputados e nº 13, 

de 1960, no Senado), que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
Dia 7 de junho, às 21 e 30 horas:  
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei (nº 3.078, de 1961, na Câmara e nº 152, de 1961, no 

Senado), que altera o art. 1º da Lei nº 3.205, de 15 de julho de 1957 (que reestruturou os cargos de 
Tesoureiro do Serviço Público Federal). (Pausa.) 

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

Nos termos do art. 6º, § 2º do Regimento Interno, S. Ex.ª passará a participar dos trabalhos da Casa, 
dispensado do compromisso regimental, visto já o haver prestado ao ensejo da sua primeira convocação. 
(Pausa.) 

Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Silvestre Pericles. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, por cessão do nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, venho acompanhando a atuação do Dr. Max do Rêgo 

Monteiro na Presidência da COFAP e a orientação que está imprimindo àquele órgão. S. S.ª, diga-se de 
passagem, em face da legislação de que dispõe a Cofap poderia tomar medidas mais severas para impedir 
que gananciosos e intermediários interferissem no mercado para provocar a alta de preços nos gêneros de 
primeira necessidade. 

Creio que o Sr. Max do Rêgo Monteiro é o homem indicado para essa missão, muito embora eu 
reconheça, como de resto o reconhecemos homens de bom senso, que, não havendo aumento de 
produção e equilíbrio entre a oferta e a procura, dificilmente poder-se-á evitar o agravamento do custo de 
vida. Aproveitam-se da situação os gananciosos e intermediários que forçam a ascensão do custo de vida e 
quando dos aumentos de salários e das melhorias de vencimentos, imediatamente, no próprio mercado, 
como reflexo do aumento concedido, elevam o preço dos gêneros de primeira necessidade. 
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Esse é fato comum. Antes que se concretizem os aumentos de vencimentos e aumentos salariais, às 

vezes mesmo, com seis meses de antecedência, o preço dos produtos começa a ser elevado. 
É chegada a vez do intermediário. Este aproveita as circunstâncias momentâneas, e, ao mesmo 

tempo, as facilidades para aquisição de gêneros nas fontes produtoras para formular seu jogo especulativo 
e auferir grandes lucros nas vendagens que realizam no grosso comércio. Para esses, a legislação de que 
dispõe a COFAP é severíssima: há até pena de prisão para os comerciantes que querem enriquecer 
enganando, ilaqueando a boa-fé do povo. 

Por essas razões, eu esperava que escolhessem um homem enérgico capacitado, com autoridade 
bastante para, à frente daquele órgão, levar a efeito um programa de realizações dentro da legislação que 
possuí. É possível que agora tal ocorra, porque o cidadão indicado para dirigi-la, eu o conheço de perto, é 
homem capaz, honesto, enérgico e mesmo um tanto autoritário, como às vezes se precisa ser em alguns 
cargos, e este o é. 

Foi muito boa, portanto, a escolha de Max do Rêgo Monteiro. Quero ver agora o que realmente está 
errado: se a organização, ou o homem. O homem, desta feita, está talhado para o lugar. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. Ex.ª uns aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Antes de mais nada, congratulo-me com V. Ex.ª pelo juízo que faz do 

Sr. Max Rêgo Monteiro, homem digno, capaz e enérgico, realmente em condições de exercer uma grande 
administração. Respondendo a V. Ex.ª, creio que o que não presta é a COFAP, porque, do modo como está 
sendo organizada, é uma perfeita inutilidade. Serve apenas para conestar esses aumentos exagerados. Eu, 
que tenho domicílio numa grande cidade e sou representante de um povo como o da Guanabara, posso 
dizer que a atuação da COFAP é calamitosa; devido à sua existência, a vida da população cada vez se 
torna mais difícil. 

Nos aumentos de vencimentos temos feito no Senado Federal, açodadamente, quantas injustiças 
clamorosas. Estes aumentos são um desastre, que não resolvem. Ainda ontem estive conversando com 
pessoas interessadas no assunto, que me mostraram a diversidade extraordinária havida nos critérios 
adotados. Queira V. Ex.ª desculpar, afastei-me do assunto. Queria apenas congratular-me com o nobre 
orador pelo juízo formado a respeito do novo Presidente da COFAP, e antecipo-me dizendo a V. Ex.ª que 
chegaremos a conclusão de que o que não presta é mesmo a COFAP. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito agradeço o depoimento do meu nobre colega Senador Caiado de 
Castro. Desta feita, veremos o que realmente não presta. 

Se a COFAP não tiver os meios necessários para coibir a ganância, caberá, então, ao atual 
Presidente daquele órgão, Dr. Max Rêgo Monteiro, requerer ao Congresso Nacional, através dos órgãos 
competentes, medidas legislativas para punir os faltosos. 

Sr. Presidente, acredito muito na ação dos homens, principalmente quando independentes e 
enérgicos. Movidos pelo espírito público desejosos de servir a coletividade, em qualquer função que 
exerçam cumprem o seu dever. 

Acredito que a COFAP precisa de homens de pulso, enérgico e que, no cumprimento do dever não 
temam as conseqüências, porque, quando está em jogo o interesse público, o particular deixa de existir, 
não pode haver competição. Então, quando um homem com as qualidades que enumerei assume a direção 
da COFAP, pode corrigir-lhe as falhas e enquadrar esse órgão num esquema capaz de atender às nossas 
necessidades. 

Dir-se-á que não adianta COFAP, não adianta órgão controlador – é  
muito comum ouvir tais declarações de pessoas desavisadas – que só a produção resolve. 
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Havendo produção, tudo estará solucionado. Não é bem assim. Pode haver muita produção e os 
gananciosos e inescrupulosos comerciantes promoverem a compra de toda essa produção, em conjunto ou 
isoladamente, para forçar a alta dos preços. Chegou-se mesmo ao absurdo de dizer – e essa convicção 
está-se erradicando no espírito do produtor – que não adianta produzir muito porque o intermediário, sem 
trabalhar, ganha duas vezes mais do que os que produzem e trabalham. 

Então a primeira providência deve ser uma campanha contra esses inescrupulosos, e a COFAP 
poderia apontá-los para que fossem devidamente punidos. E ainda que a COFAP não estivesse munida da 
legislação necessária para fazer cumprir as determinações governamentais, haveria a Lei da Economia 
Popular, cuja amplitude é muita grande e que pode ser aplicada em tais casos. 

Está faltando neste País, Sr. Presidente e aqui recordo, embora não desejasse fazê-lo, aquele 
adversário que tanto combati nesta Casa – está faltando autoridade. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Está faltando é pulso! 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito. O Sr. Jânio Quadros – é forçoso reconhecê-lo – quando 

determinava uma medida, como muitas vezes proclamei desta tribuna, mantinha firme o seu princípio de 
autoridade. Quando o ex-Presidente dava uma ordem e esta não era cumprida, ia até às últimas 
conseqüências. Na verdade é indispensável manter o principio de autoridade, o respeito às medidas que 
emanam do Poder Executivo. E o Sr. Jânio Quadros tinha umas tiradas dessas que admirávamos, embora 
cometesse uma série de erros que tornavam nulas as poucas qualidades que demonstrou no Governo.  

Não podemos ser muito tolerantes. Quem governa não pode ser tolerante. A tolerância tem um limite 
e este limite vai até o ponto em que não colide com o interesse da coletividade. No momento, sentimos que 
marchamos a passos largos, sem medidas e sem freio, para a ascensão vertiginosa do preço dos gêneros 
de primeira necessidade. Se de um lado continua o processo inflacionário, vemos que as medidas 
repressivas são insuficientes para impedir o abuso e, sobretudo, a ganância dos que desejam auferir lucros 
fáceis. 

Dirijo, neste instante, meu apelo ao Presidente da COFAP recém-nomeado, Dr. Max do Rêgo 
Monteiro, homem que conheço de perto, dotado de qualidades e virtudes para o exercício de tão espinhoso 
cargo, no sentido de que não desanime. Se sentir amanhã – e o sentirá certamente – que lhe faltam meios 
para o desempenho de uma função de tão alta responsabilidade, não se decepcione. Ao contrário, fortaleça 
o seu espírito na luta, na batalha – e é uma grande batalha – na defesa do povo, na defesa dos minguados 
recursos dos que percebem salários. Não desista, mas se retempere, crie energias e solicite, através do 
gabinete, as medidas de ordem legislativa necessária para se armar contra os gananciosos e os 
exploradores. 

Há poucos dias, Sr. Presidente, entrava eu no Palácio do Planalto e fui cercado por Assistentes da 
Presidência da República que me pediam um momento para uma palestra, pois queriam fazer-me uma 
consulta. São economistas, engenheiros, agrônomos, homens que ali servem ao Presidente em consultas 
de ordem técnica. Para surpresa minha um deles, homem capaz, culto, bom economista e bom engenheiro 
agrônomo, uma das grandes figuras do Ministério da Agricultura, perguntou-me pelo trabalho que tínhamos 
apresentado à Comissão Especial de Política da Produção e Exportação sobre o combate ao alto custo de 
vida. Conhecia esse trabalho porque assistira certa feita, no Senado, a uma explanação que eu fizera sobre 
o assunto, alertando o Governo para a necessidade de incentivar a cultura de subsistência. 

Nessa minha exposição eu partia do princípio de que não se pode incentivar  
a agricultura ou melhor a produtividade sem o concurso do agricultor. O  
agricultor é homem experimentado, que vive na sua fazenda, no amanho da terra, 
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no trato diário dos problemas agrícolas. Não é o agrônomo de gabinete que compulsa dados estatísticos e 
conhece, naturalmente, quais as falhas da produção, mas sob o ponto de vista estatístico. O agricultor vive 
no campo trabalhando, sabe que, quando as estações são irregulares, a produção cai terrivelmente; sabe 
que o terreno adubado pode lhe dar trinta por cento a mais; conhece os efeitos da irrigação. 

Partindo dessa realidade, elaborei um plano no qual procurei conjugar a experiência com a estatística 
no sentido de incentivar e melhorar a produção e a produtividade, naturalmente com a colaboração dos 
estudiosos de economia. 

O plano visava a um convênio entre as federações das Associações Rurais e as Associações Rurais 
nos Estados, em cooperação com órgãos do Ministério da Agricultura, como o Departamento da Produção 
Vegetal e o Serviço Social Rural. 

Interrompendo esta explanação quero acentuar que o Serviço Social Rural dispõe, hoje, de cerca de 
dois bilhões de cruzeiros acumulados, sem saber o que fazer com esse dinheiro. É uma organização que, 
embora tenha Comissões que a representam em todos os Estados do Brasil, conta apenas com trezentos 
funcionários e dispõe de uma arrecadação que já monta a dois bilhões de cruzeiros. Note-se bem: só a 
indústria rural deixa, por cálculos muito atrasados, de época bem remota à base de três por cento, uma 
arrecadação de trezentos milhões de cruzeiros! 

Como dizia, Sr. Presidente, meu plano visava a um convênio que teria a cooperação dos diversos 
órgãos do Ministério da Agricultura – o Serviço Social Rural, o Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização, o Departamento Nacional da Produção Vegetal e a Carteira de Crédito Agrícola do Banco do 
Brasil. Esses serviços funcionariam entrosados e, então, para o fácil acesso da produção aos locais de 
maior população far-se-ia o levantamento das regiões mais próximas ao centro de consumo, providas de 
estradas. 

O Ministério, em cooperação com os agricultores, solicitaria através das Federações, a título de 
experiência, a cada proprietário rural que cedesse de três a quatro hectares das grandes fazendas de café, 
cana-de-açúcar, cacau, enfim, das grandes lavouras, e dos que pudessem dispor de mais, cinco hectares. 

Esses órgãos, articulados com o Ministério da Agricultura, organizariam um plano. Para sua execução 
o agricultor daria quatro hectares que seriam revolvidos, gradeadas e feita a plantação na época própria. 

Ao agricultor, já que oferecera a terra, assistia o amanho da mesma. Na época da colheita se 
entrosaria, novamente, com aqueles serviços de cooperação. A produção, primeiramente, seria vendida 
com base de lucro que não variasse de cinco a dez por cento, dependendo do próprio agricultor. Este não 
teria interesse em tirar lucro dessa produção, por se tratar de cumprir plano de auxilio à sua própria fazenda. 
Venderia, a produção de arroz, de milho, de feijão, de mandioca preferentemente, a seus próprios 
agregados, depois ao comércio mais próximo da região rural, nos dias de feira nos municípios, e nas 
localidades vizinhas. 

Expus, inclusive, o tipo de contrato que seria feito com o Ministério da Agricultura. Os técnicos, já 
mencionados, gostaram do plano e acharam que o Ministério deveria pô-lo em prática. Era a maneira fácil 
de se conseguir, com o apoio do agricultor, o aumento da produção agrícola. 

Eis por que há poucos dias, quando entrei no Palácio do Planalto, fui cercado por esses técnicos. 
Pediram-me a fineza de remeter para a Assessoria os dados e o planejamento para o incremento dessa 
lavoura de subsistência. Com o plano lançar-se-ia o aumento da produção e o conseqüente barateamento 
do custo de vida, pois quando se aumenta a produção, quando há concorrência no mercado, forçosamente 
há baixa do preço. É a lei natural da oferta e da procura. 
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Aumentando-se a produção e conduzindo-a para os centros populacionais de maior desenvolvimento, 
com maiores facilidades representadas por vias de comunicação e meios de transporte, concorremos com a 
colaboração do agricultor para auxiliar o Governo, Não há nenhum agricultor gire não queira ajudar, 
sobretudo, executando-se plano que beneficiará ele próprio. 

Quando há oportunidade, planta-se cana-de-açúcar, arroz, milho, feijão, ou mandioca. O Estado 
cooperando comigo nesta experiência, estará ajudando a Agricultura. Então se houver facilidade na venda 
da produção; após o amanho da terra para o plantio do feijão, do arroz ou da mandioca, sem ajuda de 
ninguém, ficará comprovada a eficácia da experiência, sugerida no meu plano. Estaríamos, deste modo 
ajudando aos nossos agregados e, por outro lado, melhorando seus salários. 

É a maneira de concorrermos, não só para auxiliarmos a produtividade, como, também, para ajudar 
àqueles agregados, na produção agrícola. 

Sr. Presidente, outro dia pediram-me para ver o meu Plenário Palácio do Planalto. Todos 
concordaram com ele. Entretanto, não é levado em consideração. Nossos técnicos são de gabinete. Não 
conhecem a vida rural, nem sentem a alegria que nos causa a chuva, na época das secas, quando bate nos 
campos, por sabermos que no dia seguinte, arando, cuidando, plantando a terra, teremos uma boa 
produção. Não sentem esses técnicos tal alegria porque nunca conviveram com as coisas da terra a não ser 
nos livros e através dos dados estatísticos.  

O agricultor deseja plantar e aproveitar sua terra, o que faz com prazer, pois é o meio de obter 
melhores condições de vida para sua família. 

Sr. Presidente, conheço perfeitamente o assunto porque meu pai, foi um dos agricultores mais 
evoluídos do Estado, quem primeiro importou um trator, em 1917. Era uma das figuras tradicionais das mais 
respeitadas nas propriedades agrícolas do Estado. Foi presidente da Cooperativa Fornecedora de Açúcar, 
presidente da Associação Rural, enfim, líder de classe sempre à frente das grandes conquistas para a 
agricultura. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Desejo apoiar, integralmente, as referências ao seu ilustre pai, 

porque realmente, foi uma grande figura nos setores agrícolas e industriais da Bahia. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço a V. Ex.ª Permitam-me os nobres colegas falar em meu pai, pois 

é comum que um filho assim proceda. Meu desejo de elogiá-lo prende-se, sobretudo no meu caso, ao fato 
de ter podido ver, de perto, com que fervor e entusiasmo se dedicava à agricultura. 

Dizia-me sempre que a vida do homem do campo é nobre porque é a do que se sacrifica e luta, por 
vezes afastado da própria civilização, melhorando a situação econômica de seu Pais, ajudando as fontes de 
produção, facilitando meios de outros usufruírem mais prazeres. Insistia meu pai em dizer que aquela era 
uma vida nobre porque no campo a luta é perene. Esta a razão do meu entusiasmo pela agricultura. 
Convivendo com meu pai no campo, segui seus passos. 

Sr. Presidente, é possível combater a alta do custo de vida, sem reformas radicais, apenas dando aos 
homens que querem desenvolver a agricultura os meios necessários. Basta que o Governo se una com os 
agricultores do nosso País, a fim de que, numa ação conjunta, se possibilitam meios para que os gêneros 
de primeira necessidade sejam vendidos a preços mais módicos. Este o planejamento que se faz mister e 
de que ninguém cogita, porque até hoje nenhum titular da Agricultura se interessou devidamente pela 
lavoura de subsistência. Foram todos uns burocratas, despachando diariamente nos gabinetes, ao invés de 
percorrerem as diversas regiões do País, para verificar in loco as nossas deficiências e corrigir nossos 
erros. 
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Muito embora tivessem passado pelo Ministério grandes figuras de agricultores, homens de real valor, 
também médicos e engenheiros civis foram Ministros da Agricultura. Nunca, porém, a Pasta foi exercida pelo 
homem certo, o agricultor especializado, perfeito conhecedor da vida agrícola, que mantivesse contacto direto 
e permanente com os agricultores e a Agricultura, auscultando-lhes as necessidades e assistindo-os 
convenientemente. 

É possível combater os gananciosos, é possível aparelhar a COFAP para anular a ação dos 
intermediários, principais responsáveis pala alta de preços. De outro modo, também é possível ao Governo, 
em contacto com os agricultores, estimular a produção. 

Sou homem do campo e agricultor, como agricultores e senhores-de-engenho foram meu pai, meu avô 
e meu bisavô, e essa tradição agrícola me dá autoridade para afirmar, não como Senador mas como brasileiro 
afeito ao amanho da terra, que é possível desenvolver-se a agricultura convocando os técnicos e os que vivem 
para exercerem os cargos certos, a fim de que do esforço comum resulte o aumento da produtividade. 

Quanto à COFAP que no meu entender não deve ser extinta, poderíamos em caráter experimental, 
anular-lhe a ação por 6 meses. O que aconteceria, então? Assistiríamos, isso nem se discute, à ascensão 
vertiginosa de preços dos gêneros de primeira necessidade. A COFAP é necessária, munida, porém, de 
amplos poderes, para impedir a ganância dos intermediários, eternos interessados na alta de preços. É 
preciso – eis a razão -por que ao começar o meu discurso congratulei-me com o Dr. Armando Monteiro pela 
escolha –  que  o Sr. Max Rêgo Monteiro não se deixe intimidar pelas dificuldades que venham a surgir, nem 
perca a coragem e a confiança em si mesmo. Se amanhã não dispuser de meios para combater eficazmente 
os gananciosos, que recorra ao Congresso Nacional, pois medidas legislativas adequadas serão de pronto 
votadas para fortalecer a COFAP na luta contra os que usufruem lucros ilícitos, com sacrifício da coletividade. 

Esta a tarefa que incumbe a esse importante órgão de controle de preços. 
Estou certo de que com ou sem reforma agrária, muito poderemos fazer pela agricultura nacional. 

Convém manter acesa a chama da esperança que a todos anima, e para isso precisamos controlar e debelar 
os males de que padece o nosso País na hora presente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá. 

(Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lobão da Silveira. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, algumas vezes, representantes da 

Amazônia têm debatido desta tribuna o problema da pesquisa do petróleo naquela região. E o tem feito 
baseados em elementos que a experiência nos vem oferecendo. Já em 1929, no Tapajós, o ilustre engenheiro 
Pedro Moura, que integra hoje o corpo de técnicos da Petrobrás, realizava em Itaibuna experiências que 
comprovam a presença dessa riqueza mineral naquela região. Assim, aos espíritos menos avisados, quando 
se anuncia a presença do petróleo no subsolo amazônico até parece ufanismo nosso, revelando as riquezas 
daquela região portentosa. 

Em 1958 ou 1959, novas tentativas se fizeram no sentido de pesquisar petróleo na Amazônia. E em 
Nova Olinda jorrou petróleo. Houve farto noticiário pela imprensa e pelo rádio. Vozes autorizadas o 
proclamaram da tribuna do Congresso Nacional. O Presidente Juscelino Kubitschek esteve pessoalmente na 
região, tal a relevância do auspicioso fato. Circunstâncias porém, contrárias aos interesses do País, fizeram 
com que tudo se calasse em torno do assunto. Afirma-se mesmo que o poço de Nova Olinda foi entupido 
propositadamente. Afirmaríamos agora "que o resto é silêncio..." 



– 213 – 
 

A Amazônia precisa de uma revisão de conceitos a propósito de suas riquezas. É imensa a literatura 
divulgada em torno da fabulosa região. Milhares de obras circulam emitindo os mais variados conceitos em 
torno do grande vale. Conceitos certos e conceitos errados. Fantasia e realidade. Impressões de quem 
apenas passo-a e de quem viveu na grande planície amazônica. Manifestações de quem viu e 
manifestações de quem viveu o grande drama amazônico. Diante, porém, da realidade da hora presente, a 
Amazônia necessita de uma reformulação de conceitos. Novos elementos trazidos à realidade, estudos e 
pesquisas nos conduzem a esta afirmativa. Chegaram mesmo a afirmar que na Amazônia tudo era, grande, 
menos o homem. Profunda injustiça aos nossos bravos caboclos que aliados aos nordestinos têm 
desbravado o grande vale. A epopéia da presença humana na Amazônia ainda não foi bem configurada. O 
seu povo dominou-a e conquistou-a com a sua presença para o engrandecimento deste País. Viver na 
Amazônia até bem pouco tempo constituiu bravura e pioneirismo das populações locais e dos nordestinos, 
que formaram os grandes centros populacionais que ali hoje se erguem como Belém, Manaus, Macapá, 
Guaporá, Rio Branco e tantos outros. 

Cosme Ferreira Filho, um dos estudiosos da nossa região, em seu recente livro A Amazônia em 
Novas Dimensões, pretende "uma interpretação nova, diferente da Amazônia, contrariando-se, desse modo, 
quanto já se afirmou acerca da região mais examinada e menos sabida com segurança, assim proclama 
Artur Cesar Ferreira Reis, no preâmbulo desse novo livro sobre a Amazônia. 

O próprio Artur Casar Ferreira Reis não foge à necessidade dessa reformulação de conceitos quando, 
em judicioso estudo sobre a Amazônia, em seu recente livro A Amazônia e a Cobiça Internacional, 
proclama: "No particular dos recursos minerais, as investigações estão no nascedouro. O que foi apurado, 
autorizou, durante muito tempo, a afirmação de que a região era pobre quanto às suas reservas de 
minérios. Pobre quantitativa e qualitativamente. O manganês do Amapá e do Aripuanã, a bauxita do Amapá 
e de Trauíra, os calcáreos do Tapajós, da Mundurucânia, de Monte Alegre e da Bragantina, o ferro de vila 
Nova, o ouro e o diamante de Rio Branco, no Amapá; em Rondônia e na zona entre AIcobaça e Marabá, no 
Pará; como o petróleo do Madeira, falam, porém, menos negativamente sobre o que podem representar 
aquelas reservas, como pesquisas já iniciadas vão levando a uma mudança das conclusões anteriores, e 
criando perspectivas novas." 

Justifica-se, portanto, a necessidade de uma nova interpretação de conceitos a propósito da lendária 
região amazônica. 

Estas observações vêm a talhe de foice sabre a recente publicação da Petrobrás, o "Informativo 86", 
onde se lê: "afora as áreas de exploração e produção de petróleo que a Petrobrás mantém em intensa 
atividade na Bahia, sua atuação em exploração se faz também sentir em muitas outras regiões 
sedimentares do Brasil, num esforço contínuo de investigação para descoberta do petróleo. Determinações 
nesse sentido acabam de ser dadas pelo professor Francisco Mangabeira, Presidente da Petrobrás, ao 
engenheiro Pedro de Moura, Superintendente do Departamento de Exploração. 

Atualmente, na Amazônia os programas em desenvolvimento e com breve ataque em outras frentes 
de trabalho podem ser resumidos no seguinte: no Acre, vale do Juruá, às margens do Juruá-Mirim, está em 
fase inicial o recebimento de uma sonda para perfuração de uma estrutura tipicamente anticlimal, a primeira 
dessa natureza a ser perfurada pela Petrobrás no Brasil. 

No mesmo Território do Acre ampliam-se os trabalhos dirigidos para a faixa ainda não estudada, 
estando em fase de estabelecimento bases de operações para apoio de duas turmas de geologia e de 
gravimetria que operarão, principalmente, no vale do Purus, na zona fronteiriça com o Peru. Será um 
trabalho árduo, longo e minucioso que virá enriquecer os nossos conhecimentos sobre as possibilidades de 
outros tratos daquele longínquo território. 

Na bacia central do Amazonas, entre a foz do Xingu e Manaus, perfura-se  
em Antás-Mirim, onde quantidades subcomerciais de petróleo foram produzidas 
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em um poço bem como no vale do Trombetas e da Abacaxis e, agora, procede-se à deflexão para 
atacar os flancos sul e norte da bacia sedimentar, principalmente a faixa compreendida entre os vales 
do rio Maués e Curuá de Santarém abrangendo o baixo Tapajós, onde há bons vestígios de 
hidrocarbonetos. Serão intensificadas as pesquisas em áreas mais favoráveis, qual seja a do 
nordeste de Manaus, uma região algumas vezes maior do que a do recôncavo, presentemente sob 
investigação geológica e geofísica”. 

No mesmo “Informativo 86” se lê que a Petrobrás intensifica a perfuração de estruturas no 
Maranhão, Piauí, costa Nordeste e no Sul do País. 

Os nossos louvores, pois, ao professor Francisco Mangabeira, novo Presidente da Petrobrás, 
pela intensa atividade que vem dando ao setor de explorações do petróleo em todo o território 
nacional, indo buscar essa riqueza onde ela se encontrar; para melhor servir ao desenvolvimento e ao 
progresso cada vez mais constante do País.  

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª  aludiu à frase de Euclides da Cunha de que a 

Amazônia não estava ainda preparada para receber o homem. Faltou ao grande literato proclamar a 
conseqüência desse fato: houve, neste País, um homem que se sobrepôs ao tempo e que venceu a 
natureza, o nordestino! 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Muito grato ao aparte de V. Ex.ª quis ressaltar, na exposição 
que acabei de ler, a contribuição do nordestino no desbravamento e na fixação do homem na 
Amazônia. Aliada ao nosso braço caboclo, descendente de índios e de africanos, ali construiu, 
inegavelmente, uma civilização cuja presença se evidencia através de cidades e núcleos 
populacionais do valor de Belém, Manaus, Rondônia, Rio Branco e tantas outras cidades dispersas 
pelo imenso vale que tiveram a função não só de povoador mas de fixar e manter, naquela grande 
região, a própria soberania do Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (ARGEMIRO DE FIGUEIREDO): – Tem a palavra o nobre Senador 
Alfredo Duailibe. 

O SR. ALFREDO DUAILIBE: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, estive, domingo passado, no 
Rio de Janeiro em visita ao Senador Victorino Freire chamado pelo Itamarati para consultas. S. Ex.ª, 
nessa ocasião, recebeu um telegrama do Governador do Maranhão que passo a ler: 

“Senador Victorino Freire 
Comunico ao prezado amigo que acabo de transmitir ao Sr. Presidente da República, Ministro 

Tancredo Neves e Ministros da Justiça e da Guerra o seguinte: “Julgo de conveniência comunicar a 
V. Ex.ª o seguinte: no dia dezoito último a cidade de Pirapemas, à margem da Ferrovia S. Luís-
Teresina, foi assaltada e pilhada parcialmente por grupos de camponeses armados, insuflados e 
dirigidos ostensivamente por elementos comunistas sob a orientação do Deputado Estadual José 
Bento Neves, organizador das ligas camponesas e sobre cuja qualidade de agitador comunista 
poderá dizer o eminente Ministro Franco Montoro, que aqui esteve recentemente. 

Atendendo o pedido urgente das autoridades e da população ameaçada, o Governo enviou ali 
um destacamento da Polícia Militar, que foi esta manhã de surpresa atacado por audaciosos 
desordeiros que pregam abertamente assaltos a propriedades privadas. 

O resultado da luta então travada foi que caíram mortalmente feridos o tenente comandante da 
força e número ainda indeterminado de praças, enquanto perderam a vida cinco agressores, além de 
um menor acidentalmente. 

Esta lamentável ocorrência não decorre absolutamente da situação  
geral reinante no Estado quanto ao problema de alimentação ou espaços 
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disponíveis dá lavoura, mas sim do plano coordenado de agentes comunistas declarados ou disfarçados, 
que ameaçam repetir a façanha em outros municípios. 

Prevenindo a V. Ex.ª da iminência de novos desfechos sangrentos de diferentes regiões, desejo 
manifestar que o Governo do Estado está completamente aparelhado para enfrentar a situação presente e 
sua possível evolução, assegurando a manutenção, a qualquer custo, da ordem pública e as franquias 
constitucionais em todo o território maranhense. 

Atenciosas saudações, Newton Bello, Governador." 
Logo após o nosso regresso ao Rio de Janeiro, o Senador Victorino Freire recebeu uma comunicação 

telefônica notificando o falecimento, na manhã de hoje, do tenente comandante do destacamento. 
Sr. Presidente, conforme declara o Sr. Governador Newton Bello, não se trata propriamente de uma 

questão de ajuda de fome ou de terras. Indiscutivelmente não se pode negar a existência, atualmente, no 
interior do Estado do Maranhão de elementos comunistas, o que até há bem pouco tempo era uma 
raridade. É evidente, entretanto, que os nossos lavradores estão com espírito preparado para receber 
influências desses agitadores, e, como conseqüência, surgem episódios como o que se acabou de 
denunciar. 

É lamentável, por todos os motivos, principalmente porque crianças, que nada têm a ver com o 
assunto, estão sendo vítimas. 

Sr. Presidente, se há uma pessoa no Maranhão que, procura evitar tais ocorrências, é exatamente o 
Governador do Estado, que se encontra inteiramente empenhado na execução de um plano de 
soerguimento econômico do Maranhão. 

Não será surpresa para nós que tais episódios venham a ser grandemente utilizados pelos 
adversários políticos em vista de ser este o ano das eleições sempre muito disputadas no Estado do 
Maranhão. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – Não há mais oradores inscritos para esta 

oportunidade. (Pausa.) 
Sobre a mesa ainda há expediente, cuja leitura será procedida pelo Sr. 1º Secretário. 
O Sr. Primeiro Secretário procede à leitura da seguinte: 
Em 22 de maio de 1962. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, voltando ao exercício do mandato, durante a 

licença concedida ao Sr. Senador Paulo Fernandes, conservarei a filiação partidária (PSD) e o nome 
parlamentar adotados ao ensejo da minha primeira convocação. 

Atenciosas saudações. – Manoel Lutterbaeh Nunes. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo): – A Mesa fica inteirada da comunicação feita pelo 

nobre Senador Lutterbach Nunes. 
Está encerrada a hora do expediente. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Da Ordem do Dia de hoje constam proposições em regime de votação. Sendo evidente a falta de 

número, essas matérias ficam transferidas para a sessão de amanhã. 
Há, ainda, um orador inscrito para esta oportunidade. 
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Tem a palavra o nobre Senador Silvestre Péricles. (Pausa.) 
Está S. Ex.ª ausente. 
Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, e nada mais havendo que tratar, vou levantar a 

sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 

Votação, em turno único do Projeto de Resolução nº 52, de 1961, de autoria do Sr. Senador Vivaldo 
Lima, que altera o disposto no art. 4º, item I, da Resolução nº 24, de 1960 (que regula a exigência para a 
admissão de médicos no Quadro do Senado) – em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 200, de 1962, aprovado na sessão ordinária de 16 do 
corrente tendo Pareceres (orais, proferidos na sessão de 21 do corrente): da Comissão de Constituição e 
Justiça, favorável, nos termos do substitutivo que oferece; da Comissão Diretora, favorável ao substitutivo. 
 

2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1962 (nº 4.030/54 na Câmara), 
que declara comerciais as empresas de construção e dá outras providências (em regime de urgência, nos 
termos do art. 330, lerta c, do Regimento Interno, em virtude de Requerimento nº 239, de 1962, aprovado 
na sessão de 18 do corrente), dependendo de pareceres das Comissões: 

– de Constituição e Justiça e  
– de Economia. 
 

3 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1962 (nº 764, de 1959, na Casa de 

origem) que assegura isenção do Imposto de Renda e adicional de renda, pelo prazo de 15 anos, às 
indústrias de beneficiamento e de artefatos de borracha e as de beneficiamento e tecelagem de juta, 
localizadas na Amazônia (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 240, de 1962, aprovado na sessão de 18 do corrente), dependendo de 
pareceres das Comissões 

– de Economia e 
– de Finanças. 

 
4 

 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 246, de 1962, em que o Sr. Senador Lima Teixeira, 

Líder da Maioria em exercício solicita urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1962, que dispõe sobre o pagamento a lavradores de cana que 
forneçam a usinas de açúcar ou destilarias e dá outras providências. 
 

5 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 245, de 1962, em que o Sr. Senador Lima Teixeira, 
Líder da Maioria em exercício solicita urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei na Câmara nº 12 de 1962, que institui a gratificação natalina para o 13º mês de salário para 
os trabalhadores em atividades privadas. 
 

6 
 

Eleição da Comissão Especial que deverá dar Parecer sobre o Projeto de Emenda à Constituição nº 
2, de 1962, que institui nova discriminação de rendas em favor dos Municípios brasileiros. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 15 horas e 33 minutos.) 

 



48ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 23 DE MAIO DE 1962 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, ARGEMIRO DE FIGUEIREDO E MATHIAS OLYMPIO 
 

Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe –_Sebastião Archer – Eugênio Barros – Mathias Olympio – 

Fausto Cabral – Fernandes Távora - Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-Huit 
Rosado – Argemiro de Figueiredo – João Arruda – Novais Filho – Jarbas Maranhão – Barros Carvalho –
Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho 
– Ary Vianna – Luterback Nunes – Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Nogueira da Gama – Moura 
Andrade – Lino de Mattos – Padre Calazans – Pedro Ludovico – José Feliciano – Filinto Müller – Lopes da 
Costa – Gaspar Valioso – Irineu Bornhausen – Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A lista de presença acusa o comparecimento de 38 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que é sem debate aprovada. 
O Sr. 1º -Secretário lê o seguinte:  

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGENS 

 
Nº 100, de 1962 (nº de origem 105), de 19 de maio, do Sr. Presidente da República – Restitui 

autógrafos referentes ao Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 1962, sancionado, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, ao Conselho de Ministros, o crédito especial de Cr$ 30.000.000,00, para ocorrer a 
despesas com o seu funcionamento no exercício da 1961. 
 

MENSAGEM Nº 101, DE 1962  
 

(Nº 90, na Presidência) 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal: 
Na conformidade dos arts. 63 e 103 da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação do 

Senado Federal a escolha do Doutor José de Aguiar Dias para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
Federal de Recursos na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Afranio Antônio da Costa, reservada 
à representação dos Magistrados. 

O indicado, pelos títulos que possui e pelas atividades tão proveitosamente desenvolvidas na sua 
vida pública, conforme vai documentado no anexo, curriculum vitae faz jus a presente indicação, estando 
credenciado para assumir a alta investidura para a qual é proposto. 

Brasília, 11 de maio de 1962. – João Goulart. 
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DESEMBARGADOR JOSÉ AGUIAR DIAS 
 

Nasceu em Baependi, Estado de Minas Gerais, em 23 de agosto de 1906. 
Fez estudos primários em sua terra natal e o curso secundário nos ginásios de Campanha e 

Itanhandu, ambas no Sul de Minas. 
Estudou na Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, pela qual se formou em 7 de 

setembro de 1931. 
Exerceu a advocacia na capital mineira, onde, durante o curso superior e após este, trabalhou no 

jornalismo, dirigindo, inclusive, o “Correio Mineiro” e secretariando-a “A Tribuna”, órgãos de prestigiosa 
situação no Estado. 

Transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1936, passando a colaborar estreita e ativamente com o 
saudoso jurista J. M. de Carvalho Santos, insigne autor de numerosas obras de Direito. 

Em 1944, habilitou-se, em primeiro lugar, no concurso para juiz substituto da Justiça do então Distrito 
Federal, desempenhando as suas funções na 3ª, 4ª, 5ª e 12ª Varas Cíveis, 3ª de órfãos e Sucessões e 1ª e 
3ª da Fazenda. 

Foi promovido a Juiz de Direito, por merecimento, em 1946, tendo sido designado para a 14ª Vara 
Criminal. Transferiu-se para a 13ª Vara Cível e, a seguir, sucessivamente, para a 3ª Vara Criminal, 2ª ela 
da Fazenda e 11% Civil. 

Como juiz convocado, serviu durante mais de quatro anos no Tribunal Federal de Recursos. 
Em 1960, foi promovido a desembargador, por antiguidade, passando a integrar a 4ª Câmara Cível 
É, desde 1933, redator e, desde 1940, secretário da Revista Forense, a publicação especializada 

mais antiga e de maior circulação nos meios jurídicos do país. São numerosos os seus artigos, notas e 
comentários, através de seus longos anos de atividade nessa Revista. 

É autor de dois livros de grande repercussão e consagradores de seu renome de jurista: “Da 
Responsabilidade Civil” e “Da Cláusula de Não Indenizar”, o primeiro em 4ª edição, com uma versão para o 
castelhano, e o segundo em 2ª edição. Essa obra mereceu elogiosa crítica de Henri Mazeaud, René David 
e outros juristas de alto porte, no estrangeiro e no Brasil. 

A convite de entidades de classe e estudantis, proferiu conferências sobre assuntos jurídicos no Rio 
de Janeiro, Bahia, Recife, Belo Horizonte, Niterói, Porto Alegre, Curitiba, Santos, Bauru, Fortaleza e Natal. 

Por incumbência dos editores, atualizou as obras clássicas de Manuel Inacio Carvalho de Mendonça, 
Clóvis Bevilacqua e Tito Fulgência. 

É responsável pelo “Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro”, notável publicação fundada pelo 
exímio jurisconsulto Carvalho Santos e em que colaboram os nomes de maior relevo nas letras jurídicas 
nacionais. 

Recebeu, por muitas vezes, homenagens calorosas dos advogados cariocas, que o respeitam e 
estimam pelas suas altas virtudes de juiz. 

É sócio do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico, cuja 
presidência já exerceu e em que tem produzido numerosos trabalhos de índole especializada. 

Exerce o magistério superior na Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara, 
lecionando Direito Civil no curso de bacharelada e Direito Privado Especializado no curso de doutorando. 

(À Comissão de Constituição e Justiça) 
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PARECER Nº 133, DE 1962 
 

Redação final do Projeto de Resolução nº 47, de 1960. 
Relator: Sr. Padre Calazans 
A Comissão apresenta a redação final (fl. anexa) do Projeto de Resolução nº 47, de 1960, que 

suspende, em parte, a execução do inciso III, do art. 67, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, 
e de sua Lei de Organização Judiciária. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1962. – Lourival Fontes, Presidente – Padre Calazans, Relator – 
Lobão da Silveira. 
 

ANEXO AO PARECER Nº 133, DE 1962 
 

Redação final do Projeto de Resolução nº 47, de 1960. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64, da Constituição Federal, e eu, 

promulgo a seguinte: 
 

RESOLUÇÃO Nº     ,DE 1962 
 

Suspende, em parte, a execução do inciso III, do art. 67, da Constituição do Estado do Rio Grande do 
Norte e da Lei de Organização Judiciária do mesmo Estado. 
 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 18 de outubro de 1951, no recurso extraordinário criminal nº 18.513, a 
execução do inciso III, de art. 67, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e da Lei de 
Organização Judiciária do mesmo Estado, na parte em que asseguram ao Tribunal de Justiça competência 
privativa para processar e julgar os Prefeitos Municipais. 

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

PARECER Nº 134, DE 1962 
 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1954 (nº 3.727-B/53, na Casa de origem). 
 

Relator: Sr. Padre Calazans 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1954 (nº 3.727-B/53, na 

Casa de origem) que acrescenta parágrafo único ao art. 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 1962. – Lourival Fontes, Presidente – Padre Calazans, Relator – 
Lobão da Silveira. 
 

ANEXO AO PARECER Nº 134, DE 1962 
 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1954 (nº 3.727-B/53, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Consolidação das Leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Ao art. 4º da Consolidação das Leis do Trabalho; aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, é acrescentado o seguinte parágrafo único: 
Art. 4º – .................................................................................................................................................... 

 
Parágrafo único – Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e 

estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar, em 
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gozo de benefício por parte de instituição de previdência social e por motivo de acidente de trabalho.” 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. RESIDENTE (Moura Andrade): – Está facultada a palavra a qualquer dos Srs. Senadores 

presentes. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, ontem lembrei-me, em telefonema ao Sr. Ministro da 

Agricultura, de interrogá-Io sobre o anteprojeto de reforma agrária e saber a razão pela qual S. Ex.ª antes, 
tão entusiasta da sua execução, necessária e premente segundo declarações suas, em entrevistas a 
jornais, hoje não mais faz qualquer alusão a respeito. 

Não conseguindo comunicar-me com S. Ex.ª, por se achar ausente da Capital – aliás é muito raro 
encontrar Ministros em Brasília –, fui informado de que a razão desse silêncio é a de que só com 
convocação da Constituinte poderemos levar a efeito a reforma agrária.  

Como o informante era pessoa autorizada não pude, naturalmente, contestar. Solicitei então dos 
assessores do Sr. Ministro a fineza de mandar-me anteprojeto; queria vê-lo, analisá-lo. Conhecedor que sou 
dos problemas agrícolas, queria saber se o mesmo havia sido elaborado somente por elementos do 
Gabinete ou com a coadjuvação de quem convive no meio rural. 

Sr. Presidente, faço-me por vezes a pergunta: por que não levarmos nós a efeito a reforma agrária? 
Por que, quando temos vários e bons projetos neste sentido que tramitam nesta e na outra Casa do 
Congresso? 

O nobre Senador Milton Campos presidiu uma Comissão constituída de técnicos e estudiosos da 
matéria e, depois de um período que não foi dos mais curtos, os seus membros elaboraram um anteprojeto. 
No entanto, nada mais se ouviu falar sobre o trabalho apresentado. 

Sr. Presidente, ontem conversei com vários Líderes e homens públicos; depois de trocarmos 
impressões achamos de todo prudente que nós mesmos apresentássemos um projeto de reforma agrária, 
que debateríamos e estudaríamos, de modo a não dar a impressão, lá fora, de que estamos inertes, 
indiferentes à sorte dos que labutam na vida dura do campo. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo prazer. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Estou plenamente de acordo com esse pensamento. Ainda hoje, em 

conversa com os nobres Senadores Padre Calazans e João Arruda cogitamos do assunto, e pretendemos 
apresentar à deliberação do Senado o projeto que foi fruto dos estudos do Grupo de Trabalho presidido pelo 
eminente colega, Senador Milton Campos. Mesmo porque, segundo esclarecimentos prestados pelo 
Conselho Nacional de Economia, o projeto que o Conselho de Ministros enuncia, principalmente o Sr. 
Ministro da Agricultura, que sobre ele tem feito palestras e conferências, sobretudo no Nordeste, é, em 
linhas gerais, semelhante ao que foi elaborado pelo Grupo de Trabalho a que nos referimos. Difere, apenas, 
quanto à indenização. E vai mais além: pretende a revisão constitucional para que se altere a discriminação 
de rendas, a fim de que o Imposto Territorial Rural passe para a União, sendo retirados dos municípios. 
Isso, naturalmente, demandaria um tempo longo e tornaria quase impossível ao Congresso votar a 
modificação da estrutura agrária brasileira dentro do prazo curto que as necessidades sociais estão a exigir. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Então V. Ex.ª vem ao meu encontro. Poderíamos conjugar esforços... 



– 221 – 
 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Pois não. Plenamente de acordo com V. Ex.ª 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...de todos os Partidos interessados em solucionar o problema. Nós nos 

reuniríamos e veríamos qual o melhor projeto. Poderíamos, mesmo, introduzir modificações, e encontrar a 
melhor solução, para o momento, entre os projetos já trazidos ao conhecimento das duas Casas do 
Congresso Nacional. 

Há um projeto bem antigo, de autoria do nobre Deputado Nestor Duarte, e outro do falecido Deputado 
Coutinho Cavalcanti; ambos são bons trabalhos. Desses dados, extrairíamos o que de melhor houvesse, e 
mais apropriado às nossas condições e possibilidades de ordem econômico-financeira, e elaboraríamos um 
trabalho que submeteríamos à apreciação do Senado, Teríamos, então, dado um passo para mostrar que 
não é tão difícil elaborar-se um esquema de reforma agrária adaptado às nossas necessidades. 

Isso seria possível, Sr. Presidente, e por essa razão é que, neste instante, fico muito satisfeito de 
verificar que meu pensamento é também o de outros Líderes desta Casa. Há consonância no pensamento 
dos Srs. Senadores de dar ensanchas aos homens que vivem no campo, para que tenham as facilidades 
necessárias ao desenvolvimento da agricultura. 

Por outro lado, há o projeto do nobre Deputado Fernando Ferraria para o qual foi pedido urgência, e 
cujo trabalho, "O Estatuto da Terra e do Trabalhador", considero um adendo à reforma agrária porque 
acredito impossível dissociar-se da reforma agrária a assistência que se deve dar ao trabalhador rural. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite V. Ex.ª outro aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Quanto ao projeto do Estatuto do Trabalhador Rural, penso que não 

poderíamos votá-lo em regime de urgência. Há um substitutivo do nobre colega Senador Nelson Maculan, 
que reputo melhor que o próprio projeto oriundo da Câmara dos Deputados, mas que está também, a 
necessitar de estudos cuidadosos. Mesmo porque, votado como se acha, quer o projeto quer o substitutivo, 
em vez de melhorarmos as condições do nosso rurícola, iremos agravá-la, podendo até precipitar uma 
revolução de ordem social. 

Tenho em meu poder o avulso com o projeto vindo da Câmara dos Deputados, como também o 
Diário do Congresso quê publicou o Substitutivo Nelson Maculan, aprovado pela Comissão Especial, da 
qual fiz parte, e que assinei com restrições. Basta dizer que no substitutivo há um dispositivo que considera 
a morada como um instrumento de trabalho, e assegura a cada trabalhador rural, em qualquer região do 
País, casa assoalhada com várias dependências; dá as dimensões dessas dependências e desce ao 
detalhe das portas e das janelas. Outro dispositivo, logo de início, declara que deve ser considerado como 
trabalhador rural toda pessoa que preste serviços em trabalhos de agricultura mediante salário em dinheiro, 
in natura ou parte em dinheiro, parte in natura. Mais adiante outro dispositivo diz que toda remuneração 
devida ao trabalhador rural deverá constar de uma parte, nunca inferior a 30%, em dinheiro. De forma que 
votar projeto dessa natureza, sem escoimá-lo, seria prestar um desserviço. Existe, ainda, um dispositivo que 
manda incluir na caderneta profissional a ser entregue ao trabalhador rural o texto da lei, o texto que faz 
remissão à Consolidação das Leis do Trabalho, a Lei do Salário Mínimo e, assim, chegamos à conclusão de 
que se tornaria até incômodo para o trabalhador carregar tão volumosa caderneta. Na parte referente à 
sindicalização, aliás interessantíssima, e à que a Igreja vem incentivando o trabalhador rural, no Nordeste, 
há no substitutivo apenas um artigo a esse respeito, enquanto que no projeto da Câmara dos Deputados 
nada consta sobre a sindicalização rural. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Nesse particular V. Ex.ª corrobora o meu ponto de vista que é o de 
constituir-se o Estatuto. do Trabalhador Rural como que num adendo ao projeto de reforma agrária. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permita-me V. Ex.ª completar o meu  
pensamento. Antes de admitirmos um requerimento de urgência para a votação apressada 
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do substitutivo, deveríamos deixar que se pronunciassem as Comissões Técnicas: a Comissão de 
Constituição e Justiça, onde se encontra o projeto para receber parecer, e a Comissão de Legislação Social, 
que é específica, a fim de que essa Comissão, que V. Ex.ª preside com muito brilho. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado a V. Ex.ª 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – ...e a de Constituição e Justiça externassem seu pensamento. 
Assim poderíamos devolver à Câmara dos Deputados um projeto revisto e que viesse, efetivamente, 

a valorizar o homem do campo, dando-se-lhe o que se lhe deve dar, evitando-se que em ambos, tanto no 
substitutivo como no projeto, se viesse a atribuir-lhe uma soma maior de direitos que o colocaria em 
situação de desigualdade em relação ao trabalhador citadino, das indústrias. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Se não me engano, foi V. Ex.ª mesmo quem requereu a urgência. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Eu sei. Eu estou trabalhando aqui em benefício da coletividade. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Citei o fato apenas para expor que há facilidade em retirar o pedido de 

urgência. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – É o que pondero exatamente. Porque em breve estaremos, nesta Casa, 

apreciando o rojeto de Repressão aos Abusos do Poder Econômico, que está sendo relatado pelo nobre 
Senador Sérgio Marinho. Logo após será requerida urgência para o projeto, porque, a essa altura, já as 
Comissões se pronunciaram e o Plenário estará preparado para votar conscientemente. Votando com 
acerto evitaremos que aqueles que vivem na agricultura se deparem amanhã com um instrumento que, em 
vez de valorizar o homem do campo, criará condições que Impossibilitem a exploração agrícola. Esse o 
nosso dever. Como V.Ex.ª sou partidário que o Senado aprecie sem mais delongas essas matérias que 
interessam a uma grande parte do povo brasileiro que vive nos campos. Precisamos ir ao encontro dos 
anseios populares para evitar que procurem satisfazê-los por meio de processos violentos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Alegra-me V. Ex.ª com o seu aparte. Não há, realmente, insensibilidade da 
parte do Senado É nosso desejo solucionar o problema da reforma agrária, embora saibamos que ela não é 
o remédio indicado para todos os males deste País, entretanto poderá constituir como que uma parcela de 
contribuição do Congresso Nacional no sentido de atender às justas reivindicações daqueles que labutam 
no campo, querem ampliar a produção e ter acesso à terra. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. PADRE CALAZANS: – Tenho a impressão de que a esta altura o Senado deveria organizar 

uma Comissão Especial, digamos, de 5 a 6 membros, no máximo – uma comissão grande demais tornaria 
difícil a tarefa – para examinar todos esses projetos e apresentar definitivamente um substitutivo. A toda 
hora há uma acusação contra o Congresso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeitamente. 
O SR. PADRE CALAZANS: – Agora pergunto: qual das leis agrárias devemos aprovar? Qual delas? 

Como V. Ex.ª sabe, existem outras que ainda não chegaram a Casa, sequer foram enviadas à Câmara dos 
Deputados. Não podemos ficar esperando dois, três ou dez meses, sabe Deus quanto tempo, que essas 
leis venham até nós. Se o Governo está interessado, já as deveria ter enviado. De concreto existem os 
projetos de autoria do nobre Deputado Fernando Ferrari e do nobre Senador Nelson Maculam Se as 
proposições dos ilustres colegas têm aspectos realmente bons, positivos, apresentam, também, outros que 
merecem ser examinados, ou substituídos. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – São, aliás, uma complementação ao projeto de reforma agrária; são mais 
um atendimento ao trabalhador rural. 

O SR. PADRE CALAZANS: – O que importa no momento é dar um estatuto, um instrumento que 
atenda não só às reivindicações do trabalhador como também organize a agricultura no meio rural... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Do pequeno agricultor. 
O SR. PADRE CALAZANS: – ...e incentive a produção no sentido da economia brasileira, para que 

sua execução não implique no asfixiamento da própria nação A respeito da reforma agrária não nos 
ofereceram elementos necessários. Todos nós a achamos justíssima e necessária mas fica sempre a 
pergunta no ar: que reforma agrária? Interessa a que se fez na Rússia, em Cuba e em outros países? 
Interessa a que se pretende através das proposições enviadas a esta Casa? Julgo que mais acertado seria 
o Senado organizar uma Comissão Especial de cinco a seis membros – não mais – para, com espírito de 
patriotismo e justiça social estudar e levar avante a reforma agrária que convém ao nosso País. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ai daremos colaboração. 
O SR. PADRE CALAZANS: – Assim, prestaremos real serviço à Nação. O resto são palavras que 

ficam no espaço, no ar; são agitações para constranger o Congresso. Reclamamos do poder econômico, do 
administrativo e de todas essas forças que estão corrompendo a democracia; mas há outras forças, 
também, de opressão, que acabam tirando ao Congresso a oportunidade de examinar as leis 
objetivamente, isto é, com responsabilidade. Uma lei elaborada açodadamente, não serve à Nação pelo 
contrário, prejudica o povo brasileiro e, principalmente, o trabalhador. Assim, dentro deste ponto de vista; 
que é meu, tenho a impressão de que, a esta altura, o Senado devia chamar a si a responsabilidade das 
leis que aqui se encontram. Procurar através de requerimentos... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Minha sugestão é exatamente esta. 
O SR. PADRE CALAZANS: – ...dirigidos ao próprio Governo, e a outras forças da Nação as luzes 

necessárias, dando o prazo de vinte ou trinta dias para que esses elementos sejam enviados a esta Casa. 
De posse deles a comissão trabalhará ativamente para que, o quanto antes, seja dado um estatuto da terra 
que venha beneficiar não só a lavoura e a agricultura mas, também, o trabalhador. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito. O aparte de V. Ex.ª, vem, exatamente, ao encontro da orientação 
que dou ao meu discurso. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Apoio a sugestão apresentada pelo nobre Senador Padre Calazans, 

porque, na verdade, parece que, não obstante todo o clamor que se levanta em torno da reforma agrária em 
nosso País, o Congresso se mostra insensível... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pelo menos é a impressão que dá. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Há necessidade de nos atermos com muito cuidado a idéia de 

constituirmos uma comissão especial, tal a importância da matéria. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazo certo para apresentar parecer. 
O SR. GUIDO MONDIN: – A Comissão de Agricultura tem um campo bem mais amplo para cuidar 

deste problema. Todavia, uma comissão específica para cuidar da reforma agrária parece-me que é 
extremamente oportuna. Lembro ainda que ao tempo do Governo do Dr:Jânio Quadros, se constituiu uma 
comissão, a do Estatuto da Terra, de que fazia parte, creio era até seu Presidente, o nosso nobre colega 
Senador Milton Campos. Desconheço o resultado a que chegou a Comissão. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Terminou sua tarefa, mas ainda não a enviou ao Congresso. 
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O SR. GUIDO MONDIN: – Tenho conhecimento de que existe na Câmara dos Deputados mais de 
uma centena de projetos sobre a matéria. Então, a tarefa dessa Comissão Especial seria a de coletar todos 
esses elementos existentes. Que idéias magníficas não contêm esses projetos. Serviram até para facilitar o 
trabalho dessa Comissão Especial com a pressa que ele está a exigir. Creio que teremos, assim, os 
elementos fundamentais para o bom andamento do trabalho. O meu temor, diante da grave situação 
nacional, é que pareçamos insensíveis aos reclamos populares. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Este o ponto essencial do aparte de V. Ex.ª: pode parecer que o 
Congresso é insensível à solução do problema. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Ex.ª outro aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. PADRE CALAZANS: – Apenas para completar o pensamento de V. Ex.ª As afirmações que 

fazem contra o Senado Federal, são inteiramente injustas. O que temos aqui, é muito pouco tempo. Se 
aprovarmos as leis que aí estão, seremos acusados, mais tarde, pelos próprios defensores da reforma 
agrária seremos os responsáveis por tudo. Ninguém será, tão insensato que com apenas uma semana vá 
aprovar tudo, principalmente uma lei dessa envergadura, que exige responsabilidade, senso, dignidade, 
respeito e uma série de outras virtudes que se impõem ao legislador. Não somos os culpados de não ter 
sido o projeto enviado ao Senado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Apelei muitas vezes para que o enviassem. 
O SR. PADRE CALAZANS: – Sou testemunha, nobre Senador Lima Teixeira. Também não temos 

culpa de que outras leis ainda estejam nas altas esferas do Governo e não tenham chegado ao Senado ou 
à Câmara. As leis aí estão mas não podemos aprová-las assim. Se continuar a pressão sobre o Senado 
creio que o único remédio de que dispomos é aprovar as leis e jogar a responsabilidade sobre aqueles que 
agravam a situação. Cabe ao Senado, com as luzes que tem e os elementos com que conta, a 
responsabilidade de apresentar à Nação um projeto, o mais perfeito possível, evidentemente dentro da 
contigência humana. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite o nobre orador outro aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muita honra. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Há um aspecto novo. Lemos várias vezes a notícia de que o Executivo 

estaria para mandar ao Congresso um projeto de reforma agrária. Agora não se fala mais nisto e, segundo 
diz V. Ex.ª, um Ministro teria declarado que o Executivo espera seja eleita uma Constituinte para confiar aos 
novos elementos integrantes do Congresso a votação dessa reforma. É outra medida protelatória, sem 
qualquer sentido É mais uma razão para que nós, do Senado, precipitemos essa decisão. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Vozes se levantam acusando o Congresso, mas não se erguem contra 
o Poder Executivo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, o problema da reforma agrária é tão antigo que não posso 
deixar de mencionar o parecer emitido sobre o problema, na Câmara dos Deputados, se não me engano há 
perto de uma dezena de anos, pelo então Deputado Alberto Deodato. Nesse parecer, na Comissão de 
Economia, sobre o projeto do Deputado Nestor Duarte, perguntava aquele parlamentar: "O que é mais 
importante na reforma agrária – a terra ou o homem? É a valorização do homem ou a da terra?" E fazia 
essas indagações para concluir que o problema é por demais complexo. E após se referir às levas de 
nordestinos que se constituem, quase que periodicamente, à procura do eldorado de São Paulo ou do 
Paraná, perguntava ainda: "Como se pode fixar o homem à terra? A reforma agrária terá o condão de fixar 
nordestinos, na época das grandes estiagens? Será possível, através da reforma agrária, atender a esses 
objetivos, que não estão na alçada do homem mas dependem da própria natureza?" 
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Decorridos tantos anos desse longo e brilhante parecer, emitido por um nordestino de valor, 
continuamos ante a mesma interrogação. 

Quando ingressei no Senado, são decorridos sete anos, pouco mais ou menos, o meu primeiro 
discurso foi sobre a necessidade de se proceder à reforma agrária neste País. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muita honra. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – O problema de assistência e valorização do homem, principalmente do 

homem do campo, está hoje num plano todo especial. No passado, contávamos com braços estrangeiros 
que aqui vinham desbravar nossas terras e alicerçar a economia que ai está. Hoje, em face das próprias 
condições em que vivem os países que exportavam mão-de-obra para o Brasil, e também em virtude da 
nossa situação interna, com o problema financeiro, a inflação e o aviltamento de nossa moeda, estamos 
privados do concurso do braço estrangeiro. Logo, temos que olhar para aquele capital que está à nossa 
mão, capital que nos pertence – o homem brasileiro, desprezado até hoje. Assim, quando se fala na 
modificação da estrutura agrícola brasileira, temos de colocar em primeiro plano, acima de redistribuição de 
terras, a valorização do homem do campo. Precisamos dar ao homem do campo – não são palavras vazias 
ou de retórica – toda a assistência técnica, social, educativa e sanitária. O homem é capital imenso que 
estamos, desperdiçando. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª tem toda a razão. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – O número de natimortos neste Brasil imenso é assombroso. É mão-de-

obra que perdemos para o futuro porque não soubemos amparar o homem, não soubemos dar àqueles que 
necessitam a assistência que os torne aptos a, amanhã, trabalhar em prol do progresso e do 
desenvolvimento do Brasil. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradecido a V. Ex.ª Seu aparte foi muito esclarecedor e revela grande 
conhecimento do problema. 

O SR. GUIDO MONDIN: – O nobre orador permite um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Há pouco o ilustre Senador Afrânio Lages, em um dos seus apartes, 

referiu-se à casa, à moradia destinada ao trabalhador rural. Não sei com que espírito S. Ex.ª fêz essa 
referência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – S. Ex.ª citava o substitutivo do nobre Senador Nelson Maculan. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Não sei se o nobre representante de Alagoas apoiava esse ponto do 

substitutivo. Parece-me, que uma das nossas preocupações deve ser a de dar boa moradia ao trabalhador 
rural, pois as condições em que vivem são as mais precárias. E precisamos também – não será demais 
cuidar desse detalhe – ensina-lo a morar. Lembro-me de uma experiência levada a efeito não sei se em 
Minas Gerais ou em São Paulo, em localidade chamada de "Ramal da Fome". Uma das primeiras 
preocupações do Governo do Estado e das instituições internacionais que o auxiliaram, foi precisamente a 
de ensinar o homem do campo a viver, porque o seu modo de vida tinha conseqüência na produção. O 
estilo de vida era de tal sorte precário que aquelas organizações tiveram a preocupação de ensinar até 
como se fazia um berço, para criança aproveitando um caixote vazio. Esses pormenores devem merecer 
nossos cuidados no atendimento ao homem do campo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade. V. Ex.ª faz-me lembrar observações  
que fiz quando estive, há pouco, na região de Maremma, onde o Governo italiano  
levou a efeito a reforma agrária. Foi um empreendimento fabuloso porque à  
investimento de capital foi realmente espetacular, sobretudo na campanha feita 
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entre os pequenos agricultores. O próprio Governo, empenhado na recuperação da terra, passou a construir 
as moradias, casas boas, de alvenaria, muito bem edificadas. A cada pequeno agricultor coube uma área 
aproximada de 15 hectares. O governo deu tudo. Criou cooperativas, inclusive cooperativas volantes, em 
cada uma das regiões onde promoveu a reforma agrária. Por fim, estabeleceu o prazo de vinte e cinco anos 
para que o trabalhador rural pagasse a casa, os utensílios de trabalho e a terra. 

Feito isso aquele entusiasmo febril que existia para a reforma agrária arrefeceu. Por quê? Porque o 
cidadão teria que trabalhar a terra, teria que fazê-lo produzir para pagar ao Governo a casa, os instrumentos 
de trabalho e os hectares recebidos. Então aquela euforia existente em torno da reforma agrária 
desapareceu como por encanto. E os desencantados eram aqueles mesmos que foram cultivar a terra, 
valorizá-la com seu trabalho, vender a sua produção para pagar a casa, os instrumentos agrários e o 
pedaço de chão que lhe tinham dado para plantar. 

Mas, quando tomaram conhecimento de que, para pagar a terra, era preciso trabalhar, desanimados, 
abandonaram-na. 

Desencantados foram para as cidades onde deixaram ficar atraídos pela facilidade de lá encontrarem 
melhores salários, vida folgada, alegria e divertimentos. 

Conversei com muitos dos que em Maremma, na Itália, conseguiram um pedaço de terra, tendo 
ouvido de um deles, – com onze anos de trabalho, esposa, filho e empregada, – que jamais conseguira 
economizar o necessário para, no futuro, fazer frente a eventuais dificuldades, sem precisar de empréstimos 
de terceiros. Afirmou que só havia feito o bastante para pagar a terra e os utensílios de trabalho sem que 
lhe sobrasse qualquer coisa. Disse-me ainda que estava com 42 anos e que tendo ainda 14 anos de 
trabalho para pagar a terra, não sabia se ele mesmo a pagaria ou se restaria ao seu filho fazê-lo. 

Sr. Presidente, comecei a meditar sobre informação, colhida em Maremma, cheguei à conclusão de 
que esta não é a reforma agrária que desejamos no Brasil. Constituiria um tremendo impacto para nossa 
produção e a fuga do campo seria grande, em conseqüência do fatal desencanto dos que esperavam, 
através da reforma agrária, melhores condições de vida. 

Muitos pensam que, com o cooperativismo, o dinheiro chegará às mãos como se procedesse da 
própria providência divina. A decepção causaria um impacto muito maior na produtividade porque aqueles 
que, hoje, são assalariados, conformados, bem ou mal com os salários que percebem no campo, amanhã, 
depois de experimentarem o trabalho numa terra que poderia ser deles, não se conformariam mais com a 
condição de assalariados, nos pequenos centros urbanos e iriam à procura de maior salário. 

Eis por que o problema da reforma agrária não é tão difícil. Conhecendo nossas reais necessidades, 
poderemos dar-lhe uma solução, que seja no sentido de facilitar o crédito para aqueles que possuem terra e 
que desejam ampliar sua produção, desenvolvendo os meios para que obtenham maior rendimento; 
assistindo o trabalhador, educando-o, – sobretudo educando-o, – através de escolas rurais; assistindo aos 
que, apesar de analfabetos podem aprender a trabalhar a terra, de maneira racional, com mior 
produtividade. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Há pouco, conversava com os Senadores Aloysio de Carvalho  

e Afrânio Lages sobre a reforma agrária e concordamos os três em que a sindicalização do  
homem do campo e o deslocamento do excedente de população do Nordeste valeriam muito mais  
do que a própria reforma agrária, porque poderia ser feita de imediato, principalmente com o  
auxílio americano. Seria um processo ótimo para evitar essas crises principalmente a do Nordeste, 
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se mandassem seu excesso de população para Goiás e Mato Grosso onde as terras são férteis, ótimas e 
não existe problema da seca. A questão da reforma agrária é demagógica. Não sou contra, mas entendo 
que no Brasil só tardiamente a reforma agrária poderá proporcionar bons frutos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A reforma agrária de maneira alguma deve ser panacéia. Seria o caso de 
fazer uma experiência com os que vivem na cidade e que acreditam na reforma agrária como solução para 
todos os problemas agrícolas, teriam uma decepção logo no primeiro momento e se sentiriam como aqueles 
lá na Itália que morando na cidade, esperavam tornar-se independentes através da aquisição de um lote de 
terreno para a sua agricultura. 

Os que ficaram em Maremma é porque acreditavam na terra. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O Senador Pedro Ludovico reproduziu fielmente o que há pouco 

estávamos conversando a respeito da reforma agrária. A meu ver a sindicalização do trabalhador rural 
conjugada a uma política honesta e séria de deslocamento das populações rurais das zonas cujo fenômeno 
da seca não pode ser corrigido imediatamente, seria solução mais indicada. A reforma agrária é um slogan 
em que há talvez 90% de demagogia. Aliás, não é novidade. Lembro-me de que na Revolução de 1930, 
quando os revoltosos desceram no Norte à Bahia, foram espalhando, por todas as zonas em que 
passavam, que a revolução ia distribuir as terras com os pobres. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade. O problema é antigo, diz muito bem o nobre Senador Aloysio de 
Carvalho, tão antigo que data da Revolução de 30, o que significa ser a assistência ao homem do campo 
um constante para todos nós. Não há quem não queira realmente, ajudando à agricultura, observar o 
desenvolvimento do País. Mas é preciso que essa assistência seja técnica, econômica e racionalmente 
feita. São fatores que realmente propiciarão o aumento da produtividade. 

Quanto ao projeto do meu amigo deputado Fernando Ferrari, que institui a carteira para o trabalhador 
rural, estabelece a indenização em caso de despedida injusta, me dá a impressão de que o nobre deputado 
não conhece o Nordeste. Na época das safras a mudança do trabalhador rural é constante. Por exemplo, 
grandes levas abandonam o Ceará, na seca, e vão para o Recôncavo da Bahia, mas, quando vêm as 
chuvas na sua terra, abandonam tudo e voltam, porque lá deixaram suas famílias. 

Se a época é de estiagem, os que procedem do Nordeste vão trabalhar na lavoura de cana. São 
instáveis. Às vezes, não ficam nem um ano fora do seu lugar de origem. Seria difícil ao trabalhador, nessas 
condições, alcançar a indenização por tempo de serviço, pois não se fixam na propriedade. Ele é um 
nômado, não faz trabalho fixo, permanente, a não ser que viva com a sua família numa propriedade 
agrícola. Esse se fixa por anos ao solo, às vezes por dedicação ao proprietário da terra. Mas a maioria é 
constituída de nômades, que vêm à procura de melhores salários. 

Provocam mesmo uma alta de salário na época da colheita, porque vão de fazenda em fazenda 
valorizando seu trabalho ao pedir sempre um pouco mais, e perturbando, porque a falta de braços é, ainda, 
um dos graves problemas do nosso País. 

Sr. Presidente, tenho em mãos um trabalho do Ministro Armando Monteiro sobre Reforma Agrária. 
Mandei-o buscar no Ministério da Agricultura e percebi, ao lê-Io, que há a retenção de enviá-lo à apreciação 
do Congresso, Esse estudo, muito bem impresso, é apresentado por uma exposição do Ministro Armando 
Monteiro Filho, onde S. Ex.ª declara, à guisa de introito: 

"A reforma agrária, que se impõe como inadiável, é um movimento  
resultante de desajustamento social no País, tendo justificadamente pro- 
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movido a mobilização da opinião pública, inspirada no anseio de melhoria do padrão de vida das massas 
rurais pressionadas pelo fantasma da fome, e guardando o sentido de universalidade. 

Os problemas de alimentação estão agravados pelo anacronismo das estruturas agrárias, principal 
causa do descompasso verificado entre a agricultura e a indústria." 

Em seguida, o Ministro Armando Monteiro passa a relatar as razões pelas quais se deve levar a efeito 
a reforma agrária. 

Tomei conhecimento desse trabalho, e com o passar do tempo fiquei escandalizado por não mais ter 
ouvido falar em reforma agrária. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aí há engano de V. Ex.ª Os jornais noticiaram ainda ontem, 
creio – que o Ministro Oliveira Britto ficou incumbido de estudar a proposta do Ministro da Agricultura, para 
efeito de aprovação posterior pelo Conselho de Ministros. Isso é o que os jornais têm divulgado. A matéria, 
portanto, não está engavetada. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª leu a notícia, e a mesma nota faz referência à reforma da 
Constituição. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A noticia é de que o Ministro Oliveira Brito está incumbido do 
exame desse trabalho do Ministério da Agricultura, e seu parecer será submetido à apreciação do Conselho 
de Ministros. Depois disso, então, o projeto será remetido à Câmara dos Deputados. Essa é a noticia; o 
mais é simples pilhéria. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Li notícia sobre a possibilidade de uma reforma constitucional, a fim de 
modificar dispositivos que dificultam a reforma agrária. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Dentro de poucos dias ouviremos do Presidente do Conselho de 
Ministros esclarecimento seguro a respeito. S. Ex.ª foi convocado, para aqui desaparecer, e uma das 
indagações que justificam a necessidade de sua presença no Senado versa precisamente sobre a demora 
na remessa, ao Congresso Nacional, do decantado projeto de reforma agrária. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A resposta de S. Ex.ª será a repetição do que tive a satisfação 
de afirmar há pouco. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, não há como tangenciar ou tergiversar: ou o Projeto da 
Reforma Agrária é enviado ao Congresso – e nesse caso não devemos esperá-lo muito tempo – ou os 
nobres Senadores que realmente desejam a Reforma Agrária terão a iniciativa do projeto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não se trata, apenas, de apreciar o projeto de Reforma Agrária, 
mas de desengavetar proposições também importantes, como por exemplo, a que regula o direito de greve. 
Outro projeto que deve ter andamento é o que trata da participação dos trabalhadores no lucro das 
empresas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou informado de que só o projeto que regula o direito de greve mereceu 
pareceres escritos de cinco eminentes Senadores, nas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Legislação Social. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, numerosa e sempre 
atenta, deve ter o capricho de acelerar o andamento desses projetos, para que o Senado não seja apontado 
como órgão reacionário, procrastinador de todas as medidas que objetivam o progresso social do País. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A responsabilidade não é apenas do Partido Trabalhista Brasileiro. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Referi-me à bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, porque 

essa agremiação tem desfraldado, no Brasil, as bandeiras das reivindicações sociais. É o Partido que lidera 
essas reivindicações. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exato. Temos o Presidente da República que é o Chefe do Partido... 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E que continua como Presidente da República. S. Ex.ª, que não 

é mais chefe de partido, mas sim Chefe do Governo, continua falando como Presidente do PTB, acenando, 
em todas as oportunidades, com as reivindicações sociais. Logo, o partido de V. Ex.ª deverá apressar o 
trâmite dessas proposições. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quando declaro que devemos apresentar o projeto de reforma agrária, não 
fujo a esse imperativo do dever. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Que venham também, os projetos que regulam o direito de 
greve e a participação dos trabalhadores no lucro das empresas, ambas imperativos da Constituição. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Como Senadores e como trabalhistas é nosso dever assistir aos 
trabalhadores. Assim também o projeto de participação nos lucros está no nosso programa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – São além do mais, imperativo constitucionais e ninguém poderá 
acusar-nos de demagogos se apressarmos sua tramitação nesta Casa. O projeto do décimo terceiro mês, 
esse sim é demagógico, e tramita no Senado em regime de urgência. Isto é para que V. Ex.ª veja como aqui 
agimos contraditoriamente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sobre esse projeto estamos recebendo telegramas de inúmeros órgãos 
sindicais. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Ainda não recebi nenhum. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Será a maneira de se melhorar o salário mínimo, insuficiente em face da 

alucinante alta de preços determinada pelo anunciado aumento de vencimentos dos servidores civis e 
militares da União. 

Sr. Presidente, é meu propósito, e pelo que verifiquei também dos nobres Senadores Afranio Lages, 
Padre Calazans, Pedro Ludovico e outros eminentes colegas, organizar uma Comissão Especial para 
apresentar substitutivo ao Projeto de Reforma Agrária elaborado pela Comissão presidida pelo nobre 
Senador Milton Campos, aproveitando, como subsídio, a proposição elaborada pelo Sr. Ministro da 
Agricultura. 

Este o nosso desejo, assim como o da vinda a plenário dos projetos de participação do empregado 
nos lucros da empresa e que regula o direito de greve. 

Não sei o que pensarão ou dirão aqueles que consideram o momento não propício para solucionar 
tantas questões importantes, mas devemos ir avante. Apreciamos, também, o projeto do décimo terceiro 
mês de salário, aceitando-o ou recusando-o. O que não é razoável é que permaneça nos gabinetes, apesar 
do regime de urgência em que tramita nesta Casa. 

Sr. Presidente, agradeço sensibilizado, a participação neste discurso dos eminentes colegas 
Senadores Padre Calazans e Aloysio de Carvalho, este meu antigo professor na Faculdade de Direito da 
Bahia, mestre de quem recebi e ainda recebo tão boas lições. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito obrigado. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço, do mesmo modo, as manifestações de outros colegas que 

participaram do debate em torno de tão importantes questões. 
Sr. Presidente, estas as considerações que me cumpria formular, na certeza de que não seremos 

esquecidos quando, em praça pública, disputarmos nossa reeleição, pois nunca fomos indiferentes à sorte 
do povo. (Muito bem! Muito bem!) 



– 230 – 
 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 247, DE 1962 
 
Tendo sido convidado a participar da Delegação do Brasil à 46ª Conferência Internacional do 

Trabalho, a reunir-se proximamente em Genebra, solicito do Senado a necessária autorização para aceitar 
e exercer essa missão, nos termos do art. 49 da Constituição e do art. 40 do Regimento, esclarecendo que 
a mesma deverá ter a duração de 22 dias. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1962. – Lima Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – De acordo com o disposto no art. 40, $ 1º do Regimento 

Interno, este requerimento será remetido à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser submetido à 
consideração do Plenário ainda na presente sessão, em virtude do previsto na alínea b, do nº II, do art. 329 
da Lei Interna. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabamos de ouvir um debate 

interessante em torno do decantado problema da reforma agrária. Continuando esse debate, quero trazer 
ao conhecimento da Casa, para que conste dos Anais, a "Carta de Princípios" recentemente aprovada num 
congresso de trabalhadores rurais do Norte e do Nordeste, realizado na cidade de Itabuna, Estado da 
Bahia. 

Esse documento, publicado no "Jornal do Brasil", em sua edição de 18 de maio do ano em curso, é 
interessante porque demonstra a consciência que se vai formando na massa rural brasileira, no sentido de 
obtermos, dentro de um período relativamente curto, a modificação da nossa estrutura agrária. 

Os debates ali travados revelaram esse propósito que é, hoje, uma constante, não somente nas duas 
Casas do Congresso, mas também nos debates que se travam em todo o País, quer na imprensa, quer 
através de conferências, ou de congressos dessa natureza. 

Aquela reunião foi provocada pelo Padre Antonio Mello, que vem realizando no Estado de 
Pernambuco trabalho muito interessante, incentivando a sindicalização rural. 

Há pouco o Senador Aloysio de Carvalho aparteava o Senador Lima Teixeira, referindo-se, como 
providência essencial para a reestruturação agrária brasileira, à sindicalização rural. Efetivamente é 
necessário que se cuide quanto antes dessa sindicalização. O que se está fazendo no Nordeste é um 
exemplo a ser seguido por todo o Brasil. 

Antes de ler a "Carta de Princípios" aprovada pelo Congresso de Itabuna, desejo aludir às 
informações prestadas pelo Padre Antônio Mello com relação à sindicalização rural no Brasil. Diz ele que as 
dificuldades são imensas, e que é necessário, depois de conhecê-las, estabelecer uma legislação, um 
regime especial para que a sindicalização se opere com a maior rapidez e simplicidade. 

Diz o promotor do Congresso de Itabuna: 
"Pelo processo atual existem numerosas dificuldades para se organizar um sindicato e encaminhar 

processos ao Ministério. A começar pelo próprio registro civil do camponês: uma maioria espantosa não 
chega sequer a existir como pessoa física. De um levantamento feito em Lajedo, Pernambuco, entre 1.600 
camponeses, apenas 150 eram registrados. Daí, para surgir o Sindicato dessa Cidade pernambucana 
houve necessidade de se fazer o registro de 1.400 homens até então vivendo como verdadeiros 
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homens-fantasma. O processamento exige carteira de identidade e como a maioria não sabe escrever 
apela-se para o recurso da identificação pelo dedo polegar. Tem-se, depois, de publicar editais e enumerar 
todos os nomes dos futuros componentes do Sindicato. Nesse ponto, o volume de documentos é 
gigantesco e já se gastou uma fortuna. Chegando ao Ministério, se for notado um erro na grafia de um 
nome qualquer, a documentação volta ao lugar de origem. Todo esse trabalho demora cerca de 6 meses. 
Entretanto, dentro da programação do sindicalismo, as dificuldades diminuirão em pouco tempo, 
principalmente na parte de educação. O Congresso de Itabuna aprovou tese, pela qual será intensificada a 
instrução. O sindicalismo rural, frisaram os congressistas, luta pela promoção do homem do campo, vendo 
nele um todo, corpo e alma, procurando educá-lo através do Movimento de Educação de Base. No interior 
do Nordeste, existem, em pleno funcionamento, centenas de serviços educativos para instruir o camponês. 

O enquadramento sindical rural abrange 85 cidades ou localidades espalhadas por quatro Estados 
nordestinos: Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. São os seguintes os Sindicatos Rurais 
beneficiados com a oficialização: 

No Ceará – Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Barbalha, Jardim Pena Forte e Porteiros; 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caicó, Farias de Brito, Santana do Cariri, Altaneira, Nova Olinda, 
Araripe, Assaré, Antonina do Norte e Campos Sales; Sindicato de Várzea Alegre, Junco, Lavras da 
Mangabeira, Ipaumirim, Baixio e Umari; Sindicato de Brejo Santo, Mauriti, Milagres, Barro e Abaiara; 
Sindicato de Juazeiro do Norte, Missão Velha, Aurora e Caririaçu. 

Em Pernambuco – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajedo, Canhotinho, Jurema e São Bento 
do Una; Sindicato de Limoeiro, Bom Jardim, João Alfredo e Oboró; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Caruaru, Santa Cruz e Riacho das Almes; Sindicato de Vitória de Santo Antão; Sindicato de Timbaúba. 

No Rio Grande do Norte – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José de Mipibu, Nízia Floresta, 
Parnamirim, Natal e Monte Alegre; Sindicato de São Paulo de Potengi, São Tomé, Macaíba, São Gonçalo e 
Sitio Novo; Sindicato de Angicos, Santana de Matos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Lagoa; Sindicato de 
Serra Caiada, Januário Cico, Tangará, Lajes Pintada, Coronel Ezequiel, São Bento do Trairi, Santa Cruz e 
Caiada; Sindicato de Nova Cruz, Serra de São Bento, São José do Campestre, Santo Antônio e Japi; 
Sindicato de Pendeias, Ipanguaçu, Macau e São Rafael; Sindicato de Canguaretama, Goianinha, Pedro 
Velho, Várzea, Arês e Baía Formosa. 

Em Sergipe – Sindicato dos Trabalhadores Rurais Autônomos e Assalariados do Município de Simão 
Dias; de Nossa Senhora das Dores; de Nossa Senhora da Glória; de Aquidabã; de Japaratuba e do 
Itaporanga d'Ajuda. 

Além desses Sindicatos, mais de 60 estão com seus processos em andamento no Ministério do 
Trabalho." 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Com todo o prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Salvo alteração da legislação – e tenho tido notícia de que o Sr. 

Ministro Franco Montoro assim pretende –, não é possível a formação de sindicatos rurais mas, sim 
de associações rurais. O Ministério da Agricultura entendia, em 1936 ou 1937, que os sindicatos de 
trabalhadores e os sindicatos de agricultores, só poderiam denominar-se associações rurais, e 
registrados não no Ministério do Trabalho, senão no da Agricultura. Parece que o Ministro  
quer permitir a sindicalização do campo, como em 1934. Vários Sindicatos de agricultores 
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existiam, mas depois desapareceram para se transformar em Associações Rurais. Não sei se já houve 
alteração desse projeto do Ministro Franco Montoro que pretendia, realmente, possibilitar ao homem do 
campo organizar-se em Sindicatos e não em Associações. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Agradeço a aparte de V. Ex.ª Esclareço que o Ministério do Trabalho 
ultimamente tem aceito a sindicalização rural, e procurado até incentivá-la. Aqui, entretanto, tramita o 
Estatuto do Trabalhador Rural. No projeto que veio da Câmara dos Deputados, que li com cuidado, nada há 
com referência a sindicalização; no substitutivo Nelson Maculan, aprovado na Comissão Especial do 
Senado, há um único artigo referente à sindicalização rural, permitindo que se faça, mas mandando que 
obedeça as normas já existentes em relação aos demais trabalhadores. 

Observamos, por esse noticiário do Congresso de Camponeses realizado em Itabuna, que a 
sindicalização rural obedece a normas especiais para evitar as dificuldades que vêm impedindo que a 
massa rural se sindicalize, se regulamente, se organize em sindicatos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª sabe que em 1935 fui indicado deputado federal classista, e me 
elegi assim pelo processo de sindicalização rural. O meu Sindicato indicou-me para representante, 
delegado-eleitor no Rio de Janeiro, na eleição que se realizara. Fui escolhido deputado federal. Existia 
antes, por conseguinte, o que se quer fazer agora, e acredito mesmo que sirva de incentivo para agremiar 
os agricultores, no sentido de sindicalizá-los. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª 
Está em nossas mãos e poderemos elaborar, com facilidade, quando o projeto chegar á Comissão de 

Legislação Social, o Estatuto do Trabalhador Rural. V. Ex.ª como Presidente, eu como Membro da 
Comissão ou outro qualquer Senador poderemos apresentar emendas que tracem normas para que a 
sindicalização rural se processe com facilidade, sem os empeços aqui apontados, os quais, na realidade, 
têm influído para que a massa rural não se organize em sindicatos. 

Desejo, mais uma vez, testemunhar desta tribuna o agradecimento, não só do Partido que represento 
nesta Casa, mas de todos os brasileiros, ao Clero brasileiro, pelos inestimáveis serviços que presta, nesta 
hora, em que se discute a modificação da estrutura agrária brasileira como instrumento de demagogia. O 
Clero tem procurado orientar pelo caminho certo o homem do campo, arregimentando-o em sindicato, para 
que possam tratar com dignidade e acerto os seus problemas, e apresentar suas reivindicações junto aos 
poderes públicos e aos empregadores a quem prestam serviços. 

A Carta de Princípios, aprovada pelo Primeiro Congresso de Lavradores e Trabalhadores Rurais do 
Norte e do Nordeste Brasileiro, foi mimiografada e enviada a todas as entidades ligadas aos camponeses e 
também aos governantes. Esta Carta vem sendo considerada como verdadeiro catecismo pela luta pacífica 
das reivindicações da massa rural, e contém as seguintes resoluções, em número de vinte e seis: 

 
Carta de Princípios 

 
O JB dá em primeira mão a íntegra das resoluções aprovadas pelo I Congresso de Lavradores e 

Trabalhadores Rurais do Norte e Nordeste do Brasil. Essas resoluções, mimeografadas, já estão sendo 
enviadas para todas as entidades ligadas aos camponeses, assim como aos governantes. São 26 
resoluções que os congressistas consideram o verdadeiro catecismo para uma luta pacífica. Eis as 
resoluções: 

"1) É necessária e urgente a sindicalização rural como última esperança de libertação  
do homem do campo; 2) é necessário fortificar os sindicatos rurais, pela multiplicação e  
formação de autênticos líderes rurais; 3) somos por um sindicalismo autônomo e independente. 
Repudiamos o imposto sindical; 4) exigimos que os trabalhadores rurais, por 
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intermédio de seus sindicatos, sejam ouvidos na elaboração e aprovação da Reforma Agrária e da Lei de 
Previdência Social; 5) os sindicatos rurais, em todo o Brasil, lutarão unidos pela aprovação urgente da 
Reforma Agrária e do Instituto de Previdência Social; 6) o sindicalismo rural, na sua luta pela promoção do 
homem do campo, vê o homem como um todo, corpo e alma, procurando educá-lo e implantar a justiça 
social; daí a necessidade de um entrosamento com o Movimento de Educação de Base (MEB); 7) criar uma 
Comissão organizadora da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais na base das 
federais rurais já criadas (RN, Pernambuco, Sergipe e Bahia), e de união com os sindicatos de 
trabalhadores rurais existentes em outros Estados; 8) criar o Instituto de Aposentadoria, Pensões, Acidentes 
e Estabilidade para a Homem do Campo; 9) que os meeiros, posseiros e arrendatários estabeleçam 
contratos; 10) o camponês não se interessa apenas pela terra, mas pela assistência técnica e financeira; 
11) que providências sejam tomadas no sentido de dinamizar o crédito volante, visando ao atendimento a 
todos os municípios, com a participação de todos os estabelecimentos de crédito oficial; 12) que se insista 
junto à Carteira de Crédito do Banco do Brasil, no sentido de ampliar o prazo (no mínimo por mais 5 meses) 
do crédito para cada lavoura, individualmente; 13) as cooperativas agrícolas constituem a solução para a 
quase totalidade dos problemas sócio-econômicos e culturais do ambiente rural; 14) apelo a todos os 
órgãos que atuam no campo (que funcionam mal ou não funcionam), para que incluam o estímulo às 
Cooperativas Camponesas; 15) que a Sudene, em caráter prioritário, propicie assistência escolar, médica e 
hospitalar, e atenda aos problemas de água e energia para as regiões menos favorecidas, principalmente 
as assoladas pelas secas; 16) que o Governo Federal proporcione à Sudene os recursos financeiros 
indispensáveis à execução, com a máxima urgência do seu plano diretor; 17) que se assegure aos 
camponeses preferência para aquisição de terra por eles ocupadas, e postas à venda pelos seus 
respectivos proprietários, devendo para tal fim proporcionarem os estabelecimentos bancários oficiais os 
créditos necessários, a longo prazo e juros nunca excedentes a taxa de 6% ao ano; 18) as terras públicas 
que se prestem às atividades agropecuárias devem ser aproveitadas, cabendo aos poderes públicos 
estabelecer planos de colonização; 19) nas heranças sem herdeiros a gleba deve ser distribuída 
gratuitamente entre os seus ocupantes, quando nela residam há mais de cinco anos; 20) os latifúndios 
improdutivos devem ser desapropriados por interesse público; 21) os terrenos da União, cujos foreiros não 
os explorem diretamente e que estejam desaproveitados, devem passar seu domínio para a posse dos 
atuais ocupantes ou de famílias de lavradores sem terra, mediante processo legal; 22) transmissão de 
herança que recaia sobre pequenas propriedades, nenhum imposto deverá ser cobrado. Daí por diante, o 
imposto seria calculado progressivamente sobre o valor do imóvel, mantendo-se uma taxa mínima até 100 
hectares. Tratando-se de herdeiro que viva do trabalho da terra, o pagamento desse imposto poderá ser 
dividido até em 15 prestações mensais; 23) as empresas dedicadas à monocultura, com utilização de terras 
até 500 hectares, obrigatoriamente devem destinar 40% da área total, à lavoura de subsistência; 24) 
imediata transformação em lei do princípio constitucional de participação do trabalhador nos lucros das 
empresas, extensivo ao trabalhador rural; 25) deverão ficar prorrogados os contratos de arrendamento e 
locação rural de qualquer modalidade durante os próximos anos; 26) os produtos de subsistência das 
pequenas propriedades deverão ficar isentos de qualquer tributo fiscal." 

A Confederação Rural Brasileira, órgão que congrega empregadores rurais, já se manifestou sobre 
esta Carta de Princípio, concordando com o que nela foi estabelecido, ressalvando porém, que o assunto 
deve ser estudado com cuidado, a fim de evitar que o proprietário rural venha a ser espoliado. 
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Neste particular, quero declarar ao Senado que a parte referente à locação rural está a exigir 
urgência e tratamento especial. No passado o Governo da República veio em socorro do comércio e da 
indústria aprovando a Lei de Luvas, e, mais tarde, dos inquilinos na locação de prédios urbanos; entretanto, 
até hoje nada de objetivo fez em relação à locação rural. 

É bem verdade que em uma das últimas leis prorrogando a vigência do diploma que regula a locação 
de imóveis urbanos, o Congresso Nacional fez incluir dispositivo dilatando por um ano o contrato de 
arrendamento rural. 

Mas este simples dispositivo nada resolveu e nem resolverá. Daí a necessidade de se estudar com 
urgência uma lei senão definitiva, mas de caráter emergencial que venha a atender de pronto a situação 
desta gente que mantém contratos de locação de terras e a elas dedicam suas atividades. 

Sr. Presidente, encerrando estas palavras, quero declarar que acabei de subscrever requerimento 
formulado pelo nobre Senador Padre Calazans, pedindo a constituição de uma Comissão Especial do 
Senado para estudar justamente o problema referente a sorte do homem do campo e a modificação da 
estrutura agrária brasileira. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Com muita honra. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – De tudo que V. Ex.ª acaba de dizer e de quanto temos lido através 

dos órgãos de publicidade, verifica-se que a ação do Clero brasileiro tem sido de máxima importância na 
questão da reforma agrária. Aliás, o Clero brasileiro sempre foi instrumento de civilização neste País, que 
nasceu à sombra da Cruz e, nos albores de nossa nacionalidade, quando o Clero era realmente obedecido 
e os homens menos presunçosos, era mais feliz, ou não sofria, pelo menos, as desgraças que hoje o 
oprimem. É de se esperar que, de agora em diante, o Brasil aproveite os conselhos que lhe dão os 
membros do Clero, que não desejam senão o benefício, a glória e a grandeza deste País. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª e comungo do seu mesmo sentimento. 
Aliás, já fiz aqui referência ao papel que o Clero brasileiro vem desempenhando, principalmente no 

Nordeste, na luta a favor da modificação da estrutura agrária por meio de processos pacíficos, de princípios 
cristãos, sem usar métodos violentos, transformando as ligas camponesas, que lá surgiram lideradas por 
elementos subversivos, em instrumentos de paz e empenhadas na modificação da estrutura agrária, em prol 
do progresso e desenvolvimento da agricultura brasileira. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Está finda a Hora do Expediente. 
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 248, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 64 e 212, alínea Z-3, do Regimento Interno, requeiro a constituição de uma 

comissão especial de 7 membros com o prazo de 45 dias para apresentar ao exame e aprovação da Casa 
de um estatuto da terra, que objetive dentro da justiça social uma melhor e mais justa condição para o 
trabalhador rural e para a reestruturação agrária. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1962. – Padre Calazans – Pedro Ludovico – Gaspar Velloso – Lima 
Teixeira – Aloysio de Carvalho – Guido Mondin – João Arruda – Eugênio Barros – Afrânio Lages. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – O presente requerimento depende de parecer da 
Comissão de Agricultura. Tem a palavra o nobre Senador Eugênio Barros para emitir parecer em nome da 
Comissão. 



– 235 – 
 

O SR. EUGÊNIO BARROS: – Sr. Presidente, a Comissão de Agricultura opina favoravelmente a 
constituição de uma comissão de Senadores para estudar o Estatuto da Terra. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Diante do pronunciamento favorável da douta Comissão 
de Agricultura, vou submeter à votação o requerimento. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, para a eleição da referida Comissão. 
Os Srs. Líderes de Partido – Partido Social Democrático, União Democrática Nacional, Partido 

Trabalhista Brasileiro e Partido Libertador – deverão indicar, de acordo com o critério da representação 
proporcional, sete Senadores que comporão esse novo órgão. 

Caberá ao Partido Social Democrático, dois membros, à União Democrática Nacional, dois membros, 
ao Partido Trabalhista Brasileiro, também dois membros; e ao Partido Libertador, apenas um membro. 
Entretanto, de acordo com o Regimento Interno, qualquer Senador poderá também pleitear sua eleição para 
essa Comissão. 

Passa-se à: 
Item 1 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em turno único do Projeto de Resolução nº 52, de 1961, de autoria do Sr. Senador Vivaldo 

Lima, que altera o disposto no art. 4º, item I, da Resolução nº 24, de 1960 (que regula a exigência para a 
admissão de médicos no Quadro do Senado) – em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 200, de 1962, aprovado na sessão ordinária de 16 do 
corrente tendo Pareceres (orais, proferidos na sessão de 21 do corrente): da Comissão de Constituição e 
Justiça, favorável, nos termos do substitutivo que oferece; da Comissão Diretora, favorável ao substitutivo. 

Em discussão o substitutivo. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o substitutivo queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Fica, portanto, prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o substitutivo aprovado: 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA – CCJ 

 
Dê-se ao projeto a seguinte redação: 
Art. 1º – O inciso VI do art. 75 da Resolução nº 6, de 1960, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 75 – .................................................................................................................................................. 
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VI – O de médico, dentre possuidores de diploma expedido por Faculdade oficial ou equiparada, que 
contem mais de 5 (cinco) anos de exercício na profissão médica e possuam prática hospitalar e 
especialização comprovadas." 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados o item I do art. 4º da 
Resolução nº 24, de 1960, e demais disposições em contrário. 

É o seguinte o projeto prejudicado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 52, DE 1961 
 

Altera o disposto no art. 4º item I, da Resolução nº 24, de 1960. 
 
Art. 1º – O art. 4º, item I da Resolução nº 24, de 1960 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 4º – ..................................................................................................................................................... 
 
VI – O de médico, dentre possuidores de diploma expedido por Faculdade oficial ou equiparada, que 

contem mais de 5 (cinco) anos de exercício na profissão, possuam prática hospitalar e especialização 
comprovada. 

Art. 2º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1962 (nº 4.030-54 da Câmara), 

que declara comerciais as empresas de construção e dá outras providências (em regime de urgência, nos 
termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 239, de 1962, aprovado na 
sessão de 18 do corrente), dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Economia. 

Sobre a mesa os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 
O Sr. 1º Secretário procederá à leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela ordem): – Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e 

Justiça, segundo sei, não se reuniu para opinar sobre a matéria. Desejaria que V. Ex.ª declarasse se o 
parecer está assinado por todos os membros da Comissão ou se é apenas o pronunciamento do Relator, 
mediante consulta aos demais membros. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – O parecer está subscrito pelo Presidente da Comissão em 
exercício, Senador Milton Campos, pelo Relator, Senador Afrânio Lages, e pelos Senadores Lourival 
Fontes, Lobão da Silveira, Lima Teixeira e Nogueira da Gama. 

A Mesa não pode informar a V. Ex.ª se o parecer foi apresentado em reunião da Comissão. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela ordem): – V. Ex.ª, evidentemente, não pode informar a esse 

respeito. Quero, entretanto, deixar consignado na ata que meu nome não consta do parecer porque não foi 
ele objeto de deliberação da Comissão de Constituição e Justiça, em sessão regular. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A lista de comparecimento não acusa a presença na Casa 
do Presidente em exercício da Comissão de Constituição e Justiça, Senador Milton Campos. A Presidência 
solicita do Sr. Senador Afrânio Lages, relator do projeto, a informação pedida pelo Sr. Senador Aloysio de 
Carvalho. 
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O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, efetivamente redigi o parecer, mas não o submeti à 
aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, mesmo porque ela não se reuniu. Naturalmente que 
essas assinaturas foram colhidas em plenário, devido ao regime tumultuária que se está impondo aos 
trabalhos do Senado, com sucessivos requerimentos de urgência para projetos. Este, por exemplo, veio da 
Câmara, há poucos dias, foi-me distribuída e, em dois dias, trouxe a esta Casa o parecer pronto. Aguardava 
número para que a Comissão se reunisse e o examinasse. 

Exmo de qualquer responsabilidade, não somente o Vice-Presidente em exercício, o nobre Senador 
Milton Campos, como os demais membros daquela Comissão. Naturalmente que esses Senadores 
assinaram o parecer tendo em vista o regime de urgência em que tramita projeto nesta Casa. 

Realmente, reunião não houve da qual eu tivesse participado na Comissão de Constituição e Justiça. 
Acredito que essas assinaturas tenham sido colhidas como medida de precaução para evitar que, à última 
hora, se tivesse de reunir a Comissão às pressas. Não houve qualquer intenção de obter assinaturas no 
parecer sem que o projeto fosse submetido ao exame da Comissão. 

Era o esclarecimento que me cabia dar. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A Presidência agradece ao Senador Afrânio Lages as 

informações que acaba de prestar. Declara que as pediu exclusivamente para efeito de atender à questão 
de ordem formulada pelo Senador Aloysio de Carvalho. 

A Mesa não poderia de modo algum, recusar-se a aceitar o parecer de uma Comissão, subscrito por 
muitos de seus membros. Dentro de regime de urgência em que se encontra o Projeto, o parecer poderia 
até ser dado oralmente por um relator designado pelo Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
que, no caso em apreço, não terá necessidade de se reunir. 

O Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 
É lido o seguinte: 

 
PARECER Nº 135, DE 1962 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1962, que 

declara comerciais as empresas de construção, e dá outras providências. 
 
Relator: Sr. Afrânio Lages 
O Projeto de Lei nº 13/62 (nº 4.030 – D/54, da Câmara dos Deputados), declara comerciais as 

empresas que se dedicam à construção, assegurando às mesmas a emissão de duplicatas contra pessoas 
naturais ou jurídicas com as quais hajam realizado contrato da obra. 

2. O projeto apresentado na Câmara dos Deputados pelo nobre Deputado Hebert Levy, ao ser 
apreciado na Comissão de Constituição e Justiça recebeu substitutivo oferecido pelo Relator, o ilustre 
Deputado Armando Rollemberg, que foi aceito e aprovado. 

3. Consubstancia o projeto uma antiga aspiração da classe dos construtores de todo o Brasil, pondo 
termos às divergências doutrinárias e ao dissídio jurisprudencial na conceituação dos atos praticados pelos 
que exercem atividades no ramo da construção civil, hoje, graças ao incremento que vem tendo, indústria 
das mais promissoras. 

4. Como bem esclareceu o Deputado Armando Rollemberg, a tendência do direito alienígena é no 
sentido de considerar-se comerciais as atividades da indústria da construção civil desde que desenvolvidas 
através de empresa. Não há, pois, como não se adotar critério semelhante quando o vulto das empresas 
construtoras entre nós não permite mais o seu desconhecimento. 
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5. Além de considerar comerciais as empresas de construção, cogita o projeto de assegurar às 
mesmas empresas "a emissão de duplicatas contra as pessoas naturais ou jurídicas para as quais 
realizaram construção, sendo tais duplicatas reguladas pela Lei nº 187, de 16 de janeiro de 1936, com as 
modificações previstas nesta lei". 

Representa esta também outra aspiração dos construtores brasileiros. 
Já em 1947, Benedito Pereira Porto, Consultor Jurídico do Sindicato da Construção Civil de 

Pequenas Estruturas no Estado de São Paulo, em seu trabalho "Problemas da Indústria de Construção 
Civil", chamava a atenção para o problema da falta de crédito naquela atividade, decorrência da inexistência 
de um título creditício, qual seja, a duplicata emitida pelos comerciantes e industriais. 

Trazido o assunto à baila, as entidades sindicais proclamaram, através de um opúsculo, "A Indústria 
da Construção Civil", a natureza mercantil do ato praticado pelo construtor, sugerindo aos órgãos de 
administração federal a feitura de uma lei, facultando o registro das empresas construtoras nas juntas 
comerciais e a emissão de duplicatas. 

Em apoio ao ponto de vista esposado, às aludidas entidades sindicais demonstraram a flagrante 
inferioridade em que se achava a indústria de construção civil relativamente às demais classes produtoras. 

Pronunciamentos favoráveis de juristas, entidades sindicais, etc. foram, mais tarde, emitidos, 
acolhendo-se como legítimo o desejo dos construtores brasíleiros. 

6. A duplicata é um título de crédito e nos termos da Lei nº 187, de 16 de janeiro de 1936, próprio do 
contrato de compra e venda mercantil. Tal título é fruto de reivindicações que os comerciantes obtiveram, 
em complementação à fatura prevista no art. 219 do Código Comercial, constituindo um instrumento não 
apenas representativo do crédito preexistente, originário de venda de mercadorias realizada, mas ainda de 
aceitação obrigatória pelos compradores. 

As vantagens da duplicata em relação a simples fatura ou letras de câmbio emitida pelo vendedor são 
indiscutíveis, vez que sua aceitação é compulsória e a provisão em poder do sacado obrigatória, tornando-
se, assim, instrumento valioso de crédito. 

7. O fato de ser a duplicata um título representativo de compra e venda mercantil, como bem se 
referiu o nobre relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, não impede que 
se amplie seu conceito para abranger operações comerciais estranhas àquele contrato, desde que tal 
extensão venha atender a uma situação econômica real. 

8. O projeto nos arts. 3º e 4º, prevê determinados requisitos relativamente à emissão e aceitação das 
duplicatas, impondo limitações aos vendedores e aos danos da obra, limitações que encontram explicação 
na própria natureza das operações realizadas. 

9. A matéria versada no projeto é, assim, de competência desta Comissão por se tratar de legislação 
sobre direito comercial, cabendo-nos examiná-la sob o duplo aspecto: de sua constitucionalidade e 
juridicidade. 

10. Do exame que acabamos de fazer, somos pela aprovação do projeto nos termos em que foi 
remetido pela Câmara dos Deputados, em face de sua constitucionalidade e do alto alcance de que se 
reveste ao disciplinar de maneira correta a matéria reclamada com tanta ansiedade pelos que se dedicam à 
próspera indústria de construção civil no País, pondo ainda fim à controvérsia reinante na doutrina e nos 
tribunais acerca da comercialidade dos atos praticados pelas empresas construtoras. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1962. – Milton Campos, Presidente – Afrânio Lages, Relator – 
Lourival Fontes – Lobão da Silveira, com restrições – Lima Teixeira – Nogueira da Gama. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Sobre a mesa parecer que vai ser lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER Nº 136, DE 1962 
 

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1962 (nº 4.030-D/54, na 
Câmara), que declara comerciais as empresas de construção, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. João Arruda 
O projeto caracteriza como comerciais as empresas de construção e estabelece que elas emitirão 

duplicatas contra as pessoas naturais ou jurídicas, para as quais realizem construção. Tais duplicatas 
obedecerão às normas contidas na lei nº 187, de 16 de janeiro de 1936, com as modificações que àquele 
diploma foram trazidas, com a aprovação do projeto ora examinado. 

Somente serão extraídas duplicatas – determina também a proposição – quando a obra estiver 
totalmente concluída ou, tratando-se de obra que conste de partes distintas ou se determine por medida, 
após a conclusão de cada parte ou verificação da medição, de acordo, sempre, com o contrato a que estiver 
vinculada. 

Entre outras diversas disposições relacionadas com o mesmo assunto, o projeto prevê ainda casos 
excepcionais em que o dono da obra poderá deixar de assinar a duplicata. Existem eles, quando: 

a) o construtor houver se afastado das normas do contrato ou das regras técnicas próprias da 
natureza do trabalho realizado; 

b) houver divergência nos prazos ou preços ajustados. 
Em 1954, ao apresentar o projeto na Câmara dos Deputados, seu autor, o Sr. Herbert Levy, justificou-

o dizendo que o assunto de que tratava "constitui velha aspiração das firmas que em todo o País se 
dedicam à construção civil e se vêem prejudicadas nas suas possibilidades de crédito". 

Diz, prosseguindo, a justificativa, que a evolução técnica e a legislação do País situaram a construção 
no campo típico da indústria. Pondera, então, que o comércio e a indústria, em geral dispõem, para 
movimentar suas transações, de instrumentos adequados e eficientes, como sejam a "duplicata", lastreada 
pelas mercadorias e o "warrant" ou o "conhecimento", representando a própria mercadoria. 

Ora – é o mesmo texto que o diz também – a agricultura e a pecuária servem-se do "penhor", além de 
poderem operar com "warrants" e "conhecimentos". E, enquanto isso acontece, os construtores estão na 
obrigação de cumprir seu contratos tão-somente com o crédito pessoal, que sofre as mais acentuadas 
mutações, motivadas quase sempre por fatores estranhos à idoneidade pessoal e profissional do 
interessado – "porque a construção civil não dispõe de nenhum título descontável, não recebe auxílio, nem 
mesmo quando os devedores são os próprios poderes públicos ou suas autarquias". 

O texto justificador prolonga-se, ainda, através de extensas considerações que ressaltam a 
importância da construção civil para o progresso do País e a presença de alguns fatores negativos que 
comprometem sua estabilidade e que a proposição justamente eliminarão. 

Apreciando o projeto quanto à constitucionalidade e à juridicidade, opinou  
favoravelmente a ela a ilustrada Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. 
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No seu pronunciamento, esse Órgão pôs mesmo em destaque o "alto alcance de que se reveste ao 
disciplinar de maneira correta a matéria reclamada com tanta ansiedade pelos que se dedicam à próspera 
indústria de construção civil no País, pondo ainda fim à controvérsia reinante na doutrina e nos tribunais 
acerca da constitucionalidade dos atos praticados pelas empresas construtoras". 

O problema a que o projeto procura dar solução, como evidenciado está, inclusive, na sua 
justificativa, é de natureza eminentemente jurídica e, feita essa observação, cabe-nos dizer, apenas, que o 
possível atingimento do objetivo colimado pela proposição, no plano de uma melhor definição jurídica das 
empresas construtoras, terá também implicações econômicas em perfeita coincidência com o interesse 
público.  

Ainda que a observância das disposições contidas na proposição possa concorrer, de certa maneira, 
para inflacionar meios de pagamento existentes no País, o sentido ordenador e estabilizador dessas 
mesmas disposições com relação a uma das mais importantes atividades econômicas do País é de 
incontestável evidência. Do que se poderá então inferir, com tranqüila segurança que o impacto positivo 
será, no caso, predominante sobre qualquer outro – e a simples constatação disso torna o projeto aceitável, 
do ponto de vista dos interesses da economia nacional. 

Assim, de conformidade com os fatos expostos, emitimos parecer favorável à proposição. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 1962. – Gaspar Velloso, Presidente – João Arruda, Relator – 

Fernandes Távora – Nogueira da Gama – Sérgio Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, declaro encerrada a discussão. 
Em votação.  
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 1962 

 
(Nº 4.030-D, DE 1954, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS) 

 
Declara comerciais as empresas de construção, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – São comerciais as empresas de construção. 
Art. 2º – As empresas referidas no artigo anterior emitirão duplicatas contra as pessoas naturais ou 

jurídicas para as quais realizem construção, sendo tais duplicatas reguladas pela Lei nº 187, de 16 de 
janeiro de 1936, com as modificações previstas nesta lei. 

Art. 3º – Somente serão extraídas duplicatas quando a obra estiver totalmente concluída ou, tratando-
se de obra que conste de partes distintas ou se determine por medida, após a conclusão de cada parte ou 
verificação da medição, de acordo sempre como estabelecido no contrato. 

Parágrafo único – Além das enunciações previstas na Lei nº 187, de 16 de janeiro de 1936, a 
duplicata conterá sempre a indicação de que se refere a construção. 
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Art. 4º – O dono da obra somente poderá deixar de assinara duplicata quando: 
a) o construtor houver se afastado das normas do contrato ou das regras técnicas próprias da 

natureza do trabalho realizado; 
b) houver divergência nos prazos ou preços ajustados. 
Parágrafo único – No caso da letra a deste artigo, se o dono da obra, ao invés de enjeitá-la, preferir 

recebê-la com abatimento de preço, assinará duplicata da importância que vier a combinar com o 
construtor. 

Art. 5º – A emissão de duplicatas não exclui o privilégio assegurado pelo artigo 1.566, IV, do Código 
Civil, nem produz novação. 

Art. 6º – Esta lei entrará em vigor à data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1962, (nº 764, de 1959 na Casa de 

origem) que assegura isenção do imposto de renda e adicional de renda pelo prazo de 15 anos às 
indústrias de beneficiamento e de artefatos de borracha e as beneficiamento e tecelagem de juta, 
localizadas na Amazônia (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 240, de 1962, aprovado na sessão de 18 do corrente), dependendo de 
pareceres das Comissões de Economia e de Finanças. 

O projeto encontra-se nas Comissões, não podendo, portanto, ser submetido à apreciação do 
Senado, neste momento. 

Passa-se à matéria seguinte: 
 
Item 4 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 246, de 1962, em que o Sr. Senador Lima Teixeira, 

Líder da Maioria em exercício solicita urgência nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1962, que dispõe sobre o pagamento a lavradores de cana que 
forneçam usinas de açúcar ou destilarias e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A matéria figurará na Ordem do Dia da terceira sessão ordinária subseqüente à presente. 
 
Item 5 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 245, de 1962, em que o Sr. Senador Lima Teixeira, 

Líder da Maioria em exercício solicita urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 12 de 1962, que institui a gratificação natalina para o 13º mês de salário para 
os trabalhadores em atividades privadas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder da Maioria. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, acabo de receber apelo dos Líderes das diversas bancadas 

desta Casa, no sentido de que retire o requerimento de urgência para o projeto que concede o décimo 
terceiro mês aos trabalhadores de empresas privadas. 
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Não tenho como recusar a solicitação, mormente porque o propósito daqueles que me fizeram esse 
pedido é precisamente o de que as Comissões sejam ouvidas e ofereçam parecer. Acresce que outros Srs. 
Senadores aguardam a vinda a plenário do projeto de participação dos trabalhadores nos lucros das 
empresas, a fim de que, apreciando as duas matérias, se procure solução que corresponda aos anseios dos 
trabalhadores brasileiros, em suas reivindicações de melhores salários e participação nos lucros das 
empresas. 

Com esse objetivo, solicito a V Ex.ª a retirada do requerimento de urgência que apresentei como 
Líder da Maioria nesta Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A Presidência acaba de receber requerimento escrito do 
nobre Senador Lima Teixeira. (Pausa.) 

Vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 249, DE 1962 

 
Requeremos a retirada do Requerimento nº 245, de 1962. 
Sala das Sessões, 23 de maio de 1962. – Lima Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em virtude da deliberação do Plenário, o projeto é retirado 

da Ordem do Dia. 
 
Item 6 
 
Eleição da Comissão Especial que deverá dar parecer sobre o Projeto de Emenda à Constituição nº 

2, de 1962, que institui nova discriminação de rendas em favor dos municípios brasileiros. 
Enquanto se preparam as cédulas para a votação da Comissão Especial, vou submeter ao Plenário o 

Requerimento nº247, do nobre Senador Lima Teixeira, lido no expediente no qual S. Ex.ª solicita 
autorização, nos termos do art. 49 da Constituição e do art. 40 do Regimento Interno, para aceitar e exercer 
missão junto à Delegação do Brasil à 46ª Conferência Internacional do Trabalho, a reunir-se em Genebra. 

O requerimento depende de parecer da Comissão de Relações Exteriores. 
Dou a palavra ao nobre Senador Afrânio Lages, designado para relatar a matéria. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, tendo sido convidado a participar da Delegação do Brasil 

à 46ª Conferência Internacional do Trabalho, a reunir-se proximamente em Genebra, o nobre Senador Lima 
Teixeira solicita do Senado a necessária autorização para aceitar e exercer essa missão. 

O nobre Senador Lima Teixeira é o Presidente da Comissão de Legislação Social desta Casa. 
Portanto, a Comissão de Relações Exteriores nada tem que opor à solicitação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Na sessão do dia 10 pp., o nobre Senador Paulo Fender foi autorizado pela Casa, a acompanhar os 

trabalhos da Conferência do Desarmamento, em Genebra, tendo sido, por equivoco, declarado na ocasião 
que seria em substituição ao nobre Senador Victorino Freire, que pedira licença de 120 dias. 

A designação do Senador Paulo Fender era para acompanhar os trabalhos da Conferência 
Internacional do Trabalho, em Genebra, e não tinha relação com o pedido de licença do Senador Victorino 
Freire. O equívoco nasceu de ambos os requerimentos terem sido votados na mesma oportunidade. 

Com este esclarecimento, solicito que a Comissão de Relações Exteriores  
se pronuncie sobre se está de acordo com a retificação elo requerimento, nos termos 
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em que a Presidência acaba de anunciar, formulado pelo Senador Paulo Fender, na sessão de 10 do 
corrente. 

Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, desejaria que V. Ex.ª repetisse a pedido do nobre 

Senador Paulo Fender. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – O pedido do nobre Senador Paulo Fender foi anunciado 

como tendo sido designado para participar da Delegação do Brasil à Conferência do Desarmamento, 
reunida em Genebra, ao invés de ter sido anunciada para participar dos trabalhos da Conferência 
Internacional do Trabalho, em Genebra. 

Houve essa confusão e, na oportunidade, o Presidente da sessão comunicou ao plenário que esse 
fato era conseqüência do pedido de licença do Senador Victorino Freire, o que, entretanto, não constava 
do requerimento do Senador Paulo Fender. 

Assim sendo, a Presidência indaga da Comissão de Relações Exteriores se está de acordo em 
retificar o seu parecer anterior, ou seja no sentido de que a autorização do Senador Paulo Fender é para 
participar da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, e não da Conferência de Desarmamento 
realizada nessa mesma cidade. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, a Comissão de Relações Exteriores nada tem que opor à 
retificação. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Gilberto 

Marinho. 
O SR. GILBERTO MARINHO (pela ordem): – Sr. Presidente, somente um esclarecimento a mais. 
Houve, de fato, uma omissão da Mesa e aquele brocardo latino a justifica de sobejo – Post hoc ergo 

propter hoc. 
Como fora lido anteriormente um requerimento de licença do Sr. Senador Victorino Freire e em 

seguida, uma designação do Sr. Senador Paulo Fender pendente de parecer da Comissão de Relações 
Exteriores para posterior deliberação do Plenário, inferiu-se que houvesse conexão entre as duas matérias, 
sendo o segundo pedido decorrência do primeiro. 

V. Ex ª explicou com clareza meridiana que não existe a menor correlação e que o equivoco defluíra 
tão-somente da quase simultaneidade da leitura dos dois documentos. 

É evidente que o pedido de licença do eminente Senador Victorino Freire não podia trazer como 
conseqüência a sua substituição, pois S. Ex.ª estava autorizado pelo Plenário a desempenhar missão a 
convite do Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – O Parecer da Comissão de Relações Exteriores é 
favorável. Os Srs. Senadores acabam de ouvir o esclarecimento prestado pelo nobre Senador Gilberto 
Marinho, com o que o assunto parece-me ficar suficientemente elucidado. 

Os Srs. Senadores que aprovara o parecer da Comissão de Relações Exteriores queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
A sessão vai ser suspensa por 5 minutos para o preparo das cédulas relativas à eleição da Comissão 

Especial que deverá dar parecer sobre o Projeto de Emenda à Constituição nº 2, de 1962 
Está suspensa a sessão. 
(A sessão é suspensa às 16 horas e 40 minutos e reaberta às 16 horas e 45 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Está reaberta a sessão. 
A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs.Senadores. 
 
Item 7 
 
Eleição da Comissão Especial que deverá dar parecer sobre o Projeto de Emenda à Constituição nº 

2, de 1962, que institui nova discriminação de rendas em favor dos Municípios brasileiros. 
O Sr. 1º-Secretário procederá à chamada que será feita de norte para sul. 
Procede-se à chamada 
Respondem à chamada e votam os Srs. Senadores: 
Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – Sebastião Archer – Eugênio Barros – Mathias Olympio – 

Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Argemiro de Figueiredo 
João Arruda – Barros Carvalho – Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Ovídio Teixeira – 
Aloysio de Carvalho – Ary Vianna – Lutterback Nunes – Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Moura 
Andrade – Lino de Mattos – Padre Calazans – Pedro Ludovico – José F eliciano – Filinto Müller – Lopes da 
Costa – Gaspar Velloso – Irineu Bornhausen – Mem de Sá – Güido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram 33 Srs. Senadores. 
Vai-se proceder à verificação do número de sobrecartas. (Pausa.) 
O número de sobrecartas confere com o número de votantes. 
Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 
Foi eleita a seguinte Comissão: 
Jefferson de Aguiar – Silvestre Péricles – Ruy Carneiro – Lobão da Silveira – Ary Vianna – Menezes 

Pimentel – Milton Campos – Heribaldo Vieira – Afrânio Lages – João Villasbôas – Daniel Krieger – Lourival 
Fontes – Nogueira da Gama – Barros Carvalho – Aloysio de Carvalho – Lino de Matos. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 
 

Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1957, emendado 
pela Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a não aplicação, ao extranumerário mensalista, diarista ou 
tarefeiro julgado incapaz por motivo de acidente em serviço ou em virtude de moléstia profissional ou 
doença especificada em lei, das normas estabelecidas no Decreto-Lei nº 3.768, de 28 de outubro de 1949 
(em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 142, de 1962, aprovado na sessão de 26 de abril findo). 

 
2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1962 (nº 764, de 1959, na Casa de 
origem), que assegura isenção do imposto de renda e adicional de renda, pelo prazo de 15 anos, às 
indústrias de beneficiamento e de artefatos de borracha e as de beneficiamento e tecelagem de juta, 
localizadas na Amazônia (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 240, de 1962, aprovado na sessão de 18 do corrente), dependendo de 
pareceres das Comissões 

– de Economia; e 
– de Finanças. 

 
3 
 

Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo  
nº 3, de 1962, originário da Câmara dos Deputados (nº 98, de 1961, na Casa de 
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origem), que aprova o acordo sobre transportes aéreos regulares entre o Brasil e o Japão, firmado no Rio 
de Janeiro, em 14 de dezembro de 1956 (redação oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 
128, de 1962). 

4 
 

Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1962, que 
considera de utilidade pública o Círculo Operário de Caetité, com sede na cidade de Caetité, Estado da 
Bahia (redação oferecida pela Comisão de Redação em seu Parecer nº 129, de 1962). 

 
5 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 1961 (nº 3.928, de 1958, na Casa 
de origem), que dá nova redação ao nº 2, da letra b, do art. 102 do Estatuto dos Militares (Decreto-Lei nº 
9.698, de 2 de setembro de 1946) e dá outras providências, tendo: 

PARECERES sob nºs 572 é 573, de 1961, das Comissões 
– de Constituição e Justiça, favorável, lembrando a necessidade de ser retificada a ementa; 
– de Segurança Nacional, favorável. 
Nota: Projeto retirado da Ordem do Dia na sessão de 6 de novembro de 1961 para audiência dos 

Ministros das pastas militares (diligência cumprida) sendo os seguintes os pareceres: do Ministro da 
Marinha – não vê inconveniência no projeto, sugere porém a inclusão no art. 103, dos Guardas-Marinhas, 
dos alunos do Colégio Naval e os das Escolas de Aprendizes-Marinheiros; do Ministro dá Aeronáutica – 
contrário à aprovação do projeto em vista de o atual Estatuto dos Militares já atender aos reclamos militares 
e sociais; do Ministro da Guerra – favorável à atualização do art. 102 e contrário a qualquer modificação no 
art. 103. 

6 
 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 4, de 1962, de autoria do Sr. Senador 
Auro Moura Andrade, que declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, no 
Estado de São Paulo (aprovado em 1ª discussão em 10-5-62), tendo: 

PARECERES FAVORÁVEIS sob nºs 98 e 99, de 1962, das Comissões 
– de Constituição e Justiça; e 
– de Saúde. 

7 
 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1962, de autoria do Sr. Senador 
Auro Moura Andrade, que declara de utilidade pública o Hospital Santo Amaro, de Guarujá, Estado de São 
Paulo, tendo 

PARECERES sob nºs  107 e 108, de 1962, das Comissões 
– de Constituição e Justiça, favorável, com a emenda que oferece, sob nº 1-CCCJ; 
– de Saúde Pública, favorável ao projeto e à emenda. 

 
8 
 

Discussão, em turno único, do Parecer nº 130, de 1962, da Comissão de Constituição e Justiça, 
sobre o Ofício nº 11, de 10-1-61, da Secretaria da Agricultura do Estado de Mato Grosso, que encaminhou 
ao Senado o processo sobre o Espólio de João Clímaco Vidal em que pretende obter do Estado o titulo 
definitivo de concessão de venda de 63.124 hectares de terras devolutas, situadas no Município de Campo 
Grande (parecer favorável ao requerente por julgar que o contrato de compra e venda do lote "Aldeia" tem a 
data de 1º de maio de 1918, confirmado por sentença judicial passada em julgado, datada de 28-1-1925 e 
que não se realizou até a presente data por culpa do Estado de Mato Grosso). 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 5 minutos.) 
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49ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 24 DE MAIO DE 1962 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E NOVAES FILHO 
 

Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs.Senadores: 
Zacharias de Assumpção – Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – Sebastião Archer – Mathias 

Olympio – Fausto Cabral – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo 
Fernandes – João arruda – Novaes Filho – Jarbas Maranhão – Barros Carvalho – Afranio Lages – Silvestre 
Péricles – Lourival Fontes – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de. Carvalho – Ary Vianna – 
Lutterback Nunes – Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas – Nogueira da Gama – Moura 
Andrade – Lino de Mattos – Padre, Calazans – Pedro Ludovico – José Feliciano – Filinto Müller – Lopes da 
Costa – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – Saulo Ramos – Irineu Bornhausen – Mem de Sá – Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A lista de presença acusa o comparecimento de 39 Srs. 
Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessão. Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que é, sem debate, aprovada. 
O Sr. 1º-Secretário Iê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Prestação de contas da cota do Imposto de Renda recebida das Prefeituras Municípais. 
– do Prefeito Municipal de Cipotânea, MG; 
– do Prefeito Municipal de Dores de Campos, MG; 
– do Prefeito Municipal de Frutal, MG; 
– do Prefeito Municipal de Natércia, MG; 
– do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo, MG; de Senhora dos Remédios, MG; 
– do Prefeito Municipal de Nioaque, MT; 
– do Prefeito Municipal de Orlândia, SP; 
– do Prefeito Municipal de Campo Mourão, PR. 
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OFÍCIOS 
 

Do Sr. 1º-Secretário da Câmara dos Deputados, nºs 735, 737 e 743, encaminhando autógrafos dos 
seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 1962 

 
(Nº 3.001, de 1961, na Câmara) 

 
Estabelece condições mínimas de conforto àqueles que trabalham em estabelecimentos comerciais. 
Art. 1º – O art. 180, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a ter a seguinte redação: 
"Para evitar a fadiga, será obrigatória a colocação de assentos nos locais de trabalho, destinados à 

utilização pelos empregados." 
Art. 2º – O § 1º e suas letras, do art. 223 da mesma lei, passam a ser assim redigidos: 
"Nos casos de infração ao artigo 180, a multa será de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), diários, até o 

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

(À Comissão de Legislação Social.) 
 

PROJETO DE LEI DA GAMARA Nº 36, DE 1962 
 

(Nº 3.733, de 1958, na Câmara) 
 

Altera o imposto de faróis fixado no Decreto-Lei nº 5.406, de 14 de abril de 1943. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os navios estrangeiros que demandaremos portos do Brasil, procedentes de portos 

estrangeirais ou nacionais, com carga ou em lastro, conduzindo passageiros ou não, arribados ou em 
franquia, ficam obrigadas ao pagamento do imposto de faróis, na importância de Cr$ 10.000,00 (dez mil 
cruzeiros). 

Parágrafo único – Esse imposto será devido tantas vezes quantas forem as entradas que derem ditos 
navios em qualquer porto, nacional, tanto na viagem de direitura como na torna viagem. 

Art. 2º – O imposto referido nesta lei, não incidirá: 
§ 1º – Sobre as embarcações estrangeiras arrendadas no Lóide Brasileiro e à Companhia Nacional 

de Navegação Costeira. 
§ 2º – Sobre as embarcações estrangeiras que, saídas de um porto onde hajam pago o imposto, 

tocarem ou derem entrada em outro do mesmo Estado, em regressarem ao mesmo porto donde tenham 
saído por motivo de arribada ou força maior. 

§ 3º – Sobre as embarcações estrangeiras arribadas por motivos humanitários de salvação de vidas, 
para aquisição de medicamentos, água, víveres, material de custeio, reparos necessários, desembarque de 
náufragos ou doentes, não realizando receita no porto. 
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§ 4º – Sobre as embarcações de instrução ou de guerra, desde que não façam operação de carga ou 
descarga, e sobre os navios que conduzirem expedição científica, sempre que são façam operação de 
comércio. 

§ 5º – Sobre as embarcações de lotação inferior a 1.000 (mil) toneladas de carga. 
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.) 
 

PROJETO DE LEI DA GAMARA Nº 37, DE 1962 
 

(Nº 1.075, de 1959, na Câmara) 
 

Concede pensão mensal de Cr$ 6.000,00 a Dona Vitória Georgina Braga de Castro, filha do Capitão 
Sebastião Antônio Rodrigues Braga, herói da Guerra do Paraguai. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida à viúva Vitória Georgina Braga de Castro, filha do Capitão Sebastião Antônio 

Rodrigues Braga, herói da Guerra do Paraguai, pensão mensal de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros). 
Art. 2º – A despesa decorrente da execução desta lei, correrá à conta da verba orçamentária 

destinada ao pagamento dos demais pensionistas a cargo do Ministério da Fazenda. 
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
(À Comissão de Finanças.) 

 
PARECER Nº 137, DE 1962 

 
Redação do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 138, de 1961 (nº 439-B, de 1959, 

na Casa de origem). 
 
Relator: Sr. Lourival Fontes 
A Comissão apresenta a redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 

138, de 1961 (nº 439-B/59, na Casa de origem), que aplica aos radialistas profissionais as disposições da 
Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 11 de maio de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente – Lourival Fontes, Relator – 
Ruy Carneiro – Lobão da Silveira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 137, DE 1962 

 
Redação do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 138, de 1961 (nº 493-B, de 1959, na Casa 

de origem), que aplica aos radialistas profissionais as disposições da Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, 
e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Aplicam-se aos radialistas profissionais, no que couber, as disposições da Lei nº 3.529, de 

13 de janeiro de 1959, que dispõe sobre a aposentadoria 
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dos jornalistas profissionais, e as constantes aos arts. 67 a 71, Subseção V, Capítulo III, do Decreta nº 
48.959-A, de 12 de setembro de 1960. 

Art. 2º – Considera-se radialista profissional aquele que, trabalhando em empresa de rádio ou 
televisão, mediante remuneração habitual, esteja compreendido no âmbito da categoria profissional dos 
radialistas, representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão, e registrado no 
Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, na forma da legislação em vigor. 

Art. 3º – As dúvidas oriundas da aplicação desta lei serão resolvidas pelos órgãos competentes do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

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

PARECER Nº 138, DE 1962 
 

Redação do vencido na discussão única do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
18, de 1957. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes 
A Comissão apresenta a redação do vencido, na discussão única do Substitutivo da Câmara ao 

Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1957, que dispõe sobre a não aplicação das normas estabelecidas no 
Decreto-Lei nº 3.768, de 1941, a partir da vigncia da Lei nº 1.050, de 1950, aos extranumerários 
mensalistas, diaristas ou tarefeiros julgados incapazes por motivo de acidente em serviço, de moléstia 
profissional ou por doença especificada em lei. 

Sala das Comissões, 11 de maio de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente – Lourival Fontes, Relator – 
Ruy Carneiro – Lobão da Silveira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 138, DE 1962 

 
Redação do vencido na discussão única do Substitutivo da Câmara ao Projeto do Senado nº 18, de 

1957, que dispõe sobre a não aplicação das normas estabelecidas no Decreto-Lei nº 3.768, de 1941, a 
partir da vigncia da Lei nº 1.050, de 1950, aos extranumerários mensalistas, diaristas ou tarefeiros julgados 
incapazes por motivo de acidente no exercício de suas atribuições, de doença profissional ou por moléstia 
especificada em lei. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Ao servidor extranumerário, de qualquer categoria, quando julgado incapaz por motivo de 

acidente no exercício de suas atribuições, de doença profissional ou de moléstia especificada em lei, 
aplicar-se-ão as disposições dos arts. 178 e 182, letra b, da Lei nº.1.711, de 28 de outubro de 1952, ficando 
derrogadas, a partir da vigência da Lei nº 1.050, de 3 de janeiro de 1950, as normas restritivas 
estabelecidas no § 4º do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.768, de 28 de outubro de 1941. 

Art. 2º – É o Poder Executivo autorizado a proceder, pelos órgãos competentes, à revisão dos 
proventos de inatividade dos extranumerários aposentados até a data desta lei, para o fim de conceder-lhes 
salário integral idêntico ao que perceberiam se estivessem em atividade. 
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Parágrafo único – Os benefícios decorrentes da referida revisão, bem como todos os seus efeitos, 
retroagirão à data em que passou a viger a Lei nº 1.050, de 1950, a que faz remissão o art. 1º 

Art. 3º – Para atender às despesas decorrentes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a tomar 
as providências necessárias à abertura do respectivo crédito especial. 

Art. 4º – A transferência do valor necessário ao pagamento dos proventos revistos na forma do art. 2º 
desta lei, será feita de conformidade com as regras estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 3.768, de 28 de 
outubro de 1941. 

Art. 5º – Esta Iei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-

Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 250, DE 1962 

 
Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de 

Resolução nº 20, de 1961, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Serviço Radiotécnico do Senado 
Federal. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1962. – Barros Carvalho, Líder do PTB – Lima Teixeira, Líder da 
Maioria – Afrânio Lages, Líder da UDN. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Nos termos do art. 328 do Regimento Interno este 
requerimento será votado no final da Ordem do Dia. 

Está finda a leitura do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos, por cessão do nobre Senador Silvestre Péricles. 
O SR. LIMO DE MATTOS: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, dois assuntos me trazem à tribuna. O 

primeiro, relativo à Indústria Nacional do Cinema, e o segundo, a um requerimento de informações dirigido 
ao Sr. Ministro da Agricultura. 

Falarei, em primeiro lugar, sobre a Indústria Nacional de Cinematografia: 
Senhores Senadores, no momento que os críticos severos e a platéia exigente do Festival de Connes 

aplaudem o filme "O Pagador de Promessas", premiando-o com a "Palma de Ouro" e, com isto, 
consagrando internacionalmente o cinema nacional, não posso deixar de congratular-me com a valorosa 
equipe que idealizou e realizou, superando todas as dificuldades e entraves e, o que é principal, vencendo a 
descrença e o pessimismo de muitos. 

E o faço duplamente jubiloso, como brasileiro que sou, e como autor que fui, quando Prefeito de São 
Paulo, do primeiro plano concreto de efetivo amparo à cinematografia nacional, então incipiente, mas já 
então, promissora. Procuramos estimular talentosos diretores, autores e atores, premiando-lhes por seus 
esforços patrióticos e amparando concretamente arrojados produtores que criam na capacidade artística e 
realizadora do povo brasileiro. Assisti com satisfação a criação, em seguida, de vários órgãos inspiradores 
na idéia por nós lançada, e que culminou com a organização do Grupo Executivo da Indústria 
Cinematográfica, depois de dessiminadas por todo o território brasileiro, inúmeras comissões estaduais de 
proteção ao cinema nacional. 
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O cobiçado lauréu outorgado ao "Pagador de Promessas" nós o interpretamos como um eloquente 
atestada dá maturidade do cinema nacional que, com um tema tipicamente brasileiro, autor, diretor, atores e 
técnicos brasileiros, conseguiu empolgar a mais requintada sensibilidade artística internacional. Está de 
parabéns o cinema nacional. 

Passo, a seguir, ao requerimento de informações dirigido ao Sr. Ministro da Agricultura, nos seguintes 
termos:  

Requeiro nos termos do Regimento interno que sejam solicitadas ao Ministro da Agricultura, as 
seguintes informações a respeito da situação dos 113 servidores do extinto Escritório Técnico na Agricultura 
(ETA – Projeto nº 6), hoje transformado em Centro de Treinamento Rural de Ipanema (CETRI): 

1) Quais as razões de ordem legal, administrativa e técnica que levaram a Ministério a transformar o 
extinto Escritório Técnico de Agricultura (ETA) em Centro de Treinamento Rural de Ipanema (CETRI). 

2) Quais as razões de ordem legal, administrativa e técnica que levaram o Ministério a não aproveitar, 
nas tabelas e folhas de pagamento do Centro de Treinamento Rural de Ipanema (CETRI) os servidores 
admitidos à conta dos recursos do Fundo de Conjunto Ex-Projeto nº 6, do extinto Escritório Técnico da 
Agricultura; admitindo, entretanto, novos servidores para o referido CETRI à conta de recursos da Verba 3 

3) Quais as razões de ordem legal, administrativa e técnica que levaram o Ministério a aplicar o 
princípio da estabilidade, estatuído na Lei nº 3483, de 8-12-58, ao pessoal, pelo CETRI à conta da Verba 3 
deixando de dar igual tratamento aos 113 servidores oriundos do extinto ETA, quando na verdade esse 
órgão transformou-se naquele; assegurando, assim; aos primeiros, o direito de se inscreverem como 
contribuintes do IAPI e IPASE; o que não acontece em relação aos citados 113 servidores do extinto ETA. 

4) Quais as razões de ordem legal, administrativa, técnica e financeira que levaram o Ministério a 
atrasar tantas vezes – e agora para mais de dez meses seguidos – o pagamento devido àqueles 113 
servidores do extinto ETA. 

5) Remeter cópias autênticas dos pareceres que justificaram a desigualdade de tratamento verificado 
em relação ao pessoal do extinto ETA, confrontado com o concedido ao pessoal da Verba 3 – CETRI, a fim 
de que tomemos conhecimento das "razões jurídicas" que estabeleceram dita desigualdade. 

6) A situação de insolvência da Cooperativa dos Funcionários de Ipanema, deve-se, apenas, às 
dificuldades criadas pelo débito dos 40 associados pertencentes ao extinto "Fundo Conjunto" – Projeto nº 6, 
ou a outras coisas? 

7) Finalmente, quais as providências tomadas pelo Ministério: a) para liquidar o pagamento dos 
salários atrasados (mais de 10 meses) dos 113 servidores do extinto ETA (Fundo Conjunto – Projeto nº 6); 
b) quais as medidas já encaminhadas no sentido de corrigir a situação jurídica dos referidos servidores, de 
modo a permitir-lhes ingressar nos quadros da Previdência Social, tal como acontece com o pessoal da 
chamada Verba 3. 

Sr. Presidente; a este requerimento faço acompanhar uma relação nominal de cento e treze 
servidores com a respectiva função data da admissão e vencimentos em atraso desde setembro de 1961, 
totalizando estes cerca de quatorze milhões de cruzeiros. 

Alguns desses servidores são credores da erário federal de importâncias insignificantes. Veja-se, por 
exemplo, a última quantia constante da relação; é de um funcionário credor de mil cruzeiros, que o infeliz 
conseguiu receber depois de passados dez anos de espera. 

 



PESSOAL GRATIFICADO DO EXTINTO "FUNDO CONJUNTO-PROJETO 6-ETA" 
 

Nº Nome Função Data da Admissão 
Gratif. mensal em 

setembro/61 
Cr$ 

    
1 Orlando Fontes Lima Engenheiro Agrônomo 7-3-53 39.600,00 
2 José Guimarães Marques de Oliveira Engenheiro Agrônomo 12-2-53 39.600,00 
3 Frank Campbell Worthington Tradutor 1º-1-58 20.000,00 
4 José Mussi Médico 16-4-58 41.250,00 
5 Ruth Vera Cruz Worthington Bibliotecária 1º-1-58 15.000,00 
6 Joaquim Monteiro Escriturário 1º-6-56 15.000,00 
7 Terezinha Smery Moliterno Tec. Econ. Doméstica 1º-1-59 12.000,00 
8 Valdir Machado Escriturário 1º-4-60 15.000,00 
9 Wilson Andrade Siqueira Escriturário 15-11-56 15.000,00 
10 Tarcízo de Souza Estoquista 15-5-58 15.000,00 
11 Otaviano Alves Carpinteiro 1º-3-60 15.000,00 
12 Alaôr Malaman Almoxarife 15-2-56 15.000,00 
13 Emílio Rosmann Monitor 28-8-60 15.000,00 
14 Antonio Carlos Perizzoto Monitor 17-8-58 15.000,00 
15 Maria Aparecida Reis Serviçal 1º-6-55 12.000,00 
16 Assumpta Pimentel Serviçal 1º-8-55 12.000,00 
17 Antonio P. Rodrigues Pestana Motorista 1º-11-60 12.000,00 
18 Victorino de Barros Filho Motorista 5-3-56 12.000,00 
19 Sinesto Higino Rosa Escriturário 1º-8-58 12.000,00 
20 Baldomiro Said Pedreiro 13-3-61 12.000,00 
21 Antonio Said Pintor 1º-5-60 12.000,00 
22 Neuza Talharini Escriturária 1º-8-61 8.160,00 
23 Benedito Marcelino Oleiro 1º-6-61 8.160,00 
24 Bernardo Sampaio de Quadros Aux. do Campo 15-2-56 8.160,00 
25 Antenor Marcelino Tratorista 1º-2-60 8.160,00 
26 Possidonio Vieira dos Santos Tratorista 1º-5-57 8.160,00 
27 Arnaldo Béra Tratorista 1º-1-56 8.160,00 
 



Nº Nome Função Data da Admissão 
Gratif. mensal em 

setembro/61 
Cr$ 

    
28 Manoel Fernandes Tratorista 1º-8-88 8.160,00 
29 Antonio Lemes de Assis Tratorista 1º-1-55 8.160,00 
30 Antonio Ferreira Tratorista 1º-7-59 8.160,00 
31 Roque Lourenço Trabalhador 1º-11-55 8.160,00 
32 Francisco Antunes Trabalhador 1º-11-55 8.160,00 
33 José Soares da Silva Trabalhador 1º-9-60 8.160,00 
34 Adir Assis de Sá Aux. de ambulatório  10-10-60 8.160,00 
35 Benedito Jorge Pereira Trabalhador 20-2-58 8.160,00 
36 David Gregorio Trabalhador 13-1-61 8.160,00 
37 Vicente Ferreira Trabalhador 1º-1-56 8.160,00 
38 João Pereira Trabalhador 26-11-56 8.160,00 
39 Antonio Pereira Trabalhador 26-11-56 8.160,00 
40 Vidal Celestino Trabalhador 1º-1-59 8.160,00 
41 Pedro Fernandes Trabalhador 1º-1-60 8.160,00 
42 Francisco Pedro da Silva Trabalhador 6-3-61 8.160,00 
43 José Maximiniano dos Santos Trabalhador 1º-2-61 8.160,00 
44 José Marcos Pinto Trabalhador 6-3-61 8.160,00 
45 Miguel Batista Trabalhador 6-3-61 8.160,00 
46 Alfredo Emíliano Lourenço Trabalhador 6-3-61 8.160,00 
47 Antonio Alves Trabalhador 6-3-61 8.160,00 
48 José dos Santos Classio Trabalhador 6-3-61 8.160,00 
49 Benedito Francisco Rodrigues Trabalhador 14-3-61 8.160,00 
50 Izidoro Fernandes Trabalhador 28-4-60 8.160,00 
51 Izidoro Garcia Trabalhador 24-6-60 8.160,00 
52 Francisco Ignácio dos Santos Trabalhador 1º-6-60 8.160,00 
53 Marcelino de Paula Vieira Trabalhador 1º-8-55 8.160,00 
54 Beclair Lizon Bigila Trabalhador 31-8-59 8.160,00 
55 José Aguiar Trabalhador 12-3-60 8.160,00 
56 Antonio Luiz Martins Trabalhador 1º-4-60 8.160,00 
 



 

Nº Nome Função Data de Admissão 
Gratif. mensal em 

setembro/61 
Cr$ 

    
57 José Fernandes Trabalhador 1º-8-55 8.160,00 
58 Braz de Oliveira Trabalhador 3-3-57 8.160,00 
59 José Luciano da Silva Trabalhador 11-12-59 8.160,00 
60 Paulo Luciano da Silva Trabalhador 11-12-59 8.160,00 
61 David Notario Sis Trabalhador 1º-1-59 8.160,00 
62 Marcolino Alves de Oliveira Trabalhador 1º-8-55 8.160,00 
63 José Francisco Lourenço Trabalhador 7-11-56 8.160,00 
64 Pedro Rodrigues de Oliveira Trabalhador 8-11-56 8.160,00 
65 Maurício Baptista Trabalhador 1º-1-56 8.160,00 
66 José Roque Trabalhador 10-8-57 8.160,00 
67 José Aguiar Rodrigues Trabalhador 3-8-58 8.160,00 
68 Guilherme Pereira Trabalhador 22-7-58 8.160,00 
69 Guilherme Crisp Trabalhador 1º-1-59 8.160,00 
70 Antonio David Miranda Trabalhador 9-8-87 8.160,00 
71 Benedito Martins Trabalhador 1º-8-58 8.160,00 
72 José Lourenço Trabalhador 1º-8-57 8.160,00 
73 Mariano do Espírito Santo Trabalhador 1º-7-57 8.160,00 
74 Pedro Honorato Rodrigues Trabalhador 1º-8-59 8.160,00 
75 Geraldo Rodrigues Trabalhador 1º-1-59 8.160,00 
76 Roque Machado Antunes Trabalhador 16-6-59 8.160,00 
77 Victor Flores dos Santos Trabalhador 1º-1-59 8.160,00 
78 Pedro Militão Trabalhador 16-6-59 8.160,00 
79 Antonio Rodrigues Miranda Trabalhador 28-9-59 8.160,00 
80 Augusto Leme Trabalhador 4-10-59 8.160,00 
81 João Batista Rodrigues Trabalhador 1º-1-60 8.160,00 
82 Antonio Cezario dos Santos Trabalhador 1º-1-60 8.160,00 
83 Antonio Mariano Rodrigues Trabalhador 1º-1-60 8.160,00 
84 Antonio Rodrigues Trabalhador 10-10-60 8.160,00 
85 José Rodrigues Trabalhador 10-10-60 8.160,00 
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setembro/61 
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86 Benedito Pereira Alves Trabalhador 10-10-60 8.160,00 
87 José Nogueira Filho Trabalhador 14-9-57 8.160,00 
88 Geraldo Copertino Aj. Torneiro 1º-4-57 8.160,00 
89 Clodoaldo Fernandes Trabalhador 8-12-58  
90 Raymundo Pereira Campeiro 1º-1-55 8.160,00 
91 João Batista Messias Trabalhador 18-3-58 8.160,00 
92 João da Graça dos Santos Trabalhador 5-5-60 8.160,00 
93 Izaque Galdino Trabalhador 1º-1-61 8.160,00 
94 Joel dos Santos Aj. Mecânico 20-6-60 8.160,00 
95 José Ferreira Trabalhador 15-11-58 4.080,00 
96 Antonio Silva Sis Trabalhador 3-8-57 4.080,00 
97 João Cezario Trabalhador 1º-1-59 4.080,00 
98 Gentil Machado Braz Trabalhador 8-9-57 4.080,00 
99 José Vicente Lourenço Trabalhador 7-7-59 4.080,00 
100 Orlando Xavier de Paiva Trabalhador 1º-7-59 4.080,00 
101 Ramiro Opasos Alvares Trabalhador 1-7-59 4.080,00 
102 Reinaldo Opasos Alvares Trabalhador 17-3-60 4.080,00 
103 Ademar Monteiro de Almeida Aj. Estoquista 16-7-60 4.080,00 
104 Paulo de Souza Oliveira Aj. Carpinteiro 1º-6-60 4.080,00 
105 João Dias de Jesus Trabalhador 1º-7-60 4.080,00 
106 José Benedito Pereira Trabalhador 22-6-60 4.080,00 
107 Jurandir Miranda Trabalhador 21-6-60 4.080,00 
108 Ary Aguiar Aj. Mecânico 14-6-60 4.080,00 
109 José Antonio Santana Filho Aj. Mecânico 10-6-60 4.080,00 
110 Osvaldo Copertino Aj. Mecânico 8-8-60 4.080,00 
111 Valdomiro Braz Trabalhador 10-3-61 4.080,00 
112 Roberto Afonso Marino Serviçal 20-3-61 4.080,00 
113 José Roberto Perizzotto Aux. Audio-Visual 20-3-61 4.080,00 
 
Observação: Demitiu-se. (*) 



PESSOAL DO EXTINTO "FUNDO CONJUNTO" – PROJETO Nº 6 – ETA 
 

Nº Nome Função que executa 
Vencimento 

em setembro/61 
Cr$ 

    
1 Agesilão Septino Pereira da Silva Administrador 20.000,00 
2 Orlando Pontes Lima Chefe de ST 15.000,00 
3 José Guimarães Marques de Oliveira Chefe do SM 15.000,00 
4 Odorico Antônio Wanderley Barreto Instrutor Chefe 15.000,00 
5 Francisco Xavier da C. Aguiar Júnior Secretário 9.000,00 
6 Wilson Machado Chefe do SA 8.000,000 
7 Darcy Alvares Pimenta Chefe do SI 8.000,000 
8 Afonso Tagiliarini Chefe do SG 8.000,000 
9 Hélio Tagiliarini Enc. Posto Meteorológico 6.000,00 
10 Miguel Arcanjo de Jesus Monteiro Enc. Audio-visual 5.000,00 
11 Renato de Andrade Siqueira Aux. Testes 5.000,00 
12 Francisco Acosta Filho Enc. Alojamento e Cozinha 5.000,00 
13 Rubens Daniel Aux. Setor de Produção 5.000,00 
14 José Luiz Cardoso Escriturário 5.000,00 
15 Frank Campell Worthington Tradutor 5.000,00 
16 Vicente Benedito Rosa Pinto Almoxarife do SG 4.000,00 
17 Eduardo Govea da Silva Guarda 3.000,00 
18 Antônio Carlos Acosta Desenhista 3.000,00 
19 Edmur Talharini Monitor 3.000,00 
20 Benedito Leite Miranda Torneiro 3.000,00 
21 Josias de Oliveira Andrade Mecânico 3.000,00 
22 Orlando Rodrigues Machado Mecânico 3.000,00 
23 João Baptista Martins Mecânico 3.000,00 
24 Francisco Luiz da Silva Ferreiro 3.000,00 
25 Pedro Perizzotto Enc. Posto Combustível 3.000,00 
26 Bernardo Sampaio de Quadros Aux. de Campo 2.000,00 
27 Valdir Machado Secretário 2.000,00 
28 Vicente de Paula Vieira Aux. Posto Met. 2.000,00 
29 Benedito Pereira Enc. Turma 2.000,00 
30 Pedro Elias da Silva Enc. Horta 2.000,00 
31 Aparicio Bonfim Enc. Turma 2.000,00 
32 Vicente Corréia de Albuquerque Enc. Pocilga 2.000,00 
33 Francisco Pereira Bueno Guarda Portão GO 1.500.00 
34 Delmino Veríssimo Enc. Turma 1.000,00 
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Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra o nobre Senador Sergio Marinho, por 

cessão do nobre Senador Lobão da Silveira. 
O SR. SERGIO MARINHO: – Sr. Presidente, agradeço ao nobre Senador Lobão da Silveira a 

gentileza de me ter permitido falar em seu lugar. 
Pedi a palavra para uma breve comunicação. Recebi do Sr. Presidente da Câmara de Mossorá o 

seguinte telegrama: 
"Senador Sergio Marinho. 
A Câmara Municipal de Mossoró hoje reunida extraordinariamente a fim de apreciar motivos que 

levaram o funcionalismo do Banco do Nordeste do Brasil a decretar greve dia doze do corrente, por 
unanimidade, resolveu apelar V. Ex.ª no sentido de interferir junto às autoridades da República a fim de 
liberarem recursos ao Nordeste e regulamentarem a lei da Sudene, possibilitando assim atendimento às 
justas pretensões àqueles servidores. 

Esclarecemos que o movimento paredista vem emocionando s opinião pública e tende agravar 
situação econômica da região, confiamos no interesse patriótico de V. Ex.ª 

Respeitosas saudações. Francisco Vicente Miranda Mota, Presidente."  
Sr. Presidente, acabo, neste momento, de enviar um despacho ao Sr. Primeiro-Ministro, reiterando-

lhe o apelo formulado pelo Presidente da Câmara Municipal de Mossoró.  
Assim, espero sejam tomadas providências a tempo, a fim de que. os funcionários do Banco do 

Nordeste possam retomar ao seu trabalho. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) – Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, quero trazer, desta Tribuna, meus agradecimentos, como 

representante, no Senado, de um Estado situado na Região Nordeste, ao Sr. Octávio Gouveia de Bulhões, 
Diretor da Superintendência da Moeda e do Crédito. 

Nesta Casa, quando discutíamos o projeto, oriundo da Câmara dos Deputados, referente aos 
depósitos compulsórios dos estabelecimentos de crédito no Banco do Brasil, ofereci emenda no sentido de 
excluir da majoração prevista naquele diploma, os bancos nordestinos. A emenda, infelizmente, não 
mereceu a aprovação desta Casa. Naquela ocasião, entretanto, fiz questão de frisar que mentos de crédito, 
sediados naquela região, tratamento especial.  

Hoje, com satisfação, observo que a recente Instrução nº 225, baixada pela da Sumoc, veio ao 
encontro daquilo que eu sustentava nesta Casa, através da emenda que ofereci, fazendo justiça ao 
Nordeste e assegurando aos estabelecimentos de crédito, sediados naquela região, tratamento especial. 

Efetivamente, dado as condições daquela vasta região brasileira – que representa uma área superior 
a quase todos os países sul-americanos, exceção do próprio Brasil e da Argentina, e com uma população 
de cerca de 25 milhões de habitantes – o Nordeste está a exigir esse cuidado, esse tratamento especial do 
Governo. 

O Sr. Diretor da Sumoc, fazendo justiça ao Nordeste, e sentindo a necessidade de um tratamento 
especial aos estabelecimentos de crédito, situados naquela região, na Instrução nº 225, assegurou esse 
tratamento especial. De modo que desejo, desta Tribuna, render-lhe minhas homenagens e apresentar-lhe 
os agradecimentos que acredito não sejam apenas meus, mas de todos aqueles que habitam a grande 
região nordestina.  
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Mas, neste momento, em que dirijo agradecimentos àquela alta autoridade monetária do País, quero 
chamar-lhe a atenção e mesmo pedir que volte suas vistas para esses estabelecimentos de crédito; células 
de bancos de maior porte do País, de modo a evitar que desviem o dinheiro ali coletado para. empregá-lo 
em outras regiões. 

Sr. Presidente, não quero, neste momento, fazer acusações, nem particularizar os bancos que, 
segundo informações que tenho, coletam depósitos no Nordeste e fazem sesu investimentos em outras 
regiões, o que considero crime não apenas contra a economia nordestina mas, sobretudo, contra a 
economia nacional! 

Deixo, portanto, daqui, meu apelo, a fim de que S. S.ª, completando esse magnífico trabalho em favor 
do Nordeste, exerça fiscalização rigorosa, no sentido de que os bancos que coletam depósitos no Nordeste, 
e que foram excluídos do recolhimento majorado do depósito compulsório ao Banco do Brasil, saibam 
corresponder à sua iniciativa e apliquem, no Nordeste, o dinheiro ali coletado. Este o apelo que desejo 
deixar consignado da tribuna desta Casa. 

Outro assunto que me trouxe à tribuna, aluda referente à matéria bancária e tratada há poucos 
instantes pelo nobre Senador Sérgio Marinho, é a greve dos empregados no Banco do Nordeste do Brasil. 

Há vários dias os Departamentos e Agências do referido Banco estão com as portas cerradas e 
paralisadas as operações, o que acarreta grave prejuízo à região. Não sei – pelo menos os jornais não 
noticiam – de qualquer providência dos altos Poderes da República no sentido de debelar a greve. Não 
venho aqui defender o ponto de vista dos grevistas que ignoro qual seja exatamente. Mas, pretendem eles 
equiparação salarial aos empregados do Banco do Brasil, ou, como li em alguns jornais, a regulamentação 
da Lei nº 3.995, que permite a dedução no pagamento do Imposto de Renda para o reinvestimento 
&investimento, considerado de alto Interesse, pela Sudene. Desconheço, portanto, quais os verdadeiros e 
reais motivos da greve dos empregados do Banco do Nordeste do Brasil, mas sei que a população, o 
comércio, a indústria e a agricultura do Nordeste sofrem prejuízos com a paralisação das transações 
daquele estabelecimento bancário. 

Dirijo, desta tribuna; veemente apelo ao Sr. Presidente do Conselho de Ministros, ao Sr. Ministro da 
Fazenda e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República no sentido de que medidas imediatas e 
urgentes sejam tomadas para fazer cessar a greve e restabelecer, com isso, o instrumento de crédito tão 
necessário nesta hora angustiosa que vive o Nordeste. 

Trata-se de um banco, uma sociedade de economia mista onde a União detém grande parcela de 
capital e o controle da administração, e não se compreende que permaneça o Governo ausente à solução 
de problema que considero de alta gravidade. 

Espero portanto que, atendendo a este meu apelo, as altas autoridades do País, atentando à 
gravidade do momento, empreguem seus esforços, a exemplo do que têm feito em outras ocasiões quando 
outras classes se declararam em greve, para dar solução, rápida e definitiva, ao movimento paredista que, 
repito, vem causando grande embaraço à economia nordestina. 

Ainda outro assunto, Sr. Presidente, quero trazer ao conhecimento do Senado. Não sei se os nobres 
colegas tiveram ciência de noticia publicada hoje na Imprensa, segundo a qual o Governo do Rio Grande do 
Norte desapropriara trinta e quatro fazendas pertencentes ao Banco do Brasil, e que lhe foram entregues 
num ajuste ou execução de divida da firma João Câmara, ali sediada. Afirma-se que o Sr. Governador 
daquela Unidade da Federação promoveu em segredo a desapropriação das trinta e quatro fazendas; 
pretende fazer o respectivo pagamento em cinco anos, e que imediatamente expediu ordens para que 
fossem ocupadas pelas Forças Policiais do Estado. 
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Sr. Presidente, parece que estamos, neste momento, num país de loucos. São as próprias 
autoridades constituídas que desprezam as leis e praticam atos dessa natureza, que em vez de procurar 
resolver problemas que a todos nós preocupam, ainda mais os agravam. Porque, se um Governador 
desapropria propriedades de uma sociedade de economia mista, da qual a União é detentora da maior parte 
do capital e responsável pela sua administração, conseqüentemente, o que não poderá ocorrer? Como 
protestar quando as Ligas Camponesas, invadirem novamente propriedades de particulares, se o Governo 
já deu o exemplo?  

O Sr. Governador Aluísio Alves não seguiu o caminho certo ao decretar a desapropriação daquela 
área de terra. S. Ex.ª deveria, isto sim, ter promovido um entendimento com a Carteira Agrícola do Banco do 
Brasil, para, através da Carteira especializada colonizar as trinta e quatro fazendas que permanecem no 
acervo daquele Banco, e estabelecer, então, o regime de redistribuição das terras. 

Sr. Presidente, temo que amanhã esse exemplo do Estado do Rio Grande do Norte seja seguido no 
meu Estado, porque temos enorme extensão territorial na qual está situada a usina Brasileiro, a terceira do 
Estado de Alagoas, cujas máquinas estão paralisadas, aproximadamente há cinco anos, com as terras em 
completo abandono, à espera, até hoje, de solução que venha reintegrá-las na economia de Alagoas, 
explorando-as convenientemente. 

A atitude do Governador do Rio Grande do Norte pode servir de exemplo a outros governantes e, se 
assim for, estaremos em breve no caos constitucional; as próprias autoridades se desentendendo, lutando 
entre si, como poderão impor respeito às normas e às leis vigentes no País? 

Neste sentido mais uma vez, dirijo um apelo às autoridades constituídas do País para que entrem 
Imediatamente em ação; não fiquem passivas, inermes permitindo que se pratiquem atos dessa natureza 
que tomem a iniciativa, promovam os entendimentos necessários para evitar o que ocorreu no Rio Grande 
do Norte! Urge encontrar soluções justas, adequadas e não demagógicas; estas em vez de levar o Brasil 
para caminho seguro, qual o de sua reestruturação agrária, cada vez mais complicam a situação e criam 
condições para um clima revolucionário do qual dificilmente poderemos sair. 

Estas as considerações que desejava fazer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, por cessão 

do nobre Senador Guido Mondin. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, no exercício da Liderança da Maioria e atendendo à 

solicitação do eminente Senador Filinto Mulher, ou ler, para conhecimento da Casa, o telegrama que S. Ex.ª 
recebeu de Petrolina, Estado de Pernambuco, para o qual solicito providências urgentes. 

Diz o telegrama: 
"Senador Filinto Müller – confiado no reconhecido espírito de compreensão do ilustre Líder venho 

apelar no Sentido de que leve ao conhecimento dessa Casa a aflitiva situação em que se encontram os 
usineiros de Caroá, única indústria extrativa da região, de elevado sentido de amparo social, enfrentando 
séria crise de custo de vida e falta de financiamento pelo Banco do Nordeste, aqui estamos paralisados, 
deixando ao desabrigo milhares de operários famintos, pois nossa produção de quinhentas toneladas neste 
município, montando em quinze milhões de cruzeiros, está sem mercado compensador. Somente o 
financiamento bancário nos permitiria continuar. Em nome de todos os mineiros desta região saberei 
agradecer. Atenciosas saudações. José Olímpio Filho – Rua Sousa Júnior, 225." 

Apelo, neste instante ao Banco do Nordeste, ao qual incumbe assistir  
à produção, especialmente nordestina, tendo em vista que os industriais do Caroá 
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veementemente solicitam que os Poderes Públicos atendam aos seus justos reclamos no sentido de um 
auxílio, por parte daquele banco, de quinze milhões de cruzeiros para o financiamento da entresafra. 

Estou certo de que o Banco do Nordeste considerará á tamisada pretensão dos produtores de Caroá 
da região nordestina. 

Sr. Presidente, tenho em mãos também outro telegrama, de dois presidentes de organizações 
sindicais com elevado número de associados, os Srs. Meçando Rachid, do Sindicato dos Rodoviários do 
Brasil, e Hugo Costa, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Açúcar, que abrangem os Estados da 
Guanabara, Rio de Janeiro, São Paulo e Mina Gerais. 

O telegrama está assim redigido: 
"Cumprimos o dever de esclarecer o povo brasileiro, por intermédio de V. Ex.ª, Líder da Maioria do 

Governo Federal, que os trabalhadores da Indústria de Refinação do Açúcar dos Estados da Guanabara, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais paralisarão as atividades no próprio dia primeiro de junho se as 
empresas de refinação do açúcar não cumprirem o acôrdo salarial celebrado perante os Ministros do 
Trabalho e da Indústria e Comércio, referente ao pagamento do aumento de cinqüenta por cento devido 
desde o mês de março. Alegam as empresas existir compromisso do Governo, fiador do cumprimento do 
referido acordo. A solução independe dos trabalhadores. Rogamos a V. Ex.ª alertar os Poderes Públicos 
para a solução Imediata, a fim de evitar a deflagração do movimento, inevitável, dada a situação de fome 
que os trabalhadores das refinarias de açúcar estão atravessando."  

Sr. Presidente, apelo veemente ao Sr. Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, como também a 
S. Ex.ª o Sr. Ministro Franca Montoro, no sentido de que, em comum, solucionem o problema, determinando 
seja cumprido o acordo para o aumento salarial dos trabalhadores da indústria do açúcar, celebrado perante 
o próprio Titular do Trabalho, Indústria e Comércio. 

O não cumprimento desse acordo poderá determinar grandes prejuízos e até mesmo a paralisação 
da indústria em setores importantes, nesta hora em que o custo de vida mais se agrava. 

Sr. Presidente, quando as classes trabalhadoras se dirigem ao Congresso Nacional, pedindo nossa 
intervenção é porque estão desejosas, naturalmente, de solução pacífica. Compete, portanto, a nós, 
representantes dos Estados é do povo, colaborar para que se resolva, em ambiente de calma ponderação 
e, sobretudo, de espírito de concórdia, essa divergência, oriunda tão-somente da falta de cumprimento de 
um convênio." 

Assim, atendemos aos apelos formulados – o primeiro dos produtores de Caroá no Nordeste, e o 
segundo dos trabalhadores das fábricas de refinaria de açúcar de vários Estados do Brasil – como Líder da 
Maioria, solicito as providências do Governo, a fim de evitarmos maiores prejuízos à Nação. 

Esta a incumbência que recebi e da qual, neste momento, dou conta perante o Senado. (Muito bem! 
Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Está esgotada a hora do Expediente.  
O Sr. 1º-Secretário irá proceder à leitura de requerimento de informações.  
É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 251, DE 1962 
 
Requeiro, nos termos do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao Ministro  

da Agricultura as seguintes informações a respeito da situação dos 113 servido- 
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res do extinto Escritório Técnico da Agricultura, (ETA – Projeto nº 6), hoje transformado em Centro de 
Treinamento Rural do Ipanema (CETRI): 

1) quais as razões de ordem legal, administrativa e técnica que levaram o Ministério a transformar o 
extinto Escritório Técnico de Agricultura (ET) em Centro de Treinamento Rural de Ipanema (CETRI); 

2) quais as razões de ordem administrativa e técnica que levaram o Ministério a não aproveitar, nas 
tabelas e folhas de pagamento do Centro de Treinamento Rural de Ipanema (CETRI) os servidores 
admitidos à conta dos recursos do Fundo de Conjunto Ex-Projeto nº 6, do extinto Escritório Técnico da 
Agricultura admitindo, entretanto, novos servidores para o referido CETRI à conta de recurso da Verba 3; 

3) quais as razões de ordem legal, administrativa e técnica que levaram o Ministério a aplicar o 
princípio da estabilidade, estatuído na Lei nº 3.483, de 8-12-58, ao pessoal pelo CETRI à conta da Verba 3, 
deixando de dar igual tratamento aos 113 servidores oriundos do extinto ETA, quando na verdade esse 
órgão transformou-se naquele, assegurando, assim, aos primeiros, o. direito de se inscreverem como 
contribuintes do IAPI e IPASE; o que não acontece em relação aos citados 113 servidores do extinto ETA; 

4) quais as razões de ordem legal, administrativa, técnica e financeira que levaram o Ministério a 
atrasar tantas vezes – e agora para mais dez meses seguidos – o pagamento devido àqueles 113 
servidores do extinto ETA; 

5) remeter cópias autênticas dos pareceres que justificaram a desigualdade de tratamento verificado 
em relação ao pessoal do extinto ETA, confrontado com o concedido ao pessoal da Verba 3 – CETRI, a fim 
de que tomemos conhecimento das "razões jurídicas" que estabeleceram dita desigualdade; 

6) a situação de insolvência da Cooperativa dos Funcionários de Ipanema, deve-se, apenas, às 
dificuldades criadas pelo débito dos 40 associados pertencentes ao extinto "Fundo Conjunto" – projeto nº 6, 
ou a outras causas? 

7) Finalmente, quais as providências tomadas pelo Ministério: a) para liquidar o pagamento dos 
salários atrasados (mais de 10 meses) dos 113 servidores do extinto ETA (Fundo Conjunto – Projeto nº 6; 
b) quais as medidas já encaminhadas no sentido de corrigir a situação jurídica dos referidos servidores, de 
modo a permitir-lhes ingressar nos quadros da previdência social, tal como acontece com o pessoal da 
chamada Verba 3. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1962. – Lino de Mattos. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 

 
Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1957, emendado 

pela Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a não aplicação, ao extranumerário-mensalista, diarista ou 
tarefeiro julgado incapaz por motivo de acidente em serviço ou em virtude de moléstia profissional ou 
doença especificada em Lei, das normas estabelecidas no Decreto-lei nº 3.168, de 28 de outubro de 1949 
(em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 142, de 1962, aprovado na sessão de 26 de abril findo). 

Em discussão a Redação Final. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação Final, queiram permanecer como se encontram. (Pausa.) 
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Está aprovada. 
É a seguinte a redação final aprovada que vai à sanção: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Ao servidor extranumerário, de qualquer categoria, quando julgado incapaz por motivo de 

acidente no exercício de suas atribuições, de doença profissional ou de moléstia especificada em lei, 
aplicar-se-ão as disposições dos artigos 178 e 182, letra b, da Lei nº 1,711, de 28 de outubro de 1952, 
ficando derrogadas, a partir da vigência da Lei nº 1050, de 3 de janeiro de 1950, as normas restritivas 
estabelecidas no § 4º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 3.768, de 28 de outubro de 1941. 

Art. 2º – É o Poder Executivo autorizado a proceder, pelos órgãos competentes, à revisão dos 
proventos de inatividade dos extranumerários aposentados até a data desta lei, para o fim de conceder-lhes 
salário integral idêntico ao que perceberiam sé estivessem em atividade. 

Parágrafo único – Os benefícios decorrentes da referida revisão, bem como todos os seus efeitos, 
retroagirão à data em que passou a viger a Lei nº 1.050, de 1950, a que faz remissão o artigo 1º 

Art. 3º – Para atender às despesas decorrentes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a tomar 
as providências necessárias à abertura do respectivo crédito especial. 

Art. 4º – A transferência do valor necessário ao pagamento dos proventos revistos na forma do art. 2º 
desta lei será feita de conformidade com as regras estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 3.768, de 28 de 
outubro de 1941. 

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

Item 2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1962 (nº 764, de 1959, na Casa de 
origem) que assegura isenção do imposto de renda e adicional de renda, pelo prazo de 15 anos, às 
indústrias de beneficiamento e de artefatos de borracha e as de beneficiamento e tecelagem da juta, 
localizadas na Amazônia (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 240, de 1962, aprovado na sessão de 18 do corrente), dependendo de 
pareceres das Comissões – de Economia e de Finanças. 

Este Projeto constava na pauta da sessão ordinária de ontem, e foi retirado por não se achar na 
mesa. Acabam de chegar o Projeto e o Parecer da Comissão de Economia. 

O Sr.1º-Secretário irá proceder à leitura do Parecer da Comissão de Economia sobre o Projeto. 
É lido o seguinte: 

 
PARECER Nº 139, DE 1962 

 
Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1962 (nº 764-B, de 1959, na 

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

Relator: Sr. Fernandes Távora 
O projeto assegura isenção de imposto de renda e respectivo adicional  

às pessoas jurídicas localizadas na Amazônia que promoveram o beneficiamento 
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ou a manufatura de matéria-prima regional – borracha, juta e similares. E contém ainda outras disposições 
complementares, relacionadas com o mesmo assunto. 

Situa-se assim a proposição na linha das iniciativas tomadas com vistas a usar o mecanismo do fisco, 
no papel de instrumental estimulador do processo de desenvolvimento econômico. 

No caso, a região que se beneficiará com a medida – a Amazônia – é uma das áreas mais extensas, 
desabitadas e subdesenvolvidas existentes dentro das fronteiras do País. 

A medida ora prevista, portanto, é de extrema oportunidade para o interesse público e é a ele 
favorável nosso parecer. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 1962. – Jarbas Velloso, Presidente – Fernandes Távora, Relator 
– Sergio Marinho – Sebastião Archer – Nogueira da Gama. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Solicito o Parecer da Comissão de Finanças, pelo Relator 
designado, o nobre Senador Lobão da Silveira. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (lê o parecer da comissão de finanças.): – 
É o seguinte: 

 
PARECER Nº 140-A, DE 1962 

 
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1962, (nº 764-B, de 1959, na 

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

Relator: Sr. Lobão da Silveira 
O presente projeto de lei visa a assegurar isenção do imposto de renda e respectivo adicional às 

pessoas jurídicas sediadas na Amazônia que vêm promovendo empreendimentos destinados ao 
beneficiamento ou à manufatura de produtos regionais, como a borracha, a juta e semilares ou sementes 
oleaginosas. 

A proposição manda isentar do referido imposto, pelo prazo de cinco anos, as indústrias de simples 
beneficiamento daquelas matérias-primas, e pelo prazo de vinte anos as que se dedicam à indústria de 
transformação, devendo contar-se o prazo de isenção a partir da vigência da lei somente para os 
empreendimentos que estejam em atividades e a partir do início do funcionamento para as indústrias que 
vierem a instalar-se. 

Em seu artigo 2º, o projeto determina, para os efeitos da lei, a região geográfica considerada 
Amazônia, nos termos da Lei nº 1.806, de 6 de janeiro de 1953. 

São de inegáveis méritos os objetivos do projeto e o seu alto alcance, do ponto de vista econômico e 
financeiro, se depreende do seu simples enunciado. 

A região amazônica, sacrificada por tantos fatores em sua economia, encontra nas indústrias 
manufatureiras e de transformação de suas matérias-primas, elementos propulsores de seu progresso e 
fontes de divisas do mais alto valor para o País. 

As medidas consubstanciadas no projeto são, pois, das mais justas, razão por que, do ponto de vista 
desta Comissão, nada há que contraindique sua aprovação. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 1962. – Lobão da Silveira, Relator. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Os pareceres de ambas as Comissões são favoráveis. 
Em discussão o projeto. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela ordem): – Sr. Presidente, desejava do honrado relator da 
Comissão de Finanças um esclarecimento relativamente ao texto do projeto. Parece-me que a Comissão 
hão propõe nenhuma modificação. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Exatamente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quer dizer, a isenção vai até vinte anos para as usinas de 

transformação, sendo de apenas cinco anos para as indústrias de simples beneficiamento.  
Sr. Presidente, a indagação tem pertinência, porque me parece realmente exagerado o prazo de vinte 

anos para isenção de Imposto de Renda e respectivo adicional. 
O Imposto de Renda é ônus que não recai sobre a generalidade da população, como o de consumo, 

mas realmente sobrecarrega a economia privada. Basta verificar que o funcionário público paga imposto 
sobre seus vencimentos e algumas classes são privilegiadas pela própria Constituição, por exemplo: os 
professores catedráticos, os jornalistas e os escritores, que não pagam Imposto de Renda por suas 
atividades específicas. 

Tenho simpatia por qualquer iniciativa relativa à Amazônia. Seria favorável a que se desse ao 
beneficiamento da borracha qualquer outro tipo ou forma de amparo e proteção, e, na hipótese, parece-me 
que a melhor forma de amparo seria um crédito amplo, seguro, permanente. Acho, todavia, que com esse 
projeto, estamos abrindo perigoso precedente isentando do Imposto de Renda... 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – O nobre orador permite um aparte? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois não. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – A medida parece excepcional, mas não é. Já concedemos esse 

mesmo privilégio a todas as indústrias que se estabeleceram no Nordeste brasileiro para industrialização de 
matéria-prima, se não me falha a memória, naquele projeto que criou a Sudene. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não estou a par desse outro projeto, e se estivesse, no 
momento, na Casa, teria votado contra. Minha restrição é à Isenção do Imposto de Renda. Qualquer outra 
forma de proteção e amparo à indústria de beneficiamento da borracha contará sempre com o meu voto. 
Acho perigoso precedente, este que se abre. Sinto que, em sucessão a este projeto, virão outros com novas 
isenções do Imposto de Renda, e não devemos esquecer que a União tem hoje, na tributação sobre a 
renda, uma das bases mais seguras dos seus recursos financeiros. 

Estes, Sr. Presidente, os esclarecimentos que desejava prestar ao eminente Relator da matéria na 
Comissão de Finanças, justificando meu voto contrário à medida. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Continua a discussão do projeto. 
Se nenhum Sr. Senador deseja fazer uso da palavra, declararei encerrada a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. O projeto vai à sanção. 
É o seguinte: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 1962 
 

(Nº 764-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Assegura isenção do Imposto de Renda e adicional de renda, pelo prazo de quinze anos, às indústrias 
de beneficiamento e de artefatos de borracha, e as de beneficiamento e tecelagem de juta, localizada na 
Amazônia. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica assegurada isenção do Imposto de Renda e respectivo adicional, às pessoas jurídicas 

localizadas na Amazônia que promoverem o beneficiamento e de manufatura de matéria-prima regional – 
borracha, juta e similares ou sementes oleaginosas. 

Parágrafo único – O prazo de isenção, que será de 5 (cinco) anos para as indústrias de simples 
beneficiamento e de 20 (vinte) anos para as de transformação, se contará a partir da vigência desta lei para os 
empreendimentos já em atividade e do início de funcionamento para os que se venham a instalar. 

Art. 2º – Considera-se Amazônia, para os efeitos da presente lei, a região geográfica delimitada no art. 
2º da Lei nº 1.806, de 6 de janeiro de 1953. 

Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas es disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra o nobre Senador Lobão da Silveira, para 

declaração de voto. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente projeto de lei, que concede 

isenção de Imposto de Renda e taxa adicional às indústrias estabelecidas ou que venham a se estabelecer na 
Amazônia com o objetivo de aproveitar as matérias-primas locais, teve motivação num outro projeto aprovado 
– se não me falha a memória – no ano passado, quando se criou a Sudene, que visava a incentivar também, 
todas as indústrias a se estabelecerem no Nordeste brasileiro com o objetivo de aproveitar as matérias-primas 
daquela região. 

Lamentavelmente, a Amazônia tem vivido, até os dias de hoje, num estado de semicolonialismo em 
comparação com o resto do País, sendo necessário criar novas fontes de riquezas para aquelas populações. 
O objetivo do projeto é exatamente esse; desenvolver a região, aproveitando-se as matérias-primas locais, 
para, desta forma, possibilitar o maior enriquecimento da Nação. 

Os anseios da Amazônia em torna desse projeto são de tal forma, que não apenas o modesto orador, 
mas também outros Srs. Senadores daquela região, receberam telegramas dos produtores de juta, dos quais 
passo a ler um, recebida esta tarde, a propósito do projeto. 

"Em nome dos plantadores e dos industriais de juta deste Município, encarecemos o máximo empenho 
de V. Ex.ª no sentido de defender, no Senado, a projeto que isenta de Imposto de Renda, as referidas classes. 
Já obteve aprovação na Câmara dos Deputados, inclusive para que V. Ex.ª apresente emendas que 
redundem em maiores benefícios aos industriais de juta do nosso Estado, seriamente ameaçados de vultosos 
prejuízos em face do retraimento do mercado sulino e catastróficas proporções que vêm atingindo neste ano, 
a enchente do rio Amazonas, impossibilitando o aproveitamento das jutas que vão sendo submergidas, 
comprometendo elevados capitais industriais investidos pelos produtores, a título de financiamento. Daí 
resultando forte e imprevisível abalo na economia da região, baseada precipuamente nos negócios de fibras. 
Acreditamos na vossa valiosa cooperação, antecipando nossos agradecimentos, Respeitosas saudações 
Hamoy etc.; Companhia Paulista de Aniagens; Francisco Coelho etc.; Companhia Viúva Marcos Belicha 
Comércios S/A; Abraham Chocron Caiba S/A; Indústria e Comércio." 
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A produção de juta tem crescido continuamente na região Amazônica. Antigamente nosso País 
despendia grandes somas na importação dessa matéria-prima da Índia e do Paquistão. Sé incentivarmos na 
Amazônia a cultura da juta e fibras similares, dentro de pouco tempo aquela região produzirá fibra suficiente 
para abastecer as indústrias do Brasil, inclusive para exportar, pois produzimos, anualmente, vinte mil 
toneladas dessa matéria-prima. 

De há muito desejávamos que o Governo permitisse que essa sobra fosse exportada. Após várias 
tentativas, conseguimos enfim a providência governamental. 

A industrialização da juta, no local, vem, também, beneficiar grandemente nossos produtores e 
concorrer para o maior desenvolvimento dessa cultura na região Amazônica. Na cidade de Belém, 
possuíamos uma fábrica de pneumáticos e artefatos de borracha, que se viu na contingência de fechar, por 
não poder suportar o ônus dos impostos. Esse projeto, portanto, vem beneficiar grandemente aquela região. 

Agora que o Senado Federal consagra esse projeto de lei, já votado na Câmara dos Deputados, 
quero transmitir aos eminentes pares minhas congratulações por medida tão benéfica em favor da nossa 
produção. (Muito bem! Muito bem!) 
 
Item 3 
 

Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1962. originário 
da Câmara dos Deputados (nº 98, de 1961, na Casa de origem) que aprova o acordo sobre transportes 
aéreos regulares entre o Brasil e o Japão, firmado no Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1956 (redação 
oferecida pela Comissão da Redação em Seu Parecer nº 128, de 1962). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
O Projeto irá à promulgação. 
Ë o seguinte: 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1962 (nº 98, de 1961, na Casa de origem.) 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 66, nº I, da Constituição Federal, e 

eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº     1962 
 

Aprova o Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares entre os Estados Unidos do Brasil e o Japão, 
firmado no Rio de Janeiro, a 14 de dezembro de 1956. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o acordo sobre Transportes Aéreos Regulares entre os Estados Unidos do Brasil 

e o Japão, firmado no Rio de Janeiro, a 14 de dezembro de 1956. 
Art. 2º – Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Item 4 
 

Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº,  
de 1962, que considera de utilidade pública o Círculo Operário 
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de Caetité, com sede na cidade de Caetité, Estado da Bahia (redação oferecida pela Comissão de Redação 
em seu Parecer nº 129, de 1962). 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra; encerro a discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
O Projeto irá à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte: 

 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1962 que considera de utilidade pública o Círculo 

Operário de Caetité, com sede no Município de Caetité, Estado da Bahia. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É considerado de utilidade pública o Círculo Operário de Caetité, entidade civil de objetivos 

filantrópicos, com personalidade jurídica e sede no Município de Caetité, Estado da Bahia. 
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Item 5 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 1961 (nº 3.928, de 1958, na Casa 

de origem), que dá nova redação ao número 2, da letra b, do art. 102 do Estatuto dos Militares (Decreto-Lei 
nº 9.698, de 2 de setembro de 1946) e dá outras providências, tendo Pareceres sob nºs 572 e 573, de 1961, 
das Comissões – de Constituição e Justiça, favorável, lembrando a necessidade de ser retificada a ementa; 
– de Segurança Nacional, favorável. 

Nota: Projeto retirado da Ordem do Dia na sessão de 6 de novembro de 1961 para audiência dos 
Ministros das pastas militares (diligência cumprida) sendo os seguintes os pareceres: 

Do Ministro da Marinha – não vê inconveniência no projeto, sugere porém a inclusão no art. 103, dos 
Guardas-Marinhas, dos alunos do Colégio Naval e os das Escolas de Aprendizes-Marinheiros; 

Do Ministro da Aeronáutica – contrário à aprovação do projeto em vista de o atual Estatuto dos 
Militares já atender aos reclamos militares e sociais; 

Do Ministro da Guerra – favorável à atualização do art. 102 e contrário a qualquer modificação no art. 
103.  
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 252, DE 1962 
 

Nos termos do art. 274, a do Regimento Interno, requeiro a volta do Projeto de Lei da Câmara nº 87, 
de 1961, à Comissão de Segurança Nacional, a fim de ser reexaminado em face do pronunciamento dos 
Ministros Militares. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1962. – Lima Teixeira, Líder da Maioria em exercício. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em virtude do requerimento ora aprovado, o projeto sai da 

Ordem do Dia e será encaminhado à Comissão de Segurança Nacional. 
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Item 6 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 4, de 1962, de autoria do Sr. Senador 

Auro Moura Andrade, que declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, no 
Estado de São Paulo (aprovado em 1ª discussão em 10 de maio de 1962), tendo Pareceres favoráveis sob 
nºs 98 e 99, de 1962, das Comissões – de Constituição e Justiça e de Saúde 

Em discussão o projeto (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 4, DE 1962 

 
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, no Estado de São Paulo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – E declarada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, com sede na 

Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo. 
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Item 7 

 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1962, de autoria do Sr. Senador 

Auro Moura Andrade, que declara de utilidade pública o Hospital Santo Amaro, de Guarujá, Estado de São 
Paulo, tendo Pareceres (nºs 107 e 108, de 1962) das Comissões – de constituição e justiça, favorável com a 
emenda que oferece, sob nº 1-CCJ; – de Saúde Pública, favorável ao projeto e a emenda. 

Em discussão o projeto com a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados (Pausa.) 
Está aprovado. 
Em votação a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram conservar-sé sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 
O seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 1962 

 
Declara de utilidade pública o hospital Santo Amaro de Guarujá Estado de São Paulo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – E considerado de utilidade pública a Hospital Santo Amaro, mantido pela Sociedade 

Santamarense de Beneficência do Guarujá, que tem sede na cidade de Guarujá, Estado de São Paulo. 
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
É a seguinte a Emenda aprovada: 

 
EMENDA Nº 1-CCJ 

 
Redija-se o art. 1º nestes termos: 
"Art. 1º São considerados de utilidade pública o Hospital Santo Amaro, mantido pela Sociedade 

Santamarense, que tem sede na cidade de Guarujá, Estado de São Paulo, e a Santa Casa de Misericórdia 
de Vitória, no Estado do Espírito Santo..." 
 

Item 8 
 

Discussão, em turno único, do Parecer nº 130, de 1962, da Comissão de Constituição e Justiça sobre 
o Ofício nº 11, de 10 de janeiro de 1961, da Secretaria da Agricultura do Estado de Mato Grosso, que 
encaminhou ao Senado o processo sobre o Espólio de João Clímaco Vidal em que pretende obter do 
Estado, o titulo definitivo de concessão de venda de 63.124 hectares de terras devolutas, situadas no 
Município de Campo Grande (parecer favorável ao requerente por julgar que o contrato de compra e Venda 
do lote "Aldeia" tem a data de 1º de maio de 1918, confirmado por sentença judicial passada em julgado, 
datada de 28 de janeiro de 1925 e que não se realizou até a presente data por culpa do Estado de Mato 
Grosso) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A votação do Parecer implicará no arquivamento do 
Projeto. 

Em discussão o Parecer: 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, declararei encerrada a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em Votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Parecer, queiram permanecer como se acham. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O Processado será arquivado. (Pausa.) 
Na hora do Expediente, foi lido Requerimento de urgência que recebeu o número 250. 
Esclarecem os Srs. Senadoras Lima Teixeira e Afrânio Lages, Líder da União Democrática Nacional, 

subscritores do referido Requerimento, que o mesmo foi formulado nos termos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno – Urgência comum para o Projeto de Resolução nº 20, de 1961. 

Em votação. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (para uma questão de Ordem): – Sr. Presidente, mesmo se 

tratando de urgência comum, votarei contra o Requerimento por uma circunstância. 
É público que todos os Srs. Senadores estão sendo convocados para a sessão de vinte e nove ou 

trinta do corrente, para que o Senado possa votar a lei complementar. 
O projeto de Lei Complementar, Sr. Presidente, está há dois meses no Senado, com a tarefa da 

Comissão de Constituição e Justiça concluída e, até hoje não entrou em Ordem do Dia, porque não houve 
circunstâncias favoráveis ao quorum necessário à sua votação. 
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Ouvimos, ainda há pouco, patético apelo do nobre Senador Padre Calazans ao Senado, no sentido 
de que tomemos consciência das nossas responsabilidades, neste momento incontestavelmente grave para 
o País. 

O Congresso Nacional, se amanhã houver uma quebra da continuidade democrática no País, será o 
principal responsável pelas suas omissões, pelo esquecimento do que seja espírito público. 

Trata-se de proposição criando um serviço de real utilidade para o Senado Federal, mas de nenhuma 
urgência imediata. 

Se votada hoje a urgência, determinará a entrada do projeto na Ordem do Dia da sessão de terça-
feira. Se não me engano, exatamente para a sessão de terça-feira estão sendo pública e solenemente 
convocados os Srs. Senadores a fim de darem quorum para a votação da Lei Complementar. 

Não posso votar a urgência, como não votaria a urgência urgentíssima. 
Faço esta declaração porque considero impertinente, em relação a boa ordem de nossos serviços, 

colocar em regime de urgência a proposição antes de cumprir nosso dever, que já se faz demorado, de 
votar a Lei Complementar. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Diante da circunstância de haver o nobre Senador Afrânio 

Lages pedido a palavra e da declaração do nobre Senador Aloysio de Carvalho, o requerimento de urgência 
será votado amanhã. 

Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, pedi a palavra para declarar que concordo inteiramente 

com o que acaba de expressar o nobre Senador Aloysio de Carvalho. 
De fato, os Lideres, a lesa e os demais Srs. Senadores estão convocados para na próxima semana, 

darem quorum para votarmos a Lei Complementar. Penso que não haverá prejuízo em discutirmos 
normalmente o projeto na Ordem do Dia de terça ou quarta-feira. 

Quero esclarecer que este pedido de urgência foi inspirado pelo receio de que, nesta Casa houvesse 
falta de quorum durante algum tempo o que impediria fosse resolvido o problema da criação do Serviço de 
Rádio Difusão, cuja utilidade foi aqui muito bem explicada pelo nobre Senador Novaes Filho. 

De maneira que não há qualquer contradição no fato de tendo eu assinado o requerimento de 
urgência faça agora esta declaração, no sentido de que deixemos a votação do projeto em causa, para a 
próxima semana. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em vista da declaração dos Srs. Senadores subscritores 

do pedido de urgência, sobre não haver necessidade de urgência para a matéria, considero como tendo S. 
Ex.ªs retirado sua assinatura ao requerimento. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, peço a palavra 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, o requerimento é de autoria do nobre Senador Barros 

Carvalho. S. Ex.ª pediu-me, assim como aos lideres da União Democrática Nacional que o assinassem. 
Confesso que não vi qualquer inconveniente no pedido de urgência comum porque, quando a urgência é 
comum, só na terceira sessão seguinte o projeto é debatido. 
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Não estou arrependido, nem costumo recuar do que faço. Apus minha assinatura no requerimento, 

não tendo sido, entretanto, seu primeiro subscritor. 
Penso que entrando em Ordem do Dia na terça ou na quarta-feira, não prejudicará outro projeto, 

porque o único que está determinado para esse dia é o da Emenda do nobre Senador Mem de Sá... 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não se trata de emenda, e sim do projeto de Lei Complementar. 

A emenda do nobre Senador Mem de Sá é uma das emendas a essa proposição. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço o esclarecimento de V. Ex.ª 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aprovada a urgência, esse projeto entrará na Ordem do Dia de 

terça-feira, em regime de prioridade. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – São duas matérias somente, de maneira que não haverá prejuízo. 
Esta a razão porque estranhei quando se falou em urgência urgentíssima. Não era essa o meu 

propósito. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas a assinatura de V. Ex.ª está no requerimento de urgência 

urgentíssima! 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – É certo. Por isso, dizia que houve engano. Não assinei com esse propósito 

e sim para a urgência comum, mesmo porque urgência urgentíssima só é requerida em casos 
especialíssimos. Portanto, repito, houve engano. 

Quanto ao mais, Sr. Presidente, mantenho minha assinatura. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – O requerimento constará da Ordem do Dia da sessão 

ordinária de amanhã 
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos para esta oportunidade. 
Nada mais havendo que tratar, convoco os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária, a 

realizar-se hoje, às 17 horas, com a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA 
 
Discussão, em turno único, do Parecer dá Comissão de Ralações Exteriores sobre a Mensagem nº 

93, de 1962, pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado a escolha do Diplomata Sylvio 
Ribeiro de Carvalho para exercer as funções de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto 
ao Governo do Equador. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 16 horas e 25 minutos.) 



50ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 24 DE MAIO DE 1962 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 
 
Às 17 horas acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Zacharias Assumpção – Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – Sebastião Archer – Mathias Olympio – 

Fausto Cabral – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – João 
Arruda – Novaes Filho – Jarbas Maranhão – Barros Carvalho – Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Lourival 
Fontes – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Ary Vianna – Luterback Nunes – Caiado 
de Castro – Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas – Nogueira da Gama – Moura Andrade – Lino de Mattos – 
Padre Calazans – Pedro Ludovico – José Feliciano – Filinto Müller – Lopes da Costa – Alô Guimarães – 
Gaspar Velloso – Saulo Ramos – Irineu Bornhausen – Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A lista de presença acusa o comparecimento de 39 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que é aprovada sem debate. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Não há expediente a ser lido. 
Não há oradores inscritos. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nº 93/62, pela 

qual o Sr. Presidente da República submete à apreciação do Senado a escolha do Diplomata Sylvio Ribeiro 
de Carvalho para exercer as funções de Embaixador Extraordinário Plenipotenciário junto ao Governo do 
Equador. 

 
A sessão deverá ser secreta. 
Peço aos funcionários da Mesa providências nesse sentido. 
A sessão transforma-se em secreta às 17 horas e 15 minutos e volta a ser pública às 17 horas e 30 

minutos. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Está reaberta a sessão. 
Não há oradores inscritos. 
A palavra está facultada a qualquer Sr. Senador que dela queira fazer uso. (Pausa.) 
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 250, de 1962, em que os Srs. Senadores Barros 

Carvalho e Lima Teixeira (como Líder da Maioria) solicitam urgência, nos termos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Resolução nº 20, de 1961, que dispõe sobre a estrutura administrativa 
do Serviço Radiotécnico do Senado Federal. 
 

2 
 
Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1960, que estende 

aos Diretores das Secretarias do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho o 
disposto no art. 1º do Decreto Legislativo nº 5.059, de 9 de novembro de 1926 e dá outras providências 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº       , de 1962). 
 

3 
 
Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Resolução nº 47, de 1960, que suspende a 

execução do art. 67, inciso III, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, e da Lei de Organização 
Judiciária, na parte em que asseguram ao Tribunal de Justiça competência privativa para processar e julgar 
os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns, julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal 
(redação oferecida péla Comissão de Redação em seu Parecer nº 133, de 1962). 
 

4 
 
Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1954 (nº 3.727, de 

1953, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (redação oferecida pela Comissão de Redação 
em seu Parecer nº 134, de 1962). 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.) 



51ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 25 DE MAIO DE 1962 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. MATHIAS OLYMPIO 
 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Paulo Coelho – Lobão da Silveira – Sebastião Archer – Mathias Olympio – Joaquim Parente – 

Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Barros Carvalho – Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Lourival 
Fontes – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Ary Vianna – Luterback Nunes – Caiado 
de Castro – Venâncio Igrejas – Nogueira da Gama – Moura Andrade – Lino de Mattos – Pedro Ludovico –
José Feliciano – Filinto Müller – Lopes da Costa – Gaspar Velloso – Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) – A lista de presença acusa o comparecimento de 28 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que é sem debate aprovada. 
 

OFÍCIOS 
 

Nº 542/68, de 11 de abril, da Federação das Indústrias do Distrito Federal e do Centro Industrial do 
Rio de Janeiro – Transmite manifestação das referidas entidades, contrariamente ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 2/62, que determina marcação do preço de venda em mercadorias postas no comércio. 

Do Sr. Presidente do Conselho de Ministros: 
Nº 22 (nº de origem 199), de 16 de maio – Comunica haver determinado providências para obtenção 

dos esclarecimentos solicitados pelo Sr. Senador Jefferson de Aguiar em seu Requerimento nº 99, de 1962; 
Nº 23 (nº de origem 200), de 16 de maio – Comunica haver sido encaminhado ao Ministério da 

Viação e Obras Públicas o teor do discurso pronunciado pelo Sr. Senador José Feliciano sobre a execução 
do Plano Qüinqüenal de Estradas de Rodagem; 

Nº 24 (nº de origem 205), de 17 de maio – Comunica, em referência ao discurso proferido na sessão 
de 10 de abril pelo Sr. Senador Mourão Vieira, contendo apelo e sugestões da Assembléia Legislativa do 
Amazonas, relativamente a providências indispensáveis ao amparo da juticultura nacional, que o Gabinete 
já havia determinado o exame do assunto, por sugestão de Sua Excelência mesmo, tendo agora sido 
recomendado aos órgãos competentes da administração tenham na devida conta, em seus estudos, as 
novas medidas alvitradas; 

Nº 25 (nº de origem 216), de 17 de maio – Comunica haverem sido adotadas imediatas medidas, 
pelos órgãos competentes, sobre o assunto do discurso proferido na sessão de 4 de abril pelo Sr. Senador 
Paulo Coelho. 
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O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Está finda a leitura do expediente. 
Sabre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 253, DE 1962 
 
Senhor Presidente: 
O Estado de S. Paulo, prestigioso órgão da imprensa, em data de ontem, noticiou haver o Conselho 

Administrativo do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários nomeado, em caráter interino, 
algumas dezenas de pessoas estranhas ao quadro de pessoal da Instituição, para o cargo de Técnico de 
Previdência e Seguros nas principais Delegacias Regionais do País. 

Protestos começam a ser feitos, pleiteando a anulação de tais atos. Visando tomar conhecimento 
seguro das ocorrências denunciadas, requeremos sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro do 
Trabalho, as seguintes informações: 

a) se o Conselho Administrativo elo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários nomeou, 
em caráter interino, pessoas estranhas ao quadro do pessoal da Instituição, para o cargo de Técnico de 
Previdência e Seguros nas Delegacias Regionais de País e, em caso afirmativo, a relação e idade dos 
nomeados, datas das nomeações e locais onde se acham servindo; 

b) se as nomeações atenderam, entre outros, aos requisitos de longo tirocínio em assuntos de 
administração, apresentação de trabalhos especiais, participação de comissões, estágios, cursos etc.; 

c) o nível dos cargos para os quais foram feitas as nomeações. 
Sala das Sessões, 25 de maio de 1962. – Afrânio Lages. 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Tem a palavra o nobre Senador Guido Mondin. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Sr. Presidente, minha intervenção será rigorosamente breve. A Casa, 

através da Mesa, recebeu telegrama do Dr. Raul Campos, prefeito de Lagoa Vermelha, no meu Estado, o 
Rio Grande do Sul. Pede S. S.ª que, num movimento de protesto, apelamos para o Executivo, a fim de que 
não sejam cortadas as verbas destinadas, no Plano Quinquenal de Obras Rodoviárias do País, à Estrada 
BR-42 que, em certo trecho, sumamente importante, une Lagoa Vermelha a São Borja. A ligação Vacaria-
Passo Fundo, em plena construção, se ocorrer o anuncioso corte – fala-se em 40% de redução nas verbas 
– sofrerá completa paralisação. 

Para aquela região do Rio Grande do Sul, essa medida importará num verdadeiro desastre, porque 
sabemos que estrada paralisada é estrada destruída. A região do meu Estado onde se constrói a BR-43, é 
de intensa produção de cereais, particularmente o feijão, o milho e a soja. Embora de maneira precária, 
esses cereais circulam, não só no sul e no norte do Estado, como no Norte do País. Conseqüentemente, 
trata-se de estrada de suma importância para o escoamento da produção riograndense. 

O Plano Quinquenal, destina dois bilhões e trezentos e noventa e cinco milhões de cruzeiros à 
construção dessa estrada. Por certo, uma quinta parte dessa importância ser a aplicada, pelo menos na 
pavimentação do trecho Vacaria – Passo Fundo. Entretanto, a aplicar-se o Plano de Economia, ocorrendo, 
conseqüentemente, o corte das verbas destinadas à pavimentação da BR-43 o trecho a que me refiro não 
será completado e o Rio Grande do Sul ficará seriamente prejudicado. 

Sr. Presidente, atendendo ao telegrama do Prefeito de Lagoa Vermelha, apelamos para que o 
Executivo, ao examinar o Plano de Economia, recorde-se de que será muito mais prejudicial à Nação não 
suprir o Departamento com a verba necessária ao prosseguimento das obras, do que a própria economia 
que se pretende fazer. 
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Este o apelo que faço, para com ele registrar nossa atenção à solicitação do Prefeito de Lagoa 

Vermelha, acrescentando que procurarei entender-me com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Presidente 
da República, a fim de fazer sentir a S. Er.as que apesar do Plano de Economia, não se deve retirar, no setor 
rodoviário, nenhuma importância destinada, este ano, à construção, da BR-43, particularmente no trecho 
compreendido entre Vacaria e Passo Fundo. 

É só, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Tem a palavra o nobre Senador José Feliciano. 
O SR. JOSÉ FELICIANO: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, o pagamento da Cota do Imposto de 

Renda aos Municípios deverá ser feito, pelo Ato Adicional nº 5, no terceiro trimestre de cada ano. Se não for 
possível, como já nos referimos, a antecipação do pagamento de cinqüenta por cento da cota, seria de toda 
a conveniência que fosse efetuado, então, o pagamento no próximo mês de julho, a fim de que os Prefeitos 
Municipais pudessem estocar arroz, feijão e milho para revender ao povo, no período agudo da entre-safra 
do corrente ano. Essa providência não viria, de nenhuma forma, prejudicar outras que o Governo Federal e 
algumas entidades regionais estão tomando, ainda que estes gêneros importados fossem distribuídos aos 
pequenos. Municípios do interior, o que, certamente, não acontecerá. É de toda conveniência, pois, adquirir 
os cereais referidos no local da produção, onde não haverá grande despesa nem com transporte nem com 
distribuição e, principalmente, com a importação à base de dólar de quatrocentos cruzeiros. 

Chegam a esta Casa os clamores dos Prefeitos Municipais das pequenas cidades do interior do 
Brasil, onde o encarecimento de vida vem desorientando os administradores e inquietando as populações. 
Os Orçamentos dos Municípios são sempre ultrapassados pelos gastos as despesas ampliam-se 
diariamente. Assistem os prefeitos municipais ao agravamento dessa situação, resultado natural do 
aumento dos vencimentos dos funcionários públicos federais e, daqui a alguns dias, dos servidores 
estaduais e municipais. Mais tarde, haverá elevação, de ordem geral, dos salários mínimos. 

Agrava mais a situação a maneira inflacionária do Governo da República conduzir os negócios da 
nossa Pátria, e para piorar esse estado de coisas surgem as dificuldades de abastecimento de cereais e de 
produtos industrializados, principalmente os últimos, distantes dos centros de industrialização. 

O Governo da República, numa área muito mais ampla de tributação fiscal, aumenta sua receita para 
cobrir as despesas, além de contar com a máquina inflacionária e com o crédito exterior e operações de 
crédito. Já os Estados estão restritos a bem menor competência fiscal, sem contar com perspectivas de 
ampla assistência financeira de qualquer outro órgão público. 

Os Municípios vêm diminuir suas possibilidades de atendimento às populações, no que há de mais 
fundamental e que exigem como mínimo indispensável à sua sobrevivência. Acresce que o Governo 
Federal se preocupa com a alimentação nos grandes centros populacionais da nossa Pátria, onde dispõe 
de órgãos de controle de preços e de abastecimento, numa ação muito mais ampla de repressão aos 
açambarcadores e, principalmente, de ação imediata por intermédio de verbas especiais para compras por 
esses órgãos. Tem ainda o Governo Federal a força militar que lança para coibir qualquer desatenção às 
normas de abastecimento ao povo; além de uma série de outras medidas coercitivas. 

Os Estados, no entanto, dispõem de menores recursos, mas ainda os têm, pois há, a força policial 
para corrigir os excessos. E os Municípios? Que fazer? Qual a providência a tomar? Os órgãos de controle 
de preços e de abastecimento, nos Municípios do interior do Brasil, não funcionam por falta de recursos 
financeiros, e quando o fazem, às vezes, é para piorar a situação. 

Assim de braços cruzados os prefeitos são obrigados a assistir ao quadro  
doloroso do estiolamento da vida de suas cidades, e diante da ameaça de fome 
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não têm direitos a alegar para coibir os abusos, nem recursos financeiros para enfrentar o problema 
alimentar. Desse modo, cinge-se o prefeito municipal às obras fundamentais, já que aquelas necessárias ao 
desenvolvimento não pode realizar-se, e nem poderia aspirar obras de grande vulto. 

Vemos que, realmente no quadro nacional a situação é sui-generis. Quando no Rio de Janeiro, centro 
de grande consumo, o arroz e o feijão estão a ordem de cinqüenta e cinco e cinqüenta e oito cruzeiros 
aproximadamente, no interior esses cereais alcançam cifras elevadas para o pequeno poder aquisitivo do 
povo. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOSÉ FELICIANO: – Com muita honra. 
O SR. LUDOVICO: – Nas Capitais é que esses problemas se tornam angustiosos; nos Municípios, a 

situação é mais tolerável, porque cada qual tem recursos mais fáceis e possibilidade de comprar 
diretamente do produtor, o que torna a vida mais barata. Nas Capitais, a coisa é muito mais difícil. Ontem, 
por exemplo, li nos jornais que o feijão no Rio de Janeiro está sendo vendido a cinqüenta e cinco cruzeiros 
o quilo; em Brasília, está a duzentos cruzeiros. Isto significa que as autoridades governamentais não tomam 
conhecimento dessa situação, do contrário, isso não aconteceria. Não é a alta de mercadoria, mas sim, a 
especulação e a ganância que estão tomando conta deste País. De há muito que me bato neste particular, 
provando que a ganância e a especulação são as causas maiores da profunda crise que atravessamos. É 
necessário que o Governo olhe com muito cuidado as nossas condições de vida, para que isto não se 
constitua no estopim do barril de pólvora sobre o qual estamos sentados. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – O aparte de V. Ex.ª situa, ainda mais seriamente, o problema a que nos 
referimos. Acresce que nas cidades do interior há ainda as dificuldades naturais dos que adquirem produtos 
industrializados. 

Nosso discurso é sobretudo de advertência, porque, além de os órgãos controladores de preços e de 
abastecimento, no interior não terem ação eficiente, dada principalmente a falta de recursos financeiros, 
acresce que nos Municípios, quando os açambarcadores tomam conta dos produtos, não existe para o 
Prefeito e para as autoridades locais nenhuma providência ao alcance de sua iniciativa e de sua 
competência. 

Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os produtores agrícolas do País estão aguardando 
soluções de crédito nos órgãos governamentais, dentre os quais o Banco do Brasil, através de sua Carteira 
Agrícola. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOSÉ FELICIANO: – Com muita honra. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V. Ex.ª tem inteira razão quando afirma que os produtores do País 

estão aguardando crédito. Somente por meio do crédito financeiro à lavoura e à pecuária é que se poderá 
estimular a produção no País. Sem esse crédito, nada se poderá fazer. O custo de vida não será contido 
enquanto o Governo não se dispuser à ação, com a finalidade de produzir, e enquanto não conceder ajuda 
aos Municípios do interior, que se dedicam a produção de gêneros alimentícios e à pecuária. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª minha intervenção? É justamente para contra-apartear 
o nobre Senador Lobão da Silveira. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Perfeitamente. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Pelo contrário, do Governo Juscelino Kubitschek até hoje o Governo 

tem financiado a agricultura. V. Ex.ª mesmo sabe que os Municípios goianos de Itumbiara, Santa  
Helena, Rio Verde e Goiatuba, neste ano, tiveram a produção de cinco milhões de sacas de arroz.  
Todos os lavradores, financiados pelo Governo, compraram tratores, colhedeiras, enfim, todo o neces- 
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sário à lavoura, e tanto assim que os Municípios produziram muito. O Governo, portanto, não tem estado tão 
afastado das necessidades dos agricultores. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite o nobre orador que eu responda o contra-aparte do nobre 
Senador Pedro Ludovico? 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Pois não! 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – O contra-aparte de S. Ex.ª vem corroborar, reafirmar o que eu 

dissera. Se os Municípios que V. Ex.ª citou apresentaram grande produção, ela foi motivada exatamente 
pelo financiamento recebido do Governo. No meu Estado, e nos Estados do Norte, não há financiamentos, 
e em certos Bancos, na minha Região, não se desconta sem "pistolão", sem ordem superior, um simples 
título de cem mil cruzeiros. Vê V. Ex.ª a situação à que chegou o crédito no meu Estado. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Multo obrigado aos nobres colegas pelos apartes. 
Na época oportuna da operação bancária de financiamento para a próxima safra, há o retraimento do 

Banco do Brasil em atender às solicitações dos produtores. Chegam até nós os reclamos dos produtores do 
Ceará, e de muitos outros Estados, pedindo a abertura das Carteiras de financiamento e, mesmo, a 
ampliação dos negócios creditícios para os produtores, pecuaristas e agrícolas. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª mais um aparte? 
O SR. JOSÉ FELICIANO: – Perfeitamente. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Acontece que no Ceará e em outros Estados do Nordeste está 

chovendo torrencialmente. Quer dizer, é a época do plantio, o Governo deveria acudir aqueles Estados com 
financiamentos, porque no Nordeste, quando chove, tudo reverdece, vem a fartura, as colheitas são 
abundantes. Há dois anos quando choveu no Ceará, tal foi a safra do feijão que o produto transportado em 
barcas e em canoas, era através dos rios, até os confins da Amazônia. As terras são de tal porte, a 
exuberância do solo é tal, que a região nordestina nos abastecia a todos. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – V. Ex.ª, em seu aparte, nos dá mais um motivo para argumentação. No 
setor da pecuária e da lavoura, em todo o País, temos, no âmbito federal, apenas o Banco do Brasil para 
assistir os produtores do campo que se dedicam aos ramos da pecuária e da lavoura. E o Banco do Brasil, 
em todo o País, tem menos de quinhentas Agências. Daí a enorme dificuldade, não só por esse pequeno 
número de agências, como pela deserção que hoje se verifica em todo o País, da área de produtores de 
cereais para o comércio comum. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª mais um aparte? 
O SR. JOSÉ FELICIANO: – Perfeitamente. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Acabo de receber do nobre Senador Gaspar Velloso a edição de 

hoje do Diário de São Paulo, onde há referência à situação da lavoura maranhense. V. Ex.ª verificará que, 
sem crédito, e sobretudo sem organização nacional, o Brasil é um País desorganizado, e disso decorre a 
atual situação. Diz o jornal: 

"Ameaçada de perder-se a colheita de seis milhões de sacas de arroz. Delegação de produtores 
maranhenses encontra-se no Rio, pleiteando o amparo do Governo." 

Enquanto há fome de arroz em quase todo o País, o Maranhão está ameaçado de perder seis 
milhões de sacas por falta de financiamento. Isso corrobora todas as nossas afirmativas em torno do 
problema. 

O SR. JOSÉ FELICIANO: – Assim, Sr. Presidente, as providências necessárias são urgentes.  
E há a salientar, o que vimos de constatar, pelo relatório do Banco do Brasil. A produção agrícola,  
no ano-safra 1959/60 cresceu na proporção de 6,9 por cento, e já no ano-safra de 1961 alcança apenas  
3,9 por cento. Isso demonstra a diminuição de ritmo na atividade produtora agropecuária e, conse- 
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qüentemente, o agravamento progressivo da crise de alimentação do povo brasileiro. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, por 

cessão do nobre Senador Novaes Filho. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, não era meu propósito ocupar a tribuna neste instante. 

Noto, porém, que é necessário abordar assunto político, não para provocar ambiente de celeuma ou de 
divergência entre os Partidos, embora entre eles existam motivos para tal, mas porque os jornais de hoje 
pubIicam uma série de notícias de ordem política. 

O Sr. Presidente, recordo-me, com saudade, dos meus tempos de Oposição; como atual governista, 
entretanto, não sigo esse rumo com desagrado, porque à frente do Governo está um grande amigo em que 
confio e acredito. 

Às vezes, porém, a nau navega em mar bravio e, quem está no veleiro observa, muitas vezes, os 
rigores da tempestade. Agora mesmo quem está nesta nau pode verificar que o mar é bravio, mas o 
timoneiro é bom, porque neste mar encapelado vai vencendo as dificuldades até encontrar porto seguro, e a 
ele havemos de chegar. Ouço falar a todo instante que nos aproximamos da data da desincompatibilização, 
e o Senado ainda não se manifestou sobre a complementação do Ato Adicional. 

A esta altura, Sr. Presidente, não creio que os Ministros que compõem o Conselho continuem 
confiantes de que permanecerão em seus postos sem se desincompatibilizar, porque no momento são 
realizadas reuniões no sentido de escolher os que comporão o futuro Gabinete. Julgam alguns que este 
Conselho funcionará como tampão, apenas para preencher o espaço de tempo entre o período eleitoral e o 
início das atividades do novo Congresso, após as eleições de 7 de outubro. Ignoro porquê de tal 
pensamento, todavia, argumentos são apresentados. Entre os que assim acreditam está o nobre Senador 
Mem de Sá; há, até, emenda de complementação do Ata Adicional de autoria de S. Ex.ª que vai ser objeto 
de apreciação da Casa. Não sei contudo se a emenda tem o sentido de complementar ou alterar o texto 
constitucional, para permitir aos atuais Ministros disputar postos eletivos sem que se afastem dos cargos 
que ocupam. Há, também, os que pensam – e entre estes eu me filio – que a concorrência seria desleal, 
porque, aqueles que receberam o voto de confiança do Congresso participando de um pleito como Ministro 
de Estado, disporiam da faculdade de nomear e fazer favores. O argumento é forte; não há como negar. 

Outro raciocínio também se apresenta: em função do sistema parlamentarista, seria normal que nesta 
fase os Ministros em cumprimento do texto constitucional se desincompatibilizassem para dar oportunidade 
ao Governo de organizar seu Gabinete. 

Há outro fato, relacionado com o Parlamentarismo, que vem sendo noticiado, mas nele, não encontrei 
ainda, consistência. É o da possibilidade de entendimentos entre o Partido Trabalhista Brasileiro e a União 
Democrática Nacional – noto que o nobre Senador Pedro Ludovico me observa receoso (risos) – e que a 
aliança teria tomado tais proporções, que ninguém se surpreendesse de, no futuro Gabinete, a participação 
da UDN ser muito mais acentuada em apoio do Governo. 

Vejam bem os caros colegas: são simples notícias de jornal. Possa tranqüilizar os pessedistas... 
(risos) 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Tenho a impressão de que os pessedistas não estão intranqüilos. 

Quem está é a Nação, com essa onda de boatos, cujo objetivo é diminuir o Poder do Congresso e as 
Forças Democráticas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito bem. A intranqüilidade, penso, é mais aparente.  
Não há motivos tão sérios para apreensões. O que ocorre, neste instante, é que 
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um País vizinho está pegando fogo e muita gente pensa que o fogo pode alastrar-se. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – É hora de colocar a barba de molho. (Risos.) 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O que ocorre na Argentina pode, perfeitamente, refletir-se no Brasil; pode 

haver clima, ambiente que facilite. Costumo dizer – e o disse há pouco que no barco há bons timoneiros. 
Não existe, portanto, perigo á navegação. Ouve-se, porém, rumor muito mais sério, e falo com insuspeição: 
combati e combato a atitude assumida pelo Governo cubano, que é de isolacionismo. Entretanto, Cuba foi 
um País que participou intimamente das deliberações da Organização dos Estados Americanos. 

O Brasil, essa é a verdade, até hoje vem mantendo relações diplomáticas com esse País. Agora, 
porém, há rumores de pressão que estaria havendo junto ao Governo brasileiro no sentido de que adote 
atitude que importará no rompimento de nossas relações diplomáticas e comerciais com o referido País. 

Não sei de onde provém a noticia e se ela tem raízes mais fortes, mas está sendo veiculada, talvez 
num reflexo do que ora ocorra em um País vizinho, como disse antes. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Gostaria que V. Ex.ª, como Líder da Maioria, informasse aos seus 

liderados o que há de verdade nesses rumores para os quais vem alertar a Casa. Só V. Ex.ª, na posição 
que ocupa, pode trazer a palavra oficial a respeito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quando iniciei o meu discurso – V. Ex.ª talvez não tivesse percebido – 
disse não ser meu propósito usar da palavra, neste instante, e que o fazia apenas para trazer ao 
conhecimento dos colegas alguns fatos veiculados pela imprensa. Nestas condições, não estou falando 
como Líder da Maioria, limito-me a transmitir certas notícias sobre as quais quero sentir o pensamento da 
Casa. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Está soltando um boato... (Risos.) 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Eminente Líder, permita-me V. Ex.ª um novo aparte. Não gostaria de 

cansar a Casa nem interpelo V. Ex.ª com o propósito de criar-lhe uma situação difícil. Longe de mim essa 
intenção, mesmo porque os laços de amizade que nos unem e a grande admiração que tenho por V. Ex.ª 
não permitiriam que eu assim agisse. Tenho, porém, observado, agora no Senado e na Câmara dos 
Deputados já de algum tempo a esta parte, que há uma inversão completa. Não temos oposição e quem 
reclama uma série de medidas, nesta e na outra Casa, são aqueles que, por força dos cargos e da posição 
que ocupam, deveriam, em vez de reclamar, apresentar os projetos de lei ou solicitar do Governo da 
República que os elaborasse. Gostaria que houvesse uma oposição violenta com o objetivo de solucionar 
nossas problemas mais agudos – a alto custo de vida, a reforma agrária etc. Compreenda V. Ex.ª que não 
tenho intenção de criticar V. Ex.ª, mas a nós todos. Seria oportuno que as medidas necessárias, de 
salvação nacional fossem pedidas por aqueles que têm responsabilidade para fazê-lo, no caso a Liderança 
dos Partidos que apoiam o Governo, nesta e na outra Casa do Congresso, e o próprio Governo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Neste particular, tive ensejo de comentar, há poucos dias, uma entrevista 
em que o ex-Presidente Juscelino Kubitschek declarava não ser a união nacional, a união de cúpula, o 
caminho mais acertado. Como aqui declarei, penso justamente o contrário. Nesta fase de dificuldades que o 
País atravessa, mal saído de uma crise político-militar, nada mais oportuno do que a união nacional. Através 
dela todos os brasileiros, sem distinção de cor partidária, se dispõe a ajudar o Governo a vencer 
dificuldades e a encontrar o caminho natural que todos almejamos – o progresso deste País. 

Sr. Presidente, como tenho aqui acentuado, o fato de termos adotado o  
sistema parlamentarista não tira a qualquer parlamentar o direito de criticar. Nós mesmos, 
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que compomos a Maioria – Maioria hoje constituída de todos nós, porque não sei se há oposição – temos 
feito nossas criticas. Eu próprio tenho reclamado, contra o alto custo de vida. Cheguei, ainda ontem, a citar 
um plano que elaboramos para desenvolver as lavouras de subsistência. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Ex.ª outro aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Fico muito satisfeito quando V. Ex.ª diz que traz ao Congresso um 

plano para desenvolver as lavouras. O que V. Ex.ª não pode, como Líder da Maioria, é formular criticas. V. 
Ex.ª tem que ouvir as críticas e depois trazer a palavra do Governo sobre elas. Cito um caso: hoje, por 
exemplo, o ilustre representante pessedista, Senador José Feliciano, fez discurso reclamando providências 
em relação a artigos essenciais às populações, que estão apodrecendo no interior, pela falta de transporte 
que os leve aos centros consumidores. Por casualidade, lera num jornal de São Paulo a notícia de que seis 
milhões de sacas de arroz estavam-se perdendo, no Maranhão, por falta de auxílio do Governo Federal e do 
Banco do Brasil. Como, na ocasião, o ilustre colega, Senador Lobão da Silveira, aparteava o orador, dei-lhe 
o jornal para que frizasse o fato. Que esperávamos, então, dos representantes do Governo nesta Casa do 
Congresso que, como nós, leram os jornais? Que viessem à tribuna dizer o pensamento do Governo e quais 
as providências que pretendia adotar, no caso, e nunca que os representantes da Maioria, aqueles que 
fazem parte do Governo, fossem os primeiros a reclamar o fato. Deixassem os jornais e os elementos que 
fazem oposição reclamar! Não lhe parece, meu ilustre Líder, que esta deveria ser a orientação normal, 
nesta Casa do Congresso? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Talvez fosse no sistema presidencialista, porque os campos estariam 
completamente divididos. Hoje não. Todos os Partidos participam do Governo, de maneira que o Partido 
Trabalhista, por exemplo, não pode constituir mais Maioria do que a União Democrática Nacional ou do que 
o Partido Social Democrático. Hoje estamos em pé de igualdade e do Governo participam tanto elementos 
trabalhistas, como udenistas e pessedistas. Todos nós participamos dele. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Perdão, isto não é bem a verdade. Alguns Partidos participam – o de 
V. Ex.ª, o meu, a União Democrática Nacional, mas há alguns que não tomam parte no Gabinete. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O Partido Libertador não participa. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não participa, mas acompanha. 
O SR. MEM DE SÁ: – Não acompanha coisa alguma! 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Daí os discursos de caráter oposicionista que nobre Senador 

Mem de Sá tem aqui proferido constantemente. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O Partido Libertador é quem mais ardorosamente defende o 

parlamentarismo. 
De sorte que, sendo um defensor do parlamentarismo, naturalmente, deve procurar corrigir esta ou 

aquela falha, através da palavra autorizada de seus líderes, nesta e na outra Casa do Congresso Nacional. 
Mas, sendo partido que ainda não se incorporou ao Governo, embora tenha acompanhado com entusiasmo 
a mudança do sistema governamental, muitas vezes aplaudiu a maneira com que se conduzia o Governo e 
outras vezes o criticou pelo fato de não considerar puro o parlamentarismo que adotamos o que, de fato, 
não seria possível. 

Reconheço não haver Oposição, porque os representantes do Partido Libertador não são 
oposicionistas, nada têm contra o Governo do Presidente João Goulart, não estão participando dos 
ministérios e não o defendem. São independentes. Esta a posição real do Partido Libertador. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Ex.ª mais um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
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O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª foi muito hábil e não faltou com a verdade, o que aliás nunca faz. 
Apenas habilmente, nos situou, de certa forma, próximos da realidade. Realmente aprovamos o sistema 
parlamentarista, mas nossa maior queixa é quanto ao fato de que esse sistema nasceu morto, pois tal qual 
um cordeirinho foi entregue a dois gaviões. Portanto, não tem viabilidade, pois os homens encarregados de 
realizá-lo não têm interesse suficiente – o que é compreensível –, ou não têm como se opôr às 
circunstâncias. Não poderíamos fazer Oposição ao Presidente João Goulart, a não ser que ele fosse 
Presidente num sistema parlamentar, porque aí Seríamos Oposição. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – E não é. 
O SR. MEM DE SÁ: – Na realidade, o Sr. João Goulart não está sendo um de República 

Parlamentarista, porém está com um poder cada vez maior. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – E tem razão, pois foi eleito para um sistema presidencialista. 
O SR. MEM DE SÁ: – Não estou explicando e sim constatando um fato. S. Ex.ª está com uma 

autoridade cada vez maior porque o que havia de parlamentarismo, encolhe, enquanto o que havia de 
presidencialismo alarga. Dessa maneira estamos, hoje, mais próximos do sistema presidencialista que do 
parlamentarista. Não se sabe, pois, a quem se fazer oposição; se ao Conselho de Ministros ou a S. Ex.ª o 
Sr. João Goulart. Entretanto, os dois compõem o Governo do Brasil, numa situação de parceria, quase 
como meeiros do Governo. Penso, portanto, como o nobre Senador Gaspar Velloso, que as razões para 
uma união nacional, em setembro do ano passado, já não mais persistem. Está faltando Oposição nesta e 
na outra Casa do Congresso. Penso que para o bem do Brasil e para o funcionamento das instituições, a 
Oposição é necessária. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Nós mesmos podemos fazer essa Oposição. Não estamos impedidos de 
critica ao sistema parlamentarista ou a qualquer outro regime de governo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Em qualquer outro sistema, usualmente, formam-se dois blocos distintos. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Mas isso faz com que o Governo se sinta muito mais fortalecido, 

principalmente se se contar com a Oposição dos partidos políticos para vencer certas crises inclusive a que 
atravessamos; especialmente de ordem financeira. 

A participação dos partidos políticos nas duas Casas do Congresso, facilita, consideravelmente, a 
tarefa do Presidente da República e do Conselho de Ministros. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Também como o nobre Senador Mem de Sá, penso que muita razão 

tem o eminente colega, Senador Gaspar Velloso. Gostaria, apenas, de acrescentar um ponto às 
considerações dos dois ilustres colegas. 

Parece-me, realmente, que as coisas estão invertidas neste País, pois se há Oposição é do 
Presidente da República ao próprio regime. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito agradecido ao nobre colega. 
Mas, Sr. Presidente, a digressão política que faço traz uma vantagem... 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Pensei que V. Ex.ª fosse esclarecer as dúvidas que suscitei no meu 

aparte. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Deixo para fazê-lo em outra oportunidade, porque V. Ex.ª há de convir que 

estou aqui como observador, procurando auscultar a opinião de cada parlamentar. Deveríamos agir sempre 
desta maneira, a fim de conhecermos o pensamento da própria Casa que lideramos, através de debate 
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público como o deste instante, e que poderá se refletir no Governo. Estamos colhendo opiniões, trazendo os 
fatos ao conhecimento público a despeito do nobre Senador Fernandes Távora supor que estou apenas 
veiculando boatos. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Apenas ampliando-os. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Lembre-se, nobre Senador, de que às vezes os fatos são dados à 

publicidade, como se fossem simples boatos, mas acabam como verdades. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É claro, boato partindo de V. Ex.ª tem outra amplitude. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Louvo a atuação do nobre orador em procurar, nesta mesa redonda 

auscultar a opinião de todos os Senadores sobre assuntos na pauta da imprensa e do interesse público. 
Enfrentamos problemas seriíssimos, e aproveitamos o momento para pedir a V. Ex.ª a palavra oficial sobre 
o que pretende o Governo para solucionar determinadas questões. Enumerando-as e declarando quais as 
que considera mais graves, dando-lhes prioridade e dizendo como pretende solucioná-las. O Governo, 
através de V. Ex.ª ouvirá não só a opinião dos parlamentares em relação à sua atuação como também 
receberá possivelmente sugestões valiosas para equação dos problemas que nos afligem. Se V. Ex.ª fizer 
isto estará, indiscutivelmente, prestando grande auxilio à Nação. Se continuarmos, nesta Casa do 
Congresso, a veicular notícias de Imprensa ao invés de as fornecer, estaremos fugindo à finalidade para a 
qual o povo no elegeu. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Os fatos se processam nos bastidores e muitas vezes chegam ao 
conhecimento público com atraso. É por isto que, às vezes, devem ser veiculados. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – As palavras do Senador Gaspar Velloso fizeram-me pedir licença a V. 

Ex.ª para este aparte. A notícia já referida aqui por dois Senadores, a respeito do arroz do Maranhão, não 
tem o menor fundamento, porque o financiamento de cereais se faz para o plantio e o cultivo do cereal, até 
a colheita. Depois de colhido, como aconteceu no Maranhão, não há mais necessidade de financiamento, 
porque o preço atualmente é alto e não há motivo para que o produtor se preocupe com a sua venda, pois 
os compradores vão adquiri-lo pessoalmente. Portanto, considero a noticia infundada. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado pelo esclarecimento do nobre colega. Também participo da 
sua opinião quanto à parte referente ao preço do arroz. Tem razão o nobre representante de Goiás. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador). O preço do 
arroz está alto no momento, porém não há dinheiro circulando, e, conseqüentemente, não há crédito para o 
estocamento do produto. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª está enganado. Em Goiás, pelo menos, há excesso de 
compradores para o produto. Só se na Maranhão a situação é diferente. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Então, poderia comprar o arroz e estocá-lo, para venda ao 
consumidor. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – A meu ver, o nobre Senador Lima Teixeira está rigorosamente certo. 
Insisto, apenas, para que S. Ex.ª, em vez da sua palavra particular de Senador, traga, a esta Casa, a 
palavra do Governo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, vou atender ao nobre colega Senador Gaspar Velloso. 
Poderíamos enumerar quais os assuntos com precedência, a fim de que o Governo sobre eles dê 
informação concreta. Indagaríamos, em primeiro lugar, quais as medidas de que tem lançado mão para 
combater o alto custo de vida. Segundo, quais as providências tomadas pelo Governo para impedir 
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a emissão, a fim de evitar a espiral inflacionária. Se o Governo nos desse uma resposta, estaríamos 
praticando o parlamentarismo. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Certo! 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – O Governo, não só se furta a essas providências, como dá a 

entender ao povo que as medidas deveriam ser tomadas pelo Congresso. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – A terceira argüição seria: que providências vem tomando o Governo, no 

setor agrícola; para impedir os movimentos que se observam no Nordeste, com a criação de Ligas 
Camponesas? O que está faltando para se evitar essas constantes reivindicações? Por que não olhar para 
as deficiências da agricultura do Nordeste, para que não estejam as Ligas Camponesas tumultuando e 
criando ali ambiente subversivo? 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª revela até que ponto o sistema parlamentar não foi compreendido e, 
muito menos, praticado depois do Ato Adicional. No momento, o Sr. João Goulart não tem a menor 
responsabilidade nessa deturpação. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Exatamente. 
O SR. MEM DE SÁ: – O que não é normal, no parlamentarismo,é que não seja o Congresso abrigado 

a dirigir perguntas oficiais. O normal seria que os Ministros estivessem dentro da Câmara dos Deputados, 
de que são uma delegação, pois dela fazem parte, e lá, diariamente comparecessem... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente; e o Primeiro-Ministro é o próprio Líder da Maioria. 
O SR. MEM DE SÁ: – ...de modo que as reivindicações seriam feitas aos membros do Gabinete, no 

entanto, há um distanciamento, um isolamento completo. Um Ministro vai à Câmara dos Deputados apenas 
por exceção e faz uma longa e brilhante exposição sobre determinados casos. Neste ponto repito – o Sr. 
João Goulart não tem a menor responsabilidade pela deturpação. Ao sugerir que se formulem indagações, 
também V. Ex.ª não está apreciando devidamente o sistema. O que é necessário ressaltar, desde logo, não 
tanto a nós do Senado – porque ele não tem esta função – é que a Câmara dos Deputados deveria exigir a 
comparecimento diário dos Srs. Ministros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª tem razão. São falhas que precisamos corrigir. Este debate, por 
exemplo, é muito útil... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não acredito!... 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – ... porque, assim, conheceremos o pensamento dos Srs. Senadores. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Será muito útil. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – A Imprensa poderá concorrer  para isto, e amanhã os Ministros poderão 

estar aqui para prestar esclarecimentos sobre matéria de interesse do próprio Governo. 
O SR. MEM DE SÁ: – O lugar deles é na Câmara dos Deputados. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Eles podem ser convocados para comparecer ao Senado. 
O SR. MEM DE SÁ: – À Câmara dos Deputados é que eles devem ir Convocado ou não, o Sr. 

Tancredo Neves deveria diariamente comparecer. àquela Casa do Congresso. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – S. Ex.ª dispõe de Gabinete na Câmara dos Deputados. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ultimamente o Primeiro-Ministro tem estado presente às reuniões daquela 

Casa. 
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O SR. MEM DE SÁ: – A última vez, de que tive conhecimento, foi para justificar a encampação da 
Telefônica. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – E não pediu um crédito de confiança à Câmara dos Deputados pelo 
ato que o Governo praticou. 

O SR. MEM DE SÁ: – S. Ex.ª deveria comparecer com outros membros do Gabinete. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – São falhas – repito – que podemos corrigir. Há ainda, de nossa parte, uma 

incompreensão do regime, aliás justificada. Não pudemos começar por onde governos parlamentaristas 
acabam. A nossa experiência é recente. O nosso dever é colaborar para o seu aperfeiçoamento. Hoje, me 
filio entre os parlamentaristas no Brasil. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sinto-me feliz pela adesão de V. Ex.ª 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Fala-se tanto de comparecimento do Governo no Parlamento, 

quando a sua presença, em Brasília, já é uma exceção! 
O SR. MEM DE SÁ: – O 1º-Ministro é uma espécie de Líder da Maioria. De modo que todos esses 

problemas deviam ser conduzidos, em plenário, por S. Ex.ª. O 13º mês de salário foi votado no fim do ano 
passado ou no começo deste ano. Conhece-se a opinião do Governo ou do Conselho a respeito? Não! Foi 
votado com o total alheiamento do Líder da Maioria, que, como diz V. Ex.ª é o 1º Ministro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Mas S. Ex.ª compareceu! 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – permite V. Ex.ª outro aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Permita que diga, não estou entendendo bem o discurso de V. Ex.ª 

Diz o nobre colega que aqui está para ouvir a opinião dos Senadores a respeito do atual Governo. O certo 
seria que V. Ex.ª, como Líder da Maioria, trouxesse aos Senadores o pensamento do Governo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Meu nobre colega: quando comecei o discurso fui claro. Disse que trataria 
de assuntos políticos e traria ao conhecimento da Casa fatos veiculados pela Imprensa, mas que poderão 
se desenrolar nos bastidores. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Discordamos. V. Ex.ª não deveria trazer ao nosso conhecimento 
senão esclarecimentos do Governo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O nobre Senador Gaspar Velloso ofereceu uma boa sugestão, que acolhi. 
Desse debate que travamos, estamos colhendo material para levar ao conhecimento do Governo. Aliás, 
aqui está a representação dos Estados, isto é, do próprio povo. Recolhendo esse material e levando-o ao 
próprio Governo, poderemos trazer sua resposta. O Sr. 1º-Ministro poderá tomar conhecimento dos fatos, 
pois é, até certo ponto, o Líder da Maioria. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Desejaria que V. Ex.ª fizesse uma pergunta ao Governo e gostaria de 
vê-la respondida. Por que o Governo, que tanto projeta e anuncia reformas, especialmente a agrária, não as 
formula e entra em contato com os seus Lideres em ambas as Casas do Congresso, para efetuá-las? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ainda ontem, organizamos uma Comissão para apresentar substitutivo aos 
diversos projetos sobre reforma agrária. Estamos, portanto, colaborando com o Governo. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Por que não coordena o Governo os diversos anteprojetos de 
reforma agrária existentes no Parlamento? Fala em reforma agrária o Presidente da República, como Chefe 
de Estado; fala o 1º-Ministro. Afinal, por que não procuram obter do Congresso os estatutos para essa 
reforma? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não seria necessário o Presidente da República nos alertar. Este é nosso 
dever. Qualquer Senador pode apresentar projetos que venham ao encontro dessa reforma. 
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Qualquer Senador tem a faculdade de apresentar projetos, debatê-los, encaminhá-los e de sugerir ao 
Governo. Nossa iniciativa, como representante do povo, é muito ampla. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Mas o Presidente da República é o delegado do Congresso, e o Sr. 
1º-Ministro é Líder da Maioria. Por que, então, em vez falar sobre reformas, não as realizam? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Foi por isso que sugeri, apoiado pelos Senadores Afrânio Lages e Padre 
Calazans, que se organizasse uma Comissão para apresentar o Projeto de Reforma Agrária. Acredito ser 
possível ao Senado votar, em tempo, a reforma agrária. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Minha impressão é que o Governo fala sobre reformas, mas sem 
querer reforma alguma. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não quer reforma agrária que traga dificuldades ao País, mas que se 
adapte às nossas condições econômicas. 

Sr. Presidente, vê V. Ex.ª quão úteis e necessários são os debates. Levarei um resumo do 
pensamento desta Casa ao Sr. Presidente da República. Creio, como declarei de inicio, que temos um bom 
timoneiro no Governo. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Qual dos dois? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quando me refiro ao timoneiro, naturalmente falo do que está com a mão 

no leme, dirigindo o barco. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Quem é ele? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª sabe que quem dirige o barco é o Presidente da República. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Mas não estamos no regime parlamentarista? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – No momento, refiro-me à pessoa mais alta do Podar Executivo. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – O Poder Executivo é representado pelo Gabinete. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não estamos no regime que V. Ex.ª imagina, de parlamentarismo puro. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Aliás, o que está faltando é pureza no regime. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Temos um regime parlamentarista adaptado às nossas condições, e este é 

o que nos serve; regime em que o parlamentar participa e em que o Sr. Presidente da República não é rei 
que reina mas não governa. Deve governar e deve dirigir quem é Presidente da República. 

De sorte que é útil a experiência que fazemos com o parlamentarismo que se adapta à nossa 
evolução. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Só que não fazemos experiência alguma. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O parlamentarismo, para subsistir, creia V. Ex.ª, terá que sofrer esses 

ajustamentos. 
Sr. Presidente, estou satisfeito. Como prometi, apresentarei um resumo dos debates ao Sr. 

Presidente da República, em quem confio, como Chefe de Estado, e como cidadão enfrentou uma das 
piores crises do País e se encontra no poder pela vontade soberana do povo e não por imposição das 
armas. Assim encorajado e fortalecido pelo povo, pode resolver os problemas do povo com o apoio do 
Parlamento. 

Quando ressalto a independência dos parlamentares que compõem esta Casa, e a  
atuação dos partidos políticos que participam do Governo, é para mostrar que pode haver Oposição  
no mais alto sentido, Oposição que quer construir, que quer auxiliar o Governo a vencer as  
dificuldades. Isso significa a independência de quem vem para esta Casa do Congresso com o  
apoio do voto e pelo voto majoritário, para opinar com liberdade, sem peias, porque não há peias para 
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quem participa do Governo, sob o impulso do patriotismo e em defesa dos interesses da Pátria. 

Este o papel do parlamentar: colher as opiniões dos eminentes colegas, e levá-las ao Governo. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – E trazer a opinião do Governo aos colegas da Casa. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Prometo a V. Ex.ª que levarei o resumo diretamente ao Sr. Presidente da 

República, como estou certo de que o levaria ao Sr. 1º-Ministro que em verdade, é o Líder da Maioria nesta 
e na outra Casa do Congresso. 

Perdoem-me os nobres colegas haver provocado tamanho debate, mas urgia quebrar a frieza com 
que estão sendo apreciadas importantes questões. Precisamos acreditar no Governo e ajudá-lo nas 
dificuldades demonstrando que o Parlamentarismo, como sistema de Governo, pode subsistir e trazer 
felicidade ao País. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) – Está 
certo que devemos ajudar o Governo, mas não parece a V. Ex.ª que o Governo também deve ajudar-nos? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A reciprocidade é perfeita. A ajuda deve ser mútua entre povo e Governo. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quando o Governo não ajuda na solução de problema nenhum, 

é evidente que não dá resultado. Entre as perguntes que V. Ex.ª vai endereçar ao Governo não seria 
interessante uma, relacionada com as atividades políticas do Governador Leonel Brizola? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Se eu defendo o principio de independência, como poderia recriminar o 
Governador Brizola por sua orientação, como Chefe do Estado, no Rio Grande do Sul? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas ele esta fora do seu Estado, pregando a revolução! 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Desde que não atente contra o regime... 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Quem prega uma revolução está atentando contra o regime! 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O nobre orador comentou a noticia da bomba encontrada na 

exposição soviética, mas não se referiu à bomba do pronunciamento do Governador Brizola no Estado da 
Guanabara! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não soube desse pronunciamento da S. Ex.ª sobre aqueles que chegaram 
ao meu conhecimento, tive até ensejo de criticá-lo; S. Ex.ª foi muito pressuroso em me trazer 
esclarecimentos! 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estou muito satisfeito. Se o Governador Brizola apresentou a V. 
Ex.ª esclarecimentos e deu satisfações, fico inteiramente contente. Retiro qualquer apelo que porventura 
tenha dirigido a V. Ex.ª para investigar também as atividades do Governador Brizola. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª talvez não me tenha compreendido. Quando mencionei a invasão 
das propriedades agrícolas, no Rio Grande, criticando a ação do Governador, S. Ex.ª foi pressuroso em 
trazer esclarecimentos, desafiando que apresentasse qualquer propriedade invadida. Aqui estavam os 
representantes do Rio Grande do Sul e nenhum me trouxe exemplo de invasão de propriedade particular 
naquele Estado. De fato, não houve. Fui conduzido por uma informação, e fiz o meu reparo. S. Ex.ª 
imediatamente me trouxe as explicações, e fez mais: mandou-me, e dei conhecimento à Casa, o plano que 
pretendia realizar no Rio Grande, para implantação da reforma agrária, e todo calcado na Constituição rio-
grandense, de que participara, ativamente, o eminente Senador Mem de Sá, quando Constituinte. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dá licença para um aparte? 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Então, fiquei convencido de que o Sr. Leonel Brizola estava com a razão, 
uma vez que S. Ex.ª agira de acordo com a Constituição. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª esqueceu, lamentavelmente, o aparte que lhe dei na ocasião em que 
leu a carta, e fez tal alusão. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª disse em aparte... 
O SR. MEM DE SÁ: – Vou repetir para que fique bem claro e para que V. Ex.ª não esqueça 

novamente. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Também vou repetir. Declarou que fora o autor de fato daquelas alterações 

na Constituição... 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Alterações não, disposições! 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...disposições da Constituição Rio-Grandense. 
O SR. MEM DE SÁ: – E são disposições, portanto, que me deixam com grande autoridade para falar. 

O que V. Ex.ª criticou, no Rio Grande, a respeito do Governador Brizola, e continua merecendo toda crítica, 
foi o processo da desapropriação, para pretender atingir as finalidades prescritas pela Constituição. O que 
se entende que um Governo faça quando deseja a reforma agrária, é, antes de tudo, planejar, coordenar, 
preparar todas as medidas legais, técnicas, financeiras etc., para, então, passar à execução. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Li para V. Ex.ª o estatuto da reforma agrária. 
O SR. MEM DE SÁ: – Desculpe-me V. Ex.ª mas não há estatuto nem pode haver. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – S. Ex.ª criou um órgão que é um instituto de reforma. Li uma espécie de 

estatuto, onde havia uma organização da própria reforma agrária. 
O SR. MEM DE SÁ: – Esse instituto foi criado por um decreto depois de toda a agitação, isto é que foi 

combatido. É que a criação do instituto, órgão preliminar que deveria depois tomar todas as medidas de 
planejamento, só ocorreu depois de toda a agitação que se registrou no meu Estado e que deu causa aos 
protestos que chegaram aos ouvidos de V. Ex.ª 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O fato é que V. Ex.ª há de convir que o Sr. Governador Leonel Brizola não 
fugiu à Constituição; está cumprindo os dispositivos que trouxe ao conhecimento da Casa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas isso é diferente; não está cumprindo a Constituição, está servindo de um 
dispositivo que fixa um objetivo, para com ele promover um clima de agitação e inquietação. 

E V. Ex.ª não ignora que o Governador do meu Estado já abandonou o problema da terra. Está 
fazendo no Rio Grande do Sul pelo rádio e televisão, como fez no Rio de Janeiro há três dias, a propaganda 
franca, aberta, ostensiva, escandalosa da revolução. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Talvez não seja a revolução que pensamos. A revolução é outra: é a das 
idéias, dos principies... Esta a revolução que Leonel Brizola quer fazer. Estamos alarmados porque 
movimentos perigosos estão ocorrendo, inclusive na nação vizinha, a Argentina, e por isso, a palavra 
revolução tem este sentido único. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Ele não está olhando para o Sul; mas olha muito para o Norte. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, veja V. Ex.ª como esses debates trazem luz a muitos fatos 

e atitudes ainda não devidamente esclarecidas, inclusive a do próprio Governador Leonel Brizola a quem o 
Senador Aloysio de Carvalho parece temer porque S. Ex.ª vem tomando certas atitudes... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não é temor, mesmo porque ele estaria no  
uso de suas atribuições como cidadão. Apenas como V. Ex.ª vai fazer três ou quatro 
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perguntas ao Governo, eu me dispus a indagar se V. Ex.ª incluiria qualquer coisa sobre as atividades 
políticas do Governador Leonel Brizola, fora do seu Estado e com caráter nitidamente subversivo. O que 
pensa o Sr. Presidente João Goulart, o que pensa o Sr. Ministro Tancredo Neves, o que pensa o Sr. 
Ministro da Agricultura a quem V. Ex.ª tanto critica nesta Casa, o que pensam todos dessa reforma agrária 
que o Governador Leonel Brizola preconiza?! Essa pergunta julgo muito oportuna. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A reforma agrária que S. Ex.ª preconiza eu a trouxe ao conhecimento da 
Casa e possui sugestões muito felizes e oportunas. Ignoro outra. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – A pergunta sugerida com muita oportunidade pelo nobre Senador Aloysi 
de Carvalho... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tenho a impressão de que o Sr. Presidente da República ficaria em 
dificuldade para responder, menos pelo fato de ser parente do Governador do Rio Grande do Sul... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª faça o favor de afastar completamente essa impressão. 
Nesta minha atuação pública o fator que não consta é o do parentesco entre o Sr. Presidente da República 
e o Sr. Leonel Brizola, político e Governador do Estado do Rio Grande do Sul. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quem disse isso? Estou querendo penetrar no pensamento de V. Ex.ª. Não 
cogito, aqui, do parentesco. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Desejaria que V. Ex.ª me permitisse completar o meu aparte. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Gostaria que nas perguntas muito oportunamente sugeridas pelo nobre 

Senador Aloysio de Carvalho se incluísse outra. O que o Presidente da República pensa a respeito da 
posição assumida por um Governador – no caso de um importante Estado como o do Rio Grande do Sul – 
em relação à política econômica internacional do Brasil com os Estados Unidos da América do Norte. V. 
Ex.ª não ignora que numa conferência realizada há poucos dias no Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, 
no Estado da Guanabara, o Governador Leonel Brizola usou de expressões contundentes, para com os 
Estados Unidos, que nesta hora nos estão ajudando enviando alimentos para o nosso País. Afirmou S. Ex.ª 
que no Brasil o poder econômico é exercido por essa potência estrangeira. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) (fazendo soar a campainha): – Lembro ao nobre orador 
que está esgotada a hora destinada ao Expediente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Concluirei meu discurso, Sr. Presidente. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite o nobre orador que conclua meu aparte? (Assentimento do 

orador.) 
Declarou ainda o Governador do Rio Grande do Sul que este poder econômico estaria exercendo 

influência decisiva no Brasil. S. Ex.ª se esquece, porém, que detém em suas mãos verdadeiro poder 
econômico dentro do País, porque elementos de sua própria situação política estão à frente dos grandes 
estabelecimentos creditícios do País, como Presidência do Banco do Brasil e no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico. Desejaria, repito, que V. Ex.ª, na pergunta sugerida pelo nobre Senador 
Aloysio de Carvalho, inclusive esta: Como encara o Sr. Presidente da República a posição assumida pelo 
Governador do Rio Grande do Sul, seu correligionário político, contra uma potência amiga, como os Estados 
Unidos da América do Norte, que veria prestando ao Brasil relevante auxílio? 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Eu responderia que o poder econômico que  
o Governador Leonel Brizola detém vai exercer-se no Estado da Guanabara, no pleito 
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eleitoral que se aproxima. É sabido que S. Ex ª está em negociações para adquirir jornais e estações de 
rádio na ex-Capital da República. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Respondendo ao aparte de V. Ex.ª, talvez até superficialmente, direi: não 
levo muito em consideração o fato referido por V. Ex.ª porque o Governador Leonel Brizola, como político, 
tem grande valor. Obterá votação brilhante não só no Estado da Guanabara como em qualquer Unidade da 
Federação... 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – O erro está em se permitir que um Governador concorra às eleições 
por outro Estado. Deveria ser proibido. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...porque o Governador Leonel Brizola é, hoje, incontestavelmente um 
Líder nacional e possui grande base eleitoral no País. Pode ser que não esteja certo nas idéias que 
defende; mas está apoiado, indiscutivelmente, por grande contingente eleitoral e, repito, em qualquer 
Estado terá votação maciça. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Menos na Bahia, competindo com V. Ex.ª 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Só mesmo a bondade do mestre para como discípulo, do velho professor 

para com o antigo aluno da Faculdade de Direito, só mesmo esta bondade pode justificar a generosa 
referência de V. Ex.ª Não, nobre Senador, ainda assim, acredito que mesmo na Bahia o Sr. Leonel Brizola 
obteria grande votação, obteria um número de votos capaz de impressionar a nós mesmos. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) (fazendo soar a campainha): – Lembro ao nobre orador 
que o tempo de que dispunha está esgotado. V. Ex.ª poderá concluir suas considerações ao final da Ordem 
do Dia, se o desejar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vou atender a V. Ex.ª, Sr. Presidente, encerrando estas minhas 
considerações. 

Agradeço aos nobres colegas o concurso de seus valiosos apartes que, estou certo, serão úteis ao 
próprio Governo, pois representam a manifestação do Senado da República em torno da orientação do 
Executivo para a solução de nossos problemas. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Na sessão de 23 do corrente foi aprovado o 

Requerimento nº 248, em que o Sr. Senador Padre Calazans e outros Srs. Senadores solicitavam a criação 
de uma Comissão Especial de 7 membros para, no prazo de 45 dias, apresentar ao Senado um projeto de 
Estatuto da Terra. 

Para constituírem essa comissão a Presidência designa, de acordo com o art. 70 do Regimento 
Interno, os Srs. Senadores: Gaspar Velloso, PSD – Pedro Ludovico, PSD – Afrânio Lages, UDN – Padre 
Calazans, UDN – Nogueira da Gama, PTB – Nelson Maculan, PTB – Aloysio de Carvalho, PT. 

Está finda a hora do expediente: 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 

 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 250, de 1962, em que os Srs. Senadores Barros 

Carvalho e Lima Teixeira (como Líder da Maioria) solicitam urgência nos termos do art. 330, letra "c", do 
Regimento Interno, para o Projeto de Resolução nº 20, de 1961, que dispõe sobre a estrutura administrativa 
do Serviço Radiotécnico do Senado Federal. 

Presentes apenas 26 Srs. Senadores, fica adiada a votação por falta de quorum regimental. 
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Item 2 
 
Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1960, que estende 

aos Diretores das Secretarias do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho o 
disposto no art. 1º do Decreto Legislativo nº 5.059, de 9 de novembro de 1926 e dá outras providências 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº .... de 1962). 

Em discussão. 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a discussão. Fica adiada a 

votação por falta de quorum. 
 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Resolução nº 47, de 1960, que suspende a 

execução do art. 67, inciso III, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, e da Lei de Organização 
Judiciária, na parte em que asseguram ao Tribunal de Justiça competência privativa para processar e julgar 
os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns, julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 136, de 1962. 

Em discussão. 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Fica adiada a votação por falta de quorum. 
 
Item 4 
 
Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1954, (nº 3.727, 

de 1933 na Casa de origem) que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (redação oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer nº 134, de 1962). 

Em discussão. 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Fica adiada a votação por falta de quorum. 
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lopes da Costa. 
O SR. LOPES DA COSTA: – Sr. Presidente, a imprensa do País, através de vários de seus órgãos, 

os mais conceituados, noticiou a transferência para breve, da sede da Comissão Mista Brasil – Bolívia, da 
cidade de Corumbá, para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, sem que o Itamarati se manifestasse oficial e 
publicamente a respeito. 

Durante a recente visita em nosso País, do Ministro das Relações Exteriores da Bolívia, houve troca e 
publicações de várias notas, porém em nenhuma delas nada se transpirou com respeito a essa 
transferência inoportuna. 

Entretanto, Sr. Presidente, a direção daquela comissão vem tomando medidas urgentes e nesse 
sentido baixoh até portaria para que a transferência seja feita sem demora. 

 
Item 3 
 
Ora, Sr. Presidente, não se pode compreender que, em se tratando de uma  

questão de magna importância, tenha havido por parte do Itamarati 
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certa reserva quanto a essa mudança, pois, o desenbocamento repentino e em justificativa de mais de 200 
funcionários brasileiros e suas respectivas famílias, de Corumbá para Santa Cruz, vem acarretar uma série 
de prejuízos incalculáveis a essas centenas de servidores que há mais de 10, 15 e até 20 anos prestam 
serviços à Nação, além de constituir graves prejuízos ao Comércio corumbaense com a perda dos 
consumidores da comissão. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O nobre orador permite um aparte? 
O SR. LOPES DA COSTA: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – De pleno acordo com as informações que V. Ex.ª traz ao conhecimento 

do Senado sobre a transferência desumana da sede de serviço da Comissão Mista Brasileiro-Boliviana. 
Note V. Ex.ª que a portaria baixada pelo Engenheiro-Chefe da Delegação Brasileira, determinando a 
mudança estabeleceu um prazo mínimo para grande parte do pessoal ser transferido e fixou a insignificante 
ajuda de custo de um mês de ordenado. Contudo, todos sabem das dificuldades de vida na Bolívia e 
ninguém desconhece que em Santa Cruz de la Sierra não há condições para acolher as famílias brasileiras 
que lá deverão fixar-se. V. Ex.ª focaliza assunto de que já tratamos também. O nobre Senador Lima 
Teixeira, em nossa ausência, aqui recebeu uma delegação de Deputados de todos os Partidos, vinda de 
Cuiabá, e nesta Casa formulou apelo ao Governo para que sustasse a transferência. Infelizmente esse 
apelo em nome de todas as correntes políticas do nosso Estado, não teve acolhida por parte do Itamarati. 
Estou certo de que, reiterando V. Ex.ª o apelo, com o nosso apoio, o Itamarati há de reconsiderar a medida 
e providenciar para que não se processe de maneira tão atabalhoada e desumana a transferência dos 
nossos patrícios para Santa Cruz de Ia Sierra. 

O SR. LOPES DA COSTA: – Registro com prazer o aparte de V. Ex.ª, que conhece realmente os 
sérios problemas dos funcionários da Comissão Mista Brasileiro-Boliviana. Tanto assim é que, nesta Casa 
do Congresso, V. Ex.ª teve oportunidade de apresentar projeto de lei no sentido de dar estabilidade a esses 
funcionários. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Esse projeto, aliás, deveria ser apreciado, hoje, na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Aproveito mesmo o ensejo deste aparte para formular 
apelo àquela Casa do Congresso – e V. Ex.ª também o fará, por certo – no sentido de que aprove esse 
projeto que ampara aqueles servidores. 

O SR. LOPES DA COSTA: – No final do discurso que estou lendo, trato do assunto. Pessoalmente, 
entendi-me com o relator da matéria naquela comissão, o nobre Deputado Adauto Lúcio Cardoso, sue me 
prometeu ainda para esta semana o seu parecer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LOPES DA COSTA: – Com todo prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Li num jornal – não me lembro qual – que o Itamarati teria 

modificado sua opinião sobre essa mudança de funcionários. Nada mais justo. Fiquei contente porque, 
realmente, a transferência desses servidores, atropeladamente, dê Corumbá para Santa Cruz de la Sierra, 
produzirá malefícios tanto aos que se mudam quanto à localidade em que atualmente se encontram. 

De sorte que será lamentável se não for exata a notícia que li, a respeito de o Itamarati haver 
modificado sua opinião, permitindo que, até ulterior deliberação ficassem em Corumbá os funcionários da 
rede. 

O SR. LOPES DA COSTA: – Obrigado ao aparte de V. Ex.ª Não tive a satisfação de ler essa notícia, 
pois do contrário, não teria feito este apelo. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª, entretanto, deve estar mais bem informado  
do que eu. 
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O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LOPES DA COSTA: – Com muita honra. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª deve fazer o apelo. Ninguém conhece, melhor do que V. Ex.ª, a 

situação de Corumbá, tendo, portanto, autoridade para fazê-lo. A noticia, que o nobre Senador Fernandes 
Távora leu, foi publicada mas não cumprida pois a medida a que se refere não foi tomada. Portanto, o apelo 
é oportuno, V. Ex.ª o faz com muita autoridade e com todo nosso apóio. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª, nobre Senador Lopes da Costa, um aparte? 
O SR. LOPES DA COSTA: – Com muito prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O nobre colega, Senador Filinto Müller, juntamente com a delegação de 

Deputados da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, teve ensejo de tomar as primeiras providências para 
que os funcionários da Estrada de Ferro Corumbá – Santa Cruz de La Sierra não fossem transferidos, de 
maneira quase inesperada, nas proximidades do pleito, da cidade brasileira de Corumbá, para Santa Cruz 
de La Sierra, na Bolívia. Atendendo à solicitação do Senador Filinto Müller que ia viajar, acompanhei os 
quatro Deputados da Assembléia Legislativa até à presença do Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, o Sr. Hermes Lima. Este, então, assumiu o compromisso de que se entenderia, diretamente, 
com o Sr. Ministro das Relações Exteriores, dizendo tratar-se de fato, de cláusula que figurava em uma das 
Reversaes de Roboré. Entretanto, devido à proximidade da realização do pleito e em virtude de outras 
razões, como, por exemplo, a falta de acomodações para os funcionários, em Santa Cruz de La Sierra, 
entraria em entendimentos com o Sr. Ministro das Relações Exteriores e com o Sr. Presidente da República. 
Agora, V. Ex.ª traz ao conhecimento desta Casa a informação de que estão sendo transferidos aqueles 
funcionários. 

O SR. LOPES DA COSTA: – Tenho notícia de que o Diretor da Comissão Mista baixou portaria no 
sentido de que a transferência se verificasse sem demora. Tenho também outra informação mais recente, 
sobre que o Itamarati, através de seu Secretário, teria tornado providências a fim de mandar um aviso 
telegráfico àquele Diretor, para que sustasse a medida. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Então V. Ex.ª tem razão em fazer o apelo. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Desta forma, conclui-se que o Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República, Sr. Hermes Lima, realmente, tomou as providências no sentido de impedir a transferência. 
O SR. LOPES DA COSTA: – Mas, até que o Diretor da Rede tome conhecimento da ordem partida 

do Planalto, continuarão as demarches. 
Muito grato ao aparte dos nobres colegas Filinto Müller e Lima Teixeira. Encontrava-me em Corumbá, 

quando soube da partida para esta Capital, dos quatro Deputados, a fim de se dirigirem ao ilustre 
matogrossense, Senador Filinto Müller. Informado fui de que S. Ex.ª se havia ausentado, deixando a 
incumbência ao nobre Senador Lima Teixeira, que, aliás, a satisfez plenamente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª pode estar certo de que o fiz com muito prazer porque considerei a 
causa muito justa. Tive ensejo, da tribuna, de ler o memorial que esses Deputados enviaram ao Sr. 
Presidente da República. Solicitei que o documento fosse transcrito nos Anais desta Casa. Tenho a 
impressão de que o assunto vai caminhando para a solução pela qual o ilustre. representante de Mato 
Grosso, Senador Filinto Müller, tanto propugnou assim como V. Ex.ª, que formule este apelo. 

O SR. LOPES DA COSTA: – Isso iria acontecer justamente na ocasião em que esses sacrificados 
funcionários, aguardam a sua estabilidade, com a aprovação pela Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei 
nº 2.584, de 1961, oriundo desta Casa. 

E nesse sentido, Sr. Presidente, desejo aproveitar a oportunidade, para fazer um  
apelo ao ilustre Deputado Adauto Lúcio Cardoso, relator do referido projeto 
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na Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa, para que dê ao mesmo o necessário andamento, com 
o parecer favorável de S. Ex.ª, por se tratar, realmente, de um ato de grande justiça. 

Sr. Presidente, vários têm sido os insistentes apelos que venho recebendo daqueles funcionários, 
quer quanto a sua estabilização, quer quanto a essa mudança precipitada de sede da Comissão. A 
Associação Comercial de Corumbá, faz também dramático apelo e a respeito passarei a ler o seguinte ofício 
que recebi dessa importante entidade: 

Nº 45/62 
Corumbá, 27 de abril de 1962 

Senhor Senador: 
Surpreendidos com a deliberação do Governo Federal que resolveu transferir a sede da Comissão 

Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana, desta cidade para a de Santa Cruz de La Sierra, República de Bolívia, 
vimos solicitar a necessária e valiosa interferência de Vossa Excelência, no sentido de que tão inoportuna e 
impatriótica medida não seja efetivada, já que vem atingir frontalmente a economia do Município e ferir os 
servidores brasileiros aqui radicados que, se transferidos para território estrangeiro, correrão o risco de 
desemprego é, ainda, os seus filhos não poderão estudar o idioma de nossa Pátria, bem como sentir-se-ão 
deslocados e prejudicados nos direitos civis e trabalhistas. 

O comércio de Corumbá, que já vem atravessando grave crise econômico-financeira, sentirá 
profundamente a perda dos consumidores da Comissão Mista, pois, como é do conhecimento de Vossa 
Excelência, o comércio fronteiriço, brasileiro-boliviano, com as facilidades que são dadas aos consumidores 
bolivianos que, embora sem documentação hábil, compram diretamente nas praças de São Paulo e Rio de 
Janeiro, regime de "importação em trânsito", desviou a receita que de direito e justiça cabia a Corumbá. 

Vossa Excelência não pode alheiar-se a tão magno assunto, porque se concretizada a referida 
transferência, ela prejudicará a coletividade corumbaense, moral e financeiramente, tendo ainda a parte da 
nacionalidade que, indubitavelmente, sentir-se-á atingida e diminuída. 

Na certeza de que este apelo não será em vão, dada a magnitude da reivindicação, valemo-nos desta 
oportunidade para reiterar-lhe a segurança de nossa admiração, a par de nossos protestos de distinta 
consideração e mui especial estima. – Respeitosas Saudações – Armando Anache, Presidente da 
Associação Comercial de Corumbá. 

É o que tinha a dizer, Sr. Presidente, na certeza de que o Itamarati, na pessoa de seu ilustre 
subsecretário Deputado Renato Archer, atenda ao justo apelo que ora faço desta tribuna, mandando tornar 
sem efeito a referida transferência até que se ofereça melhor oportunidade para fazê-la, pois a meu ver, a 
mesma deve estar condicionada a ratificação ou não das Notas Reversais de Roboré pelo Congresso 
Nacional, por serem estas um complemento do acordo firmado com a Bolívia em 1938. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Tem a palavra o nobre Senador Mera de Sá. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, venho à tribuna apenas para deixar registrada a emoção quê o 

meu nacionalismo, que se confunde com patriotismo, me fez receber ontem a noticia de que o filme 
brasileiro O Pagador de Promessas havia logrado a Palma de Ouro no Concurso Internacional de Cinema 
de Cannes. 

Sabe o Congresso que, neste certame internacional de cinematografia  
comparecem os melhores filmes. Há uma verdadeira seleção de filmes das mais avançadas 
indústrias de todo o mundo e as noticias acentuavam que este ano, mais do que nos  
outros, houve concorrência excepcional, selecionada, e alta qualidade dos 
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filmes apresentados. Conquistar, portanto, o Brasil, entre competidores tão fortes, melhor aparelhados que 
ele, o primeiro lugar, é motivo da maior satisfação para nós. Satisfação tão grande, Sr. Presidente, como 
seria ou será – espero –, a conquista de mais um campeonato mundial de futebol, porque este empolga a 
todos os brasileiros, como demonstração de capacidade técnica e física dos brasileiros. 

Esse que ontem se verificou é ainda mais estimável; revela a capacidade do brasileiro no terreno 
superior do espírito, da arte e, tratando-se de cinema, da técnica e da organização. Porque o cinema, hoje, 
adquiriu uma situação excepcional – por não ser apenas arte, mas, também, indústria e comércio – é que 
penso ser perfeitamente compatível com a austeridade do Senado o registro que ora faço. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Tanto mais é para assinalar a conquista, quanto, neste filme 

premiado, tudo, desde o tema até a técnica, é rigorosamente brasileiro. 
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido pela valiosa contribuição de V. Ex.ª 
Sr. Presidente, dizia que o assunto é importante, pois o cinema hoje constitui um item na balança de 

pagamento de todos os povos; e este item tem sido é altamente deficitário para o Brasil, que ainda é, quase 
exclusivamente, um importador de filmes e o seu aluguel se faz em moeda forte. 

O que agora produzimos – como outros do passado – abre-nos a possibilidade de criarmos um 
intercâmbio, através do qual o Brasil talvez angarie e carreie divisas e, não apenas as exporte para dar ao 
povo brasileiro a mais divulgada, a mais generalizada e especializada distração. 

No caso, portanto, além do orgulho, da satisfação, do desvanecimento que devemos ter pela 
conquista, há ainda o aspecto prático, utilitário, mas de grande significação. Devo, entretanto, ressaltar, no 
momento, sobretudo a significação do esforça desse conjunto de brasileiros. É preciso ser destacada e 
ressalvada a contribuição decisiva do Sr. Anselmo Duarte, Diretor desta película. No cinema moderno, o 
Diretor é a figura central; um filme é bom ou mau, conforme o seu Diretor. E esse senhor demonstrou que, 
sem maior experiência, está colocado na primeira fila dos grandes dirigentes cinematográficos. 

Como ressaltou o nobre Senador Aloysio de Carvalho, o aspecto que deve ser bem acentuado é que 
o filme se impôs – estou certo – a um jura altamente classificado e selecionado de Cannes, pela influência 
que exerceu – e hoje comentavámos o fato – a força do aspecto regional, numa platéia internacional. Como. 
disse há pouco o nobre Senador Aloysio de Carvalho, nada é tão internacional quanto o regional; em outras 
palavras, o regional contém tudo o que caracteriza o internacional. Foi precisamente por se tratar de um 
filme inteira e exclusivamente brasileiro, de origem folclórica brasileira, passado na Bahia, em torno de 
aspectos, figuras, costumes e tradições baianas, portanto, genuinamente brasileiro, feito por diretor e 
artistas brasileiros, livre de proteções descabidas, é que merece – depois de haver conquistado a "Palma de 
Ouro" – os aplausos do Senado como Câmara representativa da Nação. 

Desejo, ainda, registrar que esta conquista demonstra que é possível fazer, no Brasil, bom 
cinema sem ser necessário perseguir o cinema estrangeiro. É muito freqüente se julgar e preconizar 
que a maneira de se obter o desenvolvimento da Indústria Nacional do Cinema é evitar a entrada de 
filmes estrangeiros. Não! Que venham os filmes estrangeiros concorrer com os nossos. Devemos 
estimular, proteger e amparar o cinema nacional. Nesse sentido, existe um órgão, o Grupo Executivo 
da Indústria Cinematográfica, criado pelo Governo Jânio Quadros, e confiado a mãos experimentadas, 
que pode ser aquilo que o cinema precisa para o seu desenvolvimento. Entretanto, ele carece, 
sobretudo, de financiamento. Não se faz mais cinema – porque como indústria ele exige grandes 
investimentos – sem amparo e assistência financeira. Mas essa assistência financeira é capaz de 
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largos e generosos rendimentos. Esse filme vai provar que poderá dar ao Brasil boa soma de divisas e 
compensará ampla e fartamente os seus financiadores. Como este, muitos outros poderão e deverão ser 
produzidos. Temos capacidade a acabamos de demonstrar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito bem! 
O SR. MEM DE SÁ: – Consigno, Sr. Presidente o júbilo com que recebi a notícia, a meu ver a mais 

grata nos dias tão tristes que estamos atravessando. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Não há mais orador inscrito. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão. 
Designo para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1962 (nº 112, de 1959, na Casa de 
origem) que dispõe sobre o pagamento a lavradores de cana que forneçam a usinas de açúcar ou 
destilarias e dá outras providências (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra b, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 246, de 1962, aprovado na sessão de 23 do corrente), dependendo 
de pronunciamento das Comissões – de Economia e de Finanças. 

Matéria em tramitação normal. 
 

2 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 250, de 1962, em que os Srs. Senadores Barros 
Carvalho e Lima Teixeira (como Líder da Maioria) solicitam urgência, nos termos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Resolução nº 20, de 1961, que dispõe sobre a estrutura administrativa 
do Serviço Radiotécnico do Senado Federal. 

 
3 
 

Votação, em turno único, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1960, que estende 
aos Diretores das Secretarias do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho o 
disposto no art. 1º do Decreto Legislativo nº 5.059, de 9 de novembro de 1926 e dá outras providências 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 102, de 1962). 

 
4 
 

Votação, em turno único, da redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1954, (nº 3.727, de 
1962, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Consolidação das Leis do Trabalho 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (redação oferecida pela Comissão de Redação 
em seu Parecer nº 134, de 1962). 

 
5 
 

Votação, em turno único, da redação final do Projeto de Resolução nº 47, de 1960, que 
suspende a execução do art. 67, inciso IIl da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, e da 
Lei de Organização Judiciária na parte em que asseguram ao Tribunal de Justiça competência 
privativa para processar e julgar os prefeitos municipais nos crimes comuns, julgados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (redação oferecida pela Comissão de Redação em 
seu Parecer nº 133, de 1962). 
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6 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 178, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de 
Aguiar solicita a convocação do Sr. Ministro da Indústria e Comércio para expor, circunstanciada e 
detalhadamente, os planos de governo e medidas porventura já adotadas para a contenção e possível 
redução do custo de vida, especialmente para propiciar melhor produção, maior produtividade e extensão 
da especulação. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 16 horas e 30 minutos.) 



52ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 28 DE MAIO DE 1962 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E GUIDO MONDIN 
 

Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima – Lobão da Silveira – Alfredo Dualibe – Mendonça Clark – Mathias Olympio – Joaquim 

Parente – Fausto Cabral – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Dix-Huit Rosado – Barros Carvalho – 
Silvestre Péricles – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Ary Vianna – 
Arlindo Rodrigues – Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Lino de Mattos – José Feliciano – Gaspar 
Valloso – Irineu Bornhausen – Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A lista de presença acusa o comparecimento de 26 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 1º Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem 

debate aprovada. 
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Comunicação de eleição e posse: 
 
da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão; 
do Prefeito Municipal de Governador Eugênio Barros, MG; 
da Mesa da Câmara Municipal de Ubatã, BA; 
do 1º Subprocurador Geral da República, Sr. Mário de Oliveira; 
da Câmara Municipal de Osasco, SP; 
da Diretoria do Aero-Club de Sapiranga, RS. 
 
Diversos assuntos: 
 
– da Câmara Municipal de Recife, PE, comunicando um voto de aplausos daquela Câmara por não 

ter cedido o Parlamento à pressão dos Ministros de Estado, os quais desejam disputar as eleições detendo 
o cargo nas mãos; 

– da Câmara Municipal de Campinas, SP, comunicando o voto de congratulações daquela Câmara 
com o Major Olyntho de Lima e Souza e aos jornais Diário de S. José dos Campos e "O Bandeirante" de S. 
Sebastião, pelo espírito patriótico em defesa da Petrobrás e Temase; 

– do Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis de S. Paulo, hipotecando solidariedade 
no pronunciamento da Federação Comercial do Estado de S. Paulo manifestando-se contrário à assistência 
aos empregados com mais de um ano de serviço, para validade de pedido de demissão; 

– da Câmara Municipal de S. Carlos, SP, congratulando-se com o Congresso pela  
passagem do 2º aniversário da fundação da capital do país; 
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– da Câmara Municipal de S. Vicente, SP, enviando ao governo federal as reivindicações daquela 

Câmara; 
– da Câmara Municipal de Tremembé, SP, fazendo apelo no sentido de, com a maior brevidade 

possível, ser alterado o art. 132º, parágrafo único da Constituição Federal, estendendo-se o direito de voto 
aos cabos e soldados das Forças Públicas dos Estados; 

– manifestações contrárias à transferência de imposto territorial dos municípios par o governo federal: 
– da Câmara Municipal de Buritizal, SP; 
– da Câmara Municipal de Marau, RS; 
– da Câmara Municipal de S. Caetano do Sul, RS; 
– do Prfeito Municipal de Sananduva, RS. 
– da Câmara Municipal de Taubaté, SP, fazendo apelo no sentido da aprovação da reforma agrária 

no país; 
– do Prefeito Municipal de Nioaque, MT, convidando o Congresso para os festejos comemorativos do 

aniversário daquele município, que fará realizar em colaboração com o Laguna Clube, no dia 22 de maio de 
1962; 

– da Câmara Municipal de Corumbá, MT, solicitando providências no sentido da solução do chamado 
"Acordo de Roboré", de 1958, agora que se encontra em nosso país o chanceler boliviano, José Felman 
Velarde; 

– da Prefeitura Municipal de Sertaneja, PR, fazendo apelo para que o imposto territorial rural pertença 
aos municípios; 

– da Câmara Municipal de Carazinho, RS, fazendo apelo no sentido de ser alterada a Lei Eleitoral, de 
modo a coibir o abuso do poder econômico por parte dos candidatos ricos, o que reflete nos menos 
afortunados, de maneira prejudicial; 

– da Câmara Municipal de Canguassú, manifestando-se favorável à divisão de nosso país em 
distritos eleitorais. 

 
OFÍCIO 

 
Nº 769, de 24 de maio, do Sr. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 

revisão do Senado autógrafos do seguinte projeto de lei: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 1962 
 

(Nº 3.616-B, de 1961, na Câmara dos Deputados) 
 

Dá nova redação aos arts. 2º, 6º e 7º da Lei nº 3.226, de 27 de julho de 1957, que dispõe sobre a 
constituição da Usina Termoelétrica de Figueira S.A., em Curiúva, Estado do Paraná. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O artigo 2º da Lei nº 3.226, de 27 de julho de 1967, terá a seguinte redação: 
"Art. 2º – A Usina Termoelétrica de Figueira S.A. terá por objeto o planejamento, a construção e a 

exploração de uma Usina Termoelétrica no distrito de Figueira, município de Curiúva, Estado do Paraná, 
destinada a consumir carvão da bacia carbonífera paranaense, incluindo-se ainda entre os objetivos da 
Sociedade o planejamento, a construção e a exploração das linhas de transmissão indispensáveis à 
exploração econômica da Usina". 
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Art. 2º – O art. 6º da Lei nº 3.226, de 27 de julho de 1957, terá a seguinte redação: 
"Art. 6º O capital da Sociedade será de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), distribuídos 

em 2.000.000 de ações ordinárias nominativas, de valor nominal de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada 
uma, da qual a União Federal subscreverá Cr$ 1.400.000.000,00 (hum bilhão e quatrocentos milhões de 
cruzeiros), ficando o restante do capital para ser subscrito pelas sociedades mencionadas no art. 3º e 
particulares, de preferência, mineradores de carvão, pessoas naturais ou jurídicas que exploram minas da 
região." 

Art. 3º – O art. 7º da Lei nº 3.226 terá a seguinte redação: 
"Art. 7º – A integralização das ações subscritas pela União será feita com fundos das dotações postas 

no Banco do Brasil S.A. por antecipação, à disposição do Diretor-Executivo da Comissão do Plano do 
Carvão Nacional, nos termos do art. 9º da Lei nº 3.860, de 24 de dezembro de 1960, desde que constem do 
Orçamento da União, de acordo com as Previsões de Inversões no Setor de Energia, para o Estado do 
Paraná, constantes do Anexo I à referida Lei número 3.860." 

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

PARECERES Nºs 140-B, 141 E 142, DE 1962 
 

Nº 140-B, de 1962 
 

da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 45, de 1961, da Câmara (nº 2.645-
C/57 na Câmara), que eleva o Território do Acre à categoria de Estado e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Silvestre Péricles 
1. O Projeto de Lei nº 2.654-C, de 1957, originário da Câmara dos Deputados, "eleva o Território do 

Acre à categoria de Estado e dá outras providências". 
Foi enviado ao Senado em 24 de abril do corrente ano. 
2. Como se pode verificar da documentação que o acompanha, o Projeto primitivo obteve as 

assinaturas de 232 Deputados de todos os Partidos. Houve dois substitutivos. Do seu andamento se conclui 
a existência de longa elaboração e cuidadoso estudo naquele ramo do Legislativo. 

3. Evitando a prolixidade, convém reduzir este trabalho às suas linhas essenciais. 
Conforme narra a citada documentação, sabe-se que o território do Acre nasceu de uma contenda às 

margens do rio Acre. Em 1º de maio de 1899, o brasileiro José de Carvalho depôs um delegado boliviano 
naquela região. Deu-se, em seguida, o levante do espanhol Luiz Galvez. 

Ultentormente, em 1902, rebentou uma luta de proporções mais extensas e profundas. Sob a chefia 
do bravo gaúcho Plácido de Castro, de novo os brasileiros, principalmente nordestinos, repeliram 
patrioticamente as provocações estrangeiras. Com a tomada de Xapuri, proclamou-se, em 7 de agosto, o 
Estado Independente do Acre. No ano seguinte, depois de vários combates, os nossos patrícios, em 25 de 
janeiro, tomaram Porto Alonso. 

4. Diante da gravidade da situação entrou em atividade a diplomacia do Brasil e a da Bolívia, para um 
entendimento cordial é pacífico. 

Disso resultou, em março de 1903, um acordo em La Paz, e, posteriormente, em novembro do 
mesmo ano, o tratado de Petrópolis. 

5. Por outro lado, desde 1901, havia choques violentos entre brasileiros e  
peruanos nos terrenos do Alto Juruá e do Alto Purus. Graças, ainda, aos auspí- 
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cios do insigne Barão do Rio Branco, firmou-se, no Rio de Janeiro, o tratado de 8 de setembro de 1909. 

6. Reinando a paz na fronteira, o Decreto Legislativo nº 1.181, de 1904, e o Decreto Executivo nº 
5.188, do mesmo ano, instituiram e organizaram o Território do Acre, sob a direção e vigilância do Governo 
Federal. Assim começou, como simples Território, o primitivo Estado Independente do Acre, fora da 
idealidade dos patriotas que ali sofreram, e combateram, e derramaram o seu sangue. E as cores nativas da 
sua bandeira ficaram drapejando, solitárias, até hoje, naquelas paragens, e ainda mais solitária ficou, 
apagando-se, a estrela rubra da sua liberdade. 

7. De nada valem, em 1905, a tentativa do Deputado Francisco Sá, apresentando um Projeto de Lei 
que elevava o Território do Acre à categoria de Estado. Mas passam-se os dias, longos dias. 

8. Irrompendo o movimento revolucionário de 3 de outubro de 1936, decretou-se e promulgou-se, 
quatro anos depois, a Constituição de 16 de julho de 1934. 

Já nessa Constituição se ordenou: 
"Art. 16. Além do Acre, constituirão territórios nacionais outros que venham a pertencer à União, por 

qualquer título legítimo. 
§ 1º Logo que tiver 300.000 habitantes e recursos suficientes para a manutenção dos serviços 

públicos, o Território poderá ser, por lei especial, erigido em Estado. 
§ 2º A lei assegurará a autonomia dos Municípios em que se dividir o território. 
§ 3º O Território do Acre será organizado sob o regime de prefeituras autônomas, mantida, porém, a 

unidade administrativa territorial, por intermédio de um delegado da União, sendo prévia e equitativamente 
distribuídas as verbas destinadas às administrações locais e geral." 

Previu-se, pois desde essa época, a ascensão do Acre, constitucionalmente, à classe de Estado. 
9. Decretou-se, em 10 de novembro de 1937 a Constituição resultante do golpe de estado daquela 

data. 
E nela se prescreveu: 
"Art. 3º O Brasil é um Estado Federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial. 
Art. 4º O território federal compreende os territórios dos Estados e os diretamente administrados pela 

União, podendo acrescer com novos territórios que a ele venham a incorporar-se por aquisição, conforme 
as regras do direito internacional. 

Art. 6º – A União poderá criar, no interesse da defesa nacional, com partes desmembradas dos 
Estados, territórios federais, cuja administração será regulada em lei especial". 

Decorrência do art. 6º criaram-se mais seis Territórios: o de Fernando de Noronha, em 1942, e os do 
Rio Branco, Guaporé (Rondônia, atualmente), Amapá, Iguaçu e Ponta-Porã, em 1943. 

10. Restituída a liberdade ao Brasil com o movimento militar de 29 de outubro de 1945, decretou-se e 
promulgou-se a Constituição de 18 de setembro de 1946. 

Sobre a matéria, nela se preceituou: 
"Art. 1º Os Estados Unidos do Brasil mantém, sob o regime representativo, a Federação e a 

República. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. 
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§ 1º A União compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e os Territórios. 
Art. 3º Os Territórios poderão, mediante lei especial, constituir-se em Estados, subdividir-se em novos 

territórios ou volver a participar dos Estados de que tenham sido desmembrados." 
E no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da mesma data. 
"Art. 8º Ficam extintos os atuais Territórios de Iguaçu e Ponta-Porã, cujas áreas volverão aos Estados 

de onde foram desmembrados. 
Art. 9º O Território do Acre será elevado à categoria de Estado, com a denominação de Estado do 

Acre, logo que as suas rendas se tornem iguais às do Estado atualmente de menor arrecadação. 
Donde se infere, sem possibilidade de contestação ponderosa: 
a) a norma do art. 3º, que se encontra no corpo da Constituição, é contínua, vigora permanentemente 

e abrange todos os territórios, sem distinção; 
b) a norma do art. 9º, que se acha nas disposições constitucionais transitórias, é passageira, vigora 

provisoriamente, até o seu cumprimento, e compreende apenas o Território do Acre, como distinção. 
O Território do Acre, pois, ficou incluído tanto no art. 3º como no art. 9º, citados. É claro que se trata 

de uma prerrogativa constitucional que se lhe conferiu em 1946. Qualquer desses artigos, 
indeferentemente, lhe será aplicado. 

11. Mas apareceu uma correntede ópinião contrária. Em resumo, sustenta essa corrente que o 
poderão do art. 3º se distingue do será do art. 9º, "deixando evidente que, ali, se dá uma faculdade, e, aqui, 
se impõe uma obrigação, desde que se realize o evento por ele previsto em rendas iguais às do menor 
Estado da Federação". E acrescenta ser inconstitucional o Projeto de Lei em exame. "O referido Território 
não tem densidade demográfica, não tem rendas, e, assim, sem população e sem rendas, não pode, ainda, 
ter autonomia." 

12. Em verdade, fui eu quem, durante os trabalhos da Constituinte de 1946, defendeu a mantença 
dos Territórios. Assim procedi com o objettivo cívico da sua ulterior transformação em Estados, excluído, 
naturalmente, o Território de Fernando de Noronha, pela sua pequenez e destino de base militar. Na 
ocasião, invoquei, para todos, o principio da segurança nacional. 

Dos sete Territórios perdi apenas dois, Iguaçu e Ponta-Porã, cujas áreas foram reincorporadas aos 
Estados de origem. 

Com a honra de haver representado no caso, a grande Comissão Constitucional perante a 
Assembléia Constituinte, como se pode verificar nos Anais daquela fase histórica, manifestei o meu 
pensamento, num trecho de discurso que então proferi: 

"Em suma, quero ainda lembrar que os Estados Unidos começaram com treze colônias e hoje tem 
quarenta e oito Estados." 

E mais adiante, no plenário de outra sessão: 
"Acresce que o art. 3º do Projeto revisto dispõe: 
"Os territórios poderão, mediante lei especial, constituir-se em Estados, subdividir-se em novos 

territórios ou volver a participar dos Estados de que foram desmembrados". A decisão da Assembléia, como 
se vê, não é definitiva, porque esses dispositivos resolverão, oportunamente, a questão." 

13. Coerente com a Constituinte de 1946, penso que há constitucionalidade e justiça no Projeto de 
Lei nº 2.651-C, de 1957. Precisa ser aprovado. À vista dos estudos e esclarecimentos na Câmara dos 
Deputados, para a sua organização, ampara-o, evidentemente, com os recursos que se tomaram patentes, 
o art. 3º da Constituição. 
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Há mais de meio século, o Acre nasceu para a grandeza do Brasil. Convém resgatar a divida sagrada 
– bravura, sangue, patriotismo. 

No dia em que for Estado-membro, as cores nativas da sua bandeira flutuarão, esplendentes, em 
todas as paragens, e ainda mais esplendente ficará, no estrelado da nossa livre bandeira, a estrela rubra da 
sua liberdade. 

Sala da Comissão, 9 de julho de 1961. – JEFFERSON AGUIAR, Presidente – Silvestre Péricles, 
Relator – Heribaldo Vieira, vencido – Aloysio de Carvalho, vencido – Afrânio Lages, com restrições – 
Lourival Fontes – Nogueira da Gama, com o Relator – Rui Carneiro – Milton Campos, pela 
constitucionalidade, com restrições pela conveniência. 
 

Nº 141, de 1962 
 

Da Comissão de Economia sobre o Projeto de Lei nº 45, de 1961, da Câmara (nº 2 654-C/57 na 
Câmara), que eleva o Território do Acre à categoria de Estado e dá outras providências. 
 

Relator: Sr. Del Caro 
Depois de aprovado na Comissão de Justiça, cabe-me relatar, e faço-o convencido de praticar obra 

patriótica, este projeto de suma importância – da transformação de um Território em Estado. Acrescente-se, 
ser a primeira vez que se processa em nossa República semelhante acontecimento! Aqui na Comissão, no 
entanto, só nos compete a análise do seu aspecto econômico, sem dúvida de maior interesse no caso. É 
que em sua tramitação lenta, de mais de 4 (quatro) anos, na Câmara e no Senado, o projeto nº 45, subscrito 
por 232 Srs. Deputados de todos os Partidos, foi minuciosamente estudado em todas as comissões 
técnicas. Passou pelas Comissões de Justiça do Congresso três vezes, e recebeu na Comissão de 
Finanças da Câmara um substancioso parecer do Sr. Jayme Araújo. Este brilhante Deputado da União 
Democrática Nacional não deixou lado algum da questão sem o criveo na sua análise desapaixonada, 
acabando por sugerir a maneira adequada pela qual a idéia do seu colega Deputado José Guiomard 
poderia ser mais útil ao Acre e ao Brasil. Consubstanciada essa maneira de ação em substitutivo completo e 
luminoso, depois ainda aperfeiçoado pela Comissão de Justiça da Câmara, não há, pois, o que se 
acrescentar em diploma que nos parece perfeito, realizado sem o açodamento com que se tratou assunto 
semelhante, quando se instituiu o novo Estado da Guanabara. Trata-se em verdade da obra de cultores de 
Direito e da Economistas já conhecidos em ambas as Casas do Congresso Nacional. 

Devemos começar afirmando não ser rara uma transformação econômica radical, tendo como marco 
de partida a mudança do estatuto político da região. É da nossa época o exemplo da Índia. Sua autonomia 
vem ensejando planos de soerguimento econômico cujos resultados são cada vez mais encorajadores. 

O surto do entusiasmo que se observa nos países africanos recém-estruturados, não seria viável se 
fossem conservadas as formas anacrônicas dos governos territoriais que os estagnavam. 

Ainda mais patente, temos o caso do jovem Estado de Israel, cuja organização e progresso 
entusiasmam todos os visitantes, afora qualquer preconceito de raça, ou religião. Quem seria capaz de 
acreditar no renascimento de Israel, sob administração do tipo colonial? 

Assim, pois, chegamos à velha tese de que o fator político, que é sempre criação do espírito humano, 
precede o econômico, resultante apenas da matéria trabalhada com inteligência, método e pertinácia. 

No caso do Acre há também outras razões mais práticas, e conclusivas, que justificam a 
transformação. Sua economia repousa como a dos Estados da área propriamente amazônica, na extração 
da goma elástica. 
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Mas, o velho Território é sem dúvida o maior produtor, com cerca de metade das 30 mil toneladas de 
borracha brasileira. Sozinho, o Acre tem o dobro da produção dos Estados do Amazonas, ou do Pará, 
isoladamente considerados. 

Ocorre ainda com a chamada "fina-Acre" o fato de ser a borracha padrão em qualidade; seu consumo 
aumenta cada vez mais e mais, diante do rápido desenvolvimento da nossa indústria automobilística. E tal 
consumo não depende de mercado externo algum. Não é como o café que necessita ser vendido fora. Nem 
como o cacau, o algodão, e outros produtos da nossa pauta aduaneira – A borracha tem por inteiro o seu 
ciclo econômico dentro do País. Extraída na Amazônia, sobretudo no Acre, como frisamos, desce os rios, e 
contorna o litoral em busca do importante parque manufatureiro paulista. Ali se transforma em pneumáticos 
e em muitos outros artefatos. Em breve, seu caminho – encurtado de um terço na distância, e de meses, no 
tempo – será a Acre–Brasília, já rasgada na selva. Nem há que se temer a concorrência da produção 
sintética. Existe "fome de borracha", hoje, e estamos longe da saturação do mercado nacional. Convém 
igualmente dizer que a produção sintética não é concorrente fatal da borracha silvestre. Prestam-se uma e 
outra para aplicações nem sempre iguais, e a primeira ainda depende da segunda, certo é que a mistura de 
ambas se torna necessária na fabricação de muitos produtos. 

Como se vê, novas perspectivas econômicas desenham-se para o Acre em conseqüência do projeto 
em tela. Nele se estabelecem condições que não significam apenas mudanças políticas, mas também 
econômicas e financeiras. De fato vamos ter um Estado sui-generis, capaz de incentivar com ênfase as 
fontes de vida que já existem, e criar outras. Isto posto, diferentemente da Guanabara, todo o material 
humano do Território vai prestar serviço ao novo Estado, por transferências, e continuará pago pela União. 
No caso da Guanabara, embora os órgãos transferidos da União representem cerca de 10 bilhões de 
cruzeiros anuais de subvenção indireta, pesa ainda sobre o Estado o fardo insurportável que sempre foi o 
funcionalismo da antiga Prefeitura do Rio de Janeiro. No projeto do Acre, o auxilio é muito menor, ou seja de 
um décimo, comparado com o da Guanabara: representa, porém, a totalidade da máquina burocrática 
criada ali pela União Federal. Esta não precisa de tal máquina. Por outro lado, é despesa já existente, e 
impossível de ser suprimida. 

Graças aos dispositivos do projeto, o Acre passará cerca de duas ou três décadas servindo-se dos 
remanescentes do quadro de funcionários do Território. E assim sendo, quase toda a arrecadação poderá 
ser empregada em investimentos úteis, de caráter econômico. 

Também a subvenção estabelecida do item A do art. 8º não será comprometida com novos 
funcionários. Sabiamente, a alínea 1, item B, do art. 8º, obriga o aproveitamento de pelo menos cinqüenta 
por cento da subvenção federal na criação de fontes de receita de novo Estado. Ora, ecologicamente 
falando, a haveacultura deverá merecer a primeira injeção maciça de capitais, pois, é do conhecimento de 
todos os brasileiros que o Acre é a pátria da seringueira. 

Para isto a transformação em Estado é imperativa porque somente os que lidam com a gleba poderão 
auscultar as aspirações de seus habitantes, e solucionar seus problemas sem os percalços, procrastinações 
e óbices de uma legislação sempre feita para o asfalto das avenidas litorâneas. A Administração de 
Território não condiz com a época que atravessamos, nem com a planificação adequada ao aproveitamento 
das riquezas em potencial, no Acre. Quando a região era semi-livre, oscilando seu domínio entre nossos 
caboclos nordestinos e as autoridades bolivianas, o Acre prenunciava um futuro radioso. Não há dúvida de 
que a administração federal o emperrou, salvo em um ou outro caso, de administradores mais esclarecidos, 
mesmo assim aguilhoados ao centralismo dos Ministérios da Esplanada do Castelo e adjacências. 

Os que se mostram incrédulos das possibilidades acreanas, por certo ignoram  
que nos princípios deste século, dos seringais de longínquo Território, che- 
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gou-se a extrair cem mil toneladas de borracha. E o "quadro geral da exportação da República situava o 
Acre logo após os Estados de São Paulo e Minas Gerais". São palavras do eminente Deputado Jayme 
Araújo, sem favor um dos maiores conhecedores da economia de toda a Amazônia. Aquela exportação que 
antigamente buscava os portos estrangeiros, agora se encaminha para o nosso crescente mercado interno. 
E não é tudo. O Acre ainda exporta a "Braziliannutus", ponderável fonte de divisas devido seu elevado 
preço. Consultem-se as estatísticas, não através de impostos que não existem, mas do valor da produção 
tributável. Não nos pudemos furtar à referência, outrossim, de que o Território é também, no Brasil, o maior 
produtor de peles silvestres, outro produto de exportação apreciável. 

No que diz respeito às essencias florestais, já exportou pela região do Juruá o "aguano" que é o 
mogno da América, madeira de extraordinária variedade de usos e das mais notáveis qualidades, conhecida 
desde tempos remotos. 

Outro aspecto alvissareiro da economia acreana, é que o Território das poucas unidades 
administrativas brasileiras que vende mais do que compra. É bem verdade que tal saldo não deixa ali, em 
matéria de melhoramentos públicos praticamente nada, dado não existir tributação. Mas observe-se no 
relatório do Deputado Jayme Araújo o quadro do comércio geral de importação e exportação do Acre. Não 
se comentou o fato, contudo os saldos do qüinqüênio apreciado são expressivos e positivos. É um bom 
sintoma. 

Não nos cabe neste exame, é certo, entrar no âmbito da Comissão de Finanças para alinhar 
estatísticas das possibilidades fiscais do atual Território. O que devemos salientar é que o Acre já foi uma 
República independente, e sustentou um irredentismo sanguinolento, apoiado apenas na sua própria 
economia extrativa. 

É maior em área que alguns Estados membros da Federação Brasileira. Ao contrário do que afirmava 
saudoso Senador pela Amazônia, recentemente falecido, sua densidade demográfica está acima da do 
Amazonas, de Mato Grosso, e dos outros Territórios Federais, e até mesmo do Alasca que já é Estado da 
Federação Americana. 

Em números absolutos, sua população atual de 160 mil habitantes compara-se com a do Alasco, e é 
bem superior a do Amazonas quando se emancipou em 1852. 

O auxílio federal que se pretende, não é novidade, nem constitui demasia, diante do que se tem feito 
com todos os Estados, maxime e recentemente com o da Guanabara. Este auxílio não passa de restituição 
se comparado com as escorchantes alíquotas que o governo federal cobrou logo depois que o Território 
obteve sua incorporação à comunidade nacional. 

O que se torna necessário é acabar de vez com a instabilidade de seus governos. Não pode haver 
economia organizada, confiança e progresso onde não há instituições políticas estáveis. O regime de Poder 
Executivo nomeado, ou demissível a cada instante, impossibilita até qualquer planejamento de longo 
alcance. Nada de seguro, notadamente em. matéria de economia, pode ser construído sobre areia 
movediça. 

Chamamos, pois, para dentro da comunhão nacional o novo Estado do Acre. 
Aquele povo sofrido e desdenhado, mas sempre heróico, altivo e leal merece do Brasil o 

reconhecimento e a dignificação de seus feitos. 
E este, SMJ, o nossa parecer. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1962. – Fernandes Tama, Presidente em exercido – Del Caro, 

Relator – Alô Guimarães – Sérgio Marinho – Lima Teixeira – Paulo Fender. 
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Nº 142, de 1962 
 

Da Comissão de Finanças sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1961, (nº 9.654/54, na outra 
Casa do Congresso), que eleva o Território do Acre à categoria de Estado. 
 

Relator: Sr. Barros Carvalho 
Depois de passar por duas Comissões da Câmara dos Deputados e outras tantas do Senado Federal, 

vem a esta Comissão, e me foi distribuído para relatar, o importante projeto que eleva o velho Território do 
Acre à categoria de Estado. Nas quatro comissões anteriores, embora haja sofrido profundas alterações, 
resultantes de estudos sérios e meticulosos, o projeto em tela foi aceito na maioria delas por unanimidade, 
como vem de acontecer na Comissão de Economia desta Casa. 

A análise do relator de tal Comissão dá-nos logo alguns indícios do que aqui nos cabe apreciar. Em 
verdade, é sobre a economia da região que deverá incidir a tributação do futuro Estado. Ao contrário do que 
julgam alguns observadores apressados, não seria muito difícil demonstrarmos as possibilidades da 
economia acreana, à luz de um exame em profundidade! O Acre produz quase metade da borracha 
brasileira. Acrescente-se, só ali essa produção nacional tem crescido, embora lentamente. Mas, lendo-se o 
projeto com atenção, ver-se-á, a idéia predominante não foi a de impôr-se ao novo Estado, na sua 
demarragem, ônus pesados em demasia. Do que se trata é antes de uma política de investimento a prazo 
médio, bem calculado; sem dúvida ela consulta aos interesses do Acre, mas, não menos aos da União 
Federal. Explicando melhor – a União vai acelerar a maioridade do Acre, que a continuar as causas como 
estão, cada vez lhe custa mais e mais, sem esperança de alivio dessa sobrecarga injustificável, de vez que 
os Territórios hão de ser sempre considerados Estados embrionários... 

Com uma unidade administrativa inteiramente, e talvez, eternamente na sua dependência, o Tesouro 
Nacional, agora, como um pai esclarecido, muda de atitude, para acabar com o regimem de mesada – dará 
ao Acre meios de vida para extinguir essa situação que dura já 60 longos anos. Consiste a operação, 
esboçada desde a justificativa do projeto, no investimento de parcos bilhões de cruzeiros numa década, de 
maneira a possibilitar a marcha do Ache, futuro a dentro, pela sua própria vontade (autonomia política) e por 
conta própria (independência financeira). 

Evidentemente, esta deveria ter sido, desde a incorporação do Acre, a política a seguir ali pela União 
Federal. Isto nunca se fez com a decisão, e aquela sobre-carga vai, ano a ano, aumentando, e assim 
dificultando para o Acre os seus justíssimos anseios de autodeterminação, e para o Poder Federal, 
comprometendo a idéia-mestra que presidiu a instituição dos Territórios. 

Hoje, quase ninguém mais pensa em tal cousa. Primeiro, porque mesmo no caso dos países 
colonialistas, não se pode exigir a castração política em troca de ajuda econômica; e segundo, porque, em 
se tratando de gente da mesma Pátria, esta tem meios e modos de procurar o equilíbrio de todas as suas 
partes, sem impor-lhes delegados, ou propostos, por nomeação, do centro. 

Quem se desse ao trabalho de examinar a transformação dos Territórios americanos em Estados, 
ficaria admirado da nossa omissão nesse terreno. Nenhum Território nos Estados Unidos levou, depois de 
organizado como tal, o tempo recorde que o Acre está levando para ser Estado... 

Por outro lado não há idéia mais relativa do que essa, da suficiência econômica, para justificar 
liberdade política. Nenhuma democracia das surgidos ultimamente, como por milagre, do solo adusto  
da velha África, estaria em condições de o ser, se comparado seu desenvolvimento com o arcabouço 
industrial da República Americana. E entre nós, nenhum Estado ficaria em pé, com exceção talvez 
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de São Paulo, se não fosse o paternalismo das verbas federais, derramadas em maior escala com os 
membros da Federação do que nos próprios Territórios. 

Depois desse esboço meramente panorâmico sobre autonomia, economia e finanças, vamos 
examinar mais objetivamente, com a que contará o Estado do Acre, em face do projeto em apreço. 

Vê-se logo, como já foi dito, o Ache vai desfrutar de uma situação nova, só feridos ao Estado, e assim 
mesmo muito mais favorável. Vai herdar a estrutura parecida com a da Guanabara no que diz respeito aos 
órgãos e repartições trans-administrativa e serviços prestados pelo atual Território, com todo o seu capital 
humano, de mão beijada. Também se diga que a União não teria muito que fazer com esse capital 
inamovível, jungido como se acha à comunidade acreana. Isto representa por ano cerca de um bilhão de 
cruzeiros, de subvenção indireta (art. 9º), ao novo Estado. Este receberá, em dez anos, outra subvenção 
direta de três bilhões, no mínimo, só para investimentos e com a condição precípua de não a desperdiçar 
em empregos, segundo a sábia vigilância estabelecida no projeto (art. 8º). Junte-se às receitas acima, a 
tributação sobre mercadorias entradas no Acre, o que aliás já existe; e mais 3% (art. 8º – 2) sobre a 
borracha, castanhas, péles e madeiras. Embora venha a ser e imposto de vendas e consignações ali, o 
mais baixo do Brasil, esta renda caseira não poderá deixar de favorecer o Acre com menos de Cr$ 
200.000.000,00 anuais. Assim, a situação permanecendo estacionária em matéria de rendas, o que vem a 
ser pessimismo exagerado, o Estado deverá contar com recursos anuais da ordem de Cr$ 1.500.000.00,00 
para atender apenas sete Municípios, que também têm alguma renda, embora pequena. Considera-se que, 
ao fim de algum tempo, os investimentos previstos deverão, forçosamente, ir aumentando a receita acima. É 
preciso, no entanto, que os administradores deste Estado-caçula não caiam nos erros que tanto tem 
prejudicado os Estados-membros. Na sua demarragem é que não há muito a temer, pois, as bases 
financeiras do projeto não são desprezíveis, ao contrário, são bem satisfatórias, em face da empresa 
transcedentes e esperançosos consubstanciada no projeto. Se as subvenções federais e a arrecadação 
própria forem bem utilizadas, o Acre poderá esperar, da transformação, muitos melhores dias. Ocorre, 
ainda, circunstâncias importantes – nos fundos constitucionais como o da SPVEA, em outros criados por lei 
(Rodovias e Pavimentação) a quota-percentagem dos Estados é sempre consideravelmente maior do que a 
distribuída a Territórios. São acréscimos de receita seguros e que estão longe da categoria de 
negligenciáveis. 

Mas, não será sem razão, nesta hora histórica, o relator dê, como antigo representante do fisco, 
alguns conselhos de idade madura, ao longíquo Território do Acre. Ele já teve um regimem chamado – das 
Prefeituras, espécie de Municipalismo hoje tão em modo no País inteiro, e que havia produzido bons 
resultados, a ponto de ser ali recorrido com saudades... Não custaria voltar a tão auspiciosa estréia, 
fazendo-se nos Municípios uma arrecadação única, mais fácil, e menos dispendiosa. 

Há que persistir também em outra iniciativa útil – embora muitos não saibam, há cerca de 15 anos 
que sevem riscando no chão do Acre, silenciosamente, uma reforma agrária pacífica, lenta, mas sistemática 
– o Governo, todos os anos, compra terras e as redistribui a quem as trabalha. Ao que nos consta foi só ali, 
e só assim, que se conseguiu meter na selva; certa parte do derrotado Exército da Borracha, depois da 2ª 
Guerra Mundial, quando na Amazônia se havia jogado levas e levas de nordestinos, sem planos, nem 
métodos de colonização. 

Vê-se, portanto, que o Território do Acre apresenta condições que possibilitam a sua elevação á 
categoria de Estado, o qual, sob o impulso de forças novas, – que sua autonomia política propiciará, será 
capaz de, num futuro próximo, firma-se solidamente no plano da economia pátria, contribuindo, em 
conseqüência, para o fortalecimento das finanças nacionais. 

Isso posto, opinamos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1962, – Ary Vianna – Presidente – Barros Carvalho, Relator –

Lobão da Silveira – João Arruda – Lopes da Costa – Nogueira da Gama – Gaspar Venoso – Silvestre 
Péricles – Menezes Pimentel. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Na sessão, de 17 do corrente foi aprovado o Projeto da 
Lei da Câmara nº 17, de 1962, que aplica aos cargos e funções do Quadro do Pessoal dos órgãos da 
Justiça do Trabalho da 2ª Região disposições das Leis nºs 3.780, de 12 de julho e 3.826, de novembro, 
ambas de 1960 e dá outras providências. 

Tendo verificado que nas publicações dessa proposição deixaram de ser incluídas as tabelas 
mencionadas em seu art. 4º e tratando-se de peças integrantes do texto, a Presidência vai promover a sua 
publicação ao pé da ata da presente sessão. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lobão da Silveira. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em torno do aumento da 

produtividade agrícola no País, temos lido na imprensa diversos artigos e ouvido diferentes opiniões 
manifestadas através do rádio e da televisão, e mesmo no Parlamento alguns congressistas têm debatido o 
assunto. 

Evidencia-se, de tudo aquilo divulgado em torno de tão momentoso problema que o crédito agrícola é 
um dos fatores imprescindíveis para o aumento da produtividade agrícola no País. 

Precisamos eliminar a fome que ameaça todos os brasileiros. Lamentavelmente, essa fome é o caldo 
de cultura para uma inquietação geral no País. Causa pena e mete dó. – "mete dó de coração", como diz o 
nosso caboclo – ver um País como o Brasil, de imensa extensão territorial, viver lutando pela subsistência 
de uma população de setenta milhões de habitantes. 

Temos as melhores condições de clima para uma agricultura cada vez mais próspera. A natureza nos 
ajuda tanto que, dentro do nosso território, há dois climas – o do Norte e outro do Sul. Enquanto numa 
região se planta, na outra se colhe e vice-versa. 

De maneira que, somos ajudados pela própria natureza. Acontece, porém, que não temos sabido 
ajudar a natureza tão pródiga conosco. Além da diversidade de clima, temos também uma população que 
aumenta, numa verdadeira eclosão demográfica, como bem disse nosso Primeiro-Ministro; Dr. Tancredo 
Neves o que significa número suficiente de braços para acudir à produção tão necessária para o 
desenvolvimento do País. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – V. Ex.ª fala no aumento... 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – De nossa produtividade agrícola e de nossa população. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – A nossa população está crescendo... 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Exatamente. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – ...de tal maneira que, em Brasília, há fila para se registrar recém-

nascidos. É qualquer cousa de impressionante. Quero a este respeito dar meu testemunho ao Senado a fim 
de que providências sejam tomadas por quem de direito. Há 48 horas tento registrar uma criança e não o 
consigo, porque a fila é imensa e o Cartório não lhe dá vazão. Estou voltando de lá com a informação de 
que, talvez amanhã, a criança poderá ser registrada. Assim, com este aparte pretendo apenas colaborar 
com V. Ex.ª. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V. Ex.ª registra fato ocorrido em Brasília e que, geralmente, 
acontece em todo o Brasil. Acho que, visto um só Cartório não resolver o problema, deve o Governo fazer 
seu desdobramento. 

Como ia dizendo, Sr. Presidente, o crescimento da população tem-se evidenciado  
de uns dez anos a esta parte, de 1950 a 1960. Proclamam as estatísticas 
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que a população do Brasil, em 5 anos, cresceu mais do que a da França em 100 anos. Por aí se evidencia 
uma eclosão demográfica que exige providências enérgicas da parte do Governo no sentido de que nossa 
produtividade agrícola seja aumentada. 

Meus comentários vêm a propósito de artigo que acabo de ler na Revista da Confederação Nacional 
do Comércio e assinada pelo Sr. Ribamar Nobrega Saliza, a não conheço por se tratar de sua primeira 
publicação que leio. O título é o, seguinte: Crédito como fator de soerguimento do Maranhão. 

Impressionou-me o artigo, sobretudo, porque nossos articulistas têm por hábito expor, comentar e 
criticar, porém não sugerem nem indicam o caminho para se alcançar qualquer objetivo. Esse cidadão, 
membro da Comissão da Federação do Comércio do Maranhão, tem gabarito para falar sobre a matéria 
pois tem a experiência de 17 anos como gerente de agências do Banco do Brasil, em diversos Estados, 
sobretudo no interior. É homem, a meu ver, com muito conhecimento para discorrer sobre o soerguimento 
de nossa lavoura através do crédito agrícola. 

E falando de crédito agrícola, cogita ele também da distribuição de nossa super-população, de certas 
zonas para outras ainda menos desenvolvidas e menos povoadas. Traz ao nosso conhecimento fato que 
vale a pena citar. Hoje temos estradas de rodagem, diversas vias de comunicação – rádio telefone e vários 
outros meios de divulgação. Antigamente, não havia nada disso. Então no começo do século passado!... 
Mostra-nos como Garcia D'Avila fazia colonização à margem do São Francisco, viajando meses seguidos 
em canoas, distribuindo gente pela região, gado e aves domésticas. Diz ele: 

"Seria como que uma adaptação moderna do exemplo de Garcia -D'Avila que, subindo longos meses 
o rio São Francisco, os seus barrancos ainda por desbravar, ia localizando, aqui e ali, um casal de escravos, 
outro de bovinos, de suínos, caprinos, galinhas etc., enfim, plantando naquelas paragens a semente da 
civilização incipiente." 

Temos uma grande rodovia a BR-14. – Belém-Brasília – aberta pelo ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek, que abrange vasta região necessitada de braços para dela retirarmos as grandes riquezas ali 
encerradas. 

Constantemente, vejo chegar para a construção de Brasília, caminhões e mais caminhões carregados 
de madeira do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É um verdadeiro absurdo! Não se pode 
conceber a importação de madeira desses Estados, pois deveria ser exportada para o estrangeiro, a fim de 
produzir divisas para o nossa País. Basta tal fato para evidenciara nossa falta de organização. 

O Dr. Nobrega Galiz com a experiência dos dezessete anos em que serviu como Gerente do Banco 
do Brasil em diversas agências do interior do País, afirma que há vantagem no crédito, mesmo inflacionário, 
transferindo-se para mãos mais empreendedoras medidas capazes de gerar recursos de sentido social. 

Aproximadamente há cinco anos, estamos nesta luta constante, no círculo vicioso de aumentarmos 
vencimentos do funcionalismo para acudir ao aumento do custo de vida e vice-versa, o que nada resolve. 
Não seria preferível que o Governo tomasse o cuidado de emitir, a fim de conceder empréstimos aos 
municípios de grande produtividade e atender aos seus reclamos e ao imperativo da fome que nas 
ameaça? Não se diga que o empréstimo à lavoura dará prejuízo ao País; em absoluto! Quem o afirma – 
repito – é o Dr. Nóbrega Galiz, com sua experiência de dezessete anos como Gerente do Banco do Brasil, 
em diversas agências do interior do País. 

"E temos motivo de sobra para admitir que estas legiões de pequenos financiados, máxime se 
obedecido o critério acima, não nos decepcionarão. E aqui caberia um depoimento pessoal: com 17 anos 
ininterruptos de gerência do Banco do Brasil, a maior parte servindo sem cidades do interior do País, já 
realizamos talvez mais de dois mil empréstimos pela Creai, sem a ocorrência de um só prejuízo." 
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O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Pois não. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Dou razão ao articulista. Por experiência própria, posso assegurar 

que, quando fui Governador de Alagoas, incentivei a produção com medidas muito simples. Exemplificando: 
distribui aos agricultores sementes emprestando-lhes também tratores, para que houvesse a produtividade 
a que V. Ex.ª tem se referido. E assim até feijão preto, que o Estado não produzia suficientemente para 
exportar, no meu Governo foi vendido para o Rio de Janeiro. Em regra, no Nordeste, dá-se muita 
importância ao chamado feijão mulatinho, e em Alagoas consegui que se plantasse feijão preto e houvesse 
exportação para o Rio de Janeiro. Também tenho o prazer de declarar a V. Ex.ª e ao Senado que no meu 
Governo até tecidos das fábricas de Fernão Velho foram exportados para a Argentina. Dispensei toda a 
atenção e consideração à produção, não me preocupando com a produtividade porque, infelizmente, no 
nosso País, lutamos com a dificuldade de técnicos e falta de assistência do Governo Federal, embora 
merecesse toda a consideração do Chefe do Governo de então, o eminente General Eurico Gaspar Dutra. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Muito agradecido a V. Ex.ª O fenômeno que V. Ex.ª acaba de referir, 
da produtividade de cereais, é o mesmo em todo o País. Posso afirmar a V. Ex.ª que o Município de 
Altamira, no meu Estado, na região do Xingu – município maior que o Estado de São Paulo – produz feijão 
do sul perfeitamente idêntico ao que importamos daquelas unidades da Federação. Viajei, também, em 
campanha eleitoral, pela região do Baixo-Amazonas, uma das mais ricas do meu Estado – e tive 
oportunidade de apreciar, na região dos Furos de Alenquer, bananais com quilômetros de extensão, e é 
preciso convir que quando se colhem os cachos, surgem da terra quatro ou cinco, novas bananeiras. 
Planta-se uma vez só para se conseguir gerações e gerações. Por aí podemos avaliar a riqueza deste País. 
O nosso povo morre de fome, quando temos terra e gente; portanto, o que nos falta, apenas, é crédito e 
quem oriente os lavradores. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. VIVALDO LIMA: – V. Ex.ª, no começo do seu discurso, fez paralelo entre o crescimento da 

França e o do Brasil. Declarou que o nosso País cresceu; em cinco anos, mais do que a França em cem. 
Isto comprova que o Brasil atravessa uma crise de crescimento. Existe, realmente, um aumento da 
população desproporcional às riquezas próprias. O alto índice de natalidade – que até alarma o mundo – faz 
prever, para dentro de vinte anos, uma população que ultrapassará a casa dos cem milhões de habitantes. 
Vê V. Ex.ª, portanto, que se providencias acauteladoras não forem adotadas nos qüinqüênios presidenciais 
da República, se medidas não forem votadas pelo Parlamento nas diversas Legislaturas para que o País 
suporte o ônus de tão grande população e desassístida econômicamente, verá V. Ex.ª para onde 
conduziremos este País, principalmente se permanecermos indiferentes aos setores agrícolas e pecuário. 
Revela V. Ex.ª o depoimento de um bancário que geriu agências do Banco do Brasil no interior, que 
conhece os meandros da produção e, com todo o senso de oportunidade, presta valiosa colaboração, 
alertando as autoridades para o problema da alimentação neste País. A fome que hoje agita o Brasil é que 
vai provocar a subversão da ordem, mais propriamente que a questão social. Tudo porque, criado por este 
Parlamento, a Serviço Social Rural quase não dá sinal da sua existência. Verificamos, agora, que a 
Reforma Agrária está empolgando a Nação inteira, acenando com soluções imediatas, quando é impossível 
resolver desse modo; prontamente, o problema ruralista brasileiro. O Serviço Social Rural, que devia 
promover bem-estar e assistência médico-social a essa gente, está praticamente indiferente à sorte dos 
lavradores confiados à sua proteção. Há poucos dias, no entanto, os jornais registraram, com destaque, que 
a alta direção daquela entidade projeta, ou talvez até já esteja em fase de execução a construção de sua 
sede no Estado da Guanabara por duzentos e setenta milhões. Vê V. Ex.ª que 
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o Serviço Social Rural, que já devia estar beneficiando e assistindo o Nordeste, ora em duras provações de 
toda a espécie, com prenúncios de subversões, se dá ao luxo de construir sede própria, gastando para tal 
elevada soma de sua receita. Desculpe-me V. Ex.ª se me alonguei um pouco em meu aparte mas é que 
estou vivamente interessado em seu oportuno discurso. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – A contribuição de V. Ex.ª é valiosa, pois V. Ex.ª é homem de 
bastante experiência na vida que conhece nossos problemas e capaz de dar magnífico realce a exposição 
que estou fazendo. 

Este problema que V. Ex.ª acaba de citar da construção de mercados com o dinheiro do Serviço 
Social Rural é o mal do Brasil. 

O Brasil em vez de atender ao fomento, à lavoura e à pecuária manda emprestar dinheiro pelas 
Caixas Econômicas – dinheiro do povo – para erguer arranha-céus em toda a parte quando temos fome. É a 
coisa mais errada que existe.  

Nós que andamos algumas vezes na Europa tivemos ocasião de verificar que lá não existe esta febre 
de arranha-céus que existe no Brasil que se quer fazer construindo uma civilização vertical sem 
necessidade. 

Esta é a expressão da verdade. Há diversos órgãos com este objetivo que são dirigidos por homens 
que não tem conhecimento do problema. 

Um cidadão que não conheço pessoalmente traz uma farta, expressiva e valiosa colaboração sobre o 
assunto. 

Este homem precisava participar destes organismos para que trabalhando eficientemente, produzisse 
satisfazendo as necessidades da população. 

Então confessa ele; que muitas vezes quando se cogita de fazer crédito para o lavrador muita gente 
indaga: Estes caboclos conhecem crédito? Estes caboclos são capazes de zelar pelo dinheiro que 
recebem? Então ele afirma: são indagações que refletem dúvidas, dúvidas que compreendemos, porque na 
verdade o dinheiro do Banco do Brasil é o dinheiro da Nação. 

Outros vão mais longe: – "Não adianta, esses caboclos não sabem o que é isso, não tem noção de 
responsabilidade, é botar dinheiro fora... Vamos aguardar o resultado!... Se realmente inspiradas na 
sinceridade, tais críticas, a nosso ver, nada mais traduzem que uma grande ignorância e não menor 
injustiça sobre o caráter de nossa pobre gente do campo.  

Ele então cita fatos interessantíssimos, ocorridos no Maranhão, quando foi gerente do Banco: 
Um rapaz do Município de Alcântara, conseguindo há três anos um empréstimo de quinze mil 

cruzeiros, este empréstimo cresce e se transforma, e este rapaz se realiza se agiganta, e hoje não tem 
apenas quinze mil, tem duzentos, trezentos mil, com o seu trabalho já chamando a atenção daquela 
redondeza. 

Quer dizer, um cidadão que obteve um pequeno empréstimo de quinze mil cruzeiros dentro de três 
anos já tinha bens no valor de duzentos mil cruzeiros. Ele sabe que precisa estar em dia com seus 
compromissos perante o Banco. 

Cita o caso de outro lavrador do Município de Anajatuba; que a primeira vez que veio ao Banco nem 
sabia como entrar, isto é, se batia palmas ou se gritava. 

"Ei de casa! mas obtém o seu financiamento, cerca a terra, faz a sua aguada, prepara o seu caititu e 
vai crescendo a sua produção, e um dia nos entra desembaraçado pelo gabinete a dentro, trazendo o filho e 
o genro pela mão, e mostra: – "É aquele o gerente do Banco!" O gerente é apenas o símbolo. É aquele o 
Banco, é aquele o crédito, o sangue da Nação, que está fazendo levantar a nossa Pátria!" 
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Quer dizer, o cidadão que não sabia sequer entrar no banco, depois de aprender, voltou muitas vezes 

levando parentes ou outras pessoas para levantarem os seus empréstimos, a fim de poderem aumentar a 
sua produtividade. O caboclo não é tão ignorante nem tão mau pagador como se diz ou se pensa. 

Tive oportunidade de citar empréstimos feitos à lavoura, no Estado da Paraíba, há três anos. Desses 
empréstimos feitos pelo Banco do Brasil apenas três não haviam sido saldados, mas não foram 
considerados perdidos! 

Os empréstimos feitos aos lavradores são honestamente devolvidos com os respectivos juros, donde 
se conclui ser uma profunda injustiça não se abrir ou promover créditos aos agricultores, crédito que 
constitui a principal, a mais urgente necessidade para o desenvolvimento da agricultura deste País. 

Surge, diante da ausência de crédito do Banco do Brasil e congêneres, o problema do intermediário. 
Este, entretanto, é um mal e uma necessidade. 

É uma necessidade porque o Governo, os Bancos, as instituições de crédito não financiam a lavoura. 
E ele, o intermediário, supre essa lacuna. Mas é claro que tem que ganhar. E o agricultor vai buscar dinheiro 
em outras fontes, a juros altos. Quem é explorado? O agricultor, que, assim, não tem estímulo. E ele cita um 
fato típico, que passarei a ler: 

Sabem os senhores como se processa a comercialização de alguns produtos rurais, no Maranhão, e 
quiçá em outras regiões do país. Tomemos o arroz, e vamos chamar o caboclo, o homem que trabalhar, 
que faz a roça, de A; e B; muitas vezes um ex-A, aos vivo e mais esperto, isto é, o quitandeiro vizinho, que 
lhe compra o produto; este B vende a C, o comerciante da vida, que por sua vez vende a D, o usineiro da 
cidade, o qual poderá confundir-se com E, os exportador; este vende a F, o merceeiro nos grande centros, o 
qual vende a G. – Arre! até que enfim! – consumidor – quantos intermediários onerando a mercadoria com 
lucros, sendo evidentemente os mais sacrificados: A, o que produz, leva a vida de párea e não recebe o 
justo valor pelo trabalho, e G, o consumidor, aquele em que recai todo o ônus da mercadoria! 

Portanto, o produto para chegar ao consumidor passa por sete intermediários! Logo, o produto tem 
que ficar mais caro, bastante caro. 

Deve-se, portanto, proteger o produtor não com medidas policiais, estas a serem aplicados aos 
intermediários, mas com o financiamento da lavoura que o livrará da exploração. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª? 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Pois não! 
O SR. VIVALDO LIMA: – Aí está o meu receio, o de que o governo não consiga evitar esse 

escalonamento dos gêneros desde sua fonte de produção até a entrega ao consumidor. Os intermediários 
são muito fortes. Dificilmente as autoridades governamentais, dentro da politicagem que envolve o país, em 
todos seus quadrantes, conseguirão afastá-los, de maneira a que os gêneros saiam das mãos daqueles que 
realmente produzem e cheguem ao consumidor a preços que permitam a sua utilização. É muito difícil, 
lamentavelmente. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Eu respondo ao aparte de V. Ex.ª afirmando que existe o crédito 
volante, aquele feito diretamente ao lavrador, onde desaparece a figura do intermediário. O lavrador só 
procura o intermediário porque não obtem crédito. O Governo, através dos seus bancos e dos bancos 
particulares – devem contribuir com uma percentagem dos seus depósitos para o fomento da pecuária e da 
agricultura. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª novo aparte? Já que estabelecemos um diálogo, permita-
me continuar. Estou reconhecendo em V. Ex.ª um homem de bem, de espírito público, um patriota  
sem jaça. Realmente, todos nós temos interesse em que tal aconteça. O difícil, no Brasil, é fazer  
com que o agricultor chegue até os guichês do Banco do Brasil, isto é, consiga entrar no Gabinete do 
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Diretor da Carteira Agrícola para obter o crédito, sem que o intermediário venha dificultar os seus passos. O 
intermediário procura obter o produto a preços baixos a revendê-lo à população a preços altos. Por isso o 
agricultor dificilmente consegue financiamentos. Precisávamos que o Governo fôsse ao encontro do 
agricultor, passando por cima dos intermediários. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Essa deficiência seria corrigida com o crédito volante. Este plano foi 
estudado e tentado no início do Governo Jânio Quadros. Chegou mesmo a ser elaborado várias 
investigações foram feitas, mas não se concretizou. 

O lavrador, sabendo da possibilidade de obter crédito, vai ao Banco, e procura se entender 
diretamente com o gerente. O Governo está, portanto, na obrigação de anular, a ação dos intermediários, 
prestando essa assistência que, como diz o articulista, não deve ser apenas financeiro, mas uma 
assistência educacional, sanitária, fazendo com que os médicos percorram e reunam nos municípios, nas 
vilas, nos povoados, nos lugares distantes a população local. Destacaria dentre essas populações as 
pessoas influentes, os líderes, não políticos, mas líderes que se interessam pelo problema – porque sempre 
que viajamos encontramos pessoas de boas intenções em todos os lugares – para orientar aquela gente, 
para conduzir o problema, fazendo com que o lavrador receba, de fato, a devida assistência. V. Ex.ª há de 
convir que há municípios de gente esclarecida e outros de gente atrasada. O Governo escolheria as regiões 
do País onde poderia abrir o crédito e fomentar a lavoura. Sabemos que a lavoura de subsistência tem um 
ciclo vegetativo no máximo de seis meses a um ano. Cada ano o Governo abriria o crédito diretamente ao 
produtor, crédito volante, resolvendo o problema da alimentação do povo brasileiro. V. Ex.ª sabe, repito, que 
todas as culturas de alimentação se desenvolvem nesse ciclo de seis meses a um ano. 

O Correio da Manhã diz que há no Rio Grande do Sul, quase perdida, uma grande produção de 
banana, isto por falta de esclarecimento ao produtor, porque a banana não se perde. O excesso pode ser 
encaminhado para a indústria, na fabricação de doce enlatado ou de vinagre, porque a banana dá um 
vinagre especial. Tudo isso, enfim, está faltando neste País a meu ver, à falta de orientação. 

O SR. VIVALDO LIMA: – E a quem cabe as providências? 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Deve caber, em primeiro lugar, ao Governo; em segundo ao 

Ministério da Agricultura, como sempre muito desajudado da Nação, porque a menor percentagem de 
receita a que se destina, é ao Ministério da Agricultura. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Então V. Ex.ª confirma minhas palavras, e meus receios continuam de pé. 
Tinha eu razão, portanto, em recear quanto ao processo por parte do Governo, no sentido de coibir, ou, pelo 
menor, reduzir os escalões desde o produtor até o consumidor, para evitar o encarecimento dos gêneros de 
primeira necessidade. O produtor continuará encontrando essa dificuldade de colocação, e, de colocação 
em colocação, o produto chega muito caro ao consumidor. Veja V. Ex.ª: as populações passam fome e este 
o assunto que parece inspira o discurso de V. Ex.ª. Temos uma região ponderável no Brasil passando por 
essa privação: o Nordeste. No entanto, os alimentos para chegar aos famintos, sofrem os maiores ônus. 
Veja V. Ex.ª também as atitudes contraditórias que tem esse País. As populações famintas precisam de 
alimento; manda-se para lá o alimento, mas este não chega à boca dos famintos, porque os intermediários e 
o comércio local impedem. Dificulta-se a chegada às mãos do nordestino, do maltrapilho, do andrajoso da 
roupa e do alimento. O comércio local protesta. V. Ex.ª deu um exemplo recente quanto ao destino do leite 
enviado pelo FISI. Pois bem, até o leite para as crianças, para os bebês que necessitam desse alimento, 
não atinge aos necessitados, a essa infância que dele precisa. 

Vê V. Ex.ª que o Brasil está numa situação muito difícil por causa dos homens, por culpa 
exclusivamente dos homens. 
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O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Mas temos que enfrentar o problema com coragem e tenacidade. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Exatamente. Estou de acordo com V. Ex.ª 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Devemos derrubar os bastiões, que existem, de maldade contra o 

povo e contra a nossa gente. 
O SR. VIVALDO LIMA: – É o egoísmo. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – O Governo precisa ser forte, e, em nosso atual regime, o Governo 

não é forte se não quiser. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Prefeitamente. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Não se resolve o problema da produção, exclusivamente por ação 

do Governo federal ou pela dos Estados. Há necessidade de entrosamento do Governo federal com o dos 
Estados e com as Prefeituras, porque essa é mais questão de orientação local dos Municípios e nos 
Municípios se forma a estrutura econômica do País. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Infelizmente, porém o Prefeito do interior deixa influenciar-se por imposição 
da política local. Informo a V. Ex.ª, naturalmente não especificando o local em que presenciei o fato que em 
certa região o leite do FISI era retido, e apenas parte do produto embrulhado em papel de jornal para ser 
distribuído às crianças, que vinham do Interior à sede do Município a fim de receber um pouco de leite em 
pó. Antes, porém se indagava a que Partido pertencia, e se o Partido era contrário, diziam não haver leite. 
Vi, em dependências diversas, caixas e mais caixas de leite empilhadas, sem se lhes dar a destinação 
conveniente porque se utilizam desses recursos para servir a interesses políticos. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Lamentavelmente, o fato é verdadeiro. Sei de outro muito pior: leite 
do FISI negado às crianças mas dado aos porcos de criatório particular. E isso é mais grave ainda. Temos 
de lutar contra isso. 

O problema dos Municípios não deve ser entregue só aos Prefeitos, mas conjugado com outras 
autoridades religiosas – Vigário, Juízes de Direito, Pretores, porque, diversificando a responsabilidade, se 
opera a fiscalização e também a obra de assistência. 

Lamentavelmente, recebemos leite do FISI e dos Estados Unidos. Temos, por exemplo, na região da 
Ilha de Marajó – a maior ilha do mundo com superfície superior a muitos países da Europa – setecentas mil 
cabeças de gado mas não possui uma usina de industrialização do leite. O leite que devíamos aproveitar é 
perdido: não se colhe, não se aproveita, mas recebemos o produto do estrangeiro. É uma das grandes 
vergonhas do País. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Poderia V. Ex.ª esclarecer se Belém do Pará, já dispõe de frigorífico para a 
conservação e pasteurização do leite? No Amazonas não há. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Em Belém ainda não dispõe de câmaras frigoríficas. Está muito mal 
servida quanto ao abastecimento de leite. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Veja V. Ex.ª: duas Capitais de Estado não dispõem de frigorificação e 
pasteurização do leite, e não podem, portanto, conservá-lo. Tem o leite que ser imediatamente distribuído 
por falta das instalações adequadas. Isto provou maioria do Governo com relação a o Nordeste e ao Norte 
do País; em suma, é isto. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – O problema é de ordem geral. A reclamação é também 
generalizada: há falta de crédito para o aumento de nossa produtividade, para que a lavoura 
possa crescer e corresponder à expectativa do País. Temos solo e gente. Por que não aproveitar 
essa multidão de desocupados que está à espera de emprego público e não localizá-la  
em aviários e granjas por conta do Governo, para que possa servir ao País? A questão é de 
incúria, sobretudo incúria do brasileiro que não sabe atender às justas esperanças e reclamos 
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dos nossos lavradores, abandonados pelo interior, com vontade de produzir mas sem crédito, com fome e 
sobretudo, antes da fome do estômago, com fome de crédito. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho. (Pausa.) 
Não está presente. 

Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, considero o ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 

um grande brasileiro, porque à frente do Governo da República S. Ex.ª realizou governo de operosidade que 
de igual não há notícia na História do Brasil. Sempre que fatos aconselham seu registro nos Anais, 
mormente quando relacionados ao ex-Presidente da República, eu os comento desta tribuna, e assim o 
farei agora. 

Domingo último, S. Ex.ª em longa entrevista à Imprensa discoreu sobre problemas da política 
nacional. Comentarei tão-só aqueles tópicos referentes ao Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, sabe V. Ex.ª do meu apreço pelo ex-Presidente Juscelino Kubitschek a quem 
acompanhei até o final de seu governo, e à cuja ação patriótica devemos o muito que avançamos e 
progredimos. 

A entrevista é longa, e dela destacarei os seguintes tópicos, que me parecem os principais: 
"Juscelino Adverte: reformas imediatas ou a Guerra Civil. 
O Sr. Juscelino Kubitschek afirmou ontem respondendo a quatro questões que lhe foram formuladas 

pelo Jornal do Brasil, na série de inquéritos sobre a situação nacional, que o momento atual está a exigir 
"governo que atue", que "a Nação não pode aceitar que o Congresso não trabalhe até as eleições e o 
Governo acoberte, com essa omissão do Congresso a sua própria omissão" – e advertiu que ou se realizam 
reformas, se dá prosseguimento ao desenvolvimento e implanta a justiça social, "ou enfrentaremos dentro 
de pouco tempo a guerra civil". 

Em seu longo depoimento o ex-Presidente da República diz principalmente o seguinte: 
1º constitui "crime inominável' não dar imediata execução às reformas de base (é preciso legislar 

rigorosamente sobre o capital estrangeiro", "a Reforma Agrária não pode ser postergada", "devemos exigir 
os votos para os analfabetos já para as eleições de outubro"); 

2º a Aliança para o Progresso está impossibilitando a necessária união das nações americanas 
porque "os Estados Unidos estão dialogando com cada país, isoladamente, e até com cada região ou 
Estado de cada país"; 

3º está sendo decidida "a forma que vai adotar o processo histórico brasileiro: se revolucionário ou 
dentro da tradição continental; 

4º – o parlamentarismo vigente "retirou unidade e a autoridade do Governo e não permite o seu 
exercício": impõe-se restaurá-las, "consultando antes a povo através de um plebiscito". 

Segue-se, então, a primeira pergunta formulada pelo Jornal do Brasil. S. Ex.ª extendeu-se na 
resposta, mas sendo o assunto tão atualizado e interessando grandemente o Congresso, julgo prudente lê-
la na íntegra: 

A pergunta é a seguinte: 
"Acha indispensável à continuidade do processo de desenvolvimento econômico e à estabilidade política  

a realização das chamadas reformas de base, especificamente: a reforma bancária, a reforma tarifária, o con- 
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trole da remessa de lucros para o exterior; a reforma agrária e a reforma eleitoral? Resposta: 
Considero absolutamente indispensável a adoção dessas medidas nos planos econômico, social e 

político, para que o País possa prosseguir o seu desenvolvimento econômico e social, nos limites da paz e 
da ordem jurídica. 

Para compreender bem as tarefas atuais do plano econômico importa partirmos do conhecimento de 
dois fatos básicos. Em primeiro lugar, o fato de o Brasil ter já atingido um equilíbrio no seu Balanço de 
Pagamentos, podendo-se prever que tende a crescer o saldo de 50 milhões de dólares já manifestado nas 
operações comerciais. O problema cambial, que atormentava o País desde as suas origens, está 
inteiramente superado pela fabricação interna dos equipamentos e produtos que importávamos do exterior. 
Em segundo lugar, a circunstância de já estarmos hoje em condições de produzir internamente mais de 
85% dos equipamentos para ampliação e instalação das nossas próprias fábricas. 

Essa nova realidade exige uma reformulação do desenvolvimento brasileiro, do ponto de vista dos 
recursos a serem utilizados para a sua promoção e dos seus objetivos. 

O grande surto de desenvolvimento promovido pelo meu governo tinha de contar – e sem dúvida 
contou – com a relevante colaboração oriunda de recursos externos, na forma de capitais e equipamentos. 
Mas hoje em dia não necessitamos recorrer à colaboração externa, ou aceitá-la, senão em proporções 
muito reduzidas. 

Se os nossos recursos atuais em divisas são suficientes e até mesmo superiores às nossas 
carências; se, por outro lado, não precisamos de divisas para importar equipamentos – pois já os 
produzimos em sua quase totalidade e, se ainda, a nossa indústria mecânica – a que fabrica as fábricas – 
bem como o restante do parque manufatureiro operam com capacidade ociosa, está evidente que não 
precisamos de dólares para continuar nosso desenvolvimento, mas sim de mobilizar os nossos recursos 
internos. Precisamos, portanto, de cruzeiros. 

Estaremos correndo sérios riscos se não disciplinarmos a entrada de recursos externos no País.Não 
nos adianta receber do exterior, para a instalação de projetos industriais, os quinze por cento de 
equipamentos que não fabricamos internamente se não financiarmos a nossa própria indústria para que ela 
possa fornecer os 85% de que é capaz. Não adianta, outrossim, recebermos em moeda os 100% 
correspondentes ao custo total do projeto, para trocar por cruzeiros – pela venda ao importador – e com 
esses cruzeiros financiar a indústria nacional. Esses dólares seriam utilizados para a importação de 
produtos que viriam concorrer com os fabricados internamente em nosso País. Finalmente, não podemos 
receber do Exterior o equipamento completo para a instalação do projeto industrial, sob pena de destruirmos 
a nossa indústria mecânica. 

Impõe-se pois, legislar rigorosamente sobre o capital estrangeiro, mobilizar os recursos internos não 
utilizados, subutilizados ou utilizados inadequadamente, e canalizar rigorosamente esses fatores para um 
novo programa de desenvolvimento econômico e social. Já não se pode permitir a dispersão de recursos 
amealhados com o esforço e sacrifício do povo brasileiro em empreendimentos e atividades sem 
rentabilidade social. Esse deve ser o objetivo de uma reforma tributária rígida. 

Ainda no plano econômico, importa cuidar de um desenvolvimento harmônico entre os vários 
setores econômicos e as regiões do País. A Reforma Agrária não pode ser postergada. A  
Sudene precisa receber os recursos para executar o seu programa. O Oeste e a Amazônia pre- 
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cisam ser ocupados e desenvolvidos. Para tanto, conta-se hoje com Brasília e as grandes estradas de 
integração. No tocante ao Nordeste, é esta região que mais sente a necessidade de melhor organização 
bancária que discipline o fluxo de capital, que impeça, entre outras coisas o carreamento de capitais do 
Nordeste para outras regiões, onde existem mais favoráveis condições para a sua aplicação pela rede 
bancária. No plano social, deve ter-se presente que a elevação de condições de vida, em nossos dias não é 
apenas um imperativo de justiça social e mesmo uma condição para a preservação da democracia, mas 
também uma condição de desenvolvimento. A limitação do mercado interno é o principal entrave do 
desenvolvimento. Com os recursos atuais nossa indústria poderia produzir cinco vezes mais, se pudesse 
contar com mercado, a reforma agrária, o desenvolvimento do Nordeste, a reforma bancária, a melhor 
distribuição da renda devem ser efetivados no sentido do desenvolvimento do mercado interno e da 
melhoria de condições de vida. 

O cumprimento dessas tarefas exige trabalho, dia e noite. Exige coragem, exige capacidade dos 
homens a quem incumbe legislar e governar o País. Exige que todos estejam identificados com os anseios 
nacionais e não tenham outros compromissos senão com o crescimento e o bem-estar do povo brasileiro. 
Exige ainda que os homens do Governo disponham dos instrumentos que lhes permitam exercê-lo com 
autoridade e amplitude de ação. 

Nesse sentido, a reforma eleitoral é imprescindível para que os resultados das eleições conduzam 
aos postos de comando representantes autênticos dos interesses populares. Impõe-se – e eu me 
empenharei na medida das minhas forças nessa tarefa – ampliar o corpo eleitoral incorporando-os 
analfabetos ao processo político. Confio na intuição do povo, mais do que no voto comprometido dos 
setores que reagem à reestruturação da sociedade brasileira. Tenho afirmado que foi o povo; e nele incluem 
os analfabetos – que deu apoio e defendeu o desenvolvimento. Foi o povo – e nele se incluem os 
analfabetos – que recentemente salvou a democracia ameaçada. Considero que o voto do analfabeto 
contribuirá grandemente para termos pleitos mais autênticos. Devemos exigi-lo imediatamente, já para as 
eleições de outubro. Para isso tenho pronto um projeto de lei, que possivelmente estará apresentado 
quando for publicada esta entrevista. 

No campo político, faz-se mister restaurar a autoridade e a responsabilidade do governo. Para tanto, 
deve-se promover o plebiscito, a fim de que o povo se pronuncie sobre se deseja o presidencialismo ou o 
parlamentarismo. Dependendo da opinião popular, impõe-se restaurar o presidencialismo, naturalmente que 
ajustado nesse ou naquele ponto, ou então instalar um parlamentarismo verdadeiro. De qualquer maneira, o 
povo brasileiro exige Governo que atue, que realze as reformas, que dê prosseguimento ao 
desenvolvimento e que implante a justiça social. 

O Brasil tem a extraordinária possibilidade de realizar a sua emancipação econômica e social nos 
minutos da democracia. Foi o que fizemos até aqui, abolindo a escravatura, proclamando a República, 
introduzindo a legislação trabalhista e fazendo a revolução do desenvolvimento sem fuzilamentos, nem 
sangue. Devemos realizar o maior esforço no sentido de sermos fiéis a essa tradição. Mas não 
confundamos a maturidade do povo brasileiro, o seu sentimento democrático, com incapacidade de vida, 
rapidamente, dentro da normalidade democrática, ou enfrentaremos, dentro de pouco tempo, a guerra civil. 

 
Omissão do Congresso 

 
Segunda pergunta: É favorável à concessão de poderes constituintes ao próximo Congresso para a 

realização dessas reformas? 
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Resposta: Entendo que essas reformas não dependem, senão no que se refere à questão das 

desapropriações, de alteração constitucional. A reforma bancária, a reforma agrária, a reforma tributária e 
todas as outras medidas podem ser efetivadas por lei ordinária e até algumas delas apenas com trabalho do 
Congresso e do Governo. Defendo que essas medidas já deviam ter sido postas em prática e devem ser 
postas em prática imediatamente. Considero que é politicamente perigoso transferirmos para o futuro a sua 
realização, e nada o justifica, do ponto de vista do desenvolvimento – que está paralisado – e do ponto de 
vista social, cujo quadro é desesperador. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O nobre orador dá licença para um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Será o Congresso ou o Senador Juscelino Kubitschek que não 

tem trabalhado? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Realmente, a pergunta é de difícil resposta. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não. É uma pergunta sem resposta, porque se o nobre Senador 

Juscelino Kubitschek afirma que o Congresso não trabalha, é natural que se pergunte: quem não trabalha, o 
Congresso ou o Senador Juscelino Kubitschek? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª há de convir que eu não concordo com a opinião do Senador 
Juscelino Kubitschek. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E nem poderia. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não participo e nem poderia participar da mesma opinião de S. Ex.ª Por 

isso disse, de início, que gostaria de comentar alguns tópicos mais importantes das declarações do ex-
Presidente da República, para constar dos Anais da Casa. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. Ex.ª um aparte?  
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdôe-me V. Ex.ª, mas a importância consiste justamente em 

provar que o nobre Senador Juscelino Kubitschek não tem vindo ao Senado. E, nesse caso não somos nós 
que não trabalhamos; se há alguém que não trabalhe é o ex-Presidente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A importância a que me referi talvez possa ser interpretada nesse sentido. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Confirmo, portanto, a pergunta do nobre Senador Aloysio de 

Carvalho: quem não trabalha? – seremos nós ou o Senador Juscelino Kubitschek que aqui não 
comparece?! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Conforme declarei, não estou de acordo com essa declaração do ex-
Presidente da República. 

Diz, ainda, S. Ex.ª:  
"A Nação não pode aceitar, sem reação, que o Congresso não trabalhe até as eleições e que o 

Governo acoberte, com essa omissão do Congresso, a sua própria omissão. No momento em que o País 
atravessa, em todos os setores, uma fase gravíssima; no momento em que o desenvolvimento foi travado e 
em que a miséria devasta as populações, sobretudo do Nordeste e da zona rural; no momento em que a 
ameaça de uma crise se apresenta, essa atitude constitui um crime inominável.  

O desenvolvimento que o meu Governo promoveu, e que representa uma verdadeira revolução, não 
exigiu a reforma da Constituição, mas sim trabalho, muito trabalho e um profundo sentimento de dever para 
com o povo brasileiro." 
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Posso comentar este tópico, para não perder a oportunidade. Reconheço que o ex-Presidente da 

República está coerente com o seu ponto de vista, pois, nesta Casa, votou contra o parlamentarismo. 
Reconheço, também, que o Sr. Juscelino Kubitschek não tem predileção pelo Congresso; falta a S. Ex.ª 
entusiasmo pelo Legislativo. 

Não se pode negar que o Sr. Juscelino Kubitschek é um homem de trabalho, capaz e atuante mas, 
sua vocação é o Executivo. E, por isso mesmo, S. Ex.ª, como parlamentar, não procurou até agora; contato 
mais direto com o Parlamento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas o Senador Juscelino Kubitschek foi Constituinte em 1945, e 
não poderia haver melhor ensejo para um contato direto com o Parlamento do que numa Constituinte. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Talvez S. Ex.ª não tivesse, como nós, esse contato permanente com os 
problemas de ordem legislativa. Talvez S. Ex.ª não tenha sido bem interpretado em sua entrevista, quando 
se refere às omissões do Congresso e a certas falhas que aponta. Muitas delas são verdadeiras, mas não 
podem, absolutamente, ser atribuídas exclusivamente ao Congresso. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Talvez S. Ex.ª considere uma diminuição dar, por exemplo, um 
parecer numa Comissão Técnica. Por ter sido Presidente da República talvez não ache bem comparecer a 
um desses órgãos técnicos, discutir um assunto e elaborar um parecer, que pode ser aceito ou rejeitado... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não sei, talvez seja esse o motivo. Trata-se de um homem de inegável 
valor, cujas qualidades foram amplamente demonstradas no seu qüinqüênio à frente do Governo. Sua 
colaboração nos trabalhos do Senado seria realmente muito valiosa; pela sua experiência, pela sua 
competência, pela sua cultura, o Senador Juscelino Kubitschek seria uma voz das mais autorizadas nesta 
Casa. 

O SR. VIVALDO BARBOSA: – Não creio que o Sr. Juscelino Kubitschek se sentisse diminuído nesta 
Casa.Temos o caso do ex-Presidente Café Filho que, deixando a alta magistratura do País, foi presidir uma 
companhia de loteamento de terrenos sem por isso sentir-se constrangido. Dignificou, ao contrário, a função 
que exercia numa empresa privada para fazer jus aos seus honorários. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O símile não se justifica porque, trabalhando em uma empresa 
privada, o ex-Presidente da República lá não encontrará os elementos políticos com quem tratou revestido 
da autoridade de Chefe do Governo. O que depreendo da posição omissiva do Senador Juscelino 
Kubitschek é que, no fundo, S. Ex.ª tem um grande desprezo pelo Parlamento e, quando aceitou sua 
candidatura a Senador por Goiás, não o fez senão para se acobertar com as imunidades parlamentares. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, o único lugar compatível com alguém que ascendeu à 
Presidência da República e que deixou, sob aplausos do povo, como o Dr. Juscelino Kubitschek, é esta alta 
Casa do Legislativo. Por conseguinte, não creio que S. Ex.ª tenha esse desprezo pelo Legislativo, 
porquanto aqui também representaria um Poder. Com a sua autoridade, com a sua experiência, com a sua 
capacidade de trabalho, com a sua cultura e o seu patriotismo estaria o Senador Juscelino Kubitschek 
concorrendo sobejamente para nos auxiliar a combater as deficiências que S. Ex.ª mesmo aponta, em sua 
entrevista ao Jornal do Brasil. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permita-me V. Ex.ª completar meu pensamento que interrompi 
deliberadamente. O Senador Aloysio de Carvalho deu uma interpretação à atitude do Senador Juscelino 
Kubitschek e V. Ex.ª agora veio ao encontro daquela que eu deveria ter externado, há pouco, mas que 
propositadamente omiti. Não creio que S. Ex.ª se sinta diminuído no exercício de seu mandato de Senador 
da República, pelo contrário, se pleiteou assento nesta alta Casa do Congresso é porque a julgou 
compatível com sua qualidade de ex-Presidente da República, de ex-Chefe do Poder Executivo. O Senado 
da República é uma das Casas do Poder Legislativo. Se S. Ex.ª concorreu à cadeira por Goiás é porque 
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compreende a alta significação política e a alta dignidade do mandato. Não nos sentimos diminuídos com a 
senatória que nossos Estados nos outorgaram. Juscelino Kubitschek, pelo fato de ter passado pela 
Presidência da República, também não estaria constrangido, neste Plenário, ao debater conosco os 
problemas políticos e administrativos do País. Ao contrário, com a experiência de um qüinqüênio do 
mandato presidencial, deveria estar aqui ajudando-nos a resolver os vitais problemas do País.  

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então V. Ex.as precisam explicar por outra forma a ausência de 
S. Ex.ª aos trabalhos parlamentares. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – De pleno acordo com as palavras do nobre Senador Vivaldo Lima, até 
porque, como Presidente da República, o Sr. Juscelino Kubitschek recebeu sempre apoio decisivo do 
Congresso, inclusive para a transferência da Capital para o Planalto, que só se concretizou devido ao apoio 
que lhe deu o Parlamento. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Apesar de uma lei, eivada de defeitos e preceitos inconstitucionais. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Assim, ninguém melhor que S. Ex.ª para bem julgar a importância da ação 

do Congresso, pois com ele contou nas horas mais decisivas, ao levar avante a transferência da Capital. 
Podemos confessar que desconhecíamos os resultados dessa transferência da Capital da República para o 
Planalto Central, embora a decisão tenha sido calcada na Constituição. Apoiamos a vontade do Presidente 
Juscelino Kubitschek e, finalmente, verificamos que S. Ex.ª tinha razão quando pretendeu – não pelo 
objetivo inicial da Carta Magna de 1891, mas pelo atual – trazer o progresso do litoral até o centro do Brasil. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Pretendeu e persistiu. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Hoje verificamos que S. Ex.ª deu um impulso extraordinária à economia do 

País. Levando-se em consideração a abertura das estradas que hoje interligam os Estados, podemos 
prever, para um futuro não muito distante, um progresso bem acentuado, inclusive pela integração nacional. 

Diz ainda o Sr. Juscelino Kubitschek, ao tecer esses comentários, que está havendo omissão do 
Congresso. Absolutamente; não tem havido omissão do Congresso, es problemas debatidos nesta Casa, e 
que depois se convertem em medidas de ordem legislativa, são cuidadosamente examinados, não só por 
nós, como pelos Srs. Deputados. 

O projeto de remessa de lucros, citado de raspão na entrevista do ex-Presidente da República, 
realmente necessitava ser estudado minuciosamente, como está sendo neste momento por uma Comissão 
Especial, da qual participam Senadores e Deputados. 

Não seria possível aprová-lo tal como veio da Câmara dos Deputados, eivado de erros que 
precisavam ser sanados com a ação conjunta de representantes das duas Casas do Parlamento nacional. 

O projeto de reforma agrária, a que S. Ex.ª também se refere, é problema hoje do interesse de todos, 
principalmente dos parlamentares. Há poucos dias, dizia nesta tribuna que muitas das reformas de base 
poderiam ser levadas a efeito sem que houvesse alteração da Carta Magna. Sugeri mesmo a criação de 
uma comissão especial, a fim de que possamos dar o primeiro passo para a elaboração da reforma agrária, 
diante dos trabalhos apresentados por Deputados, Senadores e mesmo pela Comissão presidida pelo 
eminente Senador Milton Campos. Foi assim criada uma Comissão Especial, que tem um prazo de quarenta 
e cinco dias para se pronunciar, dando solução ao problema da reforma agrária ou encaminhando-o 
devidamente. 

Disse o Sr. Juscelino Kubitschek que devemos trabalhar até o fim de nossos mandatos. É o que 
estamos fazendo.  

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª outro aparte? 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. VIVALDO LIMA: – A reforma agrária é a coqueluche do momento. Estamos numa fase de 

epidemias – a reforma agrária é uma delas. O nosso trabalhador rural nada pede a ninguém, a começar 
pelo sitiante do Amazonas. Nós, os médicos, que vivemos no meio dessa brava gente, podemos afirmar que 
nunca pedem terra, porque sabem que não podem, trabalhá-la. Desejam, sim, é que a legislação trabalhista 
lhe deva ser extensiva em toda a plenitude. Ao viajar pelo interior da Amazônia, encontrei caboclos, debaixo 
de uma árvore, tiritando sob um acesso de malária, esperando que passasse a crise para voltarem à 
enxada. Não tinham assistência médica. Entretanto, eles só pedem assistência médica e social que a 
previdência defere. Desejam os mesmos, em suma, iguais direitos aos que têm os operários das fábricas, 
os trabalhadores da cidade. Feito isso, acabou-se a coqueluche. Querem que se levem até lá onde se 
encontram os meios de sobrevivência condigna que o Estado deveria garantir-lhes. 

Criou-se o Serviço Social Rural, a quem compete a parte assistencial para posteriormente se 
estender a Legislação Trabalhista ao homem do campo, desesperado agora porque os benefícios não o 
atingiram ainda. Para que possam os lavradores, enfim, trabalhar e colaborar, como os operários nas usinas 
e oficinas que vão para casa satisfeitos porque têm o repouso remunerado, deixam pensão em caso de 
morte, ou recebem indenização por mutilação, é necessário que lhes sejam concedidos os mesmos direitos. 
Se os nossos operários não tivessem tudo isto, estariam lutando por uma reforma industrial, por um pedaço 
da usina ou da fábrica. Agora estamos em face de uma reforma agrária que constitui uma cortina de fumaça 
porque o Serviço Social Rural não cumpriu suas obrigações para com a gente do campo. Está aí a reforma 
agrária prometida para efeitos imediatos, o que é impossível. Não resolveremos os problemas do Brasil com 
uma reforma agrária votada em cima das pernas. Conheço muito bem a gente do campo e seus problemas 
porque sou médico e trabalhista. Tenho observado que estamos derrapando e patinando através de slogans 
e mais slogans, que não evitarão que no Brasil a anarquia continue. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço o excelente aparte de V. Ex.ª. 
Nesta hora de apreensões em que vamos concorrer a um pleito e solicitar o sufrágio do povo para 

que não fique a impressão de que fomos omissos, faço questão, na condição de Líder da Maioria em 
exercício, de trazer ao conhecimento da Casa e da Imprensa, a súmula dos nossos trabalhos legislativos, 
inclusive dos projetos oriundos de Mensagens, aprovados nesta e na outra Casa do Congresso, para que o 
povo lá fora, quando tiver que manifestar-se nas urnas, no dia sete de setembro, possa ajuizar bem da 
capacidade de trabalho e dedicação dos parlamentares no exercício do seu mandato. Faço questão de 
ressaltar, dentre os projetos ultimamente aprovados pelas duas Casas, aquele que diz mais de perto com o 
motivo da entrevista do eminente Senador Juscelino Kubitschek de Oliveira, de grande interesse da região 
do Nordeste. Trata-se do projeto que criou a Sudene, elaborado pelas duas Casas do Congresso Nacional. 
Através de emendas foram introduzidas alterações no trabalho inicial, o que diz bem dos esforços e da 
capacidade legislativa dos parlamentares, a fim de proporcionarem recursos a uma região que, 
indiscutivelmente, tem sido relegada a plano secundário. No entanto, de agora em diante, com as medidas 
que o Governo adotará em função da Sudene, poderá ter os meios necessários não só para a sua 
industrialização como também para o combate às estiagens. E, assim teremos a concretização dos esforços 
desenvolvidos pelos técnicos para socorro à população flagelada. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muita honra. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Há pouco V. Ex.ª teve oportunidade de ouvir o discurso do nobre Senador 

Lobão da Silveira que ocupou a tribuna para discorrer sobre o tema fome. A Sudene conseguiu dispositivos 
prioritários para a industrializar o Nordeste e, por isso, procura levar os flagelados para lá. Remo- 
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ver o homem do campo é tirar o incentivo, o estímulo ao lavrador, ao homem que nasceu com esta vocação, 
e que dificilmente se adaptará a novos misteres. A Sudene está tratando do litoral. Entretanto o primeiro 
problema a merecer sua atenção deveria ser o da irrigação, assunto sobre o qual várias vezes o nobre 
Senador Argemiro de Figueiredo se manifestou nesta tribuna, tendo sido, aliás, vítima de uma campanha de 
descrédito e desmoralização e levado ao pelourinho como inimigo do Nordeste. De minha parte fico com a 
convicção de que a Sudene, para resolver os problemas do Nordeste terá, em primeiro lugar, de cuidar da 
irrigação. 

A Sudene deve executar o seu Plano, começando do interior, caso deseje resolver a angustiosa 
situação daquela infeliz região. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Respeito a opinião de V. Ex.ª, mas acho que a Sudene é, acima de tudo, o 
instrumento indicado para atender às populações flageladas do Norte, seja por meio da industrialização ou 
pela irrigação. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Aliás, simultaneamente. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Mas, disporá a Sudene dos recursos necessários para fazer face a esses 

dois problemas que precisam de solução urgente? 
Sr. Presidente, quero, agora, referir-me a outro projeto muito solicitado pelos Municípios ao 

Congresso Nacional. 
Foi ele votado em regime de urgência urgentíssima, de acordo com o que nos faculta o nosso 

Regimento. Com sua aprovação distribuímos aos municípios brasileiros maior parcela de renda e, note-se, 
em fase das mais difíceis para a Nação brasileira. Os municípios obtiveram socorro urgente do Congresso 
Nacional e, especialmente, desta Alta Casa. 

Sr. Presidente, poderia citar uma série de medidas votadas pelo Congresso Nacional, especialmente 
pelo Senado Federal, como farei desta tribuna, a fim de mostrar que o Congresso não é omisso; ao 
contrário, foi o Poder que na grave crise político-militar passada, deu prova da sua altivez e do desejo de 
preservar a Constituição. 

Deixo, aqui, Sr. Presidente, este reparo ao meu eminente amigo Senador Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, ao tempo que digo também que nem o Congresso nem o Governo está sendo omisso, porque 
ambos estão cumprindo a grande tarefa de conduzir o País para seu verdadeiro destino, quer no que tange 
à administração, quer quanto aos rumos que vêm dando a política externa. 

Aproveitarei outra oportunidade para fazer transcrever nos Anais outro trecho da entrevista do 
eminente Senador Juscelino Kubitschek de Oliveira, sobre a política externa do País. Comentarei as 
declarações de S. Ex.ª a quem muito admiro, aprecio e considero, conhecendo-o como grande brasileiro a 
serviço da grande causa do Brasil. Mas S. Ex.ª errou realmente ao fazer esses comentários contra o 
Congresso Nacional, considerando-o omisso em certas medidas reclamadas. 

Estas as considerações que desejava fazer, reservando-me para em futuro próximo comentar outros 
trechos da entrevista do ex-Presidente, não só quanto à política externa do Brasil, como ao notável 
programa da "Aliança para o Progresso". (Muito bem! Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Lima Teixeira, o Sr. Gilberto Marinho, deixa a Presidência, assumindo-a o 
Sr. Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Caiado de Castro. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sr. Presidente, são poucas as palavras que pronunciarei. 
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Vimos lutando, há muito tempo, pela solução do problema das pensões de civis e militares. O 

Congresso, estudando com muito cuidado o assunto, atendeu ao desejo de ambas as partes. Mas no 
regime em que vivemos, quando não se sabe exatamente quem está mandando, qualquer funcionário, 
qualquer Diretor de Instituto ou de Secretaria, arroga-se o direito de modificar a lei e dar interprestações que 
jamais existiram. 

Agora, por exemplo, recebi carta de uma senhora, que me transmite apelo no sentido de protestar 
contra decisão de um simples Diretor de Secretaria, modificando completamente o que existe na lei de 
pensões dos civis e militares. 

Nós, servidores públicos, que concorremos para nossos montepios, temos verdadeiro seguro de vida. 
É um contrato que fazemos, com a União ou com os Institutos. Uns, como eu, por exemplo, podem durante 
mais de cinqüenta anos concorrer para o montepio; outros, por menos tempo. Mas o que existe na lei, lei 
que o Congresso votou, lei que foi sancionada pelo Presidente da República, é que dentro da mesma classe 
existe a reversão. 

Apreciamos, por exemplo, ocaso concreto que trago ao Senado. 
Falecido um Ministro de Tribunal Militar, general do Exército, deixou uma pensão, para a qual 

contribuiu durante mais de 50 anos. Essa pensão torna-se extensiva a várias filhas suas, e à medida que 
uma falecia, seu montepio revertia para as remanescentes. Não se pode, sequer, alegar que isto importa 
em onus para a União, porquanto ao chegar a esse ponto, as herdeiras terão idade bastante avançada. 

Pois bem, um Diretor qualquer houve por bem limitar a reversão até o terceiro herdeiro. Então, o 
direito à pensão de um civil ou militar que deixou, digamos, cinco filhos, cessa após a morte do terceiro? Os 
outros perdem a pensão? 

Isto, Sr. Presidente, é verdadeiro abuso. Faz pensar, até, que estamos num País sem direção, ou 
então em pleno regime de ditadura. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com muito prazer. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Nobre Senador, como sabem V. Ex.ª e o Egrégio Senado 

Federal, servi dezenove anos na Justiça Militar e esta questão de montepio militar é sagrada para a 
classe. Sabemos, perfeitamente, que a família é a base da Pátria. O culto da Pátria, na Caserna, é 
conhecido de todos, e o militar procura deixar sua família amparada, não quer que ela decline para a 
miséria. Assim têm entendido os estadistas do País. Agora, porém, como muito bem diz V. Ex.ª, não se 
sabe hoje quem manda no Brasil. Qualquer figura de segunda entende que é grande autoridade e nega 
à herdeira de militar o que ela tem direito. Como agir, como proceder? Apelando para o superior dessa 
potestade, este outro não quer resolver o assunto ou o retarda. Recorre a herdeira ao Ministro que nem 
sempre está presente; vai ao Primeiro Ministro e este é quase uma ficção. Então apela, muitas vezes, 
para o Presidente da República que, no caso, não seria o indicado para decidir sobre a questão, porque 
tal decisão caberia ao Conselho, pelo sistema Parlamentarista. Este, porem, é teoria, porque não temos 
regime nenhum; o Brasil é palco de anarquia total. Haveria, então, para a herdeira o recurso a outro 
Poder, respeitável, o Judiciário, junto ao qual poderia impetrar mandado de segurança. Acontece,  
no entanto, que os Tribunais estão abarrotados de processos e a perda de tempo, na expectativa  
de solução, acaba desanimando a herdeira, geralmente senhora de idade avançada. Esta, indefesa, 
como irá agir? Talvez não esteja muito certo, mas creio que o Brasil está num declive e temos de  
nos preparar para a luta e quem sabe não mais à luta da palavra, da discussão. Talvez tenhamos  
que decidir essas questões pelas armas. É o que estamos vendo, nobre Senador, porque se  
proclama abertamente que deveria ser convocada uma Constituinte; mas como, se estamos 
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num regime legal onde todos respeitam a Constituição, como alegaram respeitá-la, justificando os 
acontecimentos de agosto do ano passado? Aliás, fui contra esta decisão adotada, porque não admito 
comunistas nem cripto-comunistas. Isto declarei abertamente. Também não aceito canga de nenhuma 
potestade econômica, individual ou coletiva, nacional ou internacional, porque não pertenço ao bos taurus 
ou ao bos indicus, pois me reconheço como homo sapiens. Com estas declarações, manifesto-me de pleno 
acordo com V. Ex.ª. A herdeira do militar a que V Ex.ª se refere, é vitima do atual estado de coisas no Brasil, 
ou seja, a anarquia. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito agradecido pelo aparte de V. Ex.ª, que honra, sobremodo, o 
meu discurso. 

Estas minhas palavras, Sr. Presidente, vão como um protesto contra o que disse o nobre Senador 
Silvestre Péricles – a anarquia que permite a qualquer funcionário passar por cima das Leis votadas pelo 
Congresso Nacional. 

Incontestavelmente esta senhora – e no mesmo caso existem centenas de outras – poderá recorrer 
ao Judiciário. Mas sabe Ex.ª, Sr. Presidente, e sabe o Senado quanto custa apelar para o Judiciário. Não há 
de ser uma senhora pobre, que só tem o recurso do Montepio feito pelo pai ou marido em vida, que poderá 
recorrer ao Judiciário, por via de ação executiva ou mandado de segurança. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com prazer. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – A propósito do assunto de pensões do Montepio Civil, a que V. Ex.ª 

está se referindo, devo declarar que persiste situação de verdadeira e absoluta iniqüidade em relação a 
numerosos pensionistas. Na manhã de ontem fui procurado pela viúva de antigo e insigne Embaixador 
brasileiro, que percebe atualmente seis mil cruzeiros de pensão. Um colega desse eminente brasileiro, 
Embaixador como ele, falecido recentemente, deixou uma pensão, no IPASE, de sessenta mil cruzeiros! 
Veja V. Ex.ª o absurdo da disparidade da pensão Quando aqui tramitou o projeto que fixava novos valores 
para os funcionários civis e militares, apresentei a Emenda nº 26, pondo fim a essa situação. Infelizmente, a 
emenda não foi aprovada. De qualquer forma, é necessário por têrmo a essa disparidade. Ontem trouxe 
para o Senado recibos de duas pensionistas do Montepio Civil, cada uma percebendo cinco mil cruzeiros 
mensais. São viúvas de funcionários da mais alta categoria, cujos nomes não declino porque estaria 
melindrando recolhimento em que ambas vivem. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não há duvida alguma de que existe essa disparidade, que poderia 
ou poderá ser corrigida. Mas este não é o caso que estou versando. O que afirmo é que existe lei votada 
pelo Congresso, em plena vigência, e que um simples funcionário houve por bem modificá-la integralmente. 

Sr. Presidente, no particular, falo com autoridade. Fui Presidente da Comissão que redigiu o 
Anteprojeto de Pensões dos Militares. Na primeira fase, houve pequena divergência. Os assessores – creio 
– que estudaram o projeto do então Presidente Vargas não compreenderam bem o seu alcance. Nomeou-
se uma segunda Comissão, que adotou quase integralmente os termos do nosso projeto, com modificação 
de dois ou três artigos. 

A lei é clara: falecido o militar, deixa ele a pensão para a viúva e filhos. Naturalmente, os filhos, 
atingindo a maioridade, perdê-la-ão; e às filhas e à viúva reverte a pensão, à medida que uma desaparece. 

Para se modificar essa lei, somente o Congresso tem autoridade. Ao mesmo tempo que lanço o meu 
protesto contra a decisão absurda de um simples autoridade administrativa, deixo, aqui, o meu apelo ao 
Presidente João Goulart e ao Ministro Tancredo Neves, para que mandem investigar a situação e não 
permitam a repetição de casos como os citados. 
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Nós, militares, quando escolhemos a profissão, fazemos, de antemão, quase que um voto de 

pobreza. O militar é homem pobre, que luta, que trabalha e cujos vencimentos eram até há pouco tempo 
muito reduzidos; mas há a garantia – para daqueles que com qualquer função de mando, dominando o 
instinto de conservação transmitem a seus comandados a obrigação de ir para frente de combate de lutar – 
a certeza de que falecendo, seja ele Sargento, Capitão ou General, de deixar à viúva e filhos uma pensão 
embora modesta, mas que lhes permita viver condignamente. 

Sr. Presidente, o caso dessa moça é uma incongruência. Seu pai descontou dos vencimentos, 
durante toda a vida funcional uma importância para garantia da sobrevivência da família. Atingiu o máximo 
da carreira, chegou a general-Ministro. Hoje vem um funcionário e declara que sua filha não tem mais direito 
à pensão por ele deixada. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com satisfação. 
O SR. VIVALDO LIMA: – V. Ex.ª está formulando um protesto e um apelo. Não quero ser tão 

pessimista, dentro da realidade brasileira, quando o Senador Silvestre Péricles, a ponto de só encontrar 
numa revolução o meio de o País novamente se reintegrar em sua vida normal. Acha V. Ex.ª, como 
parlamentar, que a lei está perfeitamente formulada, foi elaborada para não haver dúvida, sobretudo quanto 
ao caso em espécie. Assim sendo teria cabimento, além do protesto e apelo, V. Ex.ª redigir um 
Requerimento de Informações ao Ministério da Fazenda para que informe quais os Pareceres que 
autorizaram a esse Diretor a assim proceder, visto como uma autoridade, para chegar a esse ponto, deve 
estar escudado em um Parecer da Procuradoria. V. Ex.ª é também bacharel, eu sou apenas médico, não 
me envolvendo senão superficialmente em questões de Direito, cabe-lhe portanto, aprimorar a lei se não 
corresponde, emendando-a convenientemente. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Vou terminar, Sr. Presidente, agradecendo o aparte do nobre 
Senador. Também eu pensei em encaminhar um pedido de informações. Porém conheço o que acontece 
com pedidos dessa natureza, o que se espera para se obter uma resposta. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Sem prejuízo do protesto e apelo de V. Ex.ª 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Acredito que o apelo feito ao Presidente da República e ao Primeiro-

Ministro, no caso particular, ao Ministro da Guerra, terá resultado mais rápido. 
O SR. VIVALDO LIMA: – É para não evitar apenas, toda vez que isso acontecer, que, da tribuna do 

Senado, um parlamentar se veja forçado a renovar apelos ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro 
ou ao Ministro da pasta nesse sentido, razão por que, então, caso seja injusta, a lei precisa ser 
aperfeiçoada. E ninguém melhor que V. Ex.ª. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Prefiro aguardar as providências de qualquer uma dessas três 
autoridades, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro ou do Ministro da Guerra, para saber se 
realmente elas foram tomadas. Faz-me isso lembrar a questão das velhinhas do Paraguai: levamos três 
anos discutindo – na burocracia, como resolvê-la, – e as velhinhas morreram à mingua, – até que o 
Presidente Getúlio Vargas, que, ninguém pode contestar, era profundamente humano... 

O SR. VIVALDO LIMA: – Sem dúvida alguma. 
O SR. CALADO DE CASTRO: – ...tomando conhecimento do fato, mandou preparar um decreto e 

por ele a matéria foi plenamente resolvida. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Então, estou com a razão. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sr. Presidente, se V. Ex.ª me permite  

mais um momento apenas. Quando o Senador Lobão da Silveira discorreu sobre o 
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aumento de população do Brasil, aparteei S. Ex.ª mostrando o que se passa em Brasília. A fila para se 
registrar uma criança, ou um casamento, constitui uma dificuldade. Ou o Cartório não está à altura de 
exercer a sua missão ou há deficiência de Cartórios. 

O SR. VIVALDO LIMA: – E melhor, então, não casar, e não nascer em Brasília... 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Visitei o Cartório: um cochicholo que mal dá para um ou dois 

funcionários, de modo que o trabalho é absolutamente lento, mas se os que estão na fila não são atendidos, 
sobrevém o Fisco e a multa. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com muito prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Tenho a impressão de que com a notícia de desdobramento dos 

Cartórios, o serviço será imediatamente aliviado. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Aliás, nobre Senador, depois que vi pessoalmente o que se passa, 

pensei em verificar a possibilidade de, no senado, apresentar-se Projeto, e é minha intenção fazê-Io no 
sentido de se desdobrarem os cartórios, evitando para Brasília situação semelhante a da Guanabara, onde 
há cartórios rendendo setecentos a oitocentos mil cruzeiros mensais. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA – Não faltarão candidatos para servir nos novos cartórios. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Isso não faltará... 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Acredito; não sou candidato, e não tenho candidatos, mas haverá 

muitos. 
Era, Sr. Presidente, o que desejava dizer, solicitando a atenção do nobre Sr. Ministro da Justiça, meu 

particular amigo, para que mande verificar o problema, que é grave. 
Sabemos as dificuldades com que luta o Brasil para conseguir que a população pobre case no Civil e 

registre os filhos. É mister portanto, simplificar esses atos porque, se os que são mais compreensivos e têm 
maior noção de suas responsabilidades, querem casar no civil, ou, por exemplo, registrar um filho recém-
nascido, entram na fila, aí passam quarenta e oito horas e não são atendidos, há o risco de o candango ir 
embora e não mais registrar a criança. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Está finda a hora do Expediente. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1962 (nº 112, de 1959, na Casa de 

origem) que dispõe sobre o pagamento a lavradores de cana que forneçam a usinas de açúcar ou 
destilarias e dá outras providências (em regime de urgência nos termos do art. 330, letra "b", do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 246, de 1962, aprovada na sessão de 23 do corrente), dependendo 
de pronunciamento das Comissões – de Economia e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Fernandes Távora para 

emitir Parecer em nome da Comissão de Economia. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: –Trata-se de projeto de lei, apresentado pelo ilustre Deputado Mário 

Tamborindeguy, que dispõe sobre as relações de pagamento entre os fornecedores de cana e as usinas de 
açúcar ou destilarias, estabelecendo a emissão, no ato da entrega de cana, pelos usineiros, de um 
documento especificando nome e endereço do comprador e do fornecedor, peso e classificação de cana 
fornecida, número do documento e data do fornecimento, preço da tonelada de cana lixada anualmente pelo 
Instituto do Açúcar e do Álcool, assinado pelo comprador ou preposto (art. 1º). 



– 327 – 
 
2. As relações entre os fornecedores de cana e os usineiros estão reguladas pelo Decreto-Lei nº 

3.855, de 21 de novembro de 1941, denominado "Estatuto da Lavoura Canavieira", que estabelece, em seu 
art. 29, sobre a entrega e a pesagem das canas. 

Ressentem-se, entretanto, os fornecedores de cana, da não existência de um documento hábil, 
negociável em relação a terceiros, uma vez que, após a entrega da cana, na entressafra, se o usineiro 
demorar a pagar – o que é comum, – ficam totalmente desamparados, sem a menor possibilidade de obter 
crédito. 

Realmente, na entrega da cana os fornecedores somente recebem uma espécie de "vale" do 
balanceiro, sem qualquer forma ou característica legal, declarando quantos carros de cana foram recebidos. 
Com a demora do pagamento começam as dificuldades dos fornecedores de cana que, na maioria das 
vezes terminam caindo nas mãos de agiotas, que compram o referido "vale" por quantias ínfimas. 

3. Em sua justificação, o nobre autor do projeto afirma que: 
"Embora as usinas de açúcar tenham realizado progresso apreciável na incorporação de recursos 

tecnológicos recentes, embora os usineiros, dada a forma em que transformam a matéria-prima, sejam 
considerados industriais modernos, subsiste no tratamento que muitos deles dispensam aos seus 
fornecedores de matéria-prima, costumes que já constituíam retardo social nas primeiras décadas deste 
século. Referimo-nos, particularmente, à falta de pagamento em dinheiro, dentro do prazo certo, das somas 
devidas pelos usineiros aos seus fornecedores de cana. Sobretudo, na ausência de pagamento à vista ou 
estipulado para efetuar-se em prazo certo, generalizou-se um regime de "confiança", que se distingue pela 
inexistência de responsabilidade jurídica assumida pelo devedor para com o credor." 

4. O projeto visa, assim, a corrigir essa situação anômala, instituindo a emissão de documento capaz, 
estabelecendo um prazo de quinze dias para o pagamento das obrigações e determinando, ainda, caso o 
referido pagamento não possa ser realizado dentro do referido período, a emissão, pela usina ou destilaria, 
de nota promissória rural regulada pela Lei nº 3,253, de 27 de agosto de 1957, isenta do imposto de selo e 
na qual deverão constar as características exigidas pelo art. 1º. 

Além disso, o crédito de fornecedor de cana, expresso na nota promissória rural, terá privilégio 
especial na hipótese de concordata ou falência do devedor ou concurso de credores (§ 3º do art. 4º). 

5. A matéria contida no projeto constitui antiga reivindicação da classe dos fornecedores de cana, 
tendo sido objeto de outros projetos de lei na Câmara dos Deputados que, entretanto, não lograram bom 
êxito. A nosso ver, o projeto, além de conter dispositivos justos e humanos, pondo paradeiro à uma situação 
de insegurança, regula o assunto de maneira competente. 
6. Em face de todo o exposto e tendo em vista nada existir, no que diz respeito à Comissão de Economia, 
que possa ser oposto ao projeto, opinamos bela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Sr. Senador Lobão da Silveira, para 
emitir parecer em nome da Comissão de Finanças. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – O presente projeto de lei, de autoria do nobre Deputado Mário 
Tamborindeguy, visa a regular, de maneira hábil, as relações de pagamento entre os lavradores de cana e 
os usineiros produtores de açúcar, estabelecendo normas acauteladoras dos direitos dos primeiros e 
determinando a emissão, pelos usineiros, no ato da entrega da cana, de documento com as especificações 
constantes do art. 1º. 

2. Trata-se de matéria que há muito tempo vem ocasionando longos e acalorados debates, além de 
ter sido objeto de várias tentativas objetivando à sua regulamentação. 
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3. O ilustre autor do projeto, em sua justificação, esclarece que: 
"Por um lado, os proprietários de usina de açúcar, na qualidade de representantes de pessoas 

jurídicas fundadas em tradicional prestígio político e econômico, desfrutam de todas as vantagens 
oferecidas pelo sistema de crédito, ao passo que milhares de plantadores labutam no mais completo 
desamparo. A desigualdade do poder econômico entre usineiro e lavrador mais agrava as condições 
desfavoráveis de ajuste dos pagamentos adiados por meses a fio, sem que exista documento algum a 
permitir ao produtor de cana recorrer aos estabelecimento de crédito a fim de não cair sob o domínio de 
aproveitadores e usurários. O amparo objetivado pelo projeto consiste em oferecer ao lavrador de cana a 
possibilidade de negociar o título ou documento que receber da usina no ato de entrega de cada 
fornecimento, tomando viável, em seguida, a garantia de execução, na forma do art. 298 do Código de 
Processo Civil, inciso XII." 

4. O Decreto-Lei nº 3.855, de 21 de novembro de 1941 – Estatuto da Lavoura Canavieira – que regula 
as relações entre os fornecedores de cana e os usineiros produtores de açúcar, muito embora estabeleça 
sobre a entrega e a pesagem das canas, em seu art. 20, não dispõe a respeito da expedição de documento 
que possa vir a ser negociável com terceiros pelos fornecedores de cana. 

Assim, o atraso, por parte dos usineiros, no pagamento da cana, permite que os lavradores fiquem 
desamparados na entressafra, sem qualquer assistência, ou mesmo, sem poder dispor de crédito, em face 
da inexistência de documento legal, apesar de terem, às vezes, elevadas quantias a receber. 

5. O projeto institui a emissão, pelas usinas de açúcar e destilarias de álcool, no ato da entrega da 
cana, de um documento especificando nome e endereço do comprador e do fornecedor, peso e 
classificação da cana, número e data do fornecimento, preço da tonelada de cana fixada anualmente pelo 
Instituto do Açúcar e do Álcool, assinado pelo comprador ou seu preposto (art. 1º). 

Determina, ainda, em o art. 4º, que a usina ou destilaria que não realizar o pagamento dentro do 
prazo de quinze dias é obrigada a emitir nota promissória rural (Lei nº 3.253, de agosto de 1957), de valor 
correspondente ao preço da cana acrescido dos juros de 1% ao mês, além de ficarem sujeitos à multa de 
20% sobre o valor da cana vendida (art. 5º). 

6. O projeto estabelece, assim, normas salutares nas relações de pagamento entre os fornecedores 
de cana e os usineiros, resolvendo, de maneira competente, uma velha e clamorosa situação. 

7. Ante o exposto, tendo em vista nada existir, no que diz respeito à Comissão de Finanças, que 
possa ser oposto ao projeto, opinamos pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – O Plenário acaba de ouvir a leitura dos pareceres das 
Comissões de Economia e de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Está encerrada. Adiada a votação, em virtude da inexistência do quorum regimental. 
Igualmente não se pode proceder à votação dos itens de nºs 2, 3, 4, 5 e 6 da Ordem do Dia pelo 

mesmo motivo. 
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1962  

(nº 112, de 1959, na Casa de origem), que dispõe sobre o pagamento a lavra- 
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dores de cana que forneçam a usinas de açúcar ou destilarias e dá outras providências (em regime de 
urgência nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 246, de 
1962, aprovado na sessão de 23 do corrente), tendo pareceres favoráveis (proferidos oralmente na sessão 
anterior), das Comissões de Economia e de Finanças. 

 
2 

 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 250, de 1962, em que os Srs. Senadores Barros 

Carvalho e Lima Teixeira (como Líder da Maioria) solicitam urgência, nos termos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Resolução nº 20, de 1961, que dispõe sobre a estrutura administrativa 
do Serviço Radiotécnico do Senado Federal. 

 
3 

 
Votação, em turno único, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1960, que estende 

aos Diretores das Secretarias do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho 
disposto no art. 1º do Decreto Legislativo nº 5.059, de 9 de novembro de 1926, e dá outras providências 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 102, de 1962). 

 
4 

 
Votação, em turno único, da redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1954 (nº 3.727, de 

1953, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (redação oferecida pela Comissão de Redação 
em seu Parecer nº 134, de 1962). 

 
5 

 
Votação, em turno único, da redação final do Projeto de Resolução nº 47, de 1960, que suspende a 

execução do art. 67, inciso III, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, e da Lei de Organização 
Judiciária na parte em que asseguram ao Tribunal de Justiça competência privativa para processar e julgar 
os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns, julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 133, de 1962). 

 
6 

 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 178, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de 

Aguiar solicita a convocação do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio para expor, circunstanciada e 
detalhadamente, os planos de governo e medidas porventura já adotadas para a contenção e possível 
redução do custo de vida, especialmente para propiciar melhor produção, maior produtividade e extinção da 
especulação. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.) 



53ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 29 DE MAIO DE 1962 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E MATHIAS OLYMPIO 
 

Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Zacharias de Assumpção – Lobão da Silveira – Alfredo Duailibe – 

Eugênio Barros – Mendonça Clark – Mathias Olympio – Joaquim Parente – Fausto Cabral – Fernandes 
Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Dix-Huit Rosado – João Arruda – Novaes Filho – Barros 
Carvalho – Ruy Palmeira – Silvestre Péricles – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio 
de Carvalho – Del Caro – Ary Vianna – Arlindo Rodrigues – Miguel Couto – Caiado de Castro – Gilberto 
Marinho – Venâncio Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da Gama – Milton Campos – Moura Andrade – 
Lino de Mattos – Pedro Ludovico Coimbra Bueno – José Feliciano – João Villasbôas – Filinto Müller – Lopes 
da Costa – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – Santo Ramos – Irineu Bornhausen – Mem de Sá – Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A lista de presença acusa o comparecimento de 48 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. Primeiro-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que é aprovada sem debates. 
O Sr. Segundo-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

AVISOS 
 
Do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio transmitindo informações do Instituto Brasileiro do Café 

solicitadas pelo Sr. Senador Nelson Maculan: 
Nº 30, de 17 de maio – em referência ao Requerimento nº 155, de 1962; 
Nº 32, de 22 de maio – em referência ao Requerimento nº 125, de 1962. 
 

TELEGRAMA 
 
De 15 de maio, do Governador em exercício do Estado da Bahia, como se segue: 
Presidente Senado Auro Moura Andrade 
Senador da República 
Nome Governo et povo baianos agradeço Vossência telegrama condolências saudoso baiano et 

brasileiro prestante Dr. Joel Presidio pt Cordialmente Cristovão Colombo Maia Sampaio, Governador em 
exercício. 
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OFÍCIO 
 

Nº 40, de 1962, de 15 de maio, do Presidente da Associação Médica de Brasília, nos seguintes 
termos: 

Brasília, 15 de maio de 1962 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Auro Soares de Moura Andrade 
DD. Presidente do Senado da República dos Estados Unidos do Brasil 
Nesta 
Cordiais saudações 
De acordo com resolução aprovada na reunião ordinária da Assembléia Geral da Associação Médica 

de Brasília, realizada em 14 de maio de 1962, e dentro do espírito dos Estatutos da referida entidade, em 
seu art. 2º, que diz textualmente: 

“São finalidades da AMBr: 
a) defender a classe no terreno científico, ético, social e econômico; 
b) contribuir para a solução de problemas médico-sociais; 
c) orientar o público sobre assuntos médico-assistenciais e médico-sanitários; 
d) lutar pela saúde e bem-estar da comunidade. 
Parágrafo único – Para a consecução desses objetivos, a AMBr utilizar-se-á de todos os meios que 

se mostrarem indicados.” 
Levamos ao vosso conhecimento o que ocorre no Distrito Federal, com relação à assistência médico-

hospitalar. 
Atualmente, existe apenas um hospital, o 1º Hospital Distrital de Brasília, pertencente a uma rede 

hospitalar, prevista no Plano Médico-Hospitalar do Distrito Federal. Esse Hospital hipertrofiou-se e 
constituiu-se no único órgão de uma Fundação Hospitalar de Brasília, que, apesar de não prevista no dito 
plano, monopoliza com sua estrutura viciada, os serviços médico-assistenciais de Brasília. 

O verdadeiro Plano Médico-Assistencial de Brasília tinha por finalidade primeira a integração das 
atividades médicas, preventivas e curativas. 

É do plano, prevenir, diagnosticar, curar e recuperar. Evitar estruturas independentes de proteção à 
saúde; serviço de lepra, de tuberculose, de doenças venéreas e outras infecto-contagiosas, integradas 
igualmente num órgão único, bem como as de saneamento, de higiene hospitalar, higiene materno-infantil, 
médico-escolar, etc. 

Nunca houve essa integração! 
Quer dizer, nada se fez de efetivo para as Unidades Médico-Profiláticas que deveriam haver em cada 

Distrito. 
Desse modo, a parte preventiva fica com o Governo, exatamente a parte da medicina cujos serviços 

não podem ser cobrados. 
A Fundação passa todos os encargos da dispendiosa medicina preventiva para o Governo e exige 

desse todas as verbas para constituir, equipar e até manter (é o exemplo do 1º Hospital Distrital de Brasília) 
a parte assistencial da Medicina – a que rende economicamente. 

Mas, na prática, nem a medicina curativa, propriamente dita, pode ficar com a Fundação Hospitalar 
do DF: 

a) de um lado, a Fundação, com seu Hospital Distrital, o Hospital de Taguatinga e o centro de 
Reabilitação Sara Kubitschek (estes dois últimos, sob o controle indireto das Pioneiras Sociais); 

b) de outro lado, o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira e o Ambulatório 
 da Carteira de Acidentes do Trabalho do (IAPI), os Postos do SAMDU, e 
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Serviço Médico do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, da Câmara dos Deputados, do Senado, dos 
Tribunais, Dispensários de Tuberculose, Serviço de Lepra, Serviço de Pediatria do Departamento de Saúde 
da Prefeitura do DF, Serviço do Banco do Brasil, Ambulatórios do IAPFESP, IAPB, IAPC, IPASE, IAPETC, 
Caixa Econômica, etc. 

O 1º Hospital de Brasília, previsto para atender cerca de 50.000 habitantes, possuidor de melhor 
equipagem técnica, até hoje não está concluído por razões que aqui não cabem expor. 

O Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira atende, em média, 300 segurados por dia, em condições 
precárias, tanto para o pessoal do nosocômio, como também para os segurados em sua maioria, 
trabalhadores humildes, que se locomovem das Cidades Satélites até o referido hospital, próximo ao Núcleo 
Bandeirante, ainda de madeira e desprovido do necessário conforto. 

Os Postos do SAMDU não fogem à regra dos outros existentes no País. Não dispõem de condições 
mínimas para o atendimento de urgência. 

Sanatório, hospitais de isolamento e psiquiátrico, não existem na Capital da República. 
Diante do exposto, pode-se constatar que são graves as deficiências de assistência médico-

Hospitalar do Distrito Federal. 
Quanto à clinica privada, não é menos grave o problema. Os médicos que não pertencem ao “staf” do 

1º Hospital Distrital de Brasília, que constituem a maioria da classe médica são, praticamente impedidos de 
exercê-la, dado o dispendioso custo de consultórios particulares nesta Capital. 

Em última análise, mesmo o aprimoramento técnico-científico, absolutamente indispensável para a 
prática da Medicina, é dificultado à maioria dos médicos residentes no Distrito Federal, impossibilitados de 
evoluírem, acompanhando o progresso científico, que é a aspiração de todos os médicos militantes. 

Nossa intenção, levando estes fatos ao vosso conhecimento, é colaborar no sentido de melhorar e 
elevar cada vez mais o padrão da assistência médico-hospitalar do DF, hoje tão baixo, mas no futuro, com 
medidas que devem ser tomadas de imediato pelas autoridades competentes, estará à altura da Capital 
Federal. 

Sendo o que se nos apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para nos firmar, com a 
mais alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, Associação Médica de Brasília – Dr. Isaac Barreto Ribeiro, Presidente. 
Ofício do Sr. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado os 

seguintes projetos de lei: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 39, DE 1962 
 
Concede pensão vitalícia, no valor mensal de Cr$ 5.000,00 a Alexandre Sartori, ex-servidor do DNER. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida a pensão vitalícia no valor mensal de Cr$ 5.000,00 a Alexandre Sartori, ex-

servidor do DNER. 
Art. 2º – A despesa decorrente da execução desta lei correrá à conta da Verba Orçamentária 

destinada ao pagamento dos pensionistas da União a cargo do Ministério da Fazenda. 
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 1962 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de Cr$ 2.000.000.000,00 para as obras de 

duplicação da rodovia Presidente Dutra. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois 

bilhões de cruzeiros) para as obras de duplicação da rodovia Presidente Dutra. 
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças.) 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 1962 
 
Isenta do imposto de importação, materiais destinados à instalação de estações de televisão a serem 

importados pela Rádio Rio Ltda. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida isenção dos impostos de importação e de consumo para o material importado 

pela Rádio Rio Ltda., com sede no Rio de Janeiro, destinada à instalação de suas estações de televisão nas 
cidades de Campos e Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, Guaratinguetá, no Estado de São Paulo 
e Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2º – A isenção de que trata o artigo anterior somente será efetiva após a publicação, no Diário 
Oficial da União, de Portaria expedida pelo Sr. Ministro da Fazenda discriminando qualidade, quantidade, 
valor e procedência dos bens isentos. 

Art. 3º – A isenção não abrange o material com similar nacional e não se estende à Taxa de 
Despacho Aduaneiro. 

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. 
(À Comissão de Finanças.) 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 42, DE 1962 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da Educação e Cultura o crédito especial de Cr$ 

5.000.000,00 para auxiliar o IX Congresso Nacional de Jornalistas realizado em Friburgo. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 

especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) para auxiliar o IX Congresso Nacional de 
Jornalistas, realizado em Friburgo, sob o patrocínio da Associação Fluminense de Imprensa. 

Art. 2º – O crédito a que se refere o artigo anterior será entregue à Associação Fluminense de 
Imprensa. 

Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Na sessão de 13 de julho de 1961 foi aprovada  
pelo Plenário proposta da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, constante  
do seu Parecer nº 210, de 1961, no sentido de que a direção da Rede Ferroviária Federal S/A fosse ouvida 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1960, que dispõe sobre a incorporação, à mesma 
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Rede de trechos ferroviários em construção ou construídos no Tronco Principal Sul. 
Desde então por três vezes foi pedido o pronunciamento da Rede Ferroviária Federal. 
Os ofícios, datados de 18 de julho de 1961, 26 de fevereiro e 13 de abril do corrente ano, ficaram sem 

resposta. 
Dispõe o Regimento, em relação às diligências não atendidas: 
“Art. 145 – ................................................................................................................................................. 
§ 2º – Ao fim do prazo de um mês, será renovado independentemente de deliberação do Senado ou 

da Comissão, o expediente relativo à diligência não cumprida. Transcorrido mais de um mês sem resposta a 
matéria será incluída em pauta da Comissão a fim de que decida: 

a) se dispensa a diligência; 
b) se ao caso deve ser dado o tratamento previsto no art. 54 da Constituição ou no art. 13, nº 4, da 

Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950”. 
À vista desses dispositivos, a Presidência vai encaminhar de novo o Projeto à Comissão de 

Transportes, Comunicações e Obras Públicas, a fim de que delibere sobre a orientação a seguir. 
O Sr. Senador Paulo Coelho enviou à Mesa discurso a fim de ser publicado, na forma do disposto no 

art. 201, § 2º, do Regimento Interno. 
S. Ex.ª será atendido. 
É o seguinte o discurso do Sr. Paulo Coelho: 
O Sr. Presidente: comunico ao Senado que nesta data enderecei ao Presidente do Banco do Brasil 

S.A. o seguinte: 
Brasília, 25 de maio de 1962 
Excelentíssimo Senhor 
Doutor Ney Neves Galvão 
DD. Presidente do Banco do Brasil S.A. 

Senhor Presidente: 
Como representante do povo amazonense na Câmara Alta, dirijo-me a Vossa Excelência para 

transmitir-lhe o apelo dos pequenos agricultores das margens do Amazonas, solicitando-lhe a instalação de 
Unidades Móveis de Crédito Rural, com a finalidade de proporcionar-lhes financiamentos com que 
custearão suas atividades agrícolas. 

As referidas Unidades seriam constituídas de lanchas que percorreriam os rios Solimões, Amazonas 
e seus afluentes: Purus, Juruá, Içá, Negro, Madeira, Inhamundá e seus confluentes, contribuindo desta 
forma para sanar as grandes dificuldades ora reinantes na obtenção dos referidos financiamentos e tirando-
lhes do jugo a que, desde longos anos, vêm sendo submetidos os lavradores, juteiros, castanheiros, 
sorveiros, etc., pelos “atravessadores” ou “regatões” que obtêm os produtos por troca, ou a preços ínfimos. 

As Unidas Móveis de Crédito teriam suas sedes nas cidades de Manaus, Tefé e em Porto Velho, 
Território de Rondônia. 

A de Manaus, atenderia ao Baixo Amazonas, rios Negro e Purus; a de Tefé, aos rios Solimões, Juruá 
e seus confluentes, e a de Porto Velho, o rio Madeira e seus afluentes. 

Esses financiamentos obedeceriam a critério estabelecido pelos representantes ou prepostos, 
devidamente credenciados pelo maior estabelecimento de crédito do País, baseado na importância 
econômica de cada localidade, bem como, no valor econômico do produto explorada e livres, de qualquer 
injunção político-partidária. 
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A medida sugerida irá levar àquela região, até agora desassistida, o conforto social sonhado por 

nossos patrícios que vivem naquela longínqua e esquecida unidade da federação. 
Para maiores esclarecimentos, convem lembrar-lhe que a região do rio Madeira é servida pelos 

navios dos Serviços de Navegação da Amazônia e Administração do Porto do Pará (AA), por navios 
“gaiolas” de firmas comerciais, “regatões” pertencentes a particulares e por aviões anfíbios da Panair do 
Brasil S.A. 

As cidades localizadas no rio Madeira, subindo o rio são: Nova Olinda, sede do Município criada há 
menos de 5 anos; Borba, cidade cem mais de cem anos de fundação; Novo Aripuanã, sede de Município 
criada há mais de 5 anos; Marmelo, criado o Município há menos de 3 anos; Manicoré sede do Município 
centenário Humaitá, também centenário, dotado de Hospital e de Colégio de ensino médio, ambos 
pertencentes à Missão Salesiana; e por fim a cidade de Porto Velho, capital do Território de Rondônia. 

Devo esclarecer-lhe que os Municípios citados estão dotados de imensas propriedades, cujos donos, 
em igualdade de condições com os ribeirinhos de todo o Estado do Amazonas, possuem idênticas 
aspirações. 

Instaladas as unidades sugeridas, Vossa Excelência contará com a gratidão imorredoura daquelas 
populações espoliadas e que de há muito almejam as providências ora reclamadas. 

Assim, passo às suas mãos o apelo daqueles homens já tão desiludidos, na certeza que o assunto 
merecerá toda a atenção e interesse por parte da alta administração desse Banco. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 255, DE 1962 

 
Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara nº 20, de 1962, que cria a Fundação Universidade do Amazonas e dá outras providências. 
Sala das Sessões, 25 de maio de 1962. – Venâncio Igrejas – Lima Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Nos termos do art. 328 do Regimento Interno, o presente 

requerimento será votado ao final da Ordem do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, por cessão do nobre Senador Lobão da Silveira. 
O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, numa das últimas sessões do Senado, tive ensejo de 

descrever o doloroso quadro que se observa no Estado de Pernambuco, em virtude das longas estiagens 
que impediram as colheitas normais de gêneros alimentícios. 

Recebi, do Deputado Paulo Pessoa Guerra, Presidente da Assembléia Legislativa pernambucana, o 
seguinte telegrama: 

“Líder da Bancada Pernambucana no Senado Federal – Brasília – Distrito Federal. 
A Assembléia Legislativa de Pernambuco, aprovando o Requerimento nº 375, de autoria do 

Deputado J. Gomes de Sá, dirige a V. Ex.ª o mais caloroso apelo no sentido de serem 
providenciadas a coordenação e a execução de plano de emergência que venha solucionar, 
urgentemente, a intranqüilidade que reina no baixo sertão deste Estado, principalmente nas regiões 
de Moxotó e Pajeú, atingidas pela calamidade das secas, evidenciando agitação social, a 
 tragédia do desfile de retirantes, a miséria e o êxodo. O autor da proposição sugere as seguintes 
obras que poderão proporcionar trabalho a milhares de sertanejos: prosseguimento da cons- 
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trução do açude denominado Barra, localizado no Município de Sertânia, a cargo do DNOCS; 
prosseguimento da construção do açude denominado Junco, localizado no Município de Custódia, a cargo 
do DNOCS; prosseguimento dos estudos das obras de perenização dos rios Moxotó, Brígida e Pajeú, 
iniciativa relevante do Governo Agamennon Magalhães; construção pelo DNER da estrada ligando a cidade 
de Custódia à Vila de Iguaraci no Município de Afogados da Ingazeira, passando pelo povoado de 
Quintinbu; construção pelo DNER da estrada já estudada, partindo dos limites do Município de Monteiro, na 
Paraíba, passando pela Vila de Jabitacá até a Vila de Iguaraci; reequipamento de todos os postos 
agropecuários existentes e criação de outros em todos os Municípios do Vale do Moxotó e Pajeú; criação e 
financiamento de cooperativas de consumo e produção em toda região assolada pelas secas; instalação de 
postos do SAMDU nas cidades de Sertânia, Custódia, Afogados da Ingazeira, Flores, Tabira, Triunfo, Serra 
Talhada, São José do Egito, São José do Belmonte, Floresta, Petrolândia e Bodocó; criação de pontos do 
SAPS em todas as cidades e vilas sertanejas atingidas pelas calamidades climatéricas; aquisição, urgente, 
de perfuratrizes para a abertura de poços artesianos ou tubulares nas diversas vilas e povoados das regiões 
Moxotó e Pajeú. 

Atenciosas saudações. – Paulo Pessoa Guerra, Presidente. 
Sr. Presidente, o requerimento a que alude o despacho em tela é de autoria do nobre Deputado 

Gomes de Sá, alta expressão da política pernambucana, filho da região sertaneja onde milito, politicamente, 
e a cujos problemas vem dando o melhor de sua atenção, dos seus cuidados e dos seus esforços de 
parlamentar. 

O apelo que me é dirigido, Sr. Presidente, através desta prestigiosa tribuna, encaminho-o aos 
poderes competentes da República, certo de que lhe darão a atenção que merece. Realmente, 
consubstancia ele as melhores sugestões, no sentido de minorar as grandes dificuldades por que estão 
passando as populações das regiões do meu Estado, atingidas tão impiedosamente pela seca. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Senhor Novaes Filho, o Sr. Moura Andrade deixa a Presidência, assumindo-a o 
Sr. Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Tem a palavra o nobre Senador Joaquim Parente. 
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Desisto da palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Tem a palavra o nobre Senador Venâncio Igrejas. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, como atestado de maturidade 

política do povo brasileiro e da excepcional virtude de seus dirigentes no encontro de hábeis fórmulas 
salvadoras para superar crises, ameaçadoramente profundas, a fim de dissolver prováveis conseqüências 
de irremediáveis prejuízos, como disfarçado golpe branco de aspecto confusamente revolucionário, foi 
promulgado, em 2 de setembro de 1961, o Ato Adicional nº 4, à Constituição Federal de 1946, pelo 
Congresso Nacional, reunido em indispensável e excêntrica sessão conjunta, na marciana Brasília, a 
compor nova página curiosa para a história sempre singular de nosso País exótico, pelo qual se pretendeu 
instituir a forma de governo parlamentarista no Brasil, onde há 72 anos se praticava um arremedo crioulo de 
presidencialismo. Não objetivo nesta oportunidade analisar as circunstâncias com que foi instituído o 
parlamentarismo e menos o seu funcionamento precário, solapado por um Chefe de Estado sob natural 
inconformismo com a perda do poder semi-absoluto e sabotado por um antigo Presidente aspirante a novo 
mandato de César temporário com um Primeiro Ministro antigo presidencialista, travestido em pseudo 
governante, em um regime que não tem podido defender simplesmente porque não o compreende e não o 
aprecia. 
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Não pretendo criticar o hibridismo do que pode ser tanto um simples presidencialismo atenuado como 

um parlamentarismo apenas tentado. 
Não escondo minha satisfação e preocupação também ao saber que a qualquer momento o Senado 

Federal examinará o Projeto de Lei Complementar ao citado Ato Adicional, pois se muito não valerá sua 
tardia elaboração pelo Congresso Nacional, para o funcionamento autêntico, o pouco que, pode representar 
para isso será o muito de forçar de qualquer modo a prática do novo regime, ensejando o começo de seu 
primacial aperfeiçoamento, embora esteja a exigir cuidados especiais sua apreciação, necessárias dado o 
clima de excitação em que foi preparado na Câmara dos Deputados, pois a merecer emendas substanciais 
desta Casa. 

Não venho tampouco exprimir o ingênuo otimismo de que o parlamentarismo como panacéia 
miraculosa retire o País da famosa beira de abismo onde permanece em prodígio malabarista há quase um 
século. Pretendê-lo seria precipitado e má-fé, só admissível nos seus ferrenhos adversários doutrinários ou 
oportunistas inimigos políticos. 

Não creio da forma como está o País nem mesmo nas sensatas palavras de Medeiros e Albuquerque 
de que o parlamentarismo com a maleabilidade das quedas de gabinetes seja “uma vacina contra a 
revolução”. 

A Revolução é pregada por um Governador de Estado. Um general pretende advertir em discurso a 
formulação de um golpe e faz com isso incentivar o inconveniente clima de inquietação já indisfarçável que 
impera no País. 

Acho apenas que o Ato Adicional foi o condão mágico quase írrito de desfecho talvez parcial da crise 
de agosto, no particular valendo seu grande mérito. 

Entendo também que a coalisão nacional das forças partidárias foi oportuna e patriótica nos idos de 
setembro, tão oportuna àquela época como já inoportuna hoje, quando em nome da defesa das instituições 
o confuso pacto cria condições para a conspiração contra as mesmas, solapadas à vista da indiferença 
oriunda da falsa compreensão do dever de respeitá-lo. 

Subo a esta alta tribuna, somente para, sem fluência oratória ou brilho de cultura, defender o próprio 
Congresso Nacional em suas prerrogativas, atingido pela prepotência do “soi disant” Premier, com base 
num luzido “Parecer” de fundamentos acacianos do conhecido jurista que alçou às culminâncias de 
Consultor-Geral da República, antigo Deputado e Ministro que já com antecipado vêzo de provável futuro 
membro augusto da Suprema Corte, arroga-se sentenciar contra o Parlamento, condenando a ampla 
aplicação do Decreto nº 18, de 1961, que concede anistia a inúmeros concidadãos dentro da melhor 
tradição brasileira de esquecer os erros do passado em benefício da paz social necessária no momento 
corrente, como forte base de vitória sobre a perigosa inquietação reinante em largos setores da vida 
nacional, algo muito mais importante do que a satisfação rigorosa dos arroubos formalistas da suspeita 
exegese jurídica dos doutos jurisconsultos governamentais. 

Publicado o mencionado decreto legislativo em 18 de dezembro de 1961, as autoridades executivas 
não se dignaram cumpri-lo, ainda que as legislativas e até judiciárias o fizessem. 

Até que o Diário Oficial de uma sexta-feira 13, do mês de abril passado, publicou o Parecer do Sr. 
Antonio Balbino, datado de 15 de março anterior. 

Pelo citado “Parecer” o parecer do Sr. eminente Consultor-Geral da República entende ser 
inconstitucional o decreto em sua maior parte. 

Acha que só o item a do art. 1º está conforme os preceitos contidos no art. 66 – V da Constituição 
Federal, que diz ser da competência exclusiva do Congresso Nacional: – “conceder anistia”. 

Resolveu eruditamente dissertar sobre os institutos da graça, comutação e indulto, para assinalar as 
diferenças de conceito com o da anistia. 
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Assim, com as citações de mestres autorizados, mas que apenas traduzem a conceituação 

doutrinária dos referidos institutos, sem servirem ao esclarecimento específico do tema, acaba por concluir 
enfaticamente, que os cinco outros itens do art. 1º do decreto, são inconstitucionais, por fugirem à exclusiva 
competência do Congresso Nacional, para dependerem de lei especial, de rito legislativo comum com a 
participação do Executivo, através da sanção ou do veto. 

Entende que a anistia só se refere a crimes políticos; que conceder esta anistia é da competência do 
Legislativo; que o mais deste exorbita e invade a esfera executiva. Perdoar trabalhadores e estudantes 
grevistas, servidores públicos faltosos, militares desertores ou insubmissos, jornalistas incursos em delitos 
de imprensa, diz que foge ao conceito de anistia e pois à competência exclusiva do Parlamento, sendo 
matéria de lei e não de decreto legislativo. 

Essa interpretação do órgão opinativa do Governo passou a ter, segundo a orientação dele mesmo, a 
força, imperativa pela oposição do “aprovo” do Presidente do Conselho de Ministro, donde se transformar 
em mandamento o arquivamento dos pedidos feitos pelos interessados, o que tudo foi pressurosamente 
obedecido pelos ilustres Ministros de Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não está em minhas cogitações criticar o culto Parecer do eminente 
Consultor-Geral da República no que concerne aos seus eruditos fundamentos jurídicos. 

Sou apenas modesto advogado no foro do Rio de Janeiro e jamais passaria das sandálias da deusa 
da Justiça. 

A tarefa de análise do Parecer caberá aos mestres do Direito ou certamente aos magistrados que 
serão chamados a dirimir as causas resultantes da situação criada. 

Como do conhecimento público, o autor do importante substitutivo, que deu no projeto aprovado e 
transformado no decreto, foi o eminente Deputado Mons. Arruda Câmara. 

O insigne parlamentar já endereçou ao “Premier” a Interpelação nº 21, datada de 26 de abril próximo 
passado. Encontra-se publicada às páginas 1857 e 1858 da Seção I do Diário do Congresso Nacional, de 
28 de abril de citado. 

Até a presente data parece que a Interpelação, decorrido mais de mês, não teve resposta. Ao menos 
eu a desconheço! Ou não se tornou pública. 

Na mesma o Deputado tece considerações jurídicas para demonstrar, também com o apoio em 
juristas emérito: que os termos do decreto estão nos limites da competência legislativa exclusiva do 
Congresso para conceder anistia; que a interpretação dos limites dessa concessão cabe ao mesmo, como 
poder representante da vontade popular, soberano na matéria; que o Primeiro-Ministro e o Consultor não 
podem por ato seu julgar inconstitucionalidade e ordenar o descumprimento de decreto legislativo. 

Em arrimo de sua opinião o ilustre Deputado cita variada legislação sobre anistia desde o Império até 
os dias atuais. 

Defende assim os poderes amplos do Congresso Nacional em conceder anistia e em determinar seu 
alcance, por se tratar de elevada medida de ordem política, cuja conveniência é do entender privativo dos 
representantes do povo. 

Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores, será lícito duvidar dessa competência no regime 
parlamentarista? 

Como encarar o procedimento do Governo, ou Poder Executivo, ou Gabinete de Ministros, face ao 
novo regime? 

Eis então o que desejo focalizar! 
Que é parlamentarismo? 
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Dou a palavra aos mestres para responder à pergunta. 
Diz Raul Pilla: – “A predominância do Parlamento, pois, na vida do Estado e da Nação, é condição 

essencial. A predominância do Parlamento é a garantia de que a soberania da Nação continua intacta, uma 
vez que o Parlamento é o povo representado”. 

Acrescente-se o Prof. Machado Paupério: – “Baseia-se fundamente sobre a igualdade de prestígio 
dos dois poderes do Estado, o Executivo e o Legislativo”. E mais: – “Governo e Parlamento, em colaboração 
íntima, dentro das atividades do Estado, passam a exercer, um sobre o outro, limitações recíprocas”. 

O genial Giese conceitua então o regime: – “O princípio parlamentar considera o ministério como uma 
comissão de representação popular, encarregada da gestão dos negócios...” 

Assim se compreende o regime: – o povo elege seus mandatários (no caso a Câmara dos 
Deputados); a Câmara delega o governo do povo ao Gabinete, o Gabinete governa enquanto tiver a 
confiança dos representantes do povo. 

Logo no sistema parlamentarista, ou de governo parlamentar, o Gabinete, Primeiro-Ministro e demais 
Ministros, saem do Parlamento. Daí devem ao mesmo comparecer freqüentemente. Pois em verdade ao 
mesmo se integram. E participam da elaboração legislativa! O normal é exatamente que o Governo a 
oriente de acordo com seu programa, já de antemão aprovado pelo Congresso, no exercício de verdadeira 
liderança. 

Sr. Presidente, sei que estou externando vulgaridade. Apenas o faço para coordenação do meu 
desvalioso discurso. 

Pois, vejamos! 
Havia proposições há tempos no Congresso Nacional para conceder anistia. Nesse meio tempo foi 

instituído, em começo de setembro, o regime parlamentarista. 
Continua o exame da matéria legislativa, da maior importância política. 
Só dentro em quase três meses depois, em meados de dezembro, vem a ser promulgado o decreto. 
E o Governo?! E o Executivo?! E o Primeiro-Ministro?! E os Ministros?! 
Como me furto a considerá-los dirigentes relapsos, só posso admitir que estavam acompanhando e 

deviam intervir na elaboração legislativa do projeto de anistia, tanto mais por se tratar de matéria 
eminentemente política e de incontestável magnitude em suas repercussões. 

Mas então o Decreto contou com a aprovação do Conselho de Ministros?!! 
Pois do contrário como se compreender que a Câmara e o Senado tenham aprovado o projeto?! 
Contra a opinião do Ministério?! Mas então o Ministério não contava com a confiança do Congresso?! 
Sr. Presidente. Eis o fato que surpreende. O Congresso Nacional decreta a anistia. O Ministério é 

uma delegação sua. Devia ter participado da sua elaboração legislativa. Pois agora o Primeiro-Ministro diz 
que o Congresso exorbitou a cassa por simples ato seu dispositivo do diploma legal. O Primeiro-Ministro, 
delegado do Congresso, não apenas descumpre o Decreto Legislativo, mas ordena ao Ministério, também 
delegação do Congresso, que não o cumpra! E agora?! 

Quem sabe convém perguntar ao Professor Balbino?! 
O Primeiro-Ministro é presidencialista e não entende de parlamentarismo. O parecer famoso parece 

que não levou a mera circunstância do novo regime muito em conta. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Têm a palavra os Srs. Deputados! Eles nos devem responder se confiam, ainda em um Gabinete que 

ordena o descumprimento de um Decreto Legislativo. 
Enquanto isso vou esperando para ver qual a crisálida ou qual o monstro que vai sair do casulo 

disforme dessa situação anômala, confusa e inorgânica, que vive a Nação, aflita e atônita, sem rumo, às 
vésperas de uma eleição nacional importante para o destino do País. 

Como dizem que o Gabinete não sobrevive dias, talvez horas, sua mudança poderá servir para a 
revisão deste assunto pelo que lhe suceder. 

E o Congresso imporá sua autoridade. 
Talvez caiba aos anistiados que não foram anistiados esperar essa solução de bom senso. 
Ou só lhes restará olhar para o oásis da Justiça e pedir a Deus que não sejam vítimas de miragem. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Tem a palavra o nobre Senador Miguel Couto. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. (Pausa.) 
Também não está presente. 
Não há mais orador inscrito. (Pausa.) 
Passa-se a: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Votação em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1962 (nº 112, de 1959, na Casa de 

origem), que dispõe sobre o pagamento a lavradores de cana que forneçam a usina de açúcar ou destilarias 
e dá outras providências (em regime de urgência nos termos do art. 330, letra a, aprovada na sessão de 23 
do corrente), tendo pareceres favoráveis proferidos oralmente na sessão anterior, das Comissões de 
Economia e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Em votação o projeto. 
Os Srs. que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. O projeto vai a sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à sanção: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 1962 

(Nº 112-C DE 1959, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS) 
 
Dispõe sobre o pagamento a lavradores de cana, que forneçam a usina de açúcar ou destilarias, e dá 

outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As usinas de açúcar e as destilarias de álcool, ou seus prepostos, são obrigados a emitir, no 

ato da entrega de cana pelo fornecedor, documento com as características a seguir indicadas: 
a) nome e endereço do comprador; 



– 341 – 
 
b) nome e endereço do fornecedor; 
c) peso e classificação da cana fornecida; 
d) número do documento e data do fornecimento; 
e) assinatura do comprador ou preposto; 
f) preço da tonelada de cana fixado anualmente pelo Instituto do Açúcar e do Álcool. 
Art. 2º – O Instituto do Açúcar e do Álcool fixará, em caráter definitivo, nas resoluções que aprovarem 

os planos anuais de defesa de safra de açúcar e álcool, as tabelas de preço para a tonelada de cana que 
vigorarão em cada Estado produtor, tendo em vista o preço oficial do açúcar cristal tipo "Standard" na 
condição PVU (posto vagão ou veículo na usina), o rendimento industrial médio de cada Estado e as 
categorias das respectivas usinas e destilarias, sendo irredutíveis em relação às safras anteriores as bases 
de pagamento expressas em número de quilo de açúcar por tonelada de cana. 

Art. 3º – O pagamento será feito quinzenalmente e compreenderá os fornecimentos de cana da 
quinzena anterior, admitidas as seguintes deduções: 

a) as taxas estabelecidas em lei; 
b) as sobretaxas ou contribuições estabelecidas pelo Instituto nos planos de safra; 
c) o imposto de vendas e consignações; 
d) os adiantamentos concedidos ao fornecedor; 
e) os descontos estabelecidos em contratos firmados pelo fornecedor para pagamento de seus 

débitos com entidades financiadoras, em que a usina seja interveniente; 
f) as contribuições destinadas à assistência social e à manutenção dos órgãos de classe, 

estabelecidas em convênios homologados pelo Instituto. 
Art. 4º – A usina ou destilaria, que não realizar o pagamento das canas dentro do prazo fixado no 

artigo anterior, além de sujeitar-se à sanção prevista no art. 5º desta lei, é obrigada a emitir nota promissória 
rural, regulada pela lei nº 3.253, de 27 de agosto de 1957, de valor correspondente ao preço da cana 
acrescido de valor dos juros de 1% (um por cento) ao mês. 

§ 1º – Da nota promissória rural deverão constar as características mencionadas no art. 1º desta lei. 
§ 2º – A nota promissória rural, emitida nos termos deste artigo será isenta do imposto de selo. 
§ 3º – O crédito do fornecedor de cana, expresso na nota promissória rural de que trata este artigo 

terá privilégio especial na hipótese de concordata ou falência do devedor ou concurso de credores. 
Art. 5º – As usinas ou destilarias que deixarem de observar qualquer dos dispositivos de que tratam 

os artigos primeiro, terceiro e quarto, seus parágrafos e alíneas ou que deixarem de efetuar o pagamento da 
cana na base de preço fixado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool na forma do artigo segundo desta lei, 
incorrerão na multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor das canas vendidas, multa que se elevará ao 
dobro na reincidência cobrável judicialmente na forma prescrita no Decreto-Lei nº 1.831, de 4 de dezembro 
de 1939, arte. 73 a 77, no que for aplicável. 

§ 1º – As usinas ou destiladas que não estiverem em situação regular  
com seus fornecedores poderão pleitear financiamentos junto ao Instituto do  
Açúcar e do Álcool, ao Banco do Brasil S.A. ou outros estabelecimentos oficiais  
de crédito desde que relacionem seus débitos vencidos para com os fornecedores de 
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cana, a fim de que, do montante dos empréstimos concedidos, sejam descontadas as importâncias 
correspondentes àquelas dívidas. 

§ 2º – Sempre que a usina ou destilaria pleitear operações de crédito em estabelecimentos referidos 
no parágrafo anterior, instruirá o pedido com a declaração que se encontra em situação regular com seus 
fornecedores, e no que concerne ao pagamento das canas recebidas, firmadas pela Delegacia Regional do 
Instituto do Açúcar e do Álcool, em cuja circunscrição estiver localizada a usina ou destilaria. 

Art. 6º – As entidades de recebedores e fornecedores de cana, filiadas à Federação dos Plantadores 
de Cana do Brasil, poderão estabelecer, em contratos e convênios coletivos, normas pelas quais se devam 
regular o modo e a forma do fornecimento da cana às usinas ou destilarias, e bem assim o respectivo 
pagamento. 

Parágrafo único – Uma vez homologados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, os contratos ou 
acordos das entidades de recebedores e fornecedores de cana tornar-se-ão obrigatórios para todas as 
usinas, destilarias e fornecedores de cana da respectiva região. 

Art. 7º – Trinta dias antes do início de cada safra, as usinas ou destilarias organizarão o quadro geral 
do recebimento diário de cada, de acordo com a entidade regional dos fornecedores, levando em conta os 
seguintes elementos: 

a) o período de moagem fixado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool para cada safra; 
b) a estimativa de contingente de causas próprias de cada usina e dos respectivos fornecedores, 

consideradas as cotas individuais atribuídas a cada fornecedor e a avaliação adotada para o financiamento 
agrícola da safra. 

Art. 8º – É assegurado aos fornecedores titulares de cotas de fornecimento até duzentas toneladas o 
direito de realizarem a entrega total de suas canas no decurso do prazo de sessenta dias. 

Art. 9º – Organizado o quadro geral de recebimento diário de cana, com a concordância do órgão de 
classe dos fornecedores, será o mesmo afixado em local acessível aos interessados na sede do 
mencionado órgão. 

Art. 10 – Compete ao Instituto do Açúcar e do Álcool exercer a fiscalização da presente lei, mediante 
inspeções periódicas e lavratura das notificações e autos de infração, cujo processamento e julgamento 
serão regulados na forma do Capitulo lII do Decreto-Lei nº 3.855, de 21 de fevereiro de 1941 (Estatuto da 
Lavoura Canavieira). 

Parágrafo único – Do produto das multas arrecadadas, deduzida a parcela que legalmente couber 
aos fiscais autuantes, o Instituto destinará cinqüenta por cento aos serviços de assistência social ao 
trabalhador canavieiro, entregando às associações de fornecedores de cana quotas proporcionais à 
contribuição das respectivas regiões na arrecadação da mencionada renda. 

Art. 11 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Item 2 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 250, de 1962, em que os Senhores Senadores Barros 

Carvalho e Lima Teixeira (como Líder da Maioria) solicitam urgência, nos termos do art. 330, letra "c", do 
Regimento Interno, para o Projeto de Resolução nº 20, de 1961, que dispõe sobre a estrutura administrativa 
do Serviço Radiotécnico do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
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O projeto figurará na Ordem do Dia da terceira sessão ordinária que se seguir à presente. 
 
Item 3 
 
Votação, em turno único, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1960, que estende 

aos Diretores das Secretarias do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho o 
disposto no art. 1º do Decreto Legislativo nº 5.059, de 9 de novembro de 1926, e dá outras providências 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 104, de 1962). 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Em votação a redação final. 
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a redação final aprovada, que vai à Câmara: 
Redação do vencido na discussão preliminar do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1960, que 

estabelece normas para o recebimento de verbas orçamentárias e créditos da Justiça do Trabalho. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As dotações orçamentárias e os créditos destinados ao Tribunal Superior do Trabalho e aos 

Tribunais Regionais do Trabalho serão recebidos pelos Diretores das respectivas Secretarias, em 4 (quatro) 
e iguais prestações, adiantadamente, no inicio dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, mediante 
requisição dos quantitativos referentes ao material das mesmas repartições, inclusive os atribuídos às juntas 
de Conciliação e Julgamento. 

Art. 2º – Os Diretores das Secretarias, mediante prévia autorização do Presidente do Tribunal 
competente, promoverão a aplicação das quantias adiantadas pelo Ministério da Fazenda. 

Art. 3º – Da aplicação dos adiantamentos recebidos será feita prestação de contas ao Tribunal de 
Contas da União, na forma da legislação em vigor. 

Art. 4º – Serão suprimidas as tabelas de distribuição das dotações orçamentárias destinadas às 
Juntas de Conciliação e Julgamento. 

Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Item 4 
 
Votação, em turno único, da redação final do Projeto, de Lei da Câmara nº 66, de 1954, (nº 3.727, de 

1953 na Casa de origem) que acrescenta parágrafo único do art. 4º da Consolidação das Leis do Trabalho 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (redação oferecida pela Comissão de Redação 
em seu Parecer nº 134, de 1962). 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Em votação a redação final. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Ao art. 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, é acrescentado o seguinte parágrafo único. 
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"Art. 4º .................................................................................................................................................... 
 
Parágrafo único. Computar-se-ão, na contagem do tempo de serviço, para efeito de indenização e 

estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar, em 
gozo do benefício por parte de Instituição de Previdência Social e por motivo de acidente do trabalho." 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Item 5 
 
Votação, em turno único, da redação final do Projeto de Resolução nº 47, de 1960, que suspende a 

execução do art. 67, inciso III, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, e da Lei de Organização 
Judiciária na parte em que asseguram ao Tribunal de Justiça competência privativa para processar e julgar 
os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns, julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 133, de 1962). 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Em votação a redação final. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Está aprovada. 
Vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada, que vai à promulgação: 
 
Redação final do Projeto de Resolução nº 47, de 1960. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64, da Constituição Federal, e eu, 

promulgo a seguinte: 
Resolução nº 1962. 
Suspende, em parte, a execução do inciso III, do art. 67 da Constituição do Estado do Rio Grande do 

Norte e da Lei de Organização Judiciária do mesmo Estado. 
Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal em 10 de outubro de 1951, no recurso extraordinário criminal nº 18.513, a 
execução do inciso III, do art. 67, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e da Lei de 
Organização Judiciário do mesmo Estado, na parte em que asseguram ao Tribunal de Justiça competência 
privativa para processa e julgar os Prefeitos Municipais. 

Art. 2.º – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Item 6 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 178, de 1962, em que o Senhor Senador Jefferson de 

Aguiar solicita a convocação do Senhor Ministro da Indústria e do Comércio para expor, circunstanciada e 
detalhadamente, os planos de governo e medidas porventura já adotadas para a contenção e possível 
redução do custo de vida, especialmente para propiciar melhor produção, maior produtividade e extensão 
da especulação. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Está aprovada. A Presidência dará conhecimento da convocação ao Senhor Presidente do Conselho 

de Ministro, de acordo com o disposto nos arts. 380, nº 1, e 381, letra a do Regimento Interno. 
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Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. Passa-se à votação do Requerimento nº 255, lido na hora 

do expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1962. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. O projeto a que se refere figurará na Ordem do Dia da terceira sessão ordinária que 

se seguir à presente. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Miguel Couto. 
O SR. MIGUEL COUTO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores – Tendo tido a honra de representar, em 

Roma, esta Casa, na Conferência da União Interparlamentar, reunida no Palácio Montecistório, de 23 a 29 
de abril último, venho apresentar aos meus eminentes pares um breve relato sobre o setor que me coube ali 
apreciar, em nome do Grupo de Parlamentares Brasileiros, credenciados àquela conferência. 

Motivou vivo interesse e amplos debates a tese que tivemos de relatar sobre – "Medidas a tomar no 
plano internacional contra pessoas que, no exercício de atividades políticas, enriqueceram ilicitamente". 

Nosso trabalho, traduzido em inglês e francês, foi distribuído por todos os delegados e jornalistas. 
Salientamos, nessa oportunidade, que, no "mundo só", lembrado por Wandell Wilkie, a justiça não pode 
manter um caráter exclusivamente nacional, impondo-se, para a repressão de crimes e contravenções, uma 
cooperação no plano internacional, cuja necessidade vem sendo, aliás, acentuada nas últimas conferências 
e congressos internacionais. 

Admitimos, aí, que, no enriquecimento ilícito – que a Conferência achou melhor qualificar de 
"fraudulento" – o exercício de atividades políticas não pode constituir um obstáculo para a execução da 
justiça. O direito de asilo, instituição fecunda no mundo latino-americano, haveria de visar apenas à 
proteção do estadista, em conflito com um regime político diferente, contra a condenação política. Nunca 
poderia justificar, porém, a impunidade do criminoso comum que enriqueceu indevidamente e infringiu 
normas legais. 

O estadista, entendemos nós, está obrigado a ter consigo mesma as mais altas exigências de 
probidade administrativa. A motivação política não pode por conseguinte, disfarçar ou justificar o crime 
dependente da justiça comum. Uma maior cooperação internacional tornar-se-ia, pois, necessária para a 
punição dos dilapidadores de dinheiros públicos. O dogma da soberania estatal não deve constituir um 
empecilho para aplicação das convenções internacionais ratificadas. A Magna Carta holandesa dá-nos, a 
propósito, um sábio exemplo, determinando aos magistrados que se recusem a aplicar as leis internas, 
quando incompatíveis com as normas de direito internacional contidos nas convenções. 

É evidente, Srs. Senadores, que todas as medidas sugeridas, naquele ilustre conclave, necessitam 
de estudos aprofundados, em consonância com os sistemas legais e processuais vigentes nos diversos 
países. Só a uma Corte Superior de Justiça internacional poderia caber o julgamento final do processo. 

Esse delicado assunto das repressões internacionais ao enriquecimento ilícito, foi focalizado, pela 
primeira vez, na Conferência de Varsóvia, em 1959, e o Comitê Executivo o incluiu na agenda da 
Conferência da Roma, com as seguintes pondeções do Conselho Interparlamentar – Convencido de que em 
vários países, o enriquecimento ilícito dos agentes do Estado, cujos bens são transferidos ao estrangeiro, 
constitui um problema de ordem moral, jurídico, econômico e político; 

reconhecendo que a solução deste problema contribui a firmar as instituições democráticas dos 
Estados interessados; 
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considerando que as dádivas públicas adquiridas ilicitamente e transferidas ao estrangeiro, por 

governantes e funcionários, devem ser restituídas às nações espoliadas: 
1º – sublinha a importância deste problema; 
2º – decide a constituição de uma subcomissão para estudar o problema sob todos os seus aspectos 

e sugerir as medidas apropriadas". 
A Comissão Especial, criada pelo Conselho, concluiu, sob a presidência do Sr. Berk Louver, por um 

Projeto de Convenção entre Estados interessados. Com oito longos artigos, complexos e de difícil aplicação 
imediata, esse projeto foi longamente debatido sendo finalmente deliberado o seu encaminhamento à 
próxima Conferência de Buenos Aires, para estudo e votação. 

Dos debates havidos na conferência, ficou-me a impressão de que melhor seria, numa primeira 
etapa, resolver esses assuntos tão vexatórios para o país, dentro da casa, com rigorosa repressão da 
justiça interna, implacável nas medidas contra o enriquecimento ilícito de políticos inescrupulosos, cujas 
imunidades deveriam, até, ser suspensas pelo Congresso para as explicações ao povo e à Justiça. 

É o próprio poder decisório do povo quê tem de reagir, opondo-se, pelo voto secreto, à recondução à 
posições de mando daqueles que, de público não poderiam justificar as fortunas rápidas, os gastos de uma 
vida faustosa, viagens dispendiosas e altos padrões de luxo, comprometedores, inclusive, da reputação de 
homens públicos. 

Lamentamos não poder exprimir nessa Conferência como o fizeram os representantes da Inglaterra, 
da Suíça, da Alemanha, que diziam, com ênfase, que poderiam apoiar as medidas solicitadas, mas que o 
assunto não lhes interessava de perto, porquanto, nos seus países, essas coisas jamais podiam acontecer, 
eram inadmissíveis no homem público. 

Sr. Presidente, trago no meu "dossier" uma série de interessantes documentos, em língua inglesa e 
francesa, que coloco à disposição dos interessados na matéria e aos que venham a participar da futura 
Conferência da União Interparlamentar, a realizar-se proximamente em Buenos Aires, onde o assunto 
deverá ser novamente debatido. 

Com esta sucinta exposição, deixo à V. Ex.ª e ao Senado, todo o meu reconhecimento pela alta prova 
de confiança que me foi conferida, credenciando-me àquele augusto conclave. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente, ainda há pouco, a Casa teve ensejo de votar, em 

regime de urgência, o Projeto de Lei nº 32, de 1962, da Câmara dos Deputados que dispõe sobre o 
pagamento a lavradores de cana que forneçam a usinas de açúcar ou destilarias e dá outras providências. 

Não quis falar sobre a matéria no momento da votação para não retardar sua aprovação nesta Casa. 
É um projeto que interessa, sobremodo, aos fornecedores de cana da Bahia, de São Paulo, de Sergipe, e 
até de Alagoas e do Estado do Rio. 

Sr. Presidente, visa este projeto, de autoria do nobre Deputado Mário Tamborideguy, a completar a 
legislação canavieira, pois prevê medidas de defesa dos agricultores. Para verificar a procedência da 
proposição ora aprovada pelo Senado, basta que se observe o que dispõe o seu art. 1º, assim redigido: 

Art. 1º – As usinas de açúcar e as destilarias de álcool, ou seus prepostos, são obrigados a emitir, no 
ato da entrega de cana pelo fornecedor, documento com as características a seguir indicadas: 
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a) nome e endereço do comprador; 
b) nome e endereço do fornecedor; 
c) peso e classificação da cana fornecida; 
d) número do documento e data do fornecimento; 
e) assinatura do comprador ou preposto; 
f) preço da tonelada de cana fixado anualmente pelo Instituto do Açúcar e do Álcool. 
Sr. Presidente, sou antigo agricultor de cana; dedicamo-nos, eu e toda a minha família, à cultura 

canavieira no Estado da Bahia. Posso, assim, dar meu depoimento sobre o assunto. Quando, em 1935, fui 
Deputado Federal, representante da lavoura, tive, mesmo, ensejo de oferecer um projeto à deliberação dos 
Srs. Deputados daquela época, estabelecendo condições de pagamento e de compra da matéria-prima aos 
fornecedores. A proposição contou com o apoio das Bancadas de Pernambuco e da Bahia e, depois de 
examinada pelas diversas comissões técnicas, foi, finalmente, à sanção. 

O projeto que o Senado acaba de aprovar é uma complementação daquele. 
Estabelecidas as tabelas de pagamento nos Estados, de acordo com a determinação da lei federal, 

ocorria que o fornecedor mandava a matéria-prima para a fábrica. Entretanto, o pagamento não se realizava 
quinzenalmente: às vezes decorriam dois, três e quatro meses sem que o industrial pagasse ao fornecedor. 
Este projeto vem corrigir a falha e obrigar o industrial a entregar ao agricultor, na hora em que receber a 
matéria-prima para industrializar, uma nota promissória, caso não realize o pagamento mensalmente, dentro 
das condições previstas no art. 4º, assim redigida: 

Art. 4º – A usina ou destilaria que não realizar o pagamento das canas dentro do prazo fixado no 
artigo anterior, além de sujeitar-se a sanção prevista no art. 5º desta lei, é obrigada a emitir nota promissória 
rural, regulada pela Lei nº 3.253, de 27 de agosto de 1957, de valor correspondente ao preço da cana 
acrescido de valor dos juros de 1% (um por cento) ao mês. 

Os §§ 2º e 3º deste artigo são incisivos: 
§ 2º – A nota promissória rural, emitida nos termos deste artigo será isenta do imposto de selo. 
§ 3º – O crédito do fornecedor de cana, expresso na nota promissória rural de que trata este artigo 

terá privilégio especial na hipótese de concordata ou falência do devedor ou concurso de credores. 
O projeto está, assim, redigido de forma a dar garantias reais ao lavrador, nas suas transações com a 

indústria. 
Nesta oportunidade, como agricultor e conhecedor dos problemas da lavoura canavieira, quero 

congratular-me com o Deputado Mário Tamborideguy, a quem coube a iniciativa desta proposição. Ela 
atenderá, estou certo, aos plantadores de cana das várias regiões do País, até hoje abandonados, como 
dizia certo mote de minha terra: 

"Plantar cana para usina 
É teimar contra a razão 
Não escapa da ruína 
E morre em pobreza extrema 
Aquele que, por sistema, 
Planta cana para usina." 
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E concluía certo agricultor: 
– Se se livra da estação, 
Balança, preço, desconto, 
Se não morre, fica tonto, 
É teimar contra a razão." 
São versos incorporados ao nosso rico folclore da vida rural, conhecidos sobretudo pelos agricultores 

de cana e descendentes dos senhores de engenho – e me honro de o ser, como V. Ex.ª que, nesta hora, 
preside os trabalhos desta Casa. 

Conhecemos as necessidades dos que lutam no campo e dos que, ao amanhecer, quando o sol 
começa a despontar; estão na varanda da casa grande para iniciar a vida diária e a primeira jornada do 
trabalho nos canaviais; conhecemos os problemas daqueles que são cortadores e que se obrigam a fazer a 
tarefa e, em seguida, o carregamento da matéria-prima, até entregá-la no ponto de embarque, de onde 
geralmente é transportada em vagões para a própria fábrica. 

São esses agricultores descendentes dos senhores que plantaram os primeiros engenhos. Em torno 
do pagamento da matéria-prima, já no primeiro engenho estabelecido na Bahia, em 1548, no local 
denominado Água dos Meninos, se determinava que o ímpio senhor de engenho pagasse aos que 
plantavam a matéria-prima, no ponto de embarque ou na esteira do engenho, 50% em mel, açúcar mascavo 
e bangüê. 

Hoje, decorridos tantos anos, o fornecedor de cana, o agricultor canavieiro, não recebe a metade do 
valor da tonelada de cana seja de que modo for. Naquela época distante, o agricultor era protegido, assim 
como os que trabalhavam a terra para o plantio da matéria-prima. 

Se alguém se der hoje ao trabalho de estudar o Estatuto da Lavoura Canavieira, verificará que a 
reforma agrária teve inicio neste País há muitos e muitos anos. Assim, Sr. Presidente, envio neste instante 
minhas congratulações e um abraço aos plantadores de cana do Brasil pela aprovação do projeto cuja 
tramitação acompanhei nesta Casa e que, realmente, não devia ser emendado. Aliás tive ensejo de 
conversar com vários colegas no sentido de apressarmos seu andamento, a fim de que lavradores 
ganhando pouco em face do valor de uma tonelada de cana, pudessem usufruir os benefícios oriundos da 
sua aprovação mais rapidamente. Hoje, um quilo de açúcar custa menos do que um quilo de feijão, arroz ou 
farinha, porque a lavoura é industrializada e conseqüentemente cara. 

Sr. Presidente, falo com a maior isenção de ânimo. Estou certo de que, um dia, reconhecerão o valor 
dos que labutam no campo e necessitam, de modo especial, de atenção do Governo. 

Minhas congratulações ao Deputado Mário Tamborindeguy, autor desta iniciativa feliz, que 
corresponde aos anseios dos que trabalham na lavoura canavieira do Brasil. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio): – Não há mais oradores inscritos. Lembro aos nobres Srs. 
Senadores que hoje, às 21 horas e 30 minutos, haverá reunião do Congresso Nacional, a fim de apreciar 
veto presidencial. 

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

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962 (nº 3.606, de 1961, na Casa 
de origem) que complementa a organização do sistema parlamentar de governo e estabelece outras 
disposições, tendo: 

 
Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça com os nºs: 
(33, de 1962) – favorável com as emendas que oferece sob os nºs 1 a 5-CCJ; 
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(73, de 1962) – favorável às emendas: 6 – 7 – 14 – 15 – 17 – 18 (2ª parte), 20 – 21 – 22 – 27; 
– favorável com subemendas às de nºs: 10 (subemenda nº 12), 13 (subemendas nºs 1 e 13), 15 

(subemenda nº 2), 19 (subemenda nº 3), 28 (subemenda nº 4); 
– contrário às de nºs 8 – 9 – 11 – 12 – 16 – 18 (1ª parte), 23 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 e 31. 
Está encerrada a sessão. 

(Encerra-se a sessão às 15 horas e 55 minutos.) 



54ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 30 DE MAIO DE 1962 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO E MOURÃO VIEIRA 
 

Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Zacharias de Assumpção – Lobão da Silveira – 

Alfredo Dualibe – Eugênio Barros – Mendonça Clark – Mathias Olympio – Joaquim Parente – Fausto Cabral 
– Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-Huit Rosado – 
João Arruda – Ruy Carneiro – Novaes Filho – Barros Carvalho – Ruy Palmeira – Afrânio Lages – Silvestre 
Péricles – Lourival Fontes – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del 
Caro – Ary Vianna – Arlindo Rodrigues – Miguel Couto – Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Venancio 
Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da Gama – Milton Campos – Moura Andrade – Lino de Mattos – 
Pedro Ludovico – Coimbra Bueno – José Feliciano – João Villasbôas – Filinto Müller – Lopes da Costa – 
Gaspar Velloso – Irineu Bornhausen – Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A lista de presença registra o comparecimento de 50 Srs. 
Senadores. Há número regimental. Está aberta a sessão. Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2º-Secretário lê a ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é aprovada sem debates. 
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGEM 

 
Nº 102, de 1962 (nº de origem 43), de 23 de março, do Sr. Presidente da República, nos seguintes 

termos: 
 

MENSAGEM Nº 102, DE 1962 
 

(Nº 43, na origem) 
 

Senhores Membros do Senado Federal: 
De acordo com o preceito constitucional, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas 

Excelências a nomeação que desejo fazer do Senhor Paulo Leão de Moura para exercer a função de 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao Governo da Austrália, nos termos do art. 23, 
§ 3º, da Lei nº 3.917, de 14 de julho de 1961, observado o disposto no art. 37, item B, da mesma lei. 
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Os méritos do Senhor Paulo Leão de Moura que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 

dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 
Brasília, 23 de março de 1962. – João Belchior Marques Goulart.  
 

CURRÍCULUM VITAE 
 

MINISTRO PAULO LEÃO DE MOURA 
 

1. Nasceu no Rio de Janeiro, em 2 de outubro de 1909. Médico pela Faculdade de Medicina da 
Universidade do Brasil, em 1932. Professor de Civilização Brasileira, na Boston University. 

2. Ingressou na carreira de Diplomata por concurso, como Cônsul de Terceira Classe, em 1939; 
Cônsul de Segunda Classe, por antiguidade, em 1945; Cônsul de Primeira Classe, por antiguidade, em 
1953; Conselheiro, em 1956; Ministro de Segunda Classe, por merecimento, em 1960. 

3. Durante sua carreira, o Ministro Paulo Leão de Moura foi designado para exercer as funções de 
Vice-Cônsul em Funchal; Cônsul-Adjunto e Cônsul em Boston. 

4. Além dessas, o Ministro Paulo Leão de Moura exerceu ainda as seguintes funções: designado para 
exercer as funções de Oficial do Registro da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, 21 de outubro de 1940. 
Encarregado de Consulado em Funchal, de 10 de outubro de 1941 a 9 de março de 1944. Secretário 
Executivo da Comissão Consultiva de Acordos Comerciais, em agosto de 1956. Chefe, substituto, da 
Divisão Comercial do Departamento Econômico e Consular, do Ministério das Relações Exteriores, em 
agosto de 1956. Assistente do Secretário da Reunião dos Países Participantes do Sistema Brasileiro de 
Pagamentos Multilaterais, realizado no Rio de Janeiro, em outubro de 1956. Assessor da XXIII Sessão do 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, New York, abril de 1957. Substituto do Chefe da Divisão 
Econômica do Departamento Econômico e Comercial do Ministério das Relações Exteriores, em 15 de 
fevereiro de 1958. Membro da Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), em 21 de junho de 1958. Delegado do Brasil à XXVI Sessão do Conselho Econômico 
e Social das Nações Unidas (ECOSOC), em Genebra, em julho de 1958. Chefe da Divisão de Organismos 
Econômicos Internacionais e Assuntos Específicos, em 23 de agosto de 1958. Membro da Delegação do 
Brasil à VII Reunião do Congresso Inter-Americano de Municípios, no Rio de Janeiro, em novembro de 
1958. Delegado do Brasil à II Reunião do Grupo de Trabalho de Bancos Centrais, no Rio de Janeiro, em 
novembro e dezembro de 1958. Membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Pesquisas, em 
7 de agosto de 1959. Chefe interino, do Departamento Econômico e Comercial, em outubro de 1959. Chefe 
da Delegação Brasileira à Segunda Reunião da Conferência Intergovernamental para o Estabelecimento 
uma Zona de Livre Comércio entre os países da América Latina, em Montevidéu, em setembro de 1959. 
Membro Titular da Comissão Executiva Brasileira do Intercâmbio de Produtos do Brasil com a União 
Soviética, em março de 1960. Chefe da Delegação do Brasil à 2ª Reunião da Conferência 
Intergovernamental para o Estabelecimento de uma Zona Livre de Comércio entre os países da América 
Latina, em Montevidéu, em março de 1960. Chefe, interino, do Departamento Econômico e Comercial, em 
maio de 1960. Chefe da Delegação do Brasil para negociar Acordo de Comércio e pagamentos com a 
República da Tcheco-Eslováquia, em julho de 1960. Chefe da Delegação para negociar, com a República 
da Finlândia novo sistema de Intercâmbio Comercial entre o Brasil e aquela República baseado em 
pagamentos em moeda de livre conversibilidade, em 18 de outubro de 1960. 

5. O Ministro Paulo Leão de Moura, atualmente Secretário Geral Adjunto para Assuntos da Europa 
Ocidental e da África, é indicado para exercer, em comissão, as funções de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao governo da Austrália. – Jorge d'Escragnolle Taunay, Chefe da Divisão do 
Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 
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PARECER Nº 143, DE 1962 
 
Redação para segunda discussão, do Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1962. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna 
A. Comissão apresenta a redação para segunda discussão do Projeto de Lei do Senado nº 7, de 

1962, que considera de utilidade pública o Hospital Santo Amaro, de Guarujá, Estado de São Paulo. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente – Ary Vianna, Relator – 

Caiado de Castro. 
 

ANEXO AO PARECER Nº 143, DE 1962 
 
Redação para segunda discussão, do Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1962, que considera de 

utilidade pública o Hospital Santo Amaro, de Guarujá, Estado de São Paulo e a Santa Casa de Misericórdia 
de Vitória, Estado do Espírito Santo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – São considerados de utilidade pública o Hospital Santo Amaro, mantido pela Sociedade 

Santamarense, com sede na cidade de Guarujá, Estado de São Paulo, e a Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória, no Estado do Espírito Santo. 

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

PARECER Nº 144, DE 1962 
 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 4, de 1962. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 4, de 1962, que considera de 

utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, com sede na cidade de Araraquara, Estado 
de São Paulo. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente – Ary Vianna, Relator – 
Caiado de Castro. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 144, DE 1962 

 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 4, de 1962, que considera de utilidade pública a Santa 

Casa de Misericórdia de Araraquara, no Estado de São Paulo. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É considerada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, com sede 

na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo. 
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

PARECER Nº 145, DE 1962 
 
Redação do Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 52, de 1961. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna 
A Comissão apresenta a redação do Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 52, de 1961, que revoga 

o item I, do art. 4º, da Resolução nº 24, de 1960 e dá nova redação ao inciso VI, do art. 75, da Resolução nº 
6, de 1960. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente – Ary Viana, Relator – 
Caiado de Castro. 
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ANEXO AO PARECER Nº 145, DE 1962 
 
Redação do Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Resolução nº 52, de 

1961. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, ...................................., nos termos do art. 47, nº 16, 

do Regimento Interno, promulgo a seguinte: 
 

RESOLUÇÃO Nº      , DE 1962 
 
Revoga o item I, do art. 4º, da Resolução nº 24, de 1960 e dá nova redação ao inciso VI, do art. 75, 

da Resolução nº 6, de 1960. 
 
Art. 1º – O inciso VI, do art. 75, da Resolução nº 6, de 1960, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 75 ...................................................................................................................................................... 
 
VI – o de médico, dentre possuidores de diploma expedido por Faculdade oficial ou equiparada, que 

contem mais de 5 (cinco) anos de exercício na profissão médica e possuam prática hospitalar e 
especialização comprovadas." 

Art. 2º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o item I, do art. 4º, da 
Resolução nº 24, de 1960 e demais disposições em contrário. 

 
PARECER Nº 146, DE 1962 

 
Da Comissão de Relações Exteriores sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 1959 (nº 1-

A/59 na Câmara), que aprova o acordo sobre circulação internacional do material visual e auditivo de 
caráter educativo, científico e cultura.l 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso 
1. Trata-se de projeto de decreto legislativo aprovando o Acordo sobre circulação internacional do 

material visual e auditivo de caráter educativo, científico e cultural, firmado por ocasião da Conferência da 
UNESCO, realizada em Beirute, em 1948, e assinado pelo Brasil em 1949. 

2. A matéria já foi submetida à apreciação das Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e 
Cultura, tendo merecido pareceres favoráveis. 

3. Vindo o projeto ao exame desta Comissão, estudamos o assunto detidamente, tendo, entretanto, 
julgado oportuno solicitar a audiência da ilustrada Comissão de Finanças, uma vez que o art. 3º do Acordo 
"encerra assunto do exame específico de sua competência" e, ainda, que várias isenções ali previstas 
talvez não se comportassem mais com a nova política financeira do governo. 

4. A Comissão de Finanças, em seu pronunciamento, esclareceu que, do ponto de vista financeiro do 
Governo e no que toca àquela Comissão, nada impede a aprovação do projeto, uma vez que pelo art. 13 do 
Acordo o Brasil poderá denunciá-lo a qualquer momento, desde que o seu cumprimento não mais o 
satisfaça. 

5. O assunto encontra-se devidamente estudado, tendo sido observados todos os requisitos e 
finalidades necessárias para tais atos. Além disso, cumpre salientar, o Acordo está em vigor há longos 
anos. 

6. Assim, tendo em vista nada existir no tocante a esta Comissão que possa ser oposto ao projeto e, 
ainda, os elevados fins "educativo, científico e cultural" a que se destina, somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões,     de maio de 1962. – Vivaldo Lima, Presidente e Relator – João Villasbôas – 
Afrânio Lages – Mem de Sá – Filinto Müller – Gaspar Velloso. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Comunico ao Senado que atendendo às conveniências 

dos trabalhos das duas Casas do Congresso Nacional, a Presidência resolveu cancelar a convocação das 
sessões conjuntas que deveriam realizar-se hoje e nos dias 5, 6 e 7 de junho próximo para apreciação de 
vetos presidenciais (Pausa.) 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 256, DE 1962 
 
Requeiro que o Senado não realize sessão amanhã, atendendo à alta significação do dia para a 

consciência católica do povo brasileiro. 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Guido Mondim 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai ser lido outro requerimento. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 257, DE 1962 
 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 

distribuição de avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 1959, que aprova o acordo sobre 
circulação internacional de material visual e auditivo de caráter educativo, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. –- Afrânio Lages. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em obediência ao voto do Plenário, o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 11, de 1959, figurará na Ordem do Dia da próxima sessão. 
Vão ser lidos dois requerimentos de urgência. 
São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 258, DE 1962 
 
Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara nº 40, de 1961, que altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Lino de Mattos – Afrânio Lages – Barros Carvalho – Lima 
Teixeira. 

 
REQUERIMENTO Nº 259, DE 1962 

 
Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara nº 2, de 1962, que complementa o sistema parlamentar de Governo e estabelece outras 
disposições. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Afrânio Lages, Líder da UDN – Mem de Sá, Líder do PL – 
Benedito Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Nos termos do Regimento, os requerimentos que acabam 
de ser lidos, serão votados no final da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lobão da Silveira. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou dos que pensam que o maior 

apanágio do homem é a gratidão. Há individualidades que, pela sua trajetória na vida pública, se  
tornaram dignas do nosso apreço, do nosso respeito e do nosso reconhecimento. O tempo, na sua  
marcha ascensional e vertiginosa, não nos faz esquecer aqueles que, pela sua marcante vida  
pública se tornaram merecedores dos aplausos do povo a que serviram com devotamento e 
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elevada compreensão dos problemas que tangem de perto à comunidade. Os homens passam, mas os 
seus trabalhos, o seu porfiado labor, a sua vocação apostolar à causa pública permanece na memória e no 
reconhecimento das gerações. Combatidos muitas vezes, mal interpretados nas suas intenções e nos seus 
propósitos, são, afinal julgados pela consagração de seus conterrâneos. Quando cessam as lutas, quando o 
fragor dos combates amortece eles surgem muito maiores ainda do que o foram. Falam os amigos e 
exaltam-lhe os méritos os próprios adversários de ontem. A justiça ressalta aos olhos de todos. As cinzas 
guardam, por muito tempo, no interior das queimadas, as brasas que ardem e parecem o luzeiro da verdade 
que não fenece, que não murcha, que pode estar oculta, jamais, porém, sepultada. 

Quero enaltecer, com estas palavras, a memória do General Joaquim Cardoso de Magalhães Barata, 
ex-Senador Federal e ex-Governador Constitucional do Pará. 

Surgiu na vida pública do país com os acontecimentos revolucionários de 1922 e 1924, que 
culminaram com a vitória revolucionária de 1930. 

Levantou e se tornou arauto de uma bandeira de lutas e reivindicações que tornou realidade em seu 
Estado. Foi governo que sentiu as legitimas aspirações de seu povo, de sua gente e desse povo e dessa 
gente se tornou escravo. Os pequenos, os humildes, os órfãos, os operários, os caboclos abandonados do 
interior distante, tinham nele o seu advogado, o seu defensor, aquele que lhes auscultava e sentia os 
anseios. Nada lhe pediam que lhes denegasse ou que dele não merecessem uma providência salutar. Os 
pequenos, aliás, nada exigem que leve ao sacrifício. Querem a garantia para trabalhar no pedaço de chão 
que ocupam, o teto para os filhos, a escola para os alfabetizarem, o posto médico onde vão buscar a cura 
para os seus males e as estradas por onde caminham. Isso eles encontravam sempre em toda parte no 
Estado em que ele multiplicou as escolas, criou os postos médicos até então pouco disseminados pelo 
interior e pelos subúrbios da capital paraense. Nas estradas que ele, como pioneiro, abriu por todo o interior 
para reduzir as distâncias, unificar o Estado, facilitar o escoamento da produção e melhor sentir os anseios 
e as aspirações da gente interiorana. 

Com essa permanente atividade, com essa preocupação constante de servir conseguiu tornar-se 
autêntico líder do povo paraense. 

E assim conseguiu estruturar em bases sólidas um partido político, o Partido Liberal do Pará, que foi 
naquele Estado o alicerce e fundamento do atual Partido Social Democrático que, ontem, sob seu comando 
e hoje sob a direção de Moura Carvalho, e com o Governador Aurélio do Carmo, no mais alto posto da 
administração pública, continua inteiramente voltado aos interesses da terra paraense, uno e indivisível 
como foi constituído. 

Ausente do plenário desta Casa do Parlamento, no próximo dia 2, que é o do aniversário de 
falecimento do General Magalhães Barata, data de dolorosas recordações ao povo paraense, reverencio 
com estas palavras a memória do ilustre líder que vive perenemente na memória do povo a quem ele tanto 
amou e tanto serviu. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra o nobre Senador Venâncio Igrejas. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, avizinha-se o importante pleito de 7 

de outubro, do qual distamos apenas quatro meses e vemos que o País apresenta um panorama político 
bem confuso, de inquietadora fluidez, com a desorientação geral das agremiações partidárias, com a difícil 
formulação das candidaturas, com os homens públicos sem rumo firmado, sem divisores nítidos de 
orientação no encaminhamento da campanha eleitoral, pela qual não se empolgou o povo, a qual se 
desenha descoloridamente sem as grandes motivações a constituirem o atrativo por excelência do 
eleitorado. 

Convém afirmar corajosamente que esse quadro aqui esboçado a largas pinceladas nada é alentador 
para os verdadeiros democratas. 
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Não se pode ignorar a existência de diversas causas que em sua complexidade originaram esse 

estado de coisas e concorrem para a perigosa e aparentemente superficial estagnação em que nos 
encontramos, não obstante já estarmos há tão pouco tempo do dia marcado para as eleições.  

Dentre elas figurará por certo a renúncia do Sr. Jânio Quadros à Presidência da República e em 
conseqüência as medidas que tiveram de ser tomadas para sustar a crise político-militar de agosto, quando 
surgiu a necessidade da coalisão das forças partidárias, para defesa das instituições, mas a subsistir hoje 
em termos de confundir e desorientar os vários setores da política nacional. 

Todavia parece que muito deve a conjuntura atual à situação a que chegamos pela manutenção de 
um sistema eleitoral desatualizado e incapaz de servir de veículo à concretização do autêntico regime 
representativo que a opinião pública reclama. 

Em síntese parece termos chegado ao duro impasse de pretendermos realizar uma democracia e 
procedermos a eleições que distorcem a vontade popular pela predominância categórica do poder 
econômico na decisão dos pleitos. 

O preço elevado da campanha desencoraja os bons candidatos enquanto determina uma espécie de 
seleção às avessas na organização das chapas eleitorais. 

Muito se tem falado de dois anos a esta parte em reformas de base. Muito pouco ou nada se tem feito 
em seu favor, enquanto o tempo vai passando, irremediavelmente, e pois a agravar problemas, que 
entretanto carecem de remédio urgente. 

Dentre tais reformas uma das mais baratas e mais simples, embora de múltiplas implicações na vida 
nacional, é a eleitoral, sem dúvida a mais importante todavia por ser a que atinge o fundamento mesmo 
onde se deve alicerçar o regime democrático. 

Existe já uma indisfarçável tendência para não a levar a efeito para o pleito próximo, sob a alegação 
da inconveniência de alterar as regras do jogo eleitoral na vizinhança da eleição. 

Com esse procedimento iremos recair no grave erro de promover novo pleito eleitoral com os 
mesmos defeitos que temos criticado e que reconhecemos ser causadores dos males que afligem o sistema 
democrático representativo no País. 

Insisto em repetir nesta Casa que a tradição brasileira tem primado em só admitir reformas sob o 
guante da necessidade premente. 

Temos assim ainda o mês de junho ao menos para melhorar de alguma forma o nosso sistema 
eleitoral. 

Confesso-me algo pessimista quanto à essa possibilidade mas me sinto no dever de pleiteá-la. Pois 
não me posso conformar a que perdure a situação vigente, que considero o prólogo dos mais sérios 
distúrbios da vida pública do País. O povo brasileiro talvez não suporte mais ser iludido mais uma vez! 
Talvez não suporte mais um novo período de incapacidade na solução de seus magnos problemas, 
enquanto aprecie o mandato público apenas como fonte de prestígio, de poder ou de riqueza dos seus 
detentores, o mandato como instrumento para satisfação dos interesses privados e desprezo do interesse 
público. 

Hoje em regra só os ricos se elegem. Só eles poderão arcar com a propaganda eleitoral dispendiosa. 
Só eles poderão proporcionar transporte e fornecer alimentação aos eleitores. Só eles poderão pagar 
milhões de cédulas eleitorais e dispender milhões de cruzeiros na sua distribuição ao eleitorado. 

Sabemos como a satisfação do transporte serve como poderoso meio de aliciamento dos eleitores, 
proporcional à riqueza dos candidatos na eficiência de sua frota de veículos. 

Sabemos como a paga da ceia eleitoral concorre para a vitória dos candidatos ricos. 
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Sabemos o que representa o exército de cabos eleitorais organizados à custa de dinheiro ou do 

poder das nomeações. 
Só uma mentalidade de avestruz, a esconder a cabeça com o corpo exposto ao perigo, deixará de 

perceber os riscos desse sistema tacanho a provocar a distorção do regime representativo, a desprestigiar a 
democracia e sublevar o povo, que vai cada vez mais tomando conhecimento de ser explorado e que vai 
cada vez mais criando a consciência de não se deixar mais explorar. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Ex.ª um aparte?  
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com muita honra. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Todos os males que V. Ex.ª está catalogando, em relação ao sistema 

eleitoral vigente, decorrem de uma única regra errada – a votação nominal, a votação individual. Precisamos 
votar em legendas, prestigiar os partidos e não as pessoas. Se adotarmos o sistema que nossa Constituição 
estabelece – o do voto partidário, o voto em legenda – teremos eleições saneadas de todas essas falhas. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – V. Ex.ª tem toda razão. Agradeço o importante aparte do nobre 
Senador João Villasbôas. 

Mais uma vez repito a advertência de que ou reformamos o barco ou sossobramos com ele. 
Dois projetos pelo menos existem no Senado Federal que já ensejariam um bom começo dessa 

necessária reforma; com sua aprovação, nos termos em que forem possíveis afinal, marcando desde já o 
início de uma revisão mais ampla em futuro próximo: – o projeto Fernando Ferrari que institui a cédula oficial 
de votação e o projeto Milton Campos que cria a eleição por distritos. 

Já faríamos muito se desde logo aprovássemos a cédula única oficial, o que cabe perfeitamente dado 
se encontrar o projeto pronto para votação nesta Casa. 

Compreendo os receios que a instituição da cédula oficial provoca nos políticos conservadores. 
As conquistas no campo eleitoral só se fazem com naturais resistências da situação dominante. 
Com o tempo, no entanto, ver-se-á que elas valeram a pena, quando for possível perceber as suas 

vantagens. 
É de apenas doze ou treze anos atrás o tempo em que se alegava inconveniência e cálculo 

impossível da distribuição proporcional das sobras; hoje rotineira em qualquer eleição e em qualquer lugar 
do País. 

Os próprios partidos nacionais nasceram sob a descrença geral quanto à sua sobrevivência. Apesar 
de todas as deficiências já atingiram quase vinte anos, de qualquer forma prestando grandes serviços. 

Ainda nos lembraremos das tertúlias parlamentares e dos debates na Imprensa e nos Partidos ao 
tempo em que pelos idos de 1953 se discutia o projeto que obrigaria retrato nos títulos eleitorais. 
Argumentava-se enfaticamente que seria impossível cumprir essa obrigação nos recantos remotos do 
interior brasileiro e nas zonas rurais, onde se dizia não se encontrariam fotógrafos, ou seriam poucos, ou 
difícil o eleitor tirar retratos, em numero de três. Hoje isso se faz! Houve já quatro eleições nacionais após a 
Lei nº 2.084, de 12 de novembro de 1953, com retratos nos títulos. Tudo certo! 

O mesmo aconteceu com a instituição da folha Individual de votação. O mesmo quanto à obrigação 
de comparecer o eleitor ao Cartório e fazer o requerimento do próprio punho. 

Quando em agosto de 1955, às vésperas da eleição presidencial, entendeu-se de instituir a cédula 
única, houve uma celeuma. Deu certo! Não deu? 
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A mesma celeuma quando se estendeu a cédula única a todas as eleições majoritárias. Muitos de 

nós Senadores fomos eleitos já com ela em 1958. E será que todos nós nos elegemos porque figurávamos 
em primeiro lugar na lista dos nomes dos candidatos na cédula? 

Quando a Lei San Thiago Dantas instituiu em abril de 1960 a cédula única para as eleições 
proporcionais dos candidatos à Assembléia Legislativa e Constituinte do Estado da Guanabara foi uma 
tempestade de dúvidas e de críticas. E que aumentaram ainda quando em meados de agosto, para uma 
eleição em 3 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral baixou a famosa Resolução nº 6.484, de 12-10-60, 
instituindo o hoje conhecido modelo de cédula e o então malsinado critério de um número de centena para 
cada candidato, com a colocação dos partidos na cédula pelo seu registro inicial na Justiça Eleitoral. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com muito prazer. 
O SR. NOGUEIRA DA. GAMA: – Estou, em princípio, de inteiro acordo com V. Ex.ª, quando 

propugna a modificação da lei eleitoral e defende a instituição de cédula única. Minha disposição é de 
votar pela cédula única. Mas não podemos deixar de reconhecer deficiências na sua aplicação. Será 
necessário que a cédula única seja organizada em moldes capazes de suprir as lacunas como, por 
exemplo, o caso de haver numerosos eleitores de poucas letras. Tenho em minhas mãos uma ficha dos 
votos em branco, nas eleições para Senador, realizadas em Minas Gerais em 1960, quando fui eleito 
representante ao Senado. De dois milhões e trezentos mil eleitores, seiscentos e oitenta e oito mil e 
seiscentos e vinte e seis votaram em branco. V. Ex.ª bem compreende que esses votos em branco 
exprimem uma abstenção do eleitorado, em regra, determinada pela sua confusão no ato de votar. O eleitor 
perturba-se não sabe como proceder na cabine e o voto sai em branco. Num eleitorado de dois milhões e 
trezentas mil pessoas, seiscentos e oitenta e oito mil e seiscentos e vinte e seis votos em branco constituem 
porcentagem muito elevada. Tenho em mãos uma ficha de votos nulos ou votos dados deficientemente; são 
quarenta e seis mil e duzentos e vinte e seis votos. De modo que volto ao que disse a V. Ex.ª: embora de 
acordo com a instituição da cédula única, penso que deveria ter condições de assegurar aos eleitores 
confusos ou aos inexperientes ou ainda aos de poucas letras, facilidades no exercício do direito do voto, 
para que este não saia em branco ou não seja nulo. Muito grato a V. Ex.ª 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Eu é que agradeço o aparte de V. Ex.ª As estatísticas das eleições 
de 1960, em Minas Gerais, revelam características muito especiais. Em 1958, no próprio Estado 
montanhês, foi adotada a cédula única com resultados bastante satisfatórios. Da mesma forma, a cédula 
única, para o voto majoritário, foi adotada em duas eleições presidenciais e em mais dois pleitos estaduais. 
Portanto, ela já aprovou. Agora, caberia, talvez, examiná-Ia no que respeita à eleição proporcional. Seja 
como for, darei, no correr do meu discurso, a resposta ao importante aparte do nobre Senador Nogueira da 
Gama. 

Dizia eu que, na Guanabara, após tanta celeuma a respeito da adoção da cédula única para eleição 
proporcional e da questão de número para cada candidato, tudo deu certo. 

Houve a eleição e tudo correu bem. Houve a apuração e tudo correu normalmente. Os resultados da 
eleição corresponderam aos prognósticos dos experts. 

Tanto se falou contra o sistema, antes da eleição. Hoje todos os partidos da Guanabara querem 
cédula única para deputados federais e estaduais. 

Fala-se em adotar então só para a Guanabara, a título de experiência. Mas foi a esse titulo que se fez 
a eleição em 1960! E deu certo! Tanto na Zona Sul, como na Zona Norte, na Suburbana como na Rural, em 
Copacabana como nas favelas do Rio de Janeiro, com um eleitorado de mais de um milhão e cem mil 
eleitores, condensado em uma nesga de terra. Com a apuração feita no Maracanã, simultaneamente, por 
meia centena de juntas apuradoras. 
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O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com muita honra. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Gostaria que V. Ex.ª explicasse qual o número de votos em branco 

na votação do Estado da Guanabara, porque por ele se poderá aferir da vontade do eleitorado. Sou contra a 
cédula única para o voto proporcional, porém para o majoritário, não, porque o número de candidatos é 
pequeno. Por exemplo, se são dois ou quatro candidatos ao Senado para eleição proporcional em um 
Estado que tem trinta e cinco candidatos a deputados federais, trinta e tantos outros a deputados estaduais 
e outros vinte para vereadores, é quase impossível usar a cédula única pela dificuldade que o eleitor 
encontra na escolha dos nomes. Do resultado dos votos em branco pode-se saber então se o eleitor votou 
certo. Raros são os que vão às urnas para votar em branco; o voto em branco significa, portanto, voto de 
eleitor que não soube votar. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – É com satisfação que respondo ao aparte do nobre Senador Lobão 
da Silveira. 

Em 1960, no Estado da Guanabara houve eleição experimental para Presidente, Vice-Presidente da 
República e para Governador do Estado. Para Governador do Estado havia quatro candidatos, para 
deputados estaduais, voto proporcional, e mais a eleição de trinta deputados. Portanto, cada partido podia 
indicar trinta e mais um terço da suplência equivalente a quarenta candidatos. 

Disputaram a eleição no meu Estado, treze Partidos. Como havia coligações a disputa ficou entre dez 
legendas. Posso dizer a V. Ex.ª que o número de candidatos a deputado estadual acercou-se de mil. Não 
obstante, o sistema de números funcionou perfeitamente, ou seja num quadrilátero colocado na frente da 
legenda do Partido o número correspondente ao candidato. 

Na época em que o Tribunal Superior Eleitoral usou deste critério, foi um Deus nos acuda na 
Guanabara. Todo mundo dizia que tinha passado a vida inteira a constituir um nome para ser transformado 
em número. Ora, ninguém ia votar no número e sim na pessoa através do número, de acordo com processo 
de eleição. 

Antes do pleito na Guanabara, dizia-se o que hoje ainda se diz quando se pleiteia novas conquistas 
ou aperfeiçoamentos. Entendem que não dará certo, que o eleitor das favelas e dos subúrbios não saberão 
votar, querem a cédula única porque o nosso eleitorado era o eleitorado esclarecido e granfino da zona Sul, 
e que este sabia votar mas que não era possível ao eleitor guardar um número para votar no seu candidato; 
que, enfim, a apuração ia ser uma balbúrbia, porque não era possível haver maior fiscalização. 

Todos esses argumentos foram apresentados antes das eleições. De maneira que, hoje, se diz que a 
cédula única para as eleições proporcionais só dá ou deu certo nas eleições da Guanabara. Antes das 
eleições, entretanto, lá se dizia que não ia dar certo, nem na votação, nem na apuração. A verdade, porém, 
é que deu certo. É verídico, ainda, que o eleitorado da zona suburbana, da zona rural e das favelas votou 
muito bem com a cédula única. E terá votado até melhor do que antes, porque muito mais livremente. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Pois não! 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Alegam os adversários da cédula única que esta só pode funcionar 

bem entre as populações já adaptadas a um regime civilizado. Entretanto, como V. Ex.ª acaba de dizer, os 
habitantes das favelas do Rio votaram bem com a cédula única. Se, de um modo geral, esperássemos que 
o Brasil se alfabetizasse integralmente para usar a cédula única, não sei se antes do ano 2000 estaríamos 
usando essa cédula. É, por conseguinte, muito natural que se procure civilizar o povo, que é analfabeto, 
ensinando-o a votar. A cédula única é o melhor meio de ensinar o eleitor a ser cidadão responsável. 
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O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Queria agradecer o aparte de V. Ex.ª e concluir minhas 

considerações em resposta ao aparte do nobre Senador Lobão da Silveira, anterior ao de V. Ex.ª, dizendo 
que outro argumento se apresentava, o de que o eleitor ia passar, na Guanabara, na eleição de 1960, um 
tempo tal na cabine, que a eleição iria entrar pela madrugada até o dia imediato. 

Foi argumento que a imprensa divulgou. Os Srs. Senadores terão lido. 
Acontece que a eleição terminou como as anteriores, normalmente, ao fim da tarde, sem ocorrer o 

que se predizia como inevitavelmente, sobretudo nas zonas suburbanas e rural, ou nas seções eleitorais 
das favelas. 

Por outro lado, o número de votos em branco não alterou em nada os prováveis resultados da 
eleição; não os tenho de cabeça, mas posso inclusive informar que não só foram reduzidos como, porque o 
Secretário do Tribunal me informou – na época, como hoje, era eu procurador da UDN junto ao Tribunal – 
que o número de votos nulos ou em branco, nas eleições proporcionais, foi relativamente inferior ao das 
eleições anteriores! 

O que houve, aliás, foi um fato surpreendente, que nada tem a ver com as eleições proporcionais, e 
que, no meu entendes, justifica a tese da cédula única. Foi o caso da candidatura Mílton Campos a Vice-
Presidente da República, na cidade do Rio de Janeiro, onde houve, realmente, grande número de votos em 
branco. 

Mas aí, o eleitorado já sabia votar com a cédula única, porque já tinha votado nas eleições de 1955 
para Presidente e Vice-Presidente da República, da mesma forma como para Senador e para suplente de 
Senador nas eleições de 1958. 

Mas, o que houve? 
Exatamente o chamado eleitorado esclarecido, o eleitorado da Zona Sul, votou para Presidente e se 

"esqueceu", quase em massa, de votar para Vice-Presidente da RepúbIica... O nobre Senador Milton 
Campos teve, realmente, uma vitória espetacular na Guanabara, sobretudo em Copacabana, enquanto o 
chamado eleitorado modesto, humilde, pouco esclarecido da zona suburbana, da zona rural e das favelas 
votou direitinho no candidato a Vice-Presidente. Não colhe, portanto, o argumento de que nem sempre 
devemos ter em pouca conta o chamado eleitorado modesto, humilde ou pouco esclarecido. O eleitor é 
muito mais esperto do que se supõe, e hoje em dia está cada vez mais esperto. 

Precisamos, Sr. Presidente e Senhores Senadores, instituir a cédula oficial e ensinar o eleitorado a 
votar com ela. Isto representa um aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Dentro em breve esse 
aperfeiçoamento estará integrado, normalmente, na rotina da eleição, como hoje estão as contraditórias 
conquistas do passado. 

A cédula única representa uma evolução e só pela prática de seu uso se aperfeiçoará. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com satisfação. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Nobre Senador, participo inteiramente do pensamento de V. Ex.ª. 

Considero a cédula única processo eficiente para a votação. Não sinto, por outro lado, o que  
muitos têm revelado, isto é, que ela irá criar dificuldades ao eleitorado menos esclarecido. Não creio  
que tal aconteça. Naturalmente, aplicada para a eleição de deputado federal ou estadual,  
reconheço trazer dificuldades, porque o número de representantes é grande. Tornar-se-ia difícil  
para o eleitor, ao penetrar na cabine, encontrar o nome do candidato de sua preferência. Hoje há,  
porém, vários processos em vista, inclusive uma sugestão muito interessante do nobre Senador  
Ary Vianna – a das letras. Nesse caso seria fácil encontrar o nome do candidato. No instante em que V. Ex.ª 
trata com tanta eficiência o problema, faz com que eu me recorde do fato ocorrido hoje, quando 
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da reunião de vários lideres. Um dos assuntos tratados foi a necessidade de o Senado apreciar a reforma 
eleitoral. É mesmo pensamento predominante de que devemos colocar a matéria quanto antes em pauta, 
em regime de urgência ou mesmo de urgência urgentíssima. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Muito agradeço ao aparte do nobre Senador Lima Teixeira e, 
sobretudo, a informação que traz, realmente promissora. 

Não pretendo, no meu discurso, como vêem os nobres Senadores, apreciar este ou aquele processo: 
Apenas "cito os números para referir-me ao fato de que foi adotado nas eleições de 1960 na Guanabara. 
Acredito, no entanto, que precisamos adotar bom critério a respeito. Essa discussão, porém, pela sua 
natureza técnica, foge um pouco ao discurso que estou pronunciando. O que desejo ressaltar é a 
necessidade de se instituir a cédula oficial, pelas reais vantagens que oferece. Não constitui argumento 
afirmar-se que não é possível fazê-lo, por que há um eleitorado incapaz. Primeiro, como saberemos, de 
antemão, se ele é ou não capaz de usá-la? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Claro, evidente. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Depende, inclusive, do próprio processo. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Além disso, os candidatos hoje em dia se esmeram em dar explicações ao 

eleitorado, a fim de esclarecê-lo. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Exato. 
Segundo, porque não podemos inverter os termos da questão, de não adotarmos a cédula única 

porque há eleitorado ignorante. O que devemos fazer é o contrário: criar primeiro a cédula única, para que o 
eleitorado incapaz não vote; instruir o eleitorado ignorante, educá-lo, para que vote bem com a cédula 
única. Assim, teremos realmente a verdadeira democracia. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com prazer. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – No cumprimento da Constituição, tendemos para o voto universal, isto 

é, incluir o voto do analfabeto. Em nenhum dos sistemas lembrados para estatuir a cédula única se pode 
adaptar o voto do analfabeto. V. Ex.ª declara que a prática da cédula única excluirá os que não sabem votar 
de acordo coma lei. Não poderão, assim, cumprir o seu dever de eleitor, nos termos da aliciação, seja qual 
for a fórmula apresentada. Portanto, restringiremos o eleitorado. Os semi-alfabetizados que hoje votam 
deixarão de fazê-lo, porque não poderão assinalar, com precisão, os candidatos constantes da. cédula 
única. Nossa tendência, ao contrário, é para ampliar a votação: estendê-la a todos, analfabetos, semi-
alfabetizados e alfabetizados. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Responderei ao aparte de V. Ex.ª no transcurso do meu discurso, 
pois esse aspecto do problema está nele focalizado. De antemão, provarei que o sufrágio universal de 
modo algum se adaptou ao voto do analfabeto. Minha tese é a de que devemos realmente dar ao povo a 
oportunidade devotar, mas devemos sobretudo dar-lhe o grande ensejo de alfabetizar-se. Se algo deve ser 
universal, no mundo de hoje, é a alfabetização do povo. 

Sua grande finalidade e sua eficiente vantagem está em ser meio para reduzir a influência do poder 
econômico. Evita as despesas de confecção cara das cédulas avulsas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade, reduziria de muito as despesas. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Acaba com a despesa e o privilégio dos ricos quanto à distribuição 

das cédulas ao eleitorado. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª mais um aparte? 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Pois não. 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Estou certo de que a cédula única e a eleição por distritos anulará, 
pelo menos, noventa por cento das probabilidades de vitória dos que com o dinheiro, pretendem chegar às 
posições oficiais. Seria, realmente, o remédio mais produtivo e certo para evitar-se a corrupção, 
empregada larga mano pelos donos da riqueza. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Acolho o aparte de V. Ex.ª V. Ex.ª possui longa experiência na vida 
política brasileira. 

A cédula única, Sr. Presidente, reduz a influência dos governos nos pleitos e facilita a apuração da 
verdade eleitoral. 

Integra o povo no mais legitimo processo da democracia representativa. O eleitor não leva a cédula. 
Não vai ser revistado pelo cabo eleitoral. Vota livremente! 

Diz-se que o eleitorado do interior não está educado para utilizá-la. Mas não podemos manter o erro 
por causa da ignorância. Devemos educar o povo para usá-la e assim combater. 

O argumento é insubsistente, pois a cédula é um meio de aperfeiçoamento. Quem não é capaz de 
votar com ela, não deve ser também capaz de exercer o voto. 

É o mesmo caso do voto do analfabeto. No lugar de fazer o analfabeto votar, o que se precisa é 
educá-lo primeiro e depois então lhe dar, como prêmio, o direito do voto, galardão da cidadania. Este, sim, é 
o interesse público! 

Apelo para os líderes a fim de que ao menos encontrem uma fórmula que represente agora um 
progresso sobre o que aí existe. 

Apelo também para que o Congresso Nacional emenda o projeto no sentido de incluir medidas 
objetivas contra a influência do Poder Econômico, tais como as que levem o Governo a financiar o 
transporte e a alimentação, como disciplinar a propaganda eleitoral, para evitar a preponderância dos ricos, 
o sistema das "caixinhas", a prática malsã do clientelismo. 

O que pedimos não constitui mero diletantismo doutrinário. Trata-se da defesa da ordem legal, do 
regime democrático, do nosso sistema de vida. 

A democracia só pode sobreviver quando os cidadãos têm igual oportunidade de vencer na vida e de 
culminar os órgãos dirigentes da coletividade pelo valor de seus méritos e jamais na proporção de suas 
riquezas. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, por cessão 
do nobre Senador Gilberto Marinho. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, agradeço inicialmente a gentileza do nobre 
colega Senador Gilberto Marinho dando-me oportunidade de ocupar a tribuna ainda na Hora do Expediente, 
com a finalidade de justificar as razões que me levaram a apresentar a Emenda nº 29 o projeto de lei 
complementar. 

Esta emenda, como é sabido, foi a que maior repercussão e debate suscitou na tramitação do projeto 
nesta Casa. Tão grande tem sido a controvérsia, tão numerosas e acerbas as criticas a ela apostas que eu 
me sinto rigorosamente no dever de explicar aos eminentes colegas as razões de meu procedimento. 

Sei, perfeitamente, que esta emenda está condenada a uma rejeição quase que unânime. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Ex.ª está prejulgando o Plenário. 
O SR. MEM DE SÁ: – Não prejulgo, conheço a opinião de meus colegas e não há prejulgamento no 

conhecimento exato dos fatos. Não pretendo debate porque o tempo me é curto. Solicito, justamente por 
isso, reservem os eminentes Pares os seus apartes apenas para os pontos aos quais considerarem 
indispensável opor objeções. 
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Sr. Presidente e nobres colegas, inicialmente desejo acentuar que a elegibilidade dos Ministros, 
consubstanciada na minha emenda, é uma questão eminentemente política. Nas questões políticas é possível 
distinguir-se dois tipos de objetivos: o objetivo mediato, de longo alcance, e o imediato, de alcance direto. 

O objetivo mediato, de alcance remoto, concerne ao funcionamento do sistema parlamentar, bem ou mal 
instituído pelo Ato Adicional. 

O alvo imediato concerne à permanência do atual Conselho de Ministros. Devo acentuar e frisar que o 
meu objetivo foi exclusivamente o primeiro. Foi o objetivo que diz respeito ao funcionamento do sistema 
parlamentar, sem ter em vista nem tomar conhecimento da constituição do atual Gabinete. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Nem do seu funcionamento. 
O SR. MEM DE SÁ: – Nem do seu funcionamento. Vejo só o problema do funcionamento do sistema 

parlamentar. 
Esse sistema parlamentar, como se sabe, foi instituído de forma altamente defeituosa, na letra e, mais 

ainda do que na letra, na interpretação que à letra se deu pela prática. 
Sabemos das razões que até certo ponto, se não justificam, explicam as distorções sofridas. Essas 

distorções, impostas à aplicação do sistema parlamentar decorrem, como se sabe, da situação singular criada 
pelo fato de o Vice-Presidente da República, chamado a assumir a Presidência, sentir-se com direitos de 
ocupar o posto na plenitude dos direitos que a Constituição então lhe outorgava. Daí tudo o mais que se seguiu, 
sobretudo, como disse e reafirmo, pela má interpretação dada aos textos, tendo em consideração as pessoas. 

Não é meu objetivo fazer a crítica dessas pessoas e da conduta que elas têm tido, isto é, da conduta do 
Presidente da República e da conduta do Primeiro-Ministro. Isto me levaria a um outro terreno, a um terreno 
polêmico e político imediato, que não está nas cogitações da minha intervenção. Apenas assinalo um fato – com 
o qual todos concordam: o sistema parlamentar que o Ato Adicional pretendia introduzir, nasceu defeituoso já 
na letra, e quase se tornou abortivo pela aplicação, no funcionamento. 

Ora, sendo assim em face desta realidade incontestável, entendia eu, como parlamentarista convicto, 
como preconizador desse sistema há cerca de trinta e cinco anos, e como um dos integrantes daquela 
vanguarda que do Rio Grande partiu com as lições de Silveira Martins; entendia eu necessário preservar o 
funcionamento do regime de novas distorções, de novas deturpações, de novos percalços. Daí a necessidade 
desta emenda, cuja supressão, a meu ver, ainda mais agrava, ainda mais concorre para o imperfeito 
funcionamento do parlamentarismo. 

Realmente, uma das criticas mais comuns, mais freqüentes ao sistema parlamentar – e eu as conheço 
bem porque cansei de suportar debates em diversos pontos do Brasil quando preconizava o sistema – uma das 
críticas mais freqüentes e comuns que se dirigem ao parlamentarismo é a da instabilidade ministerial e, como 
decorrência, da instabilidade governamental. E é sempre comum citar-se o caso da França em que os 
Gabinetes caem em sucessão quase ininterrupta. 

Ora, se esta é uma das objeções, é evidente que não se deve criar artificialmente uma nova hipótese de 
queda de Gabinete, como seria a da necessidade da desincompatibilização antes do pleito por término do 
mandato parlamentar. 

Pelo funcionamento do sistema, – e eu lembro que o sistema parlamentarista aplicado como deve ser é 
um sistema perfeito, em que há um equilíbrio e harmonia admiráveis, de peças engrenadas a Câmara dos 
Deputados sofre a dissolução quando em face de uma grave crise, de uma grave divergência entre ela e o 
Gabinete, o rei ou o Presidente da República decidem fazer a consulta ao eleitorado. Esta é a hipótese da 
dissolução da Câmara, como ínsita ao funcionamento do sistema, como recurso que só o sistema 
parlamentarista oferece, de se consultar o povo eleitorado, para dirimir uma controvérsia grave. 
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Só o sistema parlamentarista oferece essa virtude de não dar a nenhum governante mandato de 
prazo certo, permitindo sempre que o mandante, o senhor, que é o Povo, decida-a controvérsia grave. 

Sendo assim, quando há uma dissolução de Câmara, é evidente que os Ministros não se podem 
tornar inelegíveis, não podem deixar de concorrer ao novo pleito. Por que, então, exigir que eles se 
desincompatibilizem na hipótese, que muitas vezes é menos freqüente, de chegar ao término do seu 
mandato sem ter havido a dissolução da Câmara? O termo do mandato existe em todos os países com 
sistema parlamentar, e equivale à dissolução da Câmara, porque o seu mandato findou. A situação, 
entretanto, não é diversa; os Ministros que lá estavam, devem poder concorrer, da mesma forma que 
concorrem quando a Câmara é dissolvida. 

Há, ainda, a indagar como argumento de grande força, é que essa inelegibilidade que se impõe, com 
a rejeição da minha emenda, pode, num determinado caso e muito freqüentemente, violentar a vontade da 
Maioria da Câmara. 

O Gabinete é uma delegação do Parlamento. Se o Gabinete goza da confiança desse Parlamento por 
que obriga-lo à desincompatibilizar-se, se a Câmara lhe está dando apoio, se a Câmara deseja que os 
Ministros continuem? Lembro que não focalizo o caso vertente; estou focalizando o caso em teoria: há um 
Gabinete em funcionamento, que goza da absoluta confiança da Câmara. Ao chegar aos três meses antes 
das eleições, por termo do mandato não obstante esse Gabinete ter delegação da Câmara e a Câmara 
continuar dando-lhe integral apoio, esse Gabinete tem de sair, violentando a vontade da Maioria, apenas 
para desincompatibilizar-se. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com admiração que tenho por V. Ex.ª, me permito de responder 

simploriamente à interrogação que V. Ex.ª está formulando, quando vê, na aplicação do texto constitucional 
relativo à inelegibilidade, dentro da hipótese focalizada por V. Ex.ª, um desrespeito ao voto de confiança 
dado pela Câmara ao Gabinete. Não é, absolutamente, uma inversão de valores; não significa 
absolutamente subversão, colocar acima das preferência, acima das decisões do Parlamento, a execução 
fria e implacável do texto constitucional. 

O Gabinete goza, na hipótese figurada por V. Ex.ª, da confiança do Parlamento, mas acima da 
autoridade do Parlamento, acima das preferências do Parlamento está o dispositivo constitucional do qual o 
próprio Parlamento depende. Colocarei, ainda, uma questão importantíssima no exame deste problema que 
V. Ex.ª versa com tanta autoridade. Devemos ajustar as peculiaridades nossas à índole das instituições ou, 
ao contrário, devemos moldar as instituições em conformidade com as peculiaridades nossas? 
Naturalmente porque se impõe a necessidade de modelar as instituições às nossas peculiaridades é que o 
dispositivo constitucional estabelecendo a proscrição da elegibilidade dos Ministros, no caso do regime 
parlamentar, se impõe como uma necessidade imperiosa. Estivéssemos noutro país, ou tivéssemos 
alcançado outro estágio, eu faria coro com V. Ex.ª na defesa da elegibilidade dos Ministros no regime 
parlamentar; mas conhecendo conto conheço – e V. Ex.ª melhor do que eu conhece – as peculiaridades 
brasileiras, seria fazer tabula rasa de um postulado ético proscrever a inegibilidade que a Constituição 
estatui. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço imensamente o aparte do nobre colega a quem muito prezo. Aliás, o 
aparte de S. Ex.ª não foi apenas a esta argumentação, foi um pequeno discurso sobre toda a matéria. 
Pediria até a S. Ex.ª tivesse a bondade de permitir que eu continue – pois o tempo de que disponho é 
pouco. – O ponto central da argumentação de S. Ex.ª foi o aspecto constitucional, e este eu deixei para 
depois. Vou focalizar o aspecto constitucional dentro em breve. De modo que considero que o meu 
argumento – que é apenas de origem lógica, de funcionamento do sistema – tem inteira validade. 



– 365 – 
 

Forçar um Ministério a cair, gozando ele da plena confiança da Câmara dos Deputados é, dentro do 
sistema parlamentar, uma incongruência, um absurdo. 

Se o Gabinete está com o apoio do Parlamento, não se compreende seja ele forçado a cair em nome 
de uma suposta incompatibilidade que nos veio de uma Constituição anterior, presidencialista, porque, 
numa constituição parlamentarista, esse dispositivo não pode haver. Esse absurdo precisa ser registrado.  

A rejeição da minha emenda força a que um Gabinete, com maioria sólida no parlamento, seja 
obrigado a sair, e que esse Parlamento seja forçado a aceitar um Gabinete a quem ele provavelmente dará 
menos confiança e menos apoio, o que é completa inversão do sistema. 

Há ainda outro argumento a considerar, de ordem prática, imediata: é a situação que se cria para o 
país: Força-se um Gabinete a renunciar três meses antes das eleições, criando-se assim artificialmente uma 
crise na política do país. O País está em calma com um Gabinete estável; no entanto, cria-se, forja-se 
artificialmente uma crise, às vésperas de eleição e com uma agravante terrível, a da extrema dificuldade de 
se organizar novo Gabinete, pois para esse novo Gabinete, desde logo, estão excluídos todos os homens 
públicos qualificados no país. Porque – e agora chamo a atenção dos nobres colegas – no sistema 
parlamentar, quando funciona devidamente, todos os homens políticos, todos os homens que amam a vida 
pública, por vocação, pelo desejo de servir, por ambição ou por vaidade – seja qual for o motivo que os 
levem à arena da atividade pública – todos os homens com esta vocação ou tendência estão no 
Parlamento, sobretudo na Câmara dos Deputados. Num regime parlamentar, logicamente, os Gabinetes e 
os Conselhos saem da Câmara dos Deputados. Então, é para lá que se dirigem todos os grandes políticos. 
Temos o exemplo da Inglaterra, onde Churchill, com oitenta e sete anos de idade, continua Deputado. 

Não se compreende um político fora do Parlamento, no sistema parlamentar. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Estou de pleno acordo com as considerações de V. Ex.ª. Encontro, 

porém, um óbice constitucional na aprovação da emenda. 
O SR. MEM DE SÁ: – Tratarei deste assunto depois.  
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Não me parece que através da Lei Complementar possamos ir de 

encontro ao que o Ato Adicional estabeleceu. 
O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª está se antecipando; ainda não cheguei lá. 
Chamo a atenção dos Srs. Senadores para este ponto: cria-se uma crise e crise sem solução. Vamos 

ter agora o exemplo se formos forçados a constituir um Gabinete, para o qual não podem concorrer os 
políticos do País; teremos que recorrer, então, aos homens que não militam na política, aos que não querem 
se eleger, ou aos que não têm condições ou não desejam ser eleitos. O pior é que esse Gabinete, mal 
constituído, organizado de forma precária e defeituosa, será desprestigiado de antemão, porque desde logo 
saberá que sua finalidade é apenas servir de "tampão" por alguns meses, que a sua vida é efêmera. Não 
poderá, sequer, ter a veleidade de apresentar um programa de Governo porque, como aquelas figuras da 
República velha, denominadas de "lenço", que ocupavam o lugar até que o Chefe político viesse exercer o 
mandato, é um Gabinete precário na constituição, efêmero na sua duração e desprestigiado pelas 
condições de seu funcionamento. 

Este fato, portanto, leva o País a uma situação de extrema gravidade. 
Quero, ainda, ressaltar aos nobres colegas, que essas dificuldades, esses perigos  

se duplicam e multiplicam com o Parlamento em Brasília, onde três ou quatro meses  
antes da eleição o Congresso se esvazia, pois senadores e deputados têm 
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que abandonar esta Cidade para defender suas eleições, o que é perfeitamente humano e legitimo. 

E, então, com o Congresso vazio, com Brasília quase deserta, constituir-se-á um Gabinete fantasma, 
mal organizado, sem autoridade e sem possibilidade de realizar, no momento em que o Brasil mais do que 
nunca precisa de um Governo atuante, forte do ponto de vista de apoio político e capaz de enfrentar a crise 
em que se debate. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Não quero ser impertinente e até deixei de apartear V. Ex.ª por alguns 
momentos. Quero apenas dizer, que se o Gabinete que aí está, não sei há quantos meses, nada fez até 
agora, é bem possível, que o que se vai constituir, faça alguma coisa. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª é otimista. Queria chamar a atenção para o mérito da questão, – e 
deixei essa parte para – o fim – que diz respeito ao sistema, para mostrar que o problema da inelegibilidade 
é inerente ao regime parlamentar de Governo. No sistema parlamentar tem que haver a elegibilidade, pois 
nele o Ministro é, sobretudo, um parlamentar – ele é Ministro per accidens. No sistema presidencial, o 
Ministro é Ministro e só per accidens pode ser parlamentar. 

Aliás, até a Constituição de 1934, o Ministro não podia ser parlamentar. A Constituição de 1934, e 
depois a de 1946, introduziram essa inovação, considerada uma concessão do presidencialismo. Mas o que 
caracteriza o parlamentarismo é o fato de, nesse regime de Governo, o Ministro ser antes de mais nada, um 
parlamentar delegado pelo Parlamento para exercer uma função. Ele é um parlamentar e como parlamentar 
não pode ser inelegível como os outros não o são; e não pode ser inelegível porque está sempre sujeito a 
interpelações e à perda da delegação por ato de seu mandante, que é um Parlamento. 

Assim, se um Ministro abusa, comete excessos ou usa seu poder indevidamente para sua eleição, 
está sujeito às sanções próprias e exclusivas do sistema parlamentar – a interpelação e a moção de 
desconfiança. Se houver abuso, haverá remédio para o abuso. 

Por último, queria fazer um confronto entre a Emenda nº 29 e a Emenda nº 17, a respeito da qual 
nenhuma objeção se faz Recebeu ela parecer favorável e, ao que sei, nem sofrerá destaque. É emenda que 
recolhe um aplauso mais ou menos unânime. Estabelece ela que, no inicio de cada Legislatura, proceder-
se-á informação de novo Conselho de Ministros, naturalmente no pressuposto de que o anterior Gabinete 
não precisou demitir-se para se desincompatibilizar. Não poderia um dispositivo se referir apenas àquele 
Ministério de emergência e tampão. Logo, o pressuposto, não digo necessário mas que o bom senso e a 
lógica do sistema determinam, é o de que há necessidade da formação de um novo Gabinete, quando se 
instala uma nova Legislatura, por não haver o anterior Gabinete sido destituído para a 
desincompatibilização. 

Entro rapidamente, porque o tempo me é extremamente curto, no problema da constitucionalidade. 
Desde logo, peço perdão aos meus eminentes colegas constitucionalistas para dizer que não me 
impressiona esta condenação sumária de inconstitucionalidade que tão fácilmente se levanta. Lembro que, 
há cerca de dois meses, este mesmo Senado votou e julgou perfeitamente constitucional a efetivação dos 
funcionários interinos. 

Ora, o art. 186 da Constituição diz, expressamente, que a primeira investidura em cargos de carreira 
ou em outros que a lei determinar, efetuar-se-á mediante concurso. 

Apesar disso, o Senado votou lei efetivando, sem concurso, funcionários interinos, mesmo em cargos 
iniciais de carreira e, ainda mais, determinou que houvesse concurso interno para promoção. 

De modo que um Senado que considera constitucional e vota esta lei – peço perdão por dizê-lo – não 
tem autoridade para considerar mas nada inconstitucional. 
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O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. MEM DE SÁ: – Com muita honra. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – V. Ex.ª, na sua justificação, reconheceu que escapou do Ato 

Adicional o dispositivo relativo à desincompatibilização. Assim, V. Ex.ª não pode pretender que a lei 
ordinária reforme a Constituição. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas V. Ex.ª e o Senado assim agiram quando, por uma lei ordinaríssima, 
efetivaram interinos, apesar do art. 186 da Constituição. 

Aqui não se trata de lei ordinária, e sim de lei complementar. Naquela ocasião, porém, era lei 
ordinária e por ela foram efetivados interinos, inclusive em cargos de carreira, apesar do disposto no art. 
186 da Constituição. 

Portanto, quando me falam em constitucionalidade, eu peço licença para discordar. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Quer dizer que V. Ex.ª admite um erro e recomenda outro? 
O SR. MEM DE SÁ: – Digo que não há muita autoridade nos que me falam em constitucionalidade. 

Só não a vêem na minha emenda, os que não a desejam ver. 
Sr. Presidente, mais uma vez estamos em face de questões políticas e, conforme a razão política, se 

vê ou se deixa de ver inconstitucionalidade, como não se viu na ocasião da efetivação de interinos. Era 
também uma questão política. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – É muito perigosa essa interpretação. 
O SR. MEM DE SÁ: – Só é perigosa quando não convém; quando convém, não é perigosa. O 

precedente foi aberto. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – V. Ex.ª, nesta Casa do Congresso tem defendido sempre a 

Constituição. Contudo, as suas palavras, neste instante, nos aconselham um precedente muito perigoso. 
O SR. MEM DE SÁ: – Agora é que se vê o perigo. Infelizmente, porém, o precedente já foi aberto. 
Sr. Presidente, continuo minhas considerações, agora entrando no mérito da emenda, respeitando 

embora os pontos de vista diversos do meu. Sei que eminentes colegas, muito mais supridos de luzes do 
que eu, entendem que o texto da Constituição de 1946 prevalece e não pode ser contornado. A meu ver, na 
elaboração do Ato Adicional, houve omissão perfeitamente explicável, pelas condições em que aquele 
diploma foi votado. Todos sabem como foi ele elaborado noite à dentro, de forma atabalhoada e tumultuada, 
tendo em vista a pressão brutal dos acontecimentos. 

O grande erro cometido no ocasião foi não se haver adotado como base para o Ato Adicional a 
emenda que havia na Câmara dos Deputados, de autoria do eminente Deputado Raul Pilla. 

Essa emenda era dividida em três partes: na primeira se instituía o sistema parlamentar modificando 
inteiramente o capítulo do Poder Executivo. Na segunda parte, havia o arrolamento de todos os artigos da 
Constituição de 1946 que, direta ou indiretamente, sofriam influência e deviam se modificadas. A terceira 
parte modificava as disposições transitórias. 

O grande erro foi de se ter modificado apenas a terceira parte, relativa às disposições emergentes. 
Como o Ato Adicional foi votado às carreiras, atabalhoadamente, houve essa imperdoável omissão. 

Devo chamar a atenção do Senado para o fato de que, numa Constituição, existem preceitos 
concernentes ao maquinismo, que dizem respeito às instituições e ao funcionamento delas. São preceitos 
cardeais. Ao lado destes existem preceitos secundários, que dizem respeito ao funcionamento das 
instituições. 
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Ora, o preceito da incompatibilidade, a meu ver, é próprio ê necessário no sistema presidencial, ao 
contrário, no sistema parlamentar, ele não pode existir. O mecanismo do sistema parlamentar impõe, 
reclama que os Ministros sejam elegíveis. 

Então, havendo-se adotado, pelo Ato Adicional, o sistema parlamentar, lógico e necessário é 
conciliar, harmonizar o dispositivo da Carta de 1946 com as linhas mestras e fundamentais do sistema 
vigorante. E a lei complementar – o nome diz bem! – ao Ato Adicional deve ter por fim, entre outros, 
harmonizar, consorciar os dispositivos do Ato Adicional com os da Constituição. E este, então, é um deles. 

A incompatibilidade existia porque o sistema era presidencial. Adotado o sistema parlamentar, como 
conseqüência desaparece a incompatibilidade. E a lei complementar assim deve dispor para que o sistema 
por ela criado possa funcionar. 

O curioso é que o maior argumento a favor desta tese, o art. 14, do Ato Adicional. Tem sido citado 
como objeção maior contra minha emenda. Ainda há poucos dias, li que o meu eminente amigo, Deputado 
João Agripino, serviu desse argumento como tiro de misericórdia no problema da elegibilidade. 

O art. 14 do Ato Adicional é o que se refere à hipótese da dissolução da Câmara e termina dizendo: 
"...dissolver a Câmara dos Deputados, convocando novas eleições que se realizarão no prazo 

máximo de noventa dias, a que poderão concorrer os parlamentares que hajam integrado os Conselhos 
dissolvidos." 

Dissolvidos! Então, se diz, é uma exceção. Foi a exceção prevista. Logo, a outra está excluída. 
Mas, por misericórdia, agora sou eu que pergunto. São duas as hipóteses de a Câmara extinguir-se: 

ou por termo de mandatos ou por dissolução. Quer dizer, por esta interpretação o Ato Adicional permite que 
os Ministros sejam elegíveis numa hipótese e na outra não. Para a mesma situação, dois tratamentos. Num 
caso é permitida e elegibilidade; na outra, não. Por que a diferença de tratamento? 

Há mais, ainda, para o que, agora, chamo a atenção da Casa. 
O grande argumento contra a permanência dos Srs. Ministros nas respectivas Pastas, o grande 

argumento da necessidade da sua desincompatibilização reside na possibilidade de exercerem pressão, 
usando dos cargos para eleição da nova Câmara? 

Ora, se assim é, muito mais forte razão haveria para impedir a elegibilidade na hipótese da 
dissolução! 

Quando há dissolução da Câmara? 
Existe dissolução quando se estabelece o conflito entre o Gabinete e a Câmara. Dissolvida a Câmara, 

pede-se ao povo o julgamento. Se o povo dá razão ao Gabinete, elege uma Câmara que o sustenta; se o 
povo, ao contrário, quer retirar a confiança do Gabinete, elege uma Câmara que o desampara. 

Esse é o momento em que maior interesse terá o Ministro de influenciar a eleição para que dela surja 
uma Câmara que sustente o ponto-de-vista que ele mantinha. Nesse momento, para esta situação, é que se 
poderia admitir a necessidade da desincompatibilização. 

Mas, então, quando o Ato Adicional estabelece que ele se pode eleger é porque, evidentemente, não 
tinha dúvida da sua elegibilidade. 

Na outra hipótese – porque mesmo na hipótese em que pela eleição o Ministro seria demissível pela 
Câmara, mesmo o para esta hipótese, o Ato Adicional admite a eleição. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Permito-me lembrar a V. Ex.ª que já se esgotou o tempo 
de que dispunha. 

O SR. MEM DE SA: – Continuarei, discorrendo sobre a matéria, Sr. Presidente, quando do 
encaminhamento da sua votação. 

O SR. BARROS CARVALHO: – Permita-me V. Ex.ª um aparte antes de terminar. 
O SR. NEM DE SA: – Pois não. 
O SR. BARROS CARVALHO: – Também não sou constitucionalista e rendo homenagens a todos 

que sabem interpretar a Constituição. Mas V. Ex.ª disse que há duas hipóteses: a da dissolução da Câmara 
pelo Poder Executivo ou a da extinção da Câmara em mandato normal. O Ato Adicional, porém, prevê 
justamente isso porque, no seu art. 14, faz a exceção dando noventa dias para a nova eleição e o 
Deputado, dentro desse prazo não poderá desincompatibilizar-se. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas nesses noventa dias vai continuar como Ministro e usar da influência que 
se teme. 

O SR. BARROS CARVALHO: – Dentro desse período não poderá se desincompatibilizar. 
O SR. MEM DE SÁ: – Pode perfeitamente. O que seria lógico, então, é que ele deixasse o cargo no 

dia seguinte... 
O SR. BARROS CARVALHO: – Ele o deixa. 
O SR. MEM DE SÁ: – ...para não usar da pressão que se teme. 
Sr. Presidente, vou terminar, atendendo à advertência de V. Ex.ª Voltarei a falar no assunto em 

encaminhamento da votação. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Sobre a mesa projeto de resolução, que vai ser lido. 
É lido o seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 9, DE 1962 

 
Cria uma Comissão Permanente incumbida de estudar e apreciar as proposições relativas ao Distrito 

Federal. 
 

Art. 1º – Fica criada, em caráter permanente, a Comissão do Distrito Federal, à qual incumbe estudar 
e emitir parecer sobre as proposições relativas ao Distrito Federal. 

Parágrafo único. A Comissão compor-se-á de 7 (sete) membros e será constituída na forma 
estabelecida no Regimento Interno. 

Art. 2º – A Comissão do Distrito Federal poderá ser constituída imediatamente após a data de 
publicação desta Resolução, dispensada a exigência estatuída no art. 62 do Regimento Interno quanto a 
constituição das comissões permanentes no começo de cada sessão legislativa ordinária. 

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

Justificação 
 

Os problemas de administração do Distrito Federal no que dependem de legislação federal, estão a 
exigir, de parte do Congresso Nacional, especiais cuidados. As proposições e projetos que lhe digam 
respeito precisam ficar a cargo de Comissão Permanente própria, que os estudos e sobre eles emita 
parecer especifico, de caráter técnico. 

A Câmara dos Deputados verificando esta necessidade já criou a Comissão que no presente projeto 
de resolução propomos à deliberação do Senado. 
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Estamos certos de que o Senado, ao qual, aliás, sempre coube a alta tarefa de estudar, do ponto de 
vista do Governo Federal, os problemas de sua sede, o Distrito Federal, acolherá a nossa proposição, 
inclusive porque cabe ao Senado, em caráter privativo, aprovar ou não os nomes dos Prefeitos da capital, 
quando lhe são submetidos pelo Sr. Presidente da República. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Lino de Matos. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – O projeto vai às Comissões competentes. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962 (nº 3.606, de 1961, na Casa 

de origem) que complementa a organização do sistema parlamentar de governo e estabelece outras 
disposições, tendo: 

PARECERES da Comissão de Constituição e Justiça sob os números: 
(33, de 1962) – favorável com as emendas que oferece sob os nºs 1 a 5-CCJ; 
(73, de 1962) – favorável às Emendas nºs: 6 – 7 – 14 – 15 – 17 – 18 (2ª parte), – 20 – 21 – 22 –27; 
– favorável com subemendas às de nºs: 10 (Subemenda nº 12, 13 (Subemendas nºs 1 e 13), 15 

(Subemenda nº 2), 19 (Subemenda nº 3), 28 (Subemenda nº 3); 28 (Subemenda nº 4); 
– contrário às de nºs 8 – 9 – 11 – 12 – 16 – 18 – (1ª parte), 23 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 e 31.   
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Está aberta a discussão especial das emendas e 

subemendas. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declararei encerrada a discussão. 

(Pausa.) 
Está encerrada. 
Passa-se à votação. 
Só se considerarão aprovados os tetos do projeto e das emendas que obtiverem no mínimo, trinta e 

dois votos favoráveis, segundo o que determina o art. 22 da emenda constitucional. 
A votação será simbólica, contados os votos favoráveis e contrários. 
Sobre a mesa requerimento de votação nominal, de autoria do nobre Senador Silvestre Péricles, que 

vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES (pela ordem): – Sr. Presidente, solicito a retirada do requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – O nobre Senador Silvestre Péricles retira o requerimento 

de votação nominal. 
Há requerimentos de destaque, que vão ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 
São lidos e aprovados os seguintes: 

 
REQUERIMENTO Nº 260, DE 1962 

 
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO 

 
Nos termos do art. 295, § 9º, combinado com os arts. 309 e 310 do Regimento Interno, requeremos 

votação em separado do art. 7º do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962, que complementa a 
organização do Sistema parlamentar de governo e estabelece outras disposições. 
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Justificação 
 

O art. 7º do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962, pretende modificar a ordem constitucional de 
substituição do Presidente da República, passando a atribuí-la em primeiro lugar ao Presidente da Câmara 
dos Deputados, depois ao Presidente do Senado Federal e, em seguida, ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, suprimindo inclusive a presença do Vice-Presidente do Senado na hierarquia de 
substituições. 

É evidente a sua inconstitucionalidade, a sua nulidade pleno jure. 
O Vice-Presidente da República exercia as funções de Presidente do Senado Federal, conforme o 

preceituado no art. 61 da Constituição. O Ato Adicional suprimiu a cargo de Vice-Presidente da República, 
mas não suprimiu as funções de Presidente do Senado Federal. Pelo contrário, manteve-as expressamente, 
bem como o cargo de Presidente do Senado Federal. No art. 21, o Ato Adicional declarou que o Vice-
Presidente da República, eleito a 3 de outubro de 1960, passava a exercer o cargo de Presidente da 
República, e, no parágrafo único, preencheu e transferiu as prerrogativas e direitos constitucionais que ao 
Vice-Presidente da República cabiam, salvo o de suceder o Presidente da República, ao declarar: 

"Art. 21....................................................................................................................................................... 
Parágrafo único. O Presidente do Congresso Nacional marcará dia e hora para, no mesmo ato, dar 

posse ao Presidente da República, ao Presidente do Conselho de Ministros e ao Conselho de Ministros." 
Como se vê, o Ato Adicional teve o necessário cuidado de praticar em ordens sucessivas de 

organização constitucional os atos de investidura hierárquica que passariam a prevalecer: 
1º) transferiu ao Vice-Presidente da República as funções e o cargo de Presidente da República (art. 

21); 
2º) transferiu a um Senador eleito pelos seus pares as funções e o cargo de Presidente do Congresso 

Nacional anteriormente exercidas pelo Vice-Presidente da República (art. 21, parágrafo único); 
3º) suprimiu, por via de conseqüência, o cargo de Vice-Presidente da República (art. 23). 
Na ordem de substituições previstas pelo art. 79 da Constituição, por força de que dispõe o Ato 

Adicional em seus arts. 21, parágrafo único, e 23, substitui o Presidente da República o Presidente do 
Congresso Nacional, e só no caso de impedimento do Presidente da República e do Presidente do 
Congresso Nacional é que será chamado ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos 
Deputados. 

Pontes de Miranda diz a propósito: 
"Com o Ato Adicional foi extinto o cargo de Vice-Presidente da República, não a função de 

substituição, nem a de presidir o Senado Federal, razão por que, após o Ato Adicional, se teve de eleger o 
Presidente do Senado Federal. Restaram, portanto, quatro entidades, que não dependem da existência do 
cargo de Vice-Presidente da República: 

a) o Presidente do Senado Federal, 
b) o Presidente da Câmara dos Deputados, 
c) o Vice-Presidente do Senado Federal, 
d) o Presidente do Supremo Tribunal Federal." 
Mais adiante acrescenta o eminente jurisconsulto: 
"A Presidência do Senado Federal corresponde a órgão essencial à organização  

bicameral do Poder Legislativo". "Continuou de existir a Presidência do Senado Federal, que ora exercida 
pelo Vice-Presidente da República e passou a ser exercida pelo Presidente do Senado Federal 
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eleito pelos seus pares. Seria contra as regras de interpretação das leis que, com a extinção de um cargo, 
as funções que ele exercia se fizessem inferiores às que eram abaixo delas, isto é, que presidir o Senado 
Federal fosse menos de que presidir a Câmara dos Deputados, tanto mais quanto esta se fez dissolúvel, 
dando ensejo à anomalia de exercer cargo de cume constitucional quem perderia a representação popular 
se dissolvida a Câmara dos Deputados, e de poder dissolver a Câmara dos Deputados quem é o seu 
próprio Presidente." 

Do mesmo comentarista são ainda estas palavras: 
"O Senado Federal é indissolúvel; a Câmara dos Deputados, não. Se, no tempo da Constituição de 

1891 é ao tempo da Constituição de 1946, se atribuiu ao Vice-Presidente da República presidir o Senado 
Federal, foi porque se reconheceu ao Senado Federal procedência em relação à Câmara dos Deputados. À 
fertiori, não se tratando de órgão de governo, porque hoje não o é a Presidência da República, seria 
inadmissível, mesmo de iure condendo, que se desse prioridade a presidente de órgão que pode ser 
dissolvido." 

E ainda: 
"Na técnica do Ato Adicional, as funções de governo são do Conselho de Ministros e da Câmara dos 

Deputados; as funções de representação do Estado e outras funções de impulso da vida estatal – não 
governamentais, embora, às vezes, indicadoras de quem vai governar – ao Presidente da República e ao 
Senado Federal. O Senado Federal é quem substitui o Presidente da República quanto à indicação de 
nome para Presidente do Conselho de Ministros, se houve três recusas consecutivas.(Art. 8º, parágrafo 
único.) O Presidente do Senado Federal é que, na qualidade de Presidente do Congresso Nacional, dá 
posse ao Presidente da República, ao Presidente do Conselho de Ministros e ao Conselho de Ministros." 

Finalmente, o doutor Pontes de Miranda afirma, categórico: 
"Quem substitui é quem exerce a função de Presidente do Senado Federal, pois a função, que era do 

Vice-Presidente da República, foi transferida ao Presidente do Senado Federal. Órgão e função 
subsistiram." 

O Prof. Miguel Reale versa da seguinte forma o mesmo assunto: 
"Ao Presidente do Congresso Nacional, ou, por outras palavras, ao Presidente do Senado Federal 

cabe substituir o Presidente da República em seus impedimentos. Em primeiro lugar, uma razão de ordem 
lógica: a precedência na ordem das substituições compete à autoridade que preside ao todo (o Congresso 
Nacional) e não a uma de suas partes (a Câmara do Deputados). 

Em segundo lugar, tal preeminência da Mesa do Senado resulta do art. 41 da Constituição, 
combinado com o art. 21, parágrafo único, do Ato Adicional." 

Ernesto Leme também é peremptório: 
"Ao Presidente do Senado e não ao Presidente da Câmara dos Deputados cabe, em primeiro lugar, a 

substituição do Presidente da República." 
E, em seguida: 
"Primo, na hierarquia do Poder Legislativo cabe ao Senado precedência, nele tendo assento os 

representantes dos Estados, enquanto que na Câmara dos Deputados figuram os representantes do povo. 
Secundo, se pelo art. 79, § 1º, da Constituição vinha o Presidente da Câmara logo após o Vice-Presidente 
da República, na ordem de substituição do Presidente, é porque o Presidente do Senado, na  
pessoa do Vice-Presidente da República, já havia sido chamado antes a essa substituição. Tertio, a 
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precedência do Senado em relação à Câmara dos Deputados dá ao Presidente do Senado a presidência do 
Congresso Nacional. Quatuor, no regime ora vigente o Senado é órgão permanente e a Câmara é 
transitória, pois ela pode ser dissolvida pelo Presidente da República." 

Gofredo Teles Júnior tem estas considerações a respeito do problema: 
"No sistema da Constituição e do Ato Adicional, o Presidente do Senado Federal é Presidente do 

Congresso Nacional e a mais alta autoridade do País, depois do Presidente da República. É ele quem 
marca dia e hora para dar posse ao Presidente da República, ao Presidente do Conselho de Ministros e ao 
Conselho de Ministros (Ato Adicional, art. 21, parágrafo único)." 

E finaliza: 
"Substitui o Presidente da República o Presidente do Senado Federal." 
Ataliba Nogueira, catedrático de Teoria Geral do Estado, assim considera o mesmo assunto: 
É o Presidente do Senado, como era o Vice-Presidente da República, o primeiro substituto do Chefe 

da Nação. 
No Capítulo II, Seção I – Do Poder Legislativo, art. 37, a Constituição Federal declara que "O Poder 

Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional" cujo presidente é o seu chefe e, na hierarquia 
constitucional, pratica os atos do Presidente da República, quando este por inércia, ausência ou recusa 
deixa de praticá-las. Transfere a Constituição, assim, o exercício de tais funções ao Presidente do Senado". 

A seguir, cita o eminente professor os artigos da Constituição em que isto está demonstrado, para 
concluir sobre todos os atos de transferência de funções do Presidente da República que a Constituição 
estabelece sejam praticados pelo Presidente do Senado Federal quando o Presidente da República deixa 
de fazê-lo, inclusive a própria promulgação de leis, como no caso do art. 70, § § 2º e 3º, em que se o 
Presidente da República não promulgar a lei dentro de 48 horas "o Presidente do Senado a promulgará". 

Afirma Ataliba Nogueira que: 
"A precedência é, em todos os casos, do Presidente do Senado Federal sobre o Presidente da 

Câmara dos Deputados, seja pelas definições constitucionais, seja ainda pela própria lógica institucional, 
que faz preceder a autoridade que preside ao todo – Congresso Nacional – a que preside só uma de suas 
partes – Câmara dos Deputados. O Ato Adicional refere-se ao Presidente do Senado Federal e Presidente 
do Congresso Nacional como sendo a mais alta autoridade federal depois do Presidente da República no 
campo e na relação das atribuições daquela. 

(Art. 21 – Parágrafo único.) Cabe, realmente, ao Presidente do Congresso, na presidência e na 
representação deste, instituir o próprio Governo na esfera executiva, através, inclusive, do recebimento do 
compromisso constitucional e na formulação da investidura do Presidente da República, do recebimento do 
compromisso constitucional e da instauração do governo parlamentar, na investidura e recebimento do 
compromisso individual do Presidente do Conselho (Primeiro-Ministro) e dos membros do Conselho 
(Ministros de Estado). Em nenhum ponto de seu texto alude o Ato Adicional ao Presidente da Câmara dos 
Deputados." 

E a seguir, vigorosamente afirmativo: 
"O que de maneira alguma é admissível, é a simples dúvida, que jamais existiu ou  

poderia existir, quanto à precedência do Presidente do Congresso Nacional sobre o Presidente  
da Câmara dos Deputados, nos casos de substituição do Presidente da República. A assunção anterior 
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do Presidente da Câmara, por ocasião da viagem do Presidente da República aos Estados Unidos e ao 
México, reafirma a tese: ela somente se tornou possível em virtude de se achar no Exterior, em missão 
oficial do Senado, que por ele era chefiada, o Presidente do Congresso Nacional." 

Sobre este último fato, assim se refere Pontes de Miranda: 
"Após a instalação do regime parlamentar, tendo de ausentar-se o Presidente da República, a 

interpretação que se deu – na ausência do Presidente do Senado Federal – foi de assumir temporariamente 
a Presidência da República o Presidente da Câmara dos Deputados. 

Quem substitui é quem exerce a função de Presidente do Senado Federal." 
Ataliba Nogueira vê mesmo caracterizar-se um atentado ao Poder Legislativo outro entendimento que 

não fosse este: 
"Seria aberrante do direito constitucional que o Presidente do Congresso Nacional, aquele que dirige 

os seus trabalhos acima do Presidente da Câmara e que é o Chefe do Poder Legislativo, não fosse 
convocado antes do Presidente da Câmara para substituir o Presidente da República. Se um tal despautério 
jurídico ocorresse, teríamos a configuração de um típico atentado ao Poder Legislativo, caracterizando 
crime de responsabilidade definido na Constituição Federal em seu art. 89, nº II." 

Implica, assim, o art. 7º do Projeto de Lei da Câmara nº 2 numa incabível reforma da Constituição 
através de lei ordinária, a pretexto de complementar o Ato Adicional. Para que se mantenha a Constituição e 
para que se extirpe disposição a ela atentatória, propomos a supressão daquele dispositivo do projeto. 
Nada há que regular, ou que complementar, nesta altura e neste assunto: substitui o Presidente da 
República em seus impedimentos quem possui pela Constituição as funções que anteriormente pertenciam 
ao Vice-Presidente da República na presidência do Senado e do Congresso Nacional, e quem desempenha 
o cargo de Presidente do Congresso Nacional, proclamado pelo Ato Adicional. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Paulo Coelho – Ary Vianna – Silvestre Péricles – Arlindo 
Rodrigues – José Feliciano – Novaes Filho – Gaspar Velloso – Lima Teixeira – Guido Mondin – Barros 
Carvalho – Sérgio Marinho – João Villasbôas – Filinto Müller – Jorge Maynard – Miguel Couto – Lino de 
Mattos – Mendonça Clark – Venâncio Igrejas – Mem de Sá – Lobão da Silveira – Fausto Cabral. 

 
REQUERIMENTO Nº 261, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, Ietra t, e 230, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da seguinte parte do projeto: 
Art. 19. 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – João Villasbôas. 
 

REQUERIMENTO Nº 262, DE 1962 
 
Nos termos do art. 311, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, 

das seguintes partes do art. 20 do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962: 
na alínea a, 
as palavras – "nas duas Casas do Congresso"; 
na alínea b, 
as palavras – "na Câmara dos Deputados". 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Passa-se à votação do projeto, salvo os destaques 

concedidos e as Emendas. 
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A Presidência solicita que os Srs. Senadores se mantenham em suas bancadas. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Passa-se à votação, uma a uma, das partes destacadas. 
Em votação o artigo 7º, do projeto. 
O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, venho de ler o 

requerimento de destaque para votação em separado do art. 7º e a justificação que o acompanha. Estou de 
pleno acordo com o que ali se enuncia e quero declarar que votarei pela supressão do art. 7º, do Projeto. 
(Muito bem.) 

O SR. SERGIO MARINHO (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente e Srs. Senadores 
qualquer que seja o destino da decisão que o Senado neste momento vai tomar, entendo que o Senado não 
pode contribuir com a sua omissão, com o seu alheiamento, com o seu desconhecimento para que, não 
somente se subverta a ordem constitucional no país, no que implicaria a aprovação deste artigo do projeto, 
como para que se abram portas a toda série de subversões que poderiam advir. Está, portanto, o Senado 
no dever moral, no dever funcional de, por unanimidade, proscrever esse artigo, que atenta abertamente 
contra a Constituição. 

Era o que tinha a dizer, Sr.Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em votação o art. 7º do Projeto de Lei da Câmara nº 2. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Art. 7º, está rejeitado. 
É o seguinte o artigo rejeitado: 
Art. 7º – Em caso de impedimento ou vaga do Presidente da República, serão sucessivamente 

chamados como substitutos ao exercício da presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o 
Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Passa-se à votação do art. 19. 
Em votação. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, o art. 19 do projeto 

reza: 
"O disposto no art. 51 da Constituição se estende ao Deputado ou Senador investido na função de 

subsecretário de Estado". 
O art. 51 da Constituição está assim redigido: 
"O Deputado ou Senador investidos na função de Ministro de Estado, Interventor Federal ou 

Secretário de Estado não perde o mandato." 
Sr. Presidente, é uma exceção aberta no texto constitucional de 1946 para aqueles que, membros do 

Congresso, fossem nomeados Ministros de Estado. Se aqueles que, membros do Congresso Nacional, 
fossem nomeados Ministros de Estado. Se àquele tempo, quando a nomeação era exclusivamente da 
vontade do Sr. Presidente da Republica, se dava esta garantia ao Senador ou Deputado, isso se tornou 
ainda mais necessário e conveniente quando, pelo Ato Adicional, a nomeação dos Ministros de Estado, 
além da escolha feita pelo Presidente da República do Primeiro Ministro, do convite aos demais Ministros de 
Estado, é aprovada pela Câmara das Deputados. 
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É, portanto, Sr. Presidente, uma medida altamente justificável que vem da Constituição de 1946. A 

ela não se fez qualquer restrição ou alteração ou modificação ou adição o Ato Adicional. Não é possível, 
portanto, que na lei complementar – nesta lei que vêm, apenas, regulando o Ato Adicional se tome medida 
desta natureza, procurando estender a Subsecretários de Estado – que é de nomeação do respectivo 
Ministro com aprovação, apenas, do Conselho – aquelas garantias que a Constituição assegurou a 
Deputados e Senadores nomeados Ministros de Estado. 

Não podemos estender as garantias que a Constituição assegurou apenas àqueles que foram 
investidos na função de Ministros de Estado, ao simples Subsecretário de Estado. A lei complementar – 
esta lei ordinária que veio apenas dar regulamentação ao Ato Adicional – não pode, de forma alguma, 
estender tais seguranças ao simples Subsecretário de Estado. 

Eis por que, Sr. Presidente, considero inconstitucional o dispositivo do art. 19 do Projeto e peço ao 
Senado a sua rejeição. (Muito bem!) 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, pedi a palavra para 
declarar que estou de inteiro acôrdo com o pronunciamento feito pelo nobre Senador João Villasbôas. 

Efetivamente, não me parece que a lei complementar possa estender aos Subsecretários de Estado 
aquilo que a Constituição apenas assegurou ao Deputado ou Senador quando investido no alto cargo de 
Ministro de Estado. 

Reconheço que a função de Subsecretário é relevante, mas, nem por isto poderemos ferir a 
Constituição. Sou, assim, pela rejeição do art. 19. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se passar à votação do artigo 19. A votação será 
simbólica, contados os votos por bancada. 

Em votação. (Pausa.) 
(Procede-se à votação bancada por bancada.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram pela rejeição 37 Srs. Senadores, e pela 

aprovação, 5. 
Está rejeitado o artigo 19. 
É o seguinte o artigo rejeitado: 
Art. 19 – O disposto no art. 51 da constituição se estende ao Deputado ou Senador investido na 

função de Subsecretário de Estado. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se passar a votação do terceiro destaque, que manda 

suprimir do art. 20 do projeto as expressões: "nas duas Casas do Congresso" e "na Câmara dos Deputados. 
O art. 20 do projeto estabelece: 
"São meios específicos do controle parlamentar da ação do Conselho de Ministros: 
a) nas duas Casas do Congresso, o pedido de informações e a questão oral; 
b) na Câmara dos Deputados, a interpelação. 
O objetivo dos destaques é possibilitar, também, ao Senado a direito de interpelação. Pelo projeto os 

Srs. Senadores têm apenas as prerrogativas do pedido de informações e da questão oral, cabendo aos Srs. 
Deputados a da interpelação. 

Aceito o destaque, os Srs. Senadores terão o direito da interpelação; da mesma maneira, os Srs. 
Deputados terão a prerrogativa do pedido de informações e da questão oral. 

O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero pedir a 
atenção dos eminentes colegas para o fato de que a emenda vai atingir o funcionamento normal do sistema 
parlamentar. 
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Está havendo, a meu ver, a falsa impressão de que em conseqüência do Ato Adicional o Senado 

Federal sofreu diminuição em sua autoridade. 
Não é verdade. O Senado não teve pelo Ato Adicional diminuído uma linha, um milímetro de sua 

competência e autoridade. 
O que houve no Ato Adicional foi um acúmulo de competência e de poder e à Câmara dos Deputados 

em conseqüência da implantação do sistema parlamentar. 
Portanto, não é possível pretender a extensão ao Senado de atribuições que são peculiares do 

sistema parlamentar e, em conseqüência, são funções específicas da Câmara. 
A interpelação é, praticamente, uma medida preliminar da moção de desconfiança. Depois de uma 

interpelação não devidamente atendida, não satisfatoriamente correspondida, segue-se, normalmente, a 
moção de desconfiança. 

Ao Senado não cabe a interpelação, porque se a Câmara tem esta competência, que falece ao 
Senado, em conseqüência a Câmara suporta a sanção pela sua atitude, que é a dissolução, ao passo que o 
Senado está indene dessa sanção. O Senado não pode interpelar nem apresentar moção de desconfiança; 
mas, em compensação, não pode ser dissolvido. De modo que a interpelação que se pretende atribuir ao 
Senado não terá conseqüência. 

O Senado interpela para que? 
Quem pode interpelar é a Câmara para, da interpelação, passar à moção de desconfiança. 
O Senado pode perfeitamente, como acontecia no sistema presidencial, formular pedidos de 

informações aos Ministros ou interpelá-los oralmente, quando eles comparecerem, a esta Casa. A própria 
Constituição de 1946 assim autorizou e nós tivemos a oportunidade e a honra de aqui receber vários 
Ministros, de formular-lhes questões orais e de vê-las respondidas. 

Neste ponto, não há modificação. Mas a interpelação é do sistema parlamentar e nesse mecanismo 
não cabe ao Senado essa atribuição. 

Sr. Presidente, para a conseqüência desta emenda é que eu desejava chamar a atenção do Senado. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se passar à votação do destaque. 
A votação será simbólica, contados os votos por bancada. 
Em votação. (Pausa.) 
Procede-se à votação, bancada por bancada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram pelo destaque 33 Sr. Senadores; votaram contra 

10 Srs. Senadores. 
O destaque foi aceito. 
O SR. MILTON CAMPOS (para declaração de voto): – Sr. Presidente, peço fique consignado que 

meu voto foi pela rejeição do destaque. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A declaração de V. Ex.ª constará da Ata. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (para declaração de voto): – Sr. Presidente, em face da confusão 

reinante quando da votação, desejo consignar que meu voto foi pela rejeição de destaque. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A declaração de V. Ex.ª será assim consignada em Ata. 
O SR. JARBAS MARANHÃO (para declaração de voto): Sr. Presidente, quero esclarecer que votei 

contra o destaque, para manter as expressões do projeto. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A declaração de V. Ex.ª constará da Ata. 
O SR. VENÂNCIO IGREJAS (para declaração de voto): – Sr. Presidente, desejo também 

esclarecer que votei pela rejeição do destaque e favorável á manutenção do art. 20, nos termos em que 
está redigido. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A declaração de V. Ex.ª constará da Ata. 
Vai-se passar a votação das emendas. 
Sobre a mesa requerimentos de destaques que vão ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 
São lidos e aprovados os seguintes: 

 
REQUERIMENTO Nº 263, DE 1962 

 
Nos teremos do arts. 212, letra n, e 310, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da Emenda nº 6 do Projete de Lei da Câmara nº 2, de 1962. 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1962 – Gaspar Velloso  

 
REQUERIMENTO Nº 264, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra n, e 310, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da Emenda nº 7 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962. 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Gaspar Velloso. 

 
REQUERIMENTO Nº 265, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra n, e 310, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da Emenda nº 14 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962. 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Gaspar Velloso. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A Mesa retira do grupo das emendas com parecer 

favorável as que acabam de ser destacadas. 
O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): – Sr. Presidente, creio que o destaque da Emenda nº 14 não tem 

mais razão de ser em vista da aprovação, que acaba de se verificar, do destaque requerido pelo Senador 
Guido Mondin. 

Tendo estabelecido o art. 20 que também a interpelação pode ser feita pelo Senado, essa emenda 
deixa de ter cabimento, já que seu objetivo é justamente fixar o quorum de vinte e cinco Deputados para 
votação. Logo, a votação anterior prejudicou a Emenda nº 14 e, portanto, o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Na oportunidade da apreciação da Emenda, a Mesa 
declarará sua decisão. 

A Mesa retira também do grupo das emendas de parecer favorável, as Emendas nºs 2 e 22. 
A de nº 2, visto tratar-se do mesmo assunto da de nº 20, e de ter recebido subemenda terá de ser 

votada destacadamente. 
A de nº 22,deve ser votada em escrutínio secreto. 
Vai-se proceder à votação das emendas de parecer favorável, salvo as que foram destacadas. 
As emendas de parecer favorável, que serão votadas em globo, são as seguintes: 1, 3, 4, 5, 17, 20, 

21,e 27. 
Em votação. 
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O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente e Srs.Senadores, às 
emendas de iniciativa do Relator da Comissão de Constituição e Justiça ou que simplesmente 
receberam parecer favorável da referida Comissão nada tenho que opor. Votarei pela sua aprovação. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam as emendas de parecer favorável, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
43 Srs.Senadores aprovaram as emendas de parecer favorável. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

EMENDA Nº 1 – CCJ 
 
(Ao artigo 9º) 
Dê-se a seguinte redação: 
– "O Conselho de Ministro comparecerá perante a Câmara dos Deputados dentro de cinco dias, no 

máximo, da sua nomeação, a fim de apresentar programa de governo". 
 

EMENDA Nº 3 – CCJ 
 

(Aos arts. 29 – 30 e 31) 
1) Transfira-se para artigo 29 com o mesmo texto o atual artigo 30. 
2) Reúnam-se aos arts. 29 e 31, num só artigo, que receberá o nº 30 e terá a seguinte redação: 
Art. 30. A delegação será dada mediante decreto legislativo, com indicação de seus limites e 

condições, e aprovado por maioria absoluta dos representantes nas duas Casas do Congresso Nacional. 
 

EMENDA Nº 4 – CCJ 
 

(Ao Capítulo IX) 
– Dê-se a este capítulo o número X, passando para depois do atual capitulo X que tomará, então, o 

número IX. 
 

EMENDA Nº 5 – CCJ 
 

(Ao art. 48) 
Substitua-se o termo "regime" pelo termo sistema". 

 
EMENDA Nº 17 

 
(Ao art. 26) 
Dê-se a seguinte redação ao artigo 26: 
Art. 26 – No início de cada Legislatura, proceder-se-á à formação de novo Conselho de Ministros, 

com observância dos artigos 8º, 9º e 10 do Ato Adicional. 
 

EMENDA Nº 20 
 

Art. 41 – Suprima-se. 
 

Justificação 
 

A matéria perdeu o interesse desde que o Senado deixou de ser presidido pelo  
Vice-Presidente da República. Passando o Presidente do Senado a ser um Senador,  
deixou de haver razão para ser ela tratada fora da esfera regimental desta Casa. 
 



– 380 – 
 
Ademais, não se justifica que, a se ter que regular, em lei complementar, o que já está regulado ao 

Regimento do Senado (art. 49), isso só se faça em relação ao Senado e não também quanto à Câmara. 
 

EMENDA Nº 21 
 

Acrescente-se ao artigo 45 o seguinte parágrafo: 
Parágrafo único – Se a Câmara dos Deputados não enviar ao Senado o orçamento, no prazo fixado 

neste artigo, o Senado exercitara a sua tarefa legislativa tendo em consideração apenas a proposta do 
Executivo." 

 
EMENDA Nº 27 

Art. 51 – Suprima-se, 
 

Justificação 
 

Trata-se de disposição que perdeu a sua razão de ser, uma vez que o Orçamento para 1962 já foi 
transformado em lei. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se proceder à votação das emendas com parecer. 
contrário. 

Sobre a mesa requerimentos de destaque que vão ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 
São lidos e aprovados os seguintes: 

 
REQUERIMENTO Nº 266, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra n, e 310, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da emenda nº 8 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2 de 1962. 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 

 
REQUERIMENTO Nº 267, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra. n, e 310 letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da emenda nº 9 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962. 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Silvestre Péricles – Jefferson de Aguiar. 

 
REQUERIMENTO Nº 268, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra n, e 310, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da Emenda nº 11 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2/62. 
Sala das Sessões 30 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 

 
REQUERIMENTO Nº 269, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra n, e 310, letra a do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separado, da emenda nº 12 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2/62. 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 

 
REQUERIMENTO Nº 276, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra n, e 310, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 

votação em separdo da emenda nº 16 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Silvestre Péricles – Jefferson de Aguiar. 
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REQUERIMENTO Nº 271, DE 1962 
 

Nos termos dos arts 212, letra t, e 310, letra b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 
votação em separado, da emenda nº 26 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962.  

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962, – Silvestre Péricles – Jefferson de Aguiar. 
 

REQUERIMENTO Nº 272, DE 1962 
 

Nos termos dos arts. 212, letra n, e 310, letra a, do Regimento Interno requeiro destaque, para 
votação em separado, da emenda nº 29 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Mem de Sá. 
 

REQUERIMENTO Nº 273, DE 1962 
 

Nos termos dos arts. 212, letra n, e 310, letra a, do Regimento, Interno, requeiro destaque, para 
votação em separado, da Emenda nº 30 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2 de 1962. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Silvestre Péricles e Jefferson de Aguiar. 
 

REQUERIMENTO, Nº 274, DE 1962 
 

Nos termos dos arts. 212, letra n,.e 310, letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 
votação em separado; da Emenda nº 31 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962. 

Sala das Sessões; 30 de maio de 1962. – Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em conseqüência da aprovação dos requerimentos de 

destaque, extinguiu-se o grupo de emendas de pareceres contrários, porque as não destacadas referem-se 
à matéria que deverá ser objeto de votação secreta. Conseqüentemente, serão votadas uma a uma. 

Para ordenamentos das emendas que deverão ser votados suspendo a sessão por vinte minutos. 
(A sessão é suspensa às 17 horas e 20 minutos e reaberta às 17 horas e 30 minutos) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Está reaberta a sessão. 
Convoco os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária às 21 horas e 30 Minutos de hoje a fim, 

de ser votada indicação de Chefe de Missão Diplomática e, do mesmo passo, indicação de Ministro para o 
Tribunal Federal de Recursos. (Pausa.) 

Passa-se à votação das emendas que na forma do regimento, serão votadas não pela respectiva 
ordem numérica, mas pela ordem dos artigos a que se referem. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Ao art. 2. 
Onde se diz: 
"ou, vagando o cargo, trinta dias depois de ocorrida a vaga" 
diga-se: 
"ou, vagando o cargo, quinze dias depois de ocorrida a vaga" 
Em votação a Emenda nº 6. 
O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a emenda  

é de minha autoria, e eu a justifico lembrando aos Srs. Senadores que na hipótese  
de vaga do Presidente da República, por morte ou renúncia, torna-se neces-  
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sário no mais breve prazo, proceder à eleição do novo titular, nunca esquecendo que não se vai eleger 
Presidente de República presidencialista, mas Presidente de República parlamentarista, isto é, Presidente 
que não deve governar; mas Presidente que deve presidir, simplesmente. 

Justamente devido a este fato, tem o Presidente da República funções delicadíssimas; desde logo, a 
da escolha do Primeiro-Ministro. 

E, na hipótese de morte do Presidente da República, é natural que haja uma crise no Governo e na 
situação em geral. Assim é que a tranqüilidade da Nação e do funcionamento do sistema reclamam o 
preenchimento dos cargos dentro do mais breve prazo. 

O projeto estabelece o prazo de trinta dias.Creio eu que o Congresso se deva reunir para fazer a 
eleição logo quinze dias depois. 

Alega-se que, tendo em vista a extensão do Brasil a convocação do prazo de quinze dias é exígua. 
Creio que isso, não corresponde à realidade. Não acredito que mesmos em convocação, qualquer 
Deputado ou Senador que se ache no Amazonas ou no Rio Grande do Sul, ou, para usar os termos dos 
nossos versos, no Oiapoque ou no Chuí, deixe de tomar o avião no mesmo dia. Creio que a maioria virá 
para assistir às exéquias. Não é necessária convocação expressa O rádio, dando a notícia, fará com que 
todos acorram, porque os acontecimentos políticos chamarão os parlamentares independentemente de 
qualquer providência. 

Ora, estando eles reunidos, como evidentemente estarão, não há razão por que se dilate por mais 
quinze dias essa situação de impasse, de instabilidade. 

Um Presidente substituto, ficará, sem nada poder fazer, porque, evidentemente, estará numa 
interinidade em que lhe cumpre justamente a abstenção. O substituto, numa situação como esta, deve, por 
uma questão de critério, abster-se de toda e qualquer providência, como a de escolher o Primeiro-Ministro, 
etc. Daí a razão de ser da minha emenda, reduzindo o prazo, por se me afigurar desnecessário aguardar 
trinta dias. 

Era o que tinha a dizer.(Muito bem!) 
O SR. GASPAR VELOSO (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, o destaque é de minha 

autoria e o requeri pelo seguinte: baseado nas dificuldades que o Congresso encontrou, para a escolha do 
Primeiro-Ministro, bem assim para a composição do Gabinete, quando da instauração do sistema 
parlamentarista creio que o prazo de quinze dias determinado pela Emenda Mem de Sá seja exíguo. 
Temos, realmente, grandes distâncias a percorrer, mas este não é o motivo principal; a demora residirá por 
certo nos acordos que devem ser firmados. 

A falta do Presidente da República, durante trinta dias, não se fará sentir, afirma com acerto o nobre 
Senador Mem de Sá, autor da emenda, que o Presidente da República, no parlamentarismo, não governa: 
quem governa é o Ministério, o Gabinete. Se houve uma crise, no caso sem que S. Ex.ª aventa, o que 
considero muito difícil, porque S. Ex.ª mesmo diz que o substituto do Presidente da República deve ater-se 
apenas à administração e rotina, se houver essa crise o Congresso Nacional deverá debelá-la dentro desse 
prazo de trinta dias. Há exemplo de países que ficam sem Ministério durante prazo até mais longo. 

O SR. MEM DE SÁ: – A redação da emenda não diz isso. 
O SR.GASPAR VELOSO: – Diz que se fará trinta dias após. 
O SR. MEM DE SÁ: – Quer dizer que começa a eleição trinta dias após. E pode demorar quinze dias 

apenas. 
O SR. GASPAR VELOSO: – Não poderá demorar tanto. 
O SR. MEM DE SÁ: – Pode demorar quatro ou cinco dias. Na Itália; por exemplo, levou nove dias. A 

eleição começa 15 dias após, mas pode demorar 9 ou 10 dias. Não tem prazo, para terminar. 
O SR. GASPAR VELOSO: – Pelo § 2º do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962,  

a eleição do Presidente da República far-se-á trinta dias antes do término  
 



– 383 – 
 

do período presidencial, ou, vagando o cargo, trinta dias depois de ocorrida a vaga. Há varias artigos 
regulando a matéria. 

Há uma emenda de V. Ex.ª que determina que, no caso, de não ser obtida maioria absoluta, se 
provessem dos escrutínios, e se esses escrutínios não derem ainda maioria ao candidato, se processará no 
dia seguinte nova votação. Na pior das hipóteses, são dois dias. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª está enganado. Agora mesmo na Itália houve oito escrutínios. Pode 
levar, portanto, como disse o nobre Presidente Moura Andrade, muito mais. 

O SR. GASPAR VELOSO: – E nós poderemos ter oito ou dez. 
E esses oito, dez ou quinze escrutínios que serão necessários, para a eleição do Presidente... 
O SR. MEM DE SÁ: – A eleição começa dentro de 15 dias e se prolongará o quanto for necessário. 
O SR. GASPAR VELOSO: – ...vão decorrer exclusivamente da exigüidade do tempo; se este for 

dilatado para trinta dias, haverá prazo suficiente para todas as composições, o que evitará, na certa, os 
diversos escrutínios. Esses os elementos que me levaram a requerer destaque da emenda de V. Ex.ª (Muito 
bem!) 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, em que pesem os 
argumentos do nobre Senador Gaspar Veloso, vou votar a favor da emenda que recebeu parecer favorável 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O cargo de Presidente da República do Brasil não é função meramente decorativa e é o próprio Ato 
Adicional que diz no art. 1º: 

"O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e pelo Conselho de Ministros, cabendo a 
este a direção e a responsabilidade da política do Governo, assim como da administração Federal." 

Assim, cabe ao Presidente da República o direito de vetar, subscrever, nomear e vários outros. Não 
sendo um cargo meramente decorativo, mas sim de alta responsabilidade, não há por que se protelar o 
prazo para a eleição do Presidente da República. A eleição pelo processo indireto, pode ser feita em prazo 
mais curto. Por estes motivos voto a favor da Emenda nº 6. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se proceder à votação. A votação será simbólica. 
Contados os votos por bancada. 

Em votação (Pausa.) 
Procede-se à votação bancada por bancada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram a favor da emenda, 36 Senadores; votaram 

contra 7. 
A emenda está aprovada. 
A Presidência esclarece que, no começo da Votação, vinha solicitando que os Srs. Senadores 

votassem sentados tanto a favor como contra, e que aqueles que votassem sentados na primeira etapa da 
votação, o fizessem de pé, na segunda. 

Tive a impressão inicial de que a fórmula mais cômoda para os Srs. Senadores seria essa, em virtude 
de as votações se processarem em duas etapas distintas. 

Parece-me que a fórmula aplicada na primeira parte da votação é a mais razoável. Se os Srs. 
Senadores a preferirem, voltarei a usá-la. (Pausa.) 

Não havendo objeções, assim farei. 
Vai-se proceder a votação da Emenda nº 7, assim redigida: 
Ao art. 4º: 
Acrescente-se novo parágrafo, depois do 6º, alterando a numeração dos seguintes: 
 



– 384 – 
 

Art. 7º – Se, após dois escrutínios, nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos sufrágios, a 
eleição prosseguirá em nova sessão, marcada para o dia seguinte. 

Em votação. 
O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a emenda tem um objetivo muito 

claro. Determina o texto do artigo que, se nenhum dos candidatos à eleição para Presidente da República 
alcançar a maioria absoluta, haverá novos escrutínios. 

Entendo que se pode; em face desse texto, criar uma situação de impasse extremamente difícil de 
resolver, com escrutínios que se sucederão sem que qualquer dos candidatos alcance a maioria absoluta. 

Meu raciocínio então é o seguinte: se depois de dois escrutínios, nenhum dos candidatos alcançar 
maioria absoluta, será conveniente suspender-se a assembléia por vinte e quatro horas, a fim de que haja 
possibilidade de entendimentos ou de negociações entre os líderes e as chefias partidárias para que, no dia 
seguinte, se logre o resultado desejado. 

Daí a emenda que redigi determinando que, depois de dois escrutínios, o novo, o terceiro, só se faça 
no dia seguinte, possibilitando uma pausa para meditação. 

V. Exª, Sr. Presidente, em palestra, há pouco, opinou por que isso ficasse a critério do Presidente. É 
possível que assim se viesse a fazer, mas, nos termos em que está o artigo do Projeto, a interpretação é a 
de que os escrutínios se deverão suceder. Parece-me que, num caso destes, não se deve deixar o arbítrio 
para o Presidente, e sim fixar-se em lei este prazo necessário aos entendimentos. 

Volto a citar o caso recentemente ocorrido na Itália. Os impasses podem acontecer e acontecem, 
difíceis de solver. Assim, tudo aconselha haja possibilidade dessa dilação por 24 horas, para que os 
entendimentos superem as crises. 

Essa a razão de ser da Emenda ora em votação, que me parece conveniente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Desejo esclarecer ao Plenário, relativamente a ponto de 

vista meu, referido pelo nobre Senador Mem de Sá, que minha observação foi exatamente decorrente da 
aprovação da emenda anterior, cujo objetivo é abreviar a eleição do Presidente da República; enquanto a 
emenda seguinte contradita esse propósito de reduzir o tempo; transferindo para data determinada o 
escrutínio que poderia ser realizado no dia anterior. 

De outra parte, também tive em consideração a circunstância de que a vaga da Presidência da 
República pode implicar necessidade de reuniões sucessivas para se repor rapidamente o Chefe do Estado 
e a transferência de escrutínios para data pré-determinada acabaria levando o Congresso, depois do 
primeiro dia, a votar dia a dia e não mais em sessões sucessivas. 

O Regimento Comum do Congresso Nacional, já que não existe nenhuma proibição expressa no 
Regimento Interno da Câmara, permitiria ao Presidente do Congresso, em exercício, determinar para dia 
certo a continuação do escrutínio, se as condições o aconselhassem. 

Foram essas as observações por mim feitas e às quais se referiu o nobre Senador Mem de Sá. 
O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, reconheço perfeitamente 

louvável a intenção do nobre Senador Mem de Sá ao apresentar a Emenda nº 7. Efetivamente, nada mais 
justo do que se oferecer uma oportunidade para desfazer o impasse acaso surgido durante a eleição do 
Presidente da República, mediante um entendimento entre as direções e lideranças partidárias. 
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Entretanto, determina a emenda que se acrescente novo parágrafo, depois do 6º, alterando a 
numeração dos seguintes. O § 6º diz: 

"§ 6º Não sendo obtida a maioria absoluta por qualquer dos candidatos, repetir-se-á o escrutínio, até 
que um candidato a alcance." 

Viria logo em seguida o § 7º, resultante da presente emenda: 
§ 7º Se, após dois escrutínios, nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos sufrágios, a eleição 

prosseguirá em nova sessão, marcada para o dia seguinte." 
Parece-me que essa redação, da maneira como está, entraria em choque com o parágrafo anterior, 

no caso de uma eleição. Talvez fôsse mesmo preferível deixamos esse ponto para o Regimento, desde que 
não nos será possível dar uma clareza maior ao dispositivo, fazendo-o corresponder àquilo que, na 
realidade, pretendeu o nobre Senador Mem de Sá. 

Portanto, votarei contra a emenda; embora não seja contrário ao espírito que levou o nobre Senador 
Mem de Sá a oferecê-la. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se passar à votação da emenda. 
Procede-se à votação, bancada por bancada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram pela rejeição da emenda, 29 Srs. Senadores, e 

pela sua aprovação, 17. 
A emenda foi rejeitada. 
A Emenda nº 8 está prejudicada por força da aprovação do destaque do art. 7º A Emenda nº 9 

também está prejudicada por força da rejeição do art 7º 
Sobre a mesa requerimento de preferência para a emenda, que será lida pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 275, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, Ietra p e 309 nº 2, do Regimento Interno, requeiro preferência para a 

Emenda nº 10 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962, a fim de ser votada antes da respectiva 
subemenda. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em votação o requerimento  
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
O SR. MEM DE SÁ (pela ordem.): – Sr. Presidente, solicito de V. Ex.ª alguns minutos, a fim de 

verificar o alcance do conteúdo do requerimento. 
O requerimento é para preferência de votação da emenda, antes da subemenda? 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A Emenda tem preferência regimental e diz o seguinte: 

 
EMENDA Nº 10 

 
Ao artigo 8º 
Onde se diz: "no prazo máximo de três dias". 
Diga-se: "no prazo máximo de sete dias". 
Da Subemenda consta: 
"...a contar da recusa do terceiro nome apresentado pelo Presidente da República, nos termos do 

parágrafo único do art. 8º do Ato adicional." 
O SR. MEM DE SÁ: – Verifica-se, portanto, que a Subemenda é aditiva à emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Mas não a prejudica. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Então, logicamente deverá ser votada a emenda, porque a subemenda não o 
contraria, mas a adita. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A subemenda foi apresentada com caráter aditivo, mas à 
questão de ordem formulada por V. Ex.ª tem toda procedência. 

O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, a Emenda é ao art. 8º, que dá 
atribuição ao Senado Federal para, no prazo de três dias, a contar da última recusa à aprovação do nome 
designado para a Chefia do Gabinete, indicar novo Presidente. 

Quer dizer que o art. 8º prevê atribuição ao Senado Federal, extremamente importante – contribuição 
original do parlamentarismo caboclo ou brasileiro – de o Senado intervir para solucionar uma crise de 
Gabinete indicando o nome de primeiro-ministro. 

Essa hipótese só se configura quando sucessivamente três nomes indicados pelo Presidente da 
República não alcancem a maioria necessária para constituir o Gabinete. Quer dizer, portanto, que é uma 
hipótese de crise grave, de impasse difícil de solver. Entendo, então, que diante dessa hipótese o prazo de 
três dias concedido ao Senado é bem exíguo. 

Se se criou tal situação que três nomes indicados pelo Presidente da República – que naturalmente 
procura entendimento prévio com os presidentes dos partidos, como é da índole do regime democrático –
não conseguiram essa maioria, o Senado, órgão coletivo e integrado por bancadas distintas e por vezes 
antagônicas, não poderá evidentemente, em três dias, dar boa conta desse mandato. Se o fizer, terá 
provavelmente dificuldade para escolher um nome que logre superar a crise existente. Daí minha sugestão 
de ampliar para sete dias o prazo para o Senado resolver. 

É claro que se o Senado conseguir resolver a questão em 24 horas, tanto melhor, e nada impede que 
nesse prazo indique o nome; mas se as dificuldades persistirem, parece-me que o justo será conceder 
prazo maior. (Muito bem!) 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, estou de pleno acordo 
com a argumentação expendida pelo nobre Senador Mem de Sá. 

Efetivamente, quando o Senado é chamado a indicar o nome do Primeiro-Ministro no prazo 
curtíssimo de três dias, depois de esgotada, naturalmente, as conversações para a formação do Gabinete 
pela Câmara dos Deputados; não poderá desincumbir-se a contento. Assim, votarei a favor da emenda. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se proceder à votação da emenda nº 10. 
Procede-se à votação, bancada por bancada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram a favor da emenda 43 Srs. Senadores. 
A Emenda foi aprovada por unanimidade. 
Em votação à subemenda. (Pausa.) 
Procede-se à votação, bancada por bancada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram a favor da subemenda 43 Srs. Senadores. 
Foi aprovada por unanimidade. 
A Emenda nº 11 ficou prejudicada pela aprovação da anterior. 
As Emendas nºs 12 e 13 ficaram prejudicadas pelo destaque requerido pelo nobre Senador João 

Vilasbôas. 
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A Emenda nº 14 também está prejudicada. 
Em votação a Emenda nº 2, da Comissão de Constituição e Justiça, que tem relação direta com a 

Emenda nº 15, visto que foi destacada. 
A Emenda nº 2 diz: 
"A questão oral, sumariamente redigida, será comunicada ao Ministro interrogado, que a responderá 

oralmente. O interrogante, se não considerar satisfatória a resposta, poderá objetar, dando cabimento a 
nova resposta. O tempo de cada resposta, assim como da objeção, não excederá a cinco minutos. 

Esta Emenda será votada sem prejuízo da Subemenda à Emenda nº 15 que diz: 
"O tempo de cada objeção não excederá de cinco minutos e o de cada resposta, de trinta." 
Como a Emenda nº 2 – que se vai votar – não altera o texto da Emenda nº 15, no que se refere ao 

tempo, esta não será prejudicada. 
Em votação, portanto, a Emenda nº 2. 
O SR. MEM DE SÁ (pela ordem.): – Sr. Presidente, a Emenda nº 15 tem, ainda, uma Subemenda. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – V. Ex.ª tem razão. 
A Subcomissão a que V. Ex.ª se refere será votada preferencialmente na oportunidade da votação da 

Emenda nº 15. A Mesa está levando à apreciação do Plenário a Emenda nº 2. Ela não modifica no texto o 
tempo de cada objeção, que é de cinco minutos. 

Em votação. 
Procede-se à votação, bancada por bancada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Quarenta e dois Senadores votaram favoravelmente. 
A Emenda nº 2 foi aprovada. 
Passa-se à votação da Emenda nº 15, a esta Emenda foi apresentada Subemenda, que na votação 

terá preferência regimental. A Subemenda, se aprovada, prejudicará a Emenda. 
A subemenda está formulada da seguinte forma: 
"Redija-se assim a parte final do § 3º, do art. 20: 
O tempo de cada objeção não excederá a cinco minutos e o de cada resposta a quinze minutos." 
De acordo com o texto, o tempo de cada objeção não pode exceder de cinco minutos e a resposta 

deve ser dada em quinze minutos. 
Em votação a Subemenda. 
(Procede-se à votação, bancada por bancada.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram quarenta e um Srs. Senadores, favoravelmente. 
A Subemenda foi aprovada. 
Está prejudicada a Emenda. 
Passa-se a votação da Emenda nº 16. 
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Está redigida nestes termos: 
Acrescente-se ao art. 25 o seguinte: 
"Paragráfo único. Dissolvida a Câmara dos Deputados, o Sanado Federal exercerá, em toda a sua 

plenitude, as atribuições conferidas pelo Ato Adicional à outra Casa do Congresso Nacional, enquanto não 
se construir a nova Câmara." 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
pertenço à Comissão de Constituição e Justiça e, nesta conformidade, ausente o respectivo Presidente, o 
nobre Senador Jefferson de Aguiar, permito-me dizer algo sobre a Emenda nº 16. 

Reza o Ato Adicional no art. 14, § 1º: 
"Dissolvida a Câmara dos Deputados o Presidente da República nomeará o Conselho de Ministros 

em caráter provisório." 
Sr. Presidente, essa provisoriedade, como é hábito em nosso País, pode prolongar-se e ficarão o 

Conselho de Ministros e o Presidente da República à vontade e o Congresso Nacional parado, até que se 
façam as eleições. 

Entendo que o Senado Federal deve agir com patriotismo, com suas luzes e sua inteligência. 
Diz a Emenda nº 16: 
"Acrescente-se ao art. 25 o seguinte: 
Parágrafo único – Dissolvida a Câmara dos Deputados, o Senado Federal exercerá em toda a sua 

plenitude as atribuições conferidas pelo Ato Adicional à outra Casa do Congresso Nacional, enquanto não 
se constituir a nova Câmara." 

È uma medida de prudência. Daí a razão destas minhas palavras. (Muito bem!) 
O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu 

voto é a favor da Emenda nº 16. 
Acho que não haveria mal na inclusão deste dispositivo na lei complementar, porque enquanto não se 

constituir a nova Câmara o Senado Federal se desincumbiria daquelas atribuições que a lei confere à 
Câmara dos Deputados. 

Acredito benéfica a medida e; por isso, votarei favoravelmente. (Muito bem!) 
O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, lamento profundamente 

discordar dos eminentes colegas. Mas só o faço por uma questão de coerência com as idéias e a doutrina 
que, seguramente há trinta e cinco anos, adoto e prego, que é a do parlamentarismo com todas as suas 
implicações e a maior pureza possível. 

Já estamos, em conseqüência de fatos conhecidos, num sistema completamente anômalo, cheio de 
distorções e de contradições. Agora, vamos chegar a uma novidade que vai causar pasmo ao direito público 
internacional e vai, sobretudo, constituir caso único no mundo, onde se adota o parlamentarismo. 

Dentro do sistema parlamentarista o que há exatamente de belo é a harmonia do seu conjunto e dos 
sistemas de atribuições e de sanções. 

A função suprema da Câmara dos Deputados no sistema parlamentar é dar confiança, dar poder a 
um Gabinete, a um Conselho de Ministros, e, em conseqüência, lhe poder recusar essa confiança, 
derrubando-o. Ainda como conseqüência última, criado um impasse, é possível ao Chefe de Estado 
dissolver a Câmara para consultar o povo. 

Atribuir, agora, ao Senado as atribuições da Câmara durante ó período  
provisório implica uma série de contra-sensos. Não é o Senado que vai dar a  
confiança e delegar o poder a esse Gabinete provisório, de acordo com o que  
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estabelece o Ato Adicional; de modo que esse Conselho provisório não é delegação do Senado. 
Se se der ao Senado a plenitude das atribuições que tem a Câmara, então o Senado vai poder negar 

confiança ao Conselho provisório. Mas isso não foi previsto no Ato Adicional, e, portanto, o Sanado não 
pode exercer a primeira, a mais importante, a fundamental atribuição da Câmara dos Deputados no sistema 
parlamentar. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Reconheço a justiça dos argumentos de V. Ex.ª e retiro minha aprovação 
à emenda. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é possível dar essa atribuição da Câmara ao Senado. A Câmara dos 
Deputados tem várias atribuições, mas a primeira delas é dar, ou negar, confiança. Poderá o Senado negar 
confiança ao Conselho provisório? Se não pode, não tem importância, porque isso é que tem importância 
no mecanismo do sistema. 

Creio, portanto, que a intenção do eminente Senador Jefferson de Aguiar e a do querido amigo nobre 
Senador Silvestre Péricles foi a de dar ao Senado essa atribuição para que não se criasse, durante esse 
período, uma situação abusiva. Mas, chamo a atenção para o fato de que não é alcançável esse objetivo, e 
se vai criar, para esta lei complementar, um artigo inexeqüível, que, inclusive, nos levará a uma situação 
difícil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em votação a emenda. (Pausa.) 
(Procede-se à votação, bancada por bancada.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram a favor da emenda 12 Senhores Senadores, e 

contra 31. 
A emenda está rejeitada. 
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 276, DE 1962 

 
Nos temos dos arts. 212, letra p, e 309, nº 2, do Regimento Interno, requeiro preferência para a 

Emenda nº 29 ao Projeto de Lei da Câmara nº 2/62, a fim de ser votada antes das demais. 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1962, – Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (para declaração de voto.): – Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª 

consigne em Ata que votei contra a preferência para a emenda, por sua intempestividade e seu nenhum 
fundamento. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A declaração de V. Ex.ª constará da Ata. 
Passa-se à votação da Emenda nº 29. 
O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, desejo apenas concluir a 

argumentação que comecei a expender durante a hora do Expediente. Eu tinha justamente proposto a 
maior dificuldade, a meu ver, para os que contrariam a emenda que apresentei. Tiro o argumento do art. 14 
do Ato Adicional que permite que, em caso de dissolução da Câmara, os Ministros sejam elegíveis. 

Quer dizer, portanto, que a hipótese é esta: Ministros que perderam a confiança do Parlamento, em 
conseqüência disto, pleitearam e obtiveram a dissolução da Câmara. Para estes, permite-se a elegibilidade. 
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A situação oposta. No caso do término do mandato, Ministros de Gabinete, que estão gozando de 
plena confiança do Parlamento, que desejam ser mantidos pelo Parlamento, estes não se podem eleger. 
Quer dizer: para a mesma situação de eleição há dois tratamentos profundamente desiguais. E o interesse 
maior seria de não dar elegibilidade, na hipótese da dissolução da Câmara, porque então, sim, os Ministros 
poderiam usar de sua influência para a eleição de uma Câmara à sua feição. 

Daí tiro como conclusão que o art. 14 quis estabelecer que até na hipótese de dissolução da Câmara 
os Ministros são elegíveis. O legislador do Ato Adicional, ao inscrever de uma forma expressa esta 
permissão de elegibilidade, tinha como implícita, como indispensável, a elegibilidade, porque esta 
elegibilidade para o legislador do Ato Adicional se afigurou como implícita do regime. Desejou apenas, no 
art. 14, explicitar que também na hipótese da dissolução da Câmara os Ministros eram elegíveis. 

Entretanto, o argumento que mais tem pesado para os que não desejam a elegibilidade dos Ministros, 
além dos de ordem constitucional, que são muito respeitáveis, é o da possibilidade de os Ministros 
exercerem pressão do poder de que dispõem em favor de suas eleições. 

Creio que esse argumento é irrelevante. Desde logo, os Ministros que quiserem abusar de seu poder 
para garantir as suas eleições não estarão impedidos de fazê-lo até o prazo da desincompatibilização. 

A possibilidade de nomear, a possibilidade de levar verbas aos seus Estados, eles as usarão até à 
data da desincompatibilização para garantirem a eleição. 

Portanto, se o que se teme é o abuso do poder, esse abuso poderá ser praticado até noventa dias 
antes das eleições. Este, o primeiro argumento. 

Segundo argumento: não se deseja que o Ministro abuse do poder em favor da sua própria eleição; 
mas ele pode abusar desse poder em favor da eleição de amigos e correligionários. Então, evita-se a 
eleição do Ministro mas se permite que ele eleja seus correligionários, parentes e amigos. Nestas 
condições, o objetivo não é alcançado, a não ser que haja u'a má vontade pessoal contra os Ministros. 

Terceiro argumento: um parlamentar que chega a Ministro de Estado não precisa desses recursos 
para se eleger, porque se já foi distinguido com a posição de Ministro é porque adquiriu projeção na vida 
nacional e no seio do Congresso. Sabemos que esses parlamentares se têm elegido e se elegem com ou 
sem Ministério. 

Convido os eminentes colegas a reverem a situação dos atuais Ministros que são Deputados. Já 
eram Deputados, sem ter sido Ministros, alguns deles se elegeram até em situação de oposição. 

Lembro, por exemplo, o caso do Ministro Virgílio Távora que se elege no Ceará quantas vezes quiser, 
como oposicionista. 

Lembro o caso do Primeiro Ministro Tancredo Neves que, indiscutivelmente, se elegerá sempre em 
Minas Gerais, pois perdeu a eleição para Governador do Estado apenas por poucos milhares de votos. 

Lembro ainda que não precisa ser Ministro para usar dos poderes do Estado a fim de conseguir 
votos. Muitos parlamentares estão, há muito tempo, pelas ante-salas dos Palácios a solicitar nomeações e 
verbas e, ao que ouço dizer, o Presidente João Goulart vive desesperado ante a quantidade de 
parlamentares que o procuram para pedir nomeações e verbas. Essa influência não é exercida pelos 
Ministros. 

Neste caso, então, deveríamos tornar inelegíveis todos os parlamentares que obtivessem nomeações 
ou verbas para seus Estados a fim de conseguir votos. 

Lembro ainda que, dentro do sistema parlamentar, sempre há possibilidade de  
interpelação e de destituição do Ministro que procede abusivamente ou  
escandalosamente. Por último, lembro que numa Câmara que vai ter quatrocentos  
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Deputados, dez que sejam Ministros não alteram, de maneira alguma, a composição da Câmara. Se vão 
exercer o poder econômico para se eleger não vão alterar a composição da Câmara e se os Ministros não 
se podem eleger a si mesmos, elegerão a muitos outros, perturbando a composição, a livre manifestação do 
eleitorado. 

Aliás, na monarquia, uma das críticas que se faziam amiúde ao sistema parlamentar, é a de que os 
Deputados nunca perdiam eleição porque exerciam seu poder para eleger uma Câmara que lhes era 
favorável. Não se referem à pessoa de Ministros, pois eles eram elegíveis e podiam exercer o poder de 
corrupção, vamos dizer, não só em seu favor, mas principalmente em favor de seu Partido. 

Este perigo de exercício do poder em benefício do Partido a emenda não impede se exerça; daí por 
que, Sr. Presidente, apresentei a emenda. 

Devo reiterar que a minha emenda não teve em vista o atual Gabinete. Estaria de acordo em que o 
Parlamento, não desejando o atual Gabinete, o destituísse pelo sistema parlamentar, de conformidade com 
a fórmula do sistema. O que me desagrada é que o Parlamento prefira esse sistema cômodo e suave de 
desembaraçar-se de um Ministério que lhe não é simpático. 

Não tem a minha emenda, portanto, qualquer objetivo de amparar o atual Ministério. O que queria é 
que ele fosse mantido ou destituído através da Moção de Confiança ou de Censura. Mesmo porque, se o 
atual Ministério merece o apoio do Parlamento, não há razão para que ele saia, e, se não o merece, não há 
razão para que fique, mesmo que haja compatibilidade ou elegibilidade dos seus membros. 

A minha emenda teve, portanto, como finalidade a boa prática do sistema, o bom funcionamento do 
regime. 

Vejo, Sr. Presidente, que contra esse sistema, que nem ao menos pôde começar a ser praticado com 
pureza, se assanha um número cada vez mais poderoso de interessados. Os ambiciosos de poder estão 
todos conjurados tacitamente contra o sistema. Os que querem o poder integral, os que querem exercer o 
poder com o arbítrio, com a ilimitação do presidencialismo, que se tornou, no Brasil, uma ditadura a prazo 
fixo, todos estes, no cenário federal e nos cenários estaduais, conspiram e se conjuram contra uma 
experiência cujo objetivo é exatamente diminuir o poder pessoal do Presidente da República, levar o Brasil a 
um governo coletivo e responsável, a um governo sem arbitrariedades e sem prepotências pessoais. 

Os inimigos do sistema parlamentarista estão conjurados e cada vez mais fortes. Todos portanto que 
concorrem para o mau funcionamento do sistema concorrem para que ele se desprestigie. É o que 
acontecerá, Sr. Presidente, em conseqüência da rejeição desta emenda. 

Instituído o novo sistema da forma por que foi, pelo Ato Adicional, temos um Gabinete há cerca de 
oito meses. Contra este, o Parlamento não tem coragem de votar moção de desconfiança, apesar de ser 
sensível o seu desprestígio perante o Congresso. Então, o Gabinete tem de cair por força da 
incompatibilidade que se quer fazer votar. Virá, em decorrência, um segundo Gabinete que será de dificílima 
composição e, por determinação legal, efêmero, de seis meses, um Gabinete tampão, sem possibilidade de 
nada realizar. 

Esse Gabinete enfrentará uma situação administrativa, financeira e econômica verdadeiramente 
estarrecedora. Nada poderá fazer. Então o Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é o campeão do 
presidencialismo e pretende exercê-lo, como já o fez, durante cinco anos, sem limitação alguma, poderá 
continuar, com a improbidade que o está caracterizando em sua argumentação, a dizer que o 
parlamentarismo é incapaz de realizar um governo. Dirá até que o parlamentarismo é culpado pela inflação 
que ele desencadeou. E dirá tudo o mais que vai dizendo pelo Brasil. Por quê não vem dizer aqui no 
Senado, onde não comparece? Porque aqui ele teria contradita. 

Então, o sistema, graças a isso, se decompõe e se desprestigia aos olhos da opinião pública. 
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Em março terá de haver um novo gabinete, decorrente da situação então existente. Não sabemos o 

que acontecerá depois. A pressão desses conspiradores do presidencialismo será cada vez maior, em 
conseqüência da imprevidência dos legisladores. 

Essas as razões da minha emenda. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Verificando que se esgota o tempo regimental da sessão, 

consulto o Plenário sobre a sua prorrogação por meia hora. 
Os Srs. Senadores que estão de acordo com a prorrogação queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A sessão está prorrogada até as 19 horas e 30 minutos. 
Tem a palavra o nobre Senador João Vilasboas.  
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, com a devida vênia do 

meu nobre colega e querido amigo, Senador Mem de Sá, cujo talento e cultura tanto respeito e admiro, 
venho a esta tribuna opor os meus argumentos àqueles que tão brilhantemente expendeu, em relação à 
emenda de sua autoria. 

Faço-o, Sr. Presidente, não levado por motivos de ordem política, mas fundado no respeito que esta 
Casa sempre teve pelos preceitos da nossa Constituição. Faço-o, Sr. Presidente, pelo desejo de que a 
votação que aqui expressaremos seja uma emanação direta da nossa Carta Magna. 

Sr. Presidente, quando o art. 139 da Constituição, baseado em dispositivos similares das nossas 
Constituições anteriores, desde a de 1891, estabeleceu a inelegibilidade dos ministros que se não 
desincompatibilizassem, que não deixassem o cargo três meses antes da eleição, o fez por um motivo de 
moral política, com base na prática da democracia. 

O que se pretendeu naquela oportunidade, ou nas oportunidades em que votamos as Constituições 
anteriores, foi que se retirassem das mãos daquele que exerce o cargo de ministro os poderes de 
compressão e de sedução para-as eleições. 

Desse modo, a nossa Constituição previu, no art. 139, alínea IV, que os ministros de Estado seriam 
inelegíveis desde que não deixassem definitivamente seus cargos três meses antes das eleições. 

Esse preceito, Sr. Presidente, não foi de forma alguma atacado pelo Ato Adicional que instituiu o 
parlamentarismo no Brasil. Não há nesse Ato Adicional qualquer dispositivo do qual se possa tirar uma 
ilação ou interpretação contrária à permanência rígida daquele preceito constitucional. Ao contrário. 

Peço perdão, mais uma vez, ao meu nobre e distinto colega, representante do Rio Grande do Sul, por 
discordar de S. Ex.ª na interpretação do art. 14, do Ato Adicional. Diz S. Ex.ª que ali se permitiu que os 
ministros de Estado se apresentassem candidatos e se elegessem para os cargos, da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, em pleno exercício das suas funções. 

Sr. Presidente, o preceito do art. 14 do Ato Adicional é mais urna afirmação do art.139, alínea IV, da 
Constituição vigente. 

Diz o art. 14 do Ato Adicional. 
“Verificada a impossibilidade de manter-se o Conselho de Ministros, por falta de apoio parlamentar, 

comprovada em moções de desconfiança, opostas, consecutivamente a três conselhos, o Presidente da 
República poderá dissolver a Câmara dos Deputados, convocando novas eleições que se realizarão no 
prazo máximo de 90 dias a que poderão concorrer os parlamentares que hajam integrado os conselhos 
dissolvidos.” 

Sr. Presidente, aí se prescreve que a eleição da Câmara dissolvida, a composição  
da nova Câmara deve realizar-se dentro de 90 dias. Como êste preceito 
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se choca com o art. 139 da Constituição e não se querendo deixar aqueles Ministros parlamentares 
impedidos de disputar uma cadeira da Câmara dos Deputados, então, se abriu a exceção não aos ministros 
de Estado que teriam composto os conselhos dissolvidos, mas simplesmente àqueles que fossem 
parlamentares. Aos parlamentares que ocupavam ministérios e não mais poderiam disputar novo mandato, 
em face da proibição do art. 139, pois que precisariam ter deixado a Pasta há mais de 90 dias – sendo que 
as eleições se processariam dentro deste prazo – somente a estes é aberta a exceção pois que eram 
simplesmente parlamentares. Os demais, os ministros não parlamentares, ainda mesmo na oportunidade da 
dissolução da Câmara, não poderão se apresentar candidatos à Câmara dos Deputados.  

É o que está expresso no Ato Adicional. 
Penso que o Senado, rejeitando a emenda do ilustre representante do Rio Grande do Sul, ao invés 

de prejudicar ação do parlamentarismo dentro do Brasil, prestigiará o Ato Adicional, que é o ato básico da 
instituição deste regime em nossa Pátria. 

Desde a instalação do parlamentarismo no Brasil, tendo declarado minha posição de presidencialista 
convicto, e muitas vezes tenho dito aqui que me enquadrarei entre aqueles que queiram combater a 
permanência deste parlamentarismo híbrido para que se restaure o regime presidencial, mais de acordo 
com a educação política de nosso povo e com a formação dos brasileiros. Entretanto, não quero concorrer 
com o meu voto a favor desta emenda para desmoralizar o parlamentarismo instituído pelo Ato Adicional. 
Quero concorrer com o seu voto para que se respeite este Ato Adicional que manteve em toda a sua 
plenitude o art. 139 de nossa Constituição e que no art. 14 abre esta exceção exclusivamente para quando, 
em conseqüência da não aprovação do Conselho de Ministros proposto pelo Presidente da República, este 
usasse da faculdade de dissolver a Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, não quero, absolutamente, me alongar neste assunto, nem enveredar por uma 
discussão de ordem política em relação à emenda. Contento-me em ficar apenas no respeito aos preceitos 
constitucionais. 

Sr. Presidente, vim a esta tribuna fundamentado na nossa Carta Magna e em obediência às regras 
traçadas na Constituição vigente, e é com a Constituição brasileira, com a Constituição de 1946, e dentro do 
Ato Adicional que, data venia do nobre e querido colega representante do Rio Grande do Sul, votarei contra 
a emenda de sua autoria. (Muito bem!) 

O SR. FERNANDES TÁVORA (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 
que pese a brilhante palavra do ilustre Líder, Senador João Villasbôas declaro que calou muito mais no meu 
espírito a argumentação do ilustre representante do Rio Grande do Sul. Estando porém, no ministério, 
pessoa do meu sangue, não tenho outra coisa a fazer senão declarar-me suspeito na votação desta 
emenda, pois não quero que pensem que estou trabalhando pro domo mea. (Muito bem!) 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores em 
aparte ao nobre Senador Mem de Sá, declarei que um óbice constitucional me levara a não aprovar a 
emenda. Se, S. Ex.ª estivesse discutindo emenda ao texto constitucional, talvez, ficasse a seu lado, 
esposando os mesmos argumentos que acabamos de ouvir, numa verdadeira aula sobre o assunto. 
Entretanto, não me convence, de modo algum, a constitucionalidade da emenda que S. Ex.ª apresentou. 
Afirmou o nobre colega, implicitamente que o Ato Adicional considera elegíveis os ministros de Estado. 
Entendo, de modo contrário, que, implicitamente, o Ato Adicional veio reafirmar a inelegibilidade constante 
da Carta Magna, abrindo apenas uma exceção, no caso do parlamentar que pertencia ao gabinete, quando 
da dissolução da Câmara. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores considerando inconstitucional a emenda, não poderia votar a 
seu favor. 



– 394 – 
 
Afirmou S. Ex.ª, naturalmente devido ao calor com que conduziu suas palavras, que um Congresso 

que votou uma lei de interinos, contra a Constituição, não mais terá autoridade para pronunciar-se contra 
qualquer dispositivo de lei sob o fundamento da sua inconstitucionalidade. 

Discordo de S. Ex.ª também neste ponto, pois a lei dos interinos é uma lei normal, ordinária, diferindo 
totalmente desta que o Congresso está votando hoje. 

Observamos, com certa freqüência, o exercício do direito de veto pelo Presidente da República, com 
fundamento na inconstitucionalidade de um dispositivo de lei ou da própria lei. Muitas vezes os projetos 
passam pelo crivo da Presidência da República, são sancionados e publicados, transformando-se em leis. 
Há casos em que, chamado a decidir, o Poder Judiciário declara inconstitucional uma disposição, ou todo o 
texto de uma lei, votada pelo Congresso e sancionada pelo Chefe do Governo.  

No caso presente, entretanto, chamo a atenção dos Srs. Senadores para o seguinte: não estamos 
votando projeto de lei ordinária ou comum. Deliberamos, sim, sobre lei complementar à Constituição da 
República. Se não temos convicção de que aquele dispositivo está dentro dos princípios constitucionais, 
mas, pelo contrário, nos assaltam dúvidas ou quase certeza de sua inconstitucionalidade, não querendo 
votar favoravelmente, porque estamos apreciando lei complementar da Lei Básica, da Carta Constitucional. 

Em face desses motivos, ainda que razões ponderáveis de ordem política surgissem no momento, eu, 
com desassombro, afirmaria que votava como votarei nesta hora, contra a emenda; sem procurar discutir ou 
verificar se o resultado dessa votação derrubará ou não o gabinete. 

Não me interessa o caso particular do gabinete que aí está, mas, sim, rejeitar norma que contraria 
frontalmente os princípios constitucionais vigentes no País, entre eles o da inelegibilidade, que a 
Constituição reconhece e foi ratificado pelo Ato Adicional que aqui votamos. 

Em face desse dispositivo, votarei contra a emenda e o farei consciente de que estou defendendo a 
Constituição brasileira. (Muito bem!) 

O SR. SÉRGIO MARINHO (para encaminhamento de votação): – Sr. Presidente, pedi a palavra 
para declarar, antes de mais nada, que talvez tenha sido a primeira vez a se erguer neste recinto para 
profligar a inelegibilidade, que se pretendia defender, dos integrantes do gabinete. Fi-lo no momento em que 
a Imprensa veiculava notícias de que os chefes militares faziam sentir ao Governo que a substituição do 
gabinete significaria um traumatismo nas instituições e que àquela altura da vida brasileira não se teria 
aonde recorrer para a formação de novo gabinete. 

Sr. Presidente, salientei, na oportunidade, que afirmar tal coisa significaria subestimar as reservas de 
valores existentes no Brasil, valores éticos e profissionais. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Lembro a V. Ex.ª que o Ministro Virgílio Távora foi sempre contrário 

à elegibilidade dos ministros. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Foi o primeiro ministro a declarar que deixaria o cargo se candidato a 

cargo eletivo. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Oportuno o aparte do nobre Senador Fernandes Távora, porque, 

repetidas vezes o Sr. Virgílio Távora declarou que, a despeito de não ser jurista, entendia que os ministros 
não deviam, no exercício dos cargos, disputar eleições. 

Sr. Presidente, estou aqui, porém, apenas para render preito de homenagem sincera e entusiástica a 
esse bravo, destemido e admirável Parlamentar que todos nos acostumamos a apreciar, o nobre Senador 
Mem de Sá. 
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O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª mais uma vez me desvanece e me conquista com tanta generosidade.  
O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Ex.ª tem consciência da singularidade de sua atividade parlamentar 

nesta Casa. De nossa parte, apenas constatamos e proclamamos aquilo que a modéstia do nobre colega 
impede que reconheça. 

Sr. Presidente, assistimos, neste momento, a duas profissões de fé; a do nobre Senador Mem de Sá, 
doutrinariamente vinculada ao regime parlamentar, e a do eminente Senador João Villasbôas, vinculado ao 
regime presidencial. 

Acho que a esta altura da vida brasileira não tem cabimento manifestações de preferência pelas 
excelências quer do regime presidencialista, quer do parlamentarista. O Ato Adicional, canhestramente ou 
habilmente instituiu o regime parlamentarista. Temos que acatá-lo, aceitá-lo, e praticá-lo. O princípio da 
inelegibilidade contido na Constituição de 1946 é antes e acima de tudo ético, e se impõe cada vez mais, à 
medida que avultam e se alargam as tarefas do Estado com essa tendência estatizante, que é da técnica 
dos dias que vivemos. 

O nobre Senador Mem de Sá, defendendo sua emenda, alega que no parlamentarismo monárquico, 
que também praticamos de maneira canhestra no Segundo Reinado, os ministros podiam disputar eleições, 
eram elegíveis. No entanto, sabe S. Ex.ª, perfeitamente, que as atribuições do Poder Executivo àquele 
tempo, apesar da forma de Governo monárquico, era pálido, mero reflexo das imensas, incalculáveis 
atribuições do Poder Executivo de hoje. O atual Poder Executivo desfruta situação ímpar que não pode 
sofrer cotejo ou ser assimilado a nenhum Poder- Executivo de Governo monárquico. 

O Poder Executivo de hoje dispõe aparelhagem e instrumentalidade esmagadoras, no que diz 
respeito a qualquer realização; dispenso-me de enumerá-las porque são do conhecimento dos nobres 
colegas que me ouvem. É irrecusável que o ministro, no exercício da Pasta, poderá influir, de maneira 
decisiva, sobre o desfecho eleitoral, uma vez que se candidate a qualquer eleição. 

A emenda do nobre Senador Mem de Sá mereceria tratamento diverso caso dispusesse de apoio 
Constitucional, mas S. Ex.ª mesmo proclamou a inexistência desse apoio, que só existiria se a 
inelegibilidade ministerial pudesse ser apontada como um dos presupostos necessários e indispensáveis à 
prática do regime parlamentarista. Isso, no entanto, não ocorre. O regime parlamentar pode ser praticado na 
sua plenitude sem que se atribua aos membros do gabinete a inelegibilidade que S. Ex.ª preconiza e acha 
indispensável. 

Sr. Presidente, neutralizado o argumento constitucionalidade da emenda, tudo mais vem como 
decorrência da premissa que se estabelece. As conseqüências de natureza pragmática, as conseqüências 
de natureza ética estão ao alcance do primeiro exame. 

S. Ex.ª alega que a esta altura a substituição do gabinete representa grave perigo à prática das 
instituições. Por que, se essa substituição é ato de rotina no regime que S. Ex.ª tanto e talvez justamente 
exalte? A mudança do gabinete talvez seja, até, meio, instrumento de revitalização do regime, porquanto 
novos valores serão chamados a enfrentar os problemas momentosos com que o Brasil está a braços. 

Não vejo por que a substituição do gabinete possa estremecer as instituições! 
De outra parte, S. Ex.ª entende também difícil, a esta altura, a composição de novo gabinete, que ele 

chistosamente crisma de “gabinete tampão”. No sistema parlamentar, o gabinete se cerca sempre do 
caráter de interinidade. Não se pode pensar, no sistema parlamentar, em gabinete estável que se destina a 
durar, a permanecer, se a vida desse gabinete está na dependência do voto de confiança do Parlamento 
que hoje existe e que amanhã deixar de existir. Portanto, o gabinete vive sob o signo da instabilidade, que é 
a sua razão de ser. Quando ele elabora um plano de Governo, tem presença que esse plano por ele 
elaborado possa ser executado para prosseguir com outro gabinete. 
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O SR. JOÃO VILLABÔAS: – Eis por que durante 61 anos de Monarquia houve 57 gabinetes, tendo 

um deles durado apenas oito dias! 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Ex.ª, com muita oportunidade, lembra esse episódio da nossa vida 

parlamentar. 
Sr. Presidente, a implicação de ordem ética a que seriamos arrastados, caso aprovássemos a 

emenda do eminente Senador Mem de Sá, nos daria ministros, já desgastados pelo exercício do cargo, 
desprestigiados na opinião pública, lançando mãos de toda a massa de recursos do Estado no sentido de 
influir no desfecho eleitoral. 

Não sei o que poderia ocorrer no Brasil, com a apresentação e com a exacerbação de um espetáculo 
dessas proporções. Todos nós temos notícia – eu não abri sindicâncias, não fiz inquéritos, não tenho 
elementos de provas – todos ouvimos dizer, constantemente, que certos ministros lançam mão dos recursos 
públicos, no sentido de influir no desfecho eleitoral, e que já estão lançando mão desses recursos públicos! 

De mais, Sr. Presidente, nem todos os ministros são candidatos. Há os que podem perfeitamente 
permanecer no exercício de seus cargos. Nenhum dos ministros militares é candidato, nenhum deles quer 
disputar eleições, nenhum dêles lançará mão de recursos públicos para influir no desfecho eleitoral.  

A substituição do gabinete, portanto, não se apresenta como acontecimento catastrófico. Ela há de 
ocorrer, de se realizar, de ser levada a efeito como episódio corriqueiro na rotina parlamentar do sistema 
que estamos praticando. 

Era o que desejava declarar. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A Presidência lembra aos Srs. Senadores que, no 

encaminhamento da votação, o Regimento não permite apartes. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, lamento ter de discordar do 

eminente Senador Mem de Sá, que, nesta Casa, se tem revelado parlamentar atuante e sempre voltado 
para os interesses da coletividade. 

Entre os argumentos que trouxe ao conhecimento da Casa, S. Ex.ª invocou o de que seria mesmo da 
essência do Parlamentarismo a continuidade dos ministros, sem desincompatibilização, que o fato não 
criaria situação de superioridade no pleito que se avizinha. 

Sr. Presidente, a influência dos ministros de Estado, se, porventura, fosse aprovada a emenda do 
Senador Mem de Sá, se caracterizaria de tal jeito que dentro dos próprios partidos, mesmo que não 
quisessem, usufruiriam de uma influência muito grande nas deliberações e nas convenções para escolha 
dos candidatos. Concorrendo em superioridade de condições com aqueles de quem receberam um voto de 
confiança, contariam pela sua condição de membro do Executivo, com apoio substancial da massa eleitoral, 
principalmente dos interessados em colocações, nomeações, embora – quero ressaltar – sem compromisso 
por parte desses ministros que disputarão o pleito. Assistiríamos a um fato curioso e que seria estranhável, 
neste primeiro período do Parlamentarismo, em que um membro do gabinete concorreria com membros do 
Congresso Nacional na preferência eleitoral. E a preferência natural e lógica se modificaria para os 
ministros, mormente pela possibilidade de atendimento a reivindicações, embora ficassem somente em 
promessas. 

Sr. Presidente, sem entrar na apreciação de ordem jurídica tão bem trazida, a esta Casa, pelo 
eminente Senador João Villasbôas, deixo bem claro que não houve influência de qualquer político na 
decisão que, porventura, venha o Senado a tomar. 

O meu eminente colega Senador Mem de Sá teria feito alusão ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek, 
hoje Senador e nosso colega, no sentido de que S. Ex.ª, desejando a volta ao presidencialismo, esperava 
houvesse neste instante essa decisão de Congresso, para que, mais depressa, desse o parlamentarismo 
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uma demonstração de que não pode subsistir no Brasil. Não endosso esse argumento. Sendo, hoje, 
parlamentarista, entendo que essa é uma oportunidade para ser testado esse regime de Governo entre nós. 

Com essas razões, Sr. Presidente, e em face do término da sessão que se aproxima, declaro que 
votarei contra a emenda do eminente Senador Mem de Sá. Acredito que S. Ex.ª, ao apresentá-la, foi movido 
pelos mais altos sentimentos, sobretudo porque, nesta Casa, tem sempre se apresentado como um baluarte 
na defesa das grandes causas do Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Passa-se à votação. 
O Sr. Senador Fernandes Távora declarou-se suspeito para emitir o seu voto. O Regimento Interno 

declara, entretanto, que um Senador só estará impedido de votar se, pessoalmente, for interessado na 
matéria a ser votada. 

No caso é tão-somente o seu filho, Ministro de Estado, pessoalmente interessado e não o Senador 
Fernandes Távora. 

Assim sendo, nos termos do Regimento Interno, terei de tomar o voto do nobre Senador Fernandes 
Távora, salvo qualquer outra declaração de S. Ex.ª. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sr. Presidente, neste caso sou obrigado a votar contra. 
O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): – Sr. Presidente, o nobre Senador Fernandes Távora pode abster-

se de votar. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Pode, mas terei sempre de tomar o voto de S. Ex.ª. 
O SR. MEM DE SÁ: – Creio que quando o nobre Senador Fernandes Távora se declarou suspeito, 

isto implicava dizer que se abstinha de votar. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – S. Ex.ª não declarou esse propósito. 
A Mesa terá o máximo prazer de colher o voto do nobre Senador Fernandes Távora porque S. Ex.ª, 

regimentalmente, não está impedido de votar, e só por motivo político não o fará. 
Em votação a Emenda. (Pausa.) 
(Procede-se à votação bancada por bancada.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Votaram a favor da Emenda 10 Srs. Senadores e contra, 

33. 
A Emenda foi rejeitada. 
Está esgotado o tempo de prorrogação da sessão. 
A Presidência anunciara anteriormente, com a matéria da sessão extraordinária de hoje, a indicação 

de ministro para o Tribunal Federal de Recursos e a de embaixador, chefe de missão diplomática. Em 
virtude, porém, de não se ter concluído a votação do Projeta de Lei nº 2 e suas emendas, a continuação da 
votação constará da pauta dos trabalhos da sessão que se realizará às 21 horas e 30 minutos. 

Se essa sessão terminar a tempo, os Srs. Senadores serão convocados para outra, logo após, a fim 
de apreciarem aquela matéria. 

Está encerrada a presente sessão. 
(Encerra-se a sessão às 19 horas e 40 minutos.) 



55ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 30 DE MAIO DE 1962 
 

(Extraordinária) 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO E MATHIAS OLYMPIO 
 

Às 21 horas e 30 minutos acham-se presentes os Senhores Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Zacharias de Assumpção – Lobão da Silveira – 

Alfredo Dualibe – Eugênio Barros – Mendonça Clark – Mathias Olympio – Joaquim Parente – Fausto Cabral 
– Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-Huit Rosado – 
João Arruda – Ruy Carneiro – Novaes Filho – Jarbas Maranhão – Barros Carvalho – Ruy Palmeira – Afranio 
Lages – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de 
Carvalho – Del caro – Ary Vianna – Arlindo Rodrigues – Miguel Couto – Caiado de Castro – Gilberto 
Marinho – Venancio Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da Gama – Milton Campos – Moura Andrade – 
Lino de Mattos – Pedro Ludovico – Coimbra Bueno – José Feliciano – João Villasbôas – Filinto Müller – 
Lopes da Gosta – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – Irineu Bornhausen – Mem de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A lista de presença acusa o comparecimento de 52 srs. 
senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que é aprovada sem debates. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Não há expediente para leitura. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 277, DE 1962 

 
Tendo em vista o fato de já estar cumprido, em relação ao Projeto de Emenda à Constituição nº 3, de 

1961, que dispõe sobre a aposentadoria dos servidores da União, o disposto no art. 360 do Regimento 
Interno, requeremos seja o mesmo incluído na Ordem do Dia da sessão ordinária seguinte: 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Gilberto Marinho – João Villasboas – Lima Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – O requerimento que acaba de ser lido será apreciado no 

final da Ordem do Dia. 
O Sr. Senador Miguel Couto enviou à Mesa discurso a fim de ser publicado, na forma do disposto no 

art. 201, § 2º, do Regimento Interno. 
S. Ex.ª será atendido. 
É o seguinte o discurso do Sr. Miguel Couto: 



– 399 – 
 
Sr. Presidente, encontra-se nesta Casa do Congresso, já em apreciação nas suas Comissões 

Técnicas, o Projeto de Lei nº 12/62 aprovado na Câmara dos Deputados, do nobre e operoso Deputado 
Aarão Steinbruck, do Estado do Rio de Janeiro, que determina pagar-se o13º mês de salário, cada ano, por 
ocasião das festas natalinas. 

Teve este projeto extraordinária repercussão em todo o País, e podemos considerá-lo vitorioso pelos 
seus elevados propósitos de amparar as classes menos favorecidas pela fortuna. 

Este justo amparo surge justamente quando são maiores as dificuldades de vida do povo ante o 
encarecimento de todas as utilidades motivadas pela desenfreada inflação de nossa moeda. 

É justo que durante as comemorações natalinas, quando toda a humanidade procura desarmar os 
espíritos para devotar-se aos festejos e hosanas pela data do nascimento do Menino Jesus, que se 
contribua financeiramente, ofertando os meios necessários a que cada lar modesto possa também participar 
das merecidas alegrias no aconchego da família. 

Sr. Presidente, antecipando minha manifestação em favor do projeto do 13º mês de salário, aprovado 
pela Câmara dos Deputados, e fazendo um apelo aos ilustres colegas para a sua rápida tramitação nesta 
Casa, quero desde já sugerir e apresentar emenda no sentido de corrigir uma falha neste projeto. Nele 
faltou incluir os pensionistas e aposentados dos Institutos de Previdência. São justamente essas criaturas já 
envelhecidas ou inválidas, sem meios para um esforço maior em busca das necessidades familiares, que 
mais carecem de uma ajuda extra, que o décimo terceiro mês de salário propicie às famílias modestas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com esta justificativa, irrefutável, proponho que se estenda o 
benefício da lei do 13º mês de salário a todos os pensionistas e aposentados da Previdência Social. 

Sinto-me bem em patrocinar esta causa, porque há muitos anos nas minhas indústrias e iniciativas 
pessoais, sempre nos antecipamos em todas as medidas sócio-financeiras, capazes de amenizar as 
dificuldades de vida de nossos operários. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, um dos temas mais debatidos pela 

imprensa e pelos políticos é o da Aliança para o Progresso. Recordo-me de que o Sr. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, quando Presidente da República, depois de várias sondagens e entendimentos com os países 
deste hemisfério, lançou a semente da Operação Pan-Americana. Criou, em seguida, a Comissão 
denominada dos Vinte e Um que se destinava a elaborar o programa a ser levado a efeito. Chegamos a 
reunir em Brasília representantes de vários países sul-americanos e, inclusive, contamos com a presença 
do Chefe de Departamento de Estado, dos Estados Unidos da América do Norte. Quando os objetivos da 
operação Pan-Americana foram delineados e tomavam corpo, os Estados Unidos da América do Norte 
tomaram a frente e fizeram então a mudança do nome, que passou a ser “Aliança para o Progresso”. 

De certo modo fomos burlados, porque a iniciativa coube ao Brasil. Como os objetivos eram os 
mesmos, só podíamos apoiar a idéia que frutificava e vinha justamente ao encontro de nossas aspirações –  
o combate ao subdesenvolvimento. 

Com a visita do Sr. Presidente João Goulart à grande Nação amiga do norte, essa esperança tomou 
novo alento porque já nos debates travados na Conferência de Punta Del Este, o nosso representante dera 
ênfase especial a Aliança para o Progresso. 

O ex-Presidente Juscelino Kubitschek entretanto não confia na atuação da Aliança 
 para o Progresso. Li há poucos dias comentário de S. Ex.ª nada favorável a ela,  
e que envolvia até certa crítica ao Presidente John Kennedy por estar S. Ex.ª 
 



– 400 – 
 

isoladamente promovendo contatos com os países que serão futuramente beneficiados pelo programa de 
combate ao subdesenvolvimento. 

A notícia que passo a ler, entretanto, nos enche de júbilo:  
“Washington – O Sr. Teodoro Moscoso, Administrador da Aliança para o Progresso, no setor 

americano, disse ao Jornal do Brasil em entrevista exclusiva, que o Presidente Kennedy “está ansioso por 
um reencontro com o Presidente João Goulart, em julho”, pois o Presidente do Brasil deixou-lhe a 
impressão de ser um líder popular esclarecido e capaz de vencer os obstáculos que se interpõem às 
reformas essenciais ao País. 

Acrescentou o Sr. Moscoso que “o governo americano está disposto a ajudar o Brasil no que for 
necessário para transformar-se numa potência mundial líder”. Apontou em seguida o quadro que tem em 
sua sala onde se lê: “Não perca tempo; estamos atrasados 25 anos”. 

“– Temos consciência disso” – acrescentou – “e daí procurarmos trabalhar com pressa e concretizar 
os ideais da Aliança.” A prova disso está no fato de os enviados do Brasil que procuraram assistência 
financeira para a instalação da Comissão Coordenadora do Plano Nacional, receberam as promessas de 
todo o apoio. As notícias de que o Conselho de Ministros criou a comissão resultaram em imediatas 
instruções para a concretização da ajuda. 

Afirmou o Sr. Teodoro Moscoso que os Estados Unidos apreciam a crescente independência do 
Brasil, procurando depender cada vez menos dos outros. O Administrador reconheceu que a Aliança 
demorou a ganhar impulso e lembrou que a Agência Internacional do Desenvolvimento, criada em 
novembro, resultou da reorganização existente e da fusão com outras. 

“A tarefa que nos cabia era de tal grandeza que precisávamos selecionar cuidadosamente o pessoal. 
Mas agora estamos em pleno impulso ascensional.” 

Sr. Presidente, basta a leitura desse pequeno trecho das declarações do Sr. Teodoro Moscoso, 
representante da Aliança para o Progresso na América do Sul, para vermos que há, por parte dos Estados 
Unidos da América, uma preocupação muito grande em assistir às regiões subdesenvolvidas, 
especialmente do Brasil. 

Os nobres colegas hão de ter verificado que, no programa da próxima viagem do Presidente Kennedy 
ao Brasil, consta uma visita ao Nordeste, pois S. Ex.ª demonstrou o desejo de conhecer a região mais 
atingida pelas secas. 

Acontece que há entre os norte-americanos, naturalmente baseados em certas informações, a 
impressão de que o Nordeste pode tomar um impulso no rumo da esquerda, o que muito os preocupa: Em 
conseqüência, Francisco Julião, o homem que se tem ocupado em criar as Ligas Camponesas, 
transformou-se numa figura de proporções que não são as reais no Brasil. Têm os norte-americanos o 
receio de que Julião dê curso a novas investidas no sentido de criar um ambiente propício a tendências 
esquerdizantes ou, digamos francamente, ao comunismo. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com satisfação. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Tenho a impressão de que Francisco Julião não criou o ambiente 

para as Ligas Camponesas. Encontrou ambiente próprio para desenvolver suas idéias através dessas 
populações abandonadas do interior, sem educação, sem saúde, sem assistência técnica, sem fomento à 
sua produção, sem crédito à lavoura. No dia em que o Governo der habitação, assistência médica e, 
sobretudo, o amparo de que carecem essas populações da interior, o fenômeno Julião desaparecerá 
completamente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª não deixa de ter razão. Por isso mesmo  
eu disse há pouco que Francisco Julíão não tem, no Brasil, as proporções que 
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lhe emprestam na América do Norte, onde o consideram um grande líder, uma grande figura da vida rural 
brasileira, capaz de se transformar num novo Fidel Castro. 

Se é que pensam assim nossos vizinhos do norte, então que venham ajudar-nos no combate ao 
subdesenvolvimento. Que a nação amiga venha assistir e auxiliar, não só às nossas regiões 
subdesenvolvidas, como também a todos os países que necessitam desse auxílio imediato para dar rumos 
ao progresso, rumos já delineados na Operação Pan-Americana e, finalmente, na Aliança para o Progresso. 

A propósito da Aliança para o Progresso, tenho lido declarações de homens públicos de alta 
respeitabilidade, que só podem merecer a nossa consideração. Tais declarações, se olhadas através de 
lente comum, nada significam. É necessário que coloquemos lentes de grau para aumentar os fatos 
narrados por esses políticos. Há poucos dias, por exemplo, li declarações de eminente político nos 
seguintes termos: "Ou este País faz as reformas de base ou vamos para a revolução". 

Sr. Presidente, o povo não deseja revolução, especialmente aqueles que vivem na luta pela conquista 
do pão de cada dia. A revolução que o povo deseja não é a revolução pelas armas, mas a de princípios, de 
idéias. Não me parece de bom alvitre que figuras eminentes da política brasileira coloquem a solução de 
nossos problemas diante de uma alternativa que só tem explicação no período pré-eleitoral. 

O povo não quer revolução. O povo quer que se solucionem os problemas brasileiros. Então, a 
primeira solução almejada entre as tão decantadas reformas de base é a reforma agrária. Muitos, porém, 
consideram a reforma agrária como o remédio único para todos os problemas deste País, mormente os da 
agricultura, o que não é exato. 

Em segundo plano surgem outras reformas, como a bancária e a tarifária. Não sei, porém, se essas 
reformas, feitas açodadamente, darão remédio ao doente que, bem diagnosticado embora, talvez venha a 
ter, com essas panacéias, agravado o próprio mal. 

Se pusermos em prática uma reforma agrária, como muitos pretendem, criaremos terrível impacto na 
própria produção. A reforma agrária tem de ser realizada levando-se em consideração as diversas 
condições geoeconômicas, ecológicas, de clima e as condições econômicas locais. Este Brasil imenso, com 
a diversidade que tem, de região para região, não pode, com simples projeto de reforma agrária, atender a 
todas as regiões do País, sobretudo quando dividido em áreas subdesenvolvidas e outras 
superindustrializadas. É possível, entretanto, levar-se a efeito a reforma agrária de modo tal que 
corresponda à cooperação dos governos estaduais, no sentido de assistir às populações rurais 
abandonadas. 

Mas, Sr. Presidente, meu objetivo ao ocupar a tribuna foi o de tecer comentários sobre a Aliança para 
o Progresso, que trará conseqüentemente uma reforma agrária, um dos temas tratados na Conferência de 
Punta del Este. 

Eis por que trago aqui uma palavra de alento. Não descreiam os políticos; tenham a convicção de que 
este País não está perdido; atravessamos fase de ascensão e de progresso. A crise inflacionária atual, que 
se critica a todo momento, é indício de crescimento do País. Se não fossem as constantes emissões – o 
que nos levaram a essa situação inflacionária – Brasília não teria sido construída e muitos outros 
empreendimentos não teriam sido levados a efeito no Governo do Sr. Juscelino Kubitschek. 

Diante das informações prestadas pelo Sr. Moscoso, a respeito do interesse dos Estados Unidos da 
América do Norte em auxiliar o Brasil, sentimo-nos confiantes e estimulados porque, desse modo, 
poderemos combater o subdesenvolvimento no Nordeste. 

Estas, Sr. Presidente, as considerações que desejava fazer. 
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Como disse, o Brasil vai bem. É preciso, pois, criar otimismo entre os brasileiros. (Muito bem! Muito 
bem!) 

Durante o discurso do Sr. Lima Teixeira o Sr. Moura Andrade deixa a Presidência, assumindo-a o Sr. 
Gilberto Marinho. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Tem a palavra o nobre Senador Joaquim Parente. 
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Sr. Presidente, serei breve na tribuna. Quero somente dar 

conhecimento à Casa dos termos de telegrama que acabo de receber do Sr. Theophile Jacob, Presidente 
da Federação do Comércio do Estado do Piauí, vazado nos seguintes termos: 

"Transcrevo o seguinte telegrama que estamos dirigindo à presidência da Comissão de Marinha 
Mercante: "Dolorosamente surpreendidos pela colocação insignificante da praça "Rio Plancó", vimos 
protestar, energicamente, perante V. Ex.ª reafirmando apelos anteriores, no sentido de ser-nos dado 
tratamento compatível com volume do nosso comércio exportador. Pedimos vênia para fazer ver a V. Ex.ª 
ser "Rio Piancó" o segundo navio de cabotagem a aportar em Tutóia, neste ano, tendo o "Rio Paquequer" 
deixado, aqui acima, mil e duzentas toneladas de carga de nosso porto, por falta de praça. "Rio Piancó", 
com apenas seiscentos metros, não receberá a quarta parte dos gêneros do comércio exportador, que tem 
ronts para embarque. Encarecemos de V. Ex.ª considerar a premente necessidade que temos de ser 
ampliada a praça do "Rio Plancó" para um mínimo de dois mil metros ou então que seja escalado outro 
vapor para receber, ainda no mês de junho, a restante carga acumulada. Sob pena de extinguir-se a 
exportação do Piauí, através do porto de Tutóia, é imperioso que sejamos atendidos com regularidade, no 
sentido Norte–Sul, bem como Sul–Norte, com navios mensais com capacidade de trazer e receber mil 
toneladas de carga geral, sacaria e óleo a granel. 

Na expectativa de um pronunciamento favorável de V. Ex.ª, atenciosamente Marc Theophile Jacob, 
Presidente da Federação do Comércio do Estado do Piauí." 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Com muito prazer. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – O problema da navegação marítima para o Piauí,  

através do porto maranhense de Tutóia, é um problema que se agrava dia a dia. No  
passado, várias companhias de transporte marítimo, como a Costeira, a Lloide e a Comércio de  
Navegação serviam ao comércio piauiense, praticamente de 15 em 15 dias, trazendo e levando  
toda a carga piauiense em seus navios. Chegamos, entretanto, em meados do ano passado, em  
face da situação calamitosa da falta de praça, a obter um decreto do ex-Presidente Jânio  
Quadros, publicado no Diário Oficial, em que determinava a criação de linhas especiais de  
transporte marítimo para Tutóia. Foram escalados navios de tonelagem capaz de permitir a entrada no porto 
de Tutóia, facilitando um escoamento normal. Em face da demora dos navios nos portos, ficou estabelecido 
que fariam um trajeto direto: Santos–Rio, Fortaleza–Tutóia, Porto Alegre–Santos, Rio–Tutóia e vice-versa. 
Infelizmente, esse decreto, esse estudo da Comissão de Marinha Mercante, essas determinações de praça, 
tudo foi esquecido como se nada tivesse sido convenientemente resolvido. É verdadeiro crime o que se 
pratica no momento, evitando-se que o porto de Tutóia seja servido por navios com capacidade  
suficiente para conduzir a carga da produção maranhense. De certo modo, cabe-nos, a nós representantes 
piauienses no Congresso, uma atitude mais enérgica junto à Comissão de Marinha Mercante,  
porque não pedimos favor e sim navios para transportar nossa produção. A permanecer esta situação, não 
haverá mais possibilidade de escoamento da safra piauiense e, por outro lado, as mercadorias 
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importadas para consumo da população, serão transportadas por via terrestre, com frete mais elevado, 
acarretando o aumento do custo de vida no Estado. Assim, solidarizo-me com V. Ex.ª quanto ao problema 
da falta de praça, assunto do telegrama que V. Ex.ª leu. Estou pronto a colaborar com V. Ex.ª no sentido de 
uma ação mais enérgica junto à Marinha Mercante para que, pelo menos, se cumpra aquilo que já foi 
decretado sobre o transporte marítimo periódico para o porto de Tutóia. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Agradeço o valioso aparte com que me honra o nobre colega Senador 
Mendonça Clark. Nós ambos envidaremos os maiores esforços no sentido de corrigir essas deficiências. O 
telegrama que li demonstra, mais uma vez, o descaso com que se está conduzindo a Comissão de Marinha 
Mercante, em relação às nossas vias de comunicação marítima. Talvez seja essa uma das causas 
principais do encarecimento do custo de vida; o que ocorre no porto de Tutóia certamente ocorrerá em todo 
o Brasil. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – O Major Cibulares, ex-presidente da Cofap no Rio, tendo conseguido 
estabelecer linhas diretas de navegação Belém–Macapá, verificou, pelas estatísticas, a redução de cerca de 
20 a 30%, no custo das mercadorias. Significa isso que a falta de navegação direta, com capacidade para 
atender os portos do norte é fator de encarecimento da vida. Enquanto essa navegação durava, o comércio 
exportador e importador servia-se dos navios de transporte rápido e direto e evitava o pagamento do frete 
rodoviário, diminuindo conseqüentemente, o custo das utilidades. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Muito grato por mais este aparte, nobre Senador. 
Sr. Presidente, encaminho à Comissão de Marinha Mercante os apelos formulados pela Federação 

do Comércio do Estado do Piauí, no sentido de enviar ao porto de Tutóia navios que possibilitem o 
escoamento do que lá se encontra à espera de praça. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Finda a hora do expediente, passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Terá prosseguimento a apreciação do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962, interrompida ao 

esgotar-se o tempo regimental da sessão anterior. 
Em votação a Emenda nº 18, substitutiva do art. 27 do projeto e supressiva do art. 39, assim redigida: 

 
EMENDA Nº 18 

 
1) – Art. 27. Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 27. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal disporão, em seus Regimentos Internos, no 

sentido de assegurar tramitação rápida aos projetos de iniciativa do Presidente do Conselho de Ministros, 
relacionados com o seu programa de governo, por ele indicados para esse tratamento, que compreenderá, 
entre outras medidas julgadas aconselháveis, de acordo com as peculiaridades de cada Casa: 

a) o exame dos projetos, quanto ao mérito, por uma comissão permanente de competência 
especializada; 

b) a sua apreciação, em Plenário, em um único turno, com precedência sobre outras matérias em 
igual situação. 

2) – Art. 39. Suprima-se. 
Esta emenda está dividida em duas partes. 
Passa-se à votação da primeira parte, com pareceres contrários das comissões. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, esta emenda, que merece 
aprovação, não sei por que razão recebeu parecer contrário. 

O art. 27 do projeto está assim redigido: 
"Art. 27. O projeto de lei da iniciativa do Presidente do Conselho de Ministros terá a seguinte 

tramitação: 
a) constituir-se-á em cada uma das Casas do Congresso Nacional, uma comissão especial, e perante 

esta durante as suas reuniões, e que senadores e deputados apresentarão suas emendas; 
b) aceitas ou rejeitadas as emendas, o relator adotará o projeto ou elaborará substitutivo, sendo a 

proposição que a comissão aprovar enviada a plenário e submetida a uma só discussão; 
c) o autor da emenda, parcial ou totalmente rejeitada na comissão, poderá requerer que seja 

destacada e sujeita à deliberação do plenário; 
d) ultimada a fase da votação, o projeto será enviado à comissão especial para redação final." 
Sr. Presidente, é procedente a emenda que vai ser votada; se rejeitada, para estudar todos os 

projetos de iniciativa do Conselho de Ministros terão que ser criadas no Senado é na Câmara dos 
Deputados, comissões especiais, cuja composição dependerá da indicação dos líderes. 

O tempo que se vai perder com a criação desses órgãos retardará fatalmente o andamento dos 
projetos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª tem razão; aliás, já criamos, no Senado, a Comissão de Projetos 
do Governo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente. 
A aprovação da emenda removerá essas dificuldades e apressará a tramitação dos projetos 

encaminhados a esta e à outra Casa pelo Conselho de Ministros. 
Aliás, o nobre Senador Filinto Müller lembrou, oportunamente, que já há, no Senado, uma comissão 

para apreciar os projetos governamentais. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Tem, de fato, essa atribuição. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vi-me, assim, no dever de alertar o Plenário no sentido de votar 

favoravelmente à emenda, que, além de procedente, repito, acelerará a tramitação dos projetos. (Muito 
bem!) 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
declarei, anteriormente, pertencer à Comissão de Constituição e Justiça. 

O autor da emenda, ausente no momento, é o preclaro Senador Jefferson de Aguiar, e como também 
não está presente o Vice-Presidente da Comissão, o nobre Senador Milton Campos, cabe-me, como 
substituto de ambos, dizer alguma coisa sobre o assunto. 

Reconheço, desde já, que o ilustre Senador Lima Teixeira apreciou suficientemente a emenda que 
deve, realmente, ser aprovada. 

Sou partidário, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados, da rapidez sem prejuízo, 
da clareza e da consciência de nossos votos, e assim estou de pleno acordo com a Emenda nº 18. 

Pretendia defender a proposição, mas como fui antecipado, na tribuna, pelo eminente Senador Lima 
Teixeira, limito-me a corroborar as considerações de S. Ex.ª 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, o Regimento Interno do 

Senado Federal, antecipando-se à aprovação da Emenda nº 18, justificou-a com a criação da Comissão de 
Projetos do Governo. 
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É mais ou menos o que a emenda preconiza. No meu entender, necessitando ser corrigida a redação 
do art. 27, isto poderá ser feito através de emenda, na ocasião da redação final. 

Votarei a favor porque a providência sugerida já está no nosso Regimento, já existe essa comissão. 
Apenas, a Comissão de Constituição e Justiça ao repudiar a emenda, declarou que havia o risco de 
eventual diferença de tratamento nas duas Casas do Congresso. 

O motivo alegado não foi, propriamente, no sentido de repudiar a emenda por ser a mesma contrária 
a qualquer principio constitucional ou, mesmo, à própria sistemática da lei complementar. 

No entanto, figurando no Regimento Interno a medida solicitada pela emenda, votarei a favor. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Em votação a primeira parte da Emenda nº 18. 
Os Srs. Senadores que aprovam a primeira parte da Emenda nº 18, relativa ao art. 27, queiram 

levantar-se. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os que votaram a favor e levantar-se os que a rejeitam (Pausa.) 
Votaram a favor da emenda 37 Srs. Senadores e contra 3. 
A primeira parte da emenda está aprovada. 
Em votação a 2ª parte da Emenda nº 18 que tem Parecer Favorável da Comissão de Constituição e 

Justiça e manda suprimir o art. 39. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram levantar-se. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os que votaram a favor e levantar-se os que a rejeitam. (Pausa.) 
Votaram a favor da 2ª parte da emenda 41 Srs. Senadores e contra 1. 
A 2ª parte da emenda está aprovada. 
Em votação a Subemenda nº 3, à Emenda nº 19, substitutiva da Emenda nº 19, ela deve ser votada 

em primeiro lugar. 
A Emenda nº 19, ao art. 32, determina, no caput. 
"Em vez de "três dias", diga-se "trinta dias" 
E no parágrafo único: 
"Em vez de "triduo", diga-se "esse prazo." 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Subemenda nº 3, queiram levantar-se. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os que votaram a favor e levantar-se os que a rejeitam. (Pausa.) 
Votaram a favor da subemenda 38 Srs. Senadores e contra 3. 
A subemenda está aprovada. 
Fica prejudicada a Emenda nº 19. 
Em votação a Emenda Supressiva nº 22 do art. 50 do Projeto. Esta Emenda tem parecer favorável da 

Comissão de Constituição e Justiça e a votação deve ser feita em escrutínio secreto. 
Os Srs. Senadores que a aprovam votaram com esferas brancas e os que a rejeitam, com esferas 

pretas. 
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O Sr. 1º Secretário vai proceder à chamada, de norte para o sul. 
Procede-se à chamada. 
Respondem à chamada e votam os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Cunha Mello – Vivaldo Lima – Zacharias de Assumpção – Lobão da Silveira – Alfredo 

Duailibe – Eugênio Barros – Mendonça Clark – João Mendes – Joaquim Parente – Fausto Cabral – 
Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-Huit Rosado – Ruy Carneiro – Jarbas 
Maranhão – Barros Carvalho – Ruy Palmeira – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Jorge Maynard – 
Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Ary Vianna – Caiado de Castro – 
Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da Gama – Pedro Ludovico – 
Coimbra Bueno – José Feliciano – Filinto Müller – Lopes da Costa – Gaspar Velloso – Mem de Sá – Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Votaram 41 Senadores. Vai-se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram a favor 34 Senadores; votaram contra, 7. 
A emenda foi aprovada. 
Com a aprovação da Emenda nº 22 que manda suprimir o art. 50, do Projeto, ficam prejudicadas a 

Emendas 23, 24 e 25 que versam sobre modificações a respeito do mesmo artigo. 
 

EMENDA Nº 26 
 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte: 
Art.     O Conselho de Ministros nomeado pelo Presidente da República deverá ser submetido à 

prévia aprovação do Senado Federal, que decidirá por maioria absoluta de votos. Caso não mereça 
aprovação o Conselho de Ministro, o Senado Federal decidirá de acordo com o parágrafo único do art. 8º da 
Emenda Constitucional número 4, escolhendo o Primeiro-Ministro e os ministros que comporão o Conselho. 

Em votação a emenda, que tem parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, nobres Senadores, 

esta emenda é de autoria do nobre Senador Jefferson de Aguiar, e eu me sinto no dever de apoiá-la. Está 
muito bem justificada: 
 

Justificação 
 

A emenda soluciona expressamente hipótese que poderá se verificar no exercício do regime 
parlamentar, impedindo que, no acolhimento de oportunidade propicie, o Presidente da República passe ao 
exercício pleno do regime presidencial, protelando a realização de eleições ou impedindo a reunião da 
Câmara dissolvida após o decurso previsto no § 2º do art. 14 do Ato Adicional. 

Sr. Presidente, tem inteira procedência a justificação. Infelizmente, em nosso País, a tendência é 
açambarcar os poderes. O político, em nossa História tem sido assim, gosta de eternizar-se e quer mandar 
sobre todo mundo. A tendência aqui é ditatorial. Qualquer cidadão, até funcionário subalterno, é um 
pequeno deus. Não me quero alongar sobre isso, que é de nossos costumes, mas tenho receito desses 
"poderosos". Não que eu os tema pessoalmente, em qualquer situação, mas a massa brasileira tem certas 
superstições para com esses cidadãos. Eu, o que vejo é o País, o conjunto e assim, votarei de acordo com 
a emenda. (Muito bem!) 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, votarei  
contra a Emenda nº 26. Acolho o parecer da Comissão de Constituição 
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e Justiça que a considerou inadaptável ao sistema parlamentar instituído pelo Ato Adicional. 

Efetivamente, por medida de coerência mesmo, quando recusamos a Emenda nº 16, devemos votar 
contra a Emenda nº 26. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Em votação a Emenda nº 26, com parecer contrário da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está rejeitada a emenda. 
Emenda nº 30, aditiva: 
"Acrescente-se, onde convier, o seguinte: 
Art.     Nenhum servidor ou funcionário poderá ser admitido no serviço público ou autárquico sem 

prévia aprovação em concurso público de títulos e provas, em rigorosa ordem de classificação. 
Parágrafo único – A infração deste artigo importará em crime de responsabilidade, com a destituição 

do ministro que tenha praticado o ato e do chefe do gabinete que o tenha autorizado." 
A Emenda nº 30 é de autoria do nobre Senador Jefferson de Aguiar; tem parecer contrário da 

Comissão de Constituição e Justiça. 
O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, votarei contra a Emenda 

nº 30. Os motivos expostos pelo Relator, e aceitos pela Comissão de Constituição e Justiça, convencem-me 
completamente. A medida visada pela Emenda efetivamente é justa, é louvável, mas a lei complementar 
não é lugar próprio para a norma que ali se pretende estabelecer. Há ainda o fato seguinte: houve um 
equívoco na redação da própria emenda, que atribui responsabilidade ao "Chefe do Gabinete" de ministros 
onde, naturalmente, deveria dizer ao Primeiro-Ministro, ou Presidente do Conselho de Ministros. De 
qualquer forma, aceito as justas razões da Comissão de Constituição e Justiça, e votarei contra Emenda. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Em votação a Emenda nº 30. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
A Emenda está rejeitada. 
Em votação a Emenda nº 31, que está assim redigida: 

 
EMENDA Nº 31 

 
Onde couber: 
Artigo     – As reformas da Constituição dos Estados, para efeito de sua adaptação ao sistema 

parlamentar de governo, vigorarão, em todo o País, a um só tempo a partir de 31 de janeiro de 1966. 
Parágrafo único – Os governadores eleitos em 1962 exercerão o cargo até final do mandato, 

devendo, após a instituição do sistema parlamentar, submeter a aprovação da Assembléia Legislativa a 
composição do gabinete de secretários de Estado. 

O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, vou ler, para 
conhecimento do Senado, as razões que levaram a Comissão de Constituição e Justiça opinar 
contrariamente à Emenda nº 31. 

O parecer da Comissão é o seguinte: 
O Ato Adicional de 2 de setembro de 1961, que institui no Brasil o governo parlamentar,  

admitiu em seu art. 22, a superveniência de leis, que aprovadas nas duas Casas do Congresso  
Nacional por maioria absoluta dos seus membros, atendessem à eventual necessidade de  
complementação do novo sistema. Afora essa quorum especial de votação, que 
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não é, aliás, tão rigoroso quanto o exigido pela Constituição vigente para a aprovação de emenda 
constitucional no decurso da mesma sessão legislativa ordinária, nenhuma exigência maior levantou o 
legislador à tramitação dessas intituladas leis complementares do sistema parlamentar, instaurado em dias 
tormentosos para o País. Uma dessas leis, a primeira delas em ordem de apreciação, e que não será, 
provavelmente, a única, vem agora à deliberação do Senado através do Projeto de Lei nº 3.606-A, aprovada 
na Câmara dos Deputados, e aqui constituindo o Projeto de Lei nº 2, de 1962. 

Por 53 artigos, inclusive o que fixa na data da publicação da lei a sua vigência, distribuiu-se 
importantes matérias, ordenando, esclarecendo, desdobrando e algumas vezes oportunamente suprindo o 
que naquele Ato Adicional se contém, tudo, evidentemente, por forma que se não deturpa a autorização 
pelo mesmo Ato concedida, nem se viole a Constituição nas partes por ele não modificadas. 

Sr. Presidente, por estes motivos, a Emenda nº 31 merece ser rejeitada. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Os Senhores Senadores que aprovam a emenda, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
A emenda foi rejeitada. Em votação a Subemenda nº 4, à Emenda nº 28, de autoria do Senador 

Jefferson de Aguiar, assim redigida: 
 

SUBEMENDA Nº 4 
 

(à Emenda nº 28) 
 

Inclua-se, onde convier: 
O Presidente do Conselho e os ministros não poderão, nos 180 dias anteriores aos pleitos eleitorais, 

promover quaisquer atos que importem, direta ou indiretamente, em propaganda eleitoral, ou propiciem 
acordos partidários em favor de qualquer candidatura ou beneficiem o partido político ao qual estejam 
filiados ou representem no gabinete. 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 278, DE 1962 

 
Nos termos dos arts. 212, letra p, e 209, nº 21, do Regimento Interno, requeiro urgência para a 

Emenda nº 28 do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962, a fim de ser votada antes da respectiva 
subemenda. 

Sala das sessões, 30 de maio de 1962. – Guido Mondin. 
O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente não vejo motivo para a 

preferência requerida pelo nobre Senador Guido Mondin. Regimentalmente, a subemenda tem preferência 
e, no caso vertente, deve ter com sobrada razão, porque substitui a emenda. 

Não vejo por que dar preferência à emenda, abandonando a regra normal e geral, de dar preferência 
à subemenda. Se o Senado quiser rejeitar a subemenda, que vote em primeiro lugar a emenda. Rejeitada a 
emenda, ficaria prejudicada a subemenda. Lógico, portanto, que se deve votar preferencialmente a 
subemenda, porque a rejeição desta não prejudica a votação da emenda. 

O requerimento de preferência deve ser rejeitado, por ser ilógico e inoportuno. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Em votação o requerimento. 
O SR. AFRÂNIO LAGES (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, estou  

de pleno acordo com o pronunciamento do nobre Senador Mem de Sá e 
 



– 409 – 
 
votarei contra a preferência solicitada pelo nobre Senador Guido Mondin. (Muito bem!) 

O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente, solicito a V. Ex.ª mande proceder à leitura da subemenda. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A subemenda declara: 
Inclua-se, onde convier: 
O Presidente do Conselho e os Ministros não poderão, nos 180 dias anteriores aos pleitos eleitorais, 

promover quaisquer atos que importem, direta ou indiretamente, em propaganda eleitoral, ou propiciem 
acordos partidários em favor de qualquer candidatura ou beneficiem o partido político ao qual estejam 
filiados ou representem no Gabinete. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Obrigado a V. Ex.ª 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Em votação o requerimento de autoria do nobre Senador 

Guido Mondin, solicitando preferência para a votação da Emenda nº 28. 
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o requerimento do nobre Senador Guido Mondin 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está rejeitado. 
A Subemenda tem preferência para a votação.  
Os Srs. Senadores que estão de acordo com a Subemenda nº 4 queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Está aprovada a Subemenda nº 4 e prejudicada a Emenda nº 28. 
Está terminada a votação do projeto com as emendas. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, eu havia requerido urgência especial para o projeto que 

acaba de ser votado; entretanto, devido a votação estar concluída, e não ser possível apresentar a redação 
ainda hoje, retiro o requerimento de urgência especial. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O nobre Senador Afrânio Lages retira o requerimento de 
urgência. 

Em votação o Requerimento de Urgência nº 258, lida na hora do Expediente. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Vai-se proceder à verificação de votação, requerida pelo 

nobre Senador Aloysio de Carvalho. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam o requerimento. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que aprovam o requerimento e levantar-se os que o rejeitam. 

(Pausa.) 
Votaram a favor do requerimento 31 Srs. Senadores, e Contra 7. 
O requerimento foi aprovado. 
Em virtude da urgência ora concedida, passa-se imediatamente, à discussão, em turno único, do 

Projeto de Lei da Câmara nº 40, que altera o quadro da Secretaria do Tribunal Eleitoral de São Paulo e dá 
outras providências. 
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Sobre a mesa os Pareceres das Comissões que vão ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 
São lidos os seguintes: 

 
PARECER Nº 147, DE 1962 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1961 (na Câmara 

nº 641, de 1959), que altera o Quadro do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e dá outras providências. 
 

Relator: Sr. Barros de Carvalho 
Altera-se, pelo presente projeto, o quadro do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 
A proposição originou-se de iniciativa do Presidente daquela Corte de Justiça, de conformidade com o 

disposto no § 2º do art. 67 da Constituição Federal, e está convenientemente justificada. 
O exame do mérito do assunto é da alçada da Comissão de Serviço Público Civil. A nós incumbe 

apenas a análise do projeto no tocante à sua constitucionalidade e juridicidade, e como, sob este ponto de 
vista, nada há que o invalide, opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1961. – Daniel Krieger, Presidente em exercício – Barros 
Carvalho, Relator – Ary Vianna – Nogueira da Gama – Silvestre Péricles – Brasilio Celestino – Venâncio 
Igrejas. 
 

PARECER Nº 148, DE 1962 
 

Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1961 (nº 641-B, de 
1959, na Câmara), que altera o Quadro do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e dá outras 
providências. 
 

Relator: Sr. Silvestre Péricles 
De iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e encaminhado ao exame do Congresso 

Nacional, nos termos do art. 67, § 2º, da Constituição Federal, o presente projeto, que objetiva alterar o 
Quadro do Pessoal daquele órgão do Poder Judiciário, vem ao estudo desta Comissão, para que sejam 
apreciados os aspectos relacionados com o interesse, conveniência e oportunidade para o serviço público. 

A proposição, como se observa no processado, foi endereçada à Câmara dos Deputados em julho de 
1960 e, ali, aprovada, em abril de 1961, com as alterações que, à época, foram julgadas convenientes. 

Decorridos, no entanto, já agora, mais de dois anos de sua propositura, a matéria, diante das 
modificações legais posteriores, não se apresenta em condições técnicas de merecer acolhimento imediato, 
sem que se lhe faça alteração substancial. 

De fato, o projeto precisa de reparos, e não só no que tange ao aspecto formal, eis que, além de 
estruturar o Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em atenção a sistema já 
ultrapassado, aprova, como parte integrante de seu texto, tabelas meramente explicativas, que foram, 
certamente, apensadas ao processado, como simples elemento de informação. 

Desta sorte, não só o art. 1º do projeto reflete o equívoco, ao falar em "tabelas que a acompanham", 
senão também são juntadas duas tabelas (nºs 2 e 3) que, efetivamente, não poderiam estar expressamente 
jungidas ao corpo da proposição. 

Por outro lado, o exame do quadro anexo ao projeto revela que os padrões ali considerados 
obedecem a uma seriação alfabética já superada, em vez de consubstanciar a legalmente adotada para os 
demais tribunais do País e que se traduz em símbolos de nomenclatura específica. 
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Em face do exposto, e considerando, ainda, a necessidade de se ampliar a área de atuação do 

projeto, para atender a situações ligadas a outros tribunais, opino pela sua aprovação, nos termos do 
seguinte 

 
Substitutivo 

 
Art. 1º – O Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, criado pela Lei nº 486, 

de 14 de novembro de 1948,modificado pelas Leis nos 867, de 15 de outubro de 1949, 2.831, de 20 de junho 
de 1956, e 4.049, de 23 de fevereiro de 1962, fica alterado nos termos da presente lei e tabela que a 
acompanha. 

Art. 2º – São criados os seguintes cargos isolados de provimento efetivo: 1 (um) Diretor de Serviço 
PJ-1; 1 (um) de Bibliotecário PJ-4; 1 (um) de Ajudante de Chefe de Almoxarife PJ-8; 1 (um) de Ajudante de 
Chefe de Arquivo PJ-8. e 10 (dez) de Motorista PJ-9. 

Art. 3º – São criados os seguintes cargos de carreira: 
a) de Oficial Judiciário: 5 (cinco) na classe PJ-6 e 20 (vinte) na classe PJ-7; 
b) de Auxiliar Judiciário: 25 (vinte e cinco) na classe PJ-8 e 14 (quatorze) na classe PJ-9; 
c) de Artífice: 4 (quatro) na classe PJ-9 e 8 (oito) na classe PJ-10; 
d) de Auxiliar de Portaria: 9 (nove) na classe PJ-11; 
e) de Auxiliar de Limpeza: 1 (um) na classe PJ-13 e 30 (trinta) na classe PJ-14. 
§ 1º – Independe de interstício, para efeito de promoção, o preenchimento dos cargos vagos em 

virtude desta Iei e que por tal processo devam ser providos, até a normalização das respectivas carreiras. 
§ 2º – Para completar o quadro de que trata esta lei, nos cargos iniciais de carreira por ela criados, 

serão aproveitados preferencialmente os funcionários requisitados que estejam a serviço do Tribunal há 
mais de dois anos, desde que aprovados em concurso. 

Art. 4º – Os cargos isolados de provimento efetivo do quadro de que trata esta lei serão preenchidos 
mediante concurso público. 

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de direção e chefia, cujo 
preenchimento será feito mediante escolha dentre os funcionários do Tribunal. 

Art. 5º – Ficam extintos, quando vagarem; os cargos" isolados de provimento efetivo de Auditor Fiscal 
PJ-1, Taquígrafo PJ-4 e Motorista Mecânico PJ-8. 

Art. 6º – Os funcionários do quadro a que se refere esta lei contarão tempo de serviço público federal, 
para os efeitos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, o tempo de serviço 
anteriormente prestado à Justiça Eleitoral, aos Estados, Municipios e autarquias (Lei nº 867, de 1949, art. 
5.9). 

Art. 7º – Aplica-se aos funcionários efetivos da Justiça Eleitoral o disposto no art. 194, § 2º, da Lei nº 
1.164, de 24 de julho de 1950 (Código Eleitoral). 

Art. 8º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo – o crédito suplementar até o limite de Cr$ 29.295.000,00, pagã reforço das 
verbas orçamentárias indispensáveis à execução desta lei no presente exercício. 

Art. 9º – O Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal é 
alterado nos termos da tabela que acompanha a presente lei. 

Art. 10 – É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça -Eleitoral – Tribunal 
Regional Eleitoral do Distrito Federal – o crédito suplementar até o limite de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões 
de cruzeiros) para 
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reforço das verbas orçamentárias indispensáveis à execução desta lei no presente exercício. 
Art. 11 – É revigorado o cargo de Auditor Fiscal, constante do Quadro do Pessoal da Secretaria do 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, a que se refere a Lei nº 4.049, de 1962. 
Art. 12 – É criado, no Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 

do Sul, um cargo isolado, de provimento em comissão, de Secretário do Presidente, símbolo PJ-3, 
extinguindo-se, em conseqüência, a função gratificada de nomenclatura equivalente. 

Art. 13 – São fundidos na classe, de símbolo PJ-5, os 2 (dois) cargos de Taquígrafo PJ-6, do Quadro 
do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, a que se refere a Lei nº 
4.049, de 1962. 

Art. 14 – É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – o crédito suplementar até o limite de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão 
de cruzeiros) para reforço das verbas orçamentárias indispensáveis à execução desta lei no presente 
exercido. 

Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 1962. – Aloysio de Carvalho, Presidente – Silvestre Péricles, 

Relator – Lourival Fontes – Caiado de Castro – Padre Calazans. 
 

TABELA A QUE SE REFERE O ART.1º 
Nº de 

Cargos 
Carreira ou Cargo Símbolo 

Cargos 
Vagos 

    
 Cargos isolados de provimento em comissão   

1 Diretor Geral (*) PJ  
 Cargos isolados de provimento efetivo   

3 Diretor de Divisão PJ-0  
1 Auditor Fiscal (**) PJ-1  

16 Diretor de Serviço PJ-1 1 
1 Médico PJ-4  
1 Taquígrafo (**) PJ-4  
1 Bibliotecário PJ-4 1 
1 Chefe de Arquivo PJ-5  
1 Ajudante de Chefe de Arquivo PJ-8 1 
1 Chefe de Almoxarifado PJ-5  
1 Ajudante de Chefe de Almoxarife PJ-8 1 
1 Chefe de Zeladoria PJ-5  
1 Ajudante de Chefe de Zeladoria PJ-8  
1 Chefe de Portaria PJ-5  
1 Ajudante de Chefe de Portaria PJ-8  
1 Motorista Mecânico (**) PJ-8  
8 Motorista PJ-8 8 

10 Motorista PJ-9 2 
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Nº de 
Cargos 

Carreira ou Cargo Símbolo 
Cargos 
Vagos 

    
 Cargos de carreira   

10 Oficial Judiciário PJ-4  
30 Oficial Judiciário PJ-6 5 
50 Oficial Judiciário PJ-7 20 
70 Auxiliar Judiciário PJ-8 25 
90 Auxiliar judiciário PJ-9 14 

8 Artífice PJ-8  
10 Artífice PJ-9 4 
12 Artífice PJ-10 8 

9 Auxiliar de Portaria PJ-9  
15 Auxiliar de Portaria PJ-10  
26 Auxiliar de Portaria PJ-11 9 
10 Auxiliar de Limpeza PJ-12  
20 Auxiliar de Limpeza PJ-13 1 
30 Auxiliar de Limpeza PJ-14 30 
    
1 Assistente do Procurador Regional 1-F  
1 Auxiliar do Procurador Regional 2-F  

 
(*) Respeitada a situação de efetivo do atual titular por força da lei. 

(**) Extinto quando vagar. 
TABELA A QUE SE REFERE O ART. 9º 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 

 
Quadro do Pessoal 

 

Nº de 
Cargos 

Carreira ou Cargo Símbolo 
Cargos 
Vagos 

    
 Cargos em Comissão-   

1 Diretor de Secretaria PJ  
1 Diretor de Serviço PJ-1 1 
1 Chefe de Zona Eleitoral (*) PJ-5 1 
3 Chefe de Seção  PJ-5 3 
 Cargos isolados de provimento efetivo   

1 Porteiro PJ-8  
2 Motorista PJ-11  
2 Guarda Judiciário PJ-12  
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Nº de 
Cargos 

Carreira ou Cargo Símbolo 
Cargos 
Vagos 

    
 Cargos de carreira   

2 Oficial Judiciário PJ-5  
3 Oficial Judiciário PJ-6 3 
5 Oficial Judiciário PJ-7 5 
4 Auxiliar Judiciário PJ-8  

14 Auxiliar judiciário PJ-9 14 
1 Contínuo PJ-11  
1 Contínuo PJ-12  
1 Servente PJ-13  
3 Servente PJ-14 1 
 Funções Gratificadas   

1 Secretário do Presidente 1-F  
1 Secretário do Corregedor 2-F  
1 Secretário do Procurador Regional 2-F  
    

 
(*) Para o serviço da Zona Eleitoral de Brasília. 

O SR. PRESIDENTE (GILBERTO MARINHO): – Em discussão o Projeto, com o Substitutivo da 
Comissão de Serviço Público Civil. (Pausa.) 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem): – Sr. Presidente, desejaria que V. Ex.ª informasse 
se, havendo substitutivo da Comissão de Serviço Público Civil, extravasando até da matéria rigorosa do 
projeto como veio da Câmara dos Deputados, deve existir, dentro da fórmula regimental, o pronunciamento 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre esse Substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (GILBERTO MARINHO): – O nobre Senador Aloysio de Carvalho tem integral 
razão na questão de ordem que levanta. A Comissão de Constituição e Justiça devia antes manifestar-se 
sobre o Substitutivo. Desta maneira, deverá ser feito o pronunciamento desse órgão Técnico cujo 
Presidente, em exercício, é o Senador Milton Campos. 

Solicitaria de S. Ex.ª, designasse Relator para se pronunciar sobre o Substitutivo da Comissão de 
Serviço Público Civil. 

O SR. MILTON CAMPOS: – Sr. Presidente, designo o nobre Senador Afrânio Lages, para relatar a 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (GILBERTO MARINHO): – Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages, para 
emitir parecer, em nome da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Substitutivo da Comissão de 
Serviço Público Civil. 

O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, solicito a V. Ex.ª o prazo de quinze minutos a fim de 
preparar o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (GILBERTO MARINHO): – Vou.suspender a sessão, por quinze minutos, a fim 
de que o Relator da Comissão de Constituição e Justiça, Senador Afrânio Lages, prepare o parecer sobre o 
Substitutivo da Comissão de Serviço Público Civil. 

Está suspensa a sessão. 
(A sessão é suspensa às 23 horas e 15 minutos e reaberta às 23 horas e 30 minutos.) 
O SR. PRESIDENTE (GILBERTO MARINHO): – Está reaberta a sessão. 
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Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages para proferir o Parecer. 
O SR. AFRÂNIO LAGES: – O Projeto nº 40, de 1961, oriundo da Câmara dos Deputados, onde tinha 

o Nº 641-B, de 1959, sofreu substitutivo apresentado pela Comissão de Serviço Público Civil. 
No Substitutivo que apresentou atualizou a Comissão de Serviço Público Civil o Projeto vindo da 

Câmara dos Deputados, aumentando substancialmente a despesa ali prevista. Também nele foram 
incluídas disposições referentes ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul com revigoramento de 
cargo do Corpo de Auditor Oficial e criação de Secretário de Presidente do mesmo Tribunal e também 
dispõe sobre o Tribunal Eleitoral do Distrito Federal, mandando observar as tabelas anexas. 

O quantitativo da despesa aumentou de maneira bastante avultada. Entretanto, à Comissão de 
Constituição e Justiça não cabe apreciar o projeto sob esse aspecto. Dentro do critério de apreciação que 
cabe à Comissão, o Substitutivo não pode. ser inquinado de inconstitucional. Conseqüentemente, a 
Comissão nada tem que lhe opor. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Em votação o Substitutivo das Comissões de Serviço 
Público Civil e de Finanças. 

Os Srs. Senadores que votarem a favor utilizarão esfera branca; os que votarem contra, esfera preta. 
A chamada será feita do Norte para o Sul. Procede-se à chamada. 
Respondem à chamada e votam os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Zacharias de Assumpção – Lobão da Silveira – 

Alfredo Dualibe – Sebastião Archer – Eugênio Barros – Mendonça Clark – Mathias Olympio – Joaquim 
Parente – Fausto Cabral – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes 
– Dix-Huit Rosado – Ruy Carneiro – Jarbas Maranhão – Barros Carvalho – Ruy Palmeira – Silvestre 
Péricles – Afrânio Lages – Lourival Fontes – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio de 
Carvalho – Del Caro – Ary Vianna – Caiado de Castro Gilberto Marinho – Venancio Igrejas – Benedito 
Valadares – Nogueira da Gama – Milton Campos – Moura Andrade – Coimbra Bueno – José Policiam – 
João Víllasbôas – Filinto Müller – Lopes da Costa – Gaspar Velloso – Irineu Bornhausen – Mem de Sá – 
Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Votaram 44 Senadores. Vai-se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram a favor 29 Srs. Senadores; votaram contra, 15. 
Substitutivo foi aprovado. 
Fica prejudicado o projeto. 
A matéria ira à Comissão de Redação. Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão. 

Convoco os Srs. Senadores para outra, extraordinária, dentro de 10 minutas, com a seguinte 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 1959, originário da Câmara 
dos Deputados (nº 1, de 1959, na Casa de origem), que aprova acordo sobre circulação internacional do 
material visual e auditivo, de caráter educativo, científico e cultural (incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Afrânio Lages), tendo: 
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PARECERES FAVORÁVEIS das Comissões 
– de Constituição e Justiça; 
– de Educação e Cultura; e 
– de Relações Exteriores. 

 
2 
 

Discussão única do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nº 93. de 1962 
(nº de origem 36/62), pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado a escolha do Diplomata 
Sylvio Ribeiro de Carvalho, para a função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junta ao 
Governo do Equador. 

 
3 

 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem nº 

101, de 1962, pela qual o Sr. Presidente da República submete à apreciação do Senado a escolha do Dr. 
José de Aguiar Dias para o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 23 horas e 45 minutos.) 
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56ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 30 DE MAIO DE 1962 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 
 

As 23 horas e 55 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Zacharias de Assumpção – Lobão da Silveira – 

Alfredo Dualibe – Eugênio Barros – Mendonça Clark – Mathias Olympio – Joaquim Parente – Fausto Cabral 
– Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-Huit Rosado – 
João Arruda – Ruy Carneiro – Novaes Filho – Jarbas Maranhão – Barros Carvalho – Afrânio Lages – Ruy 
Palmeira – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira – Lima Teixeira – Aloysio 
de Carvalho – Del Caro – Ary Vianna – Arlindo Rodrigues – Miguel Couto – Caiado de Castro – Gilberto 
Marinho – Venâncio Igrejas – Benedito Valadares – Nogueira da Gama – Milton Campos – Moura Andrade – 
Lino de Mattos – Pedro Ludovico – Coimbra Bueno – José Feliciano – João Villasbôas – Filinto Müller – 
Lopes da Costa – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – Irineu Bornhausen – Men de Sá – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (MOURA ANDRADE): – A lista de presença registra o comparecimento de 52 
Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2º Secretário lê a ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é aprovada sem debates. 
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte 

 
EXPEDIENTE 

 
PARECER Nº 150, DE 1962 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil sobre o Projeto de Lei da Câmara nP 45, de 1961 (nº 2.654-C, 

na Câmara), que eleva o Território do Acre à categoria de Estado e dá outras providências. 
 
Relator: Sr. Fausto Cabral 
O presente projeto objetiva elevar o Território do Acre à categoria de Estado, ditando, para tanto, as 

providências que se fazem necessárias ao caso. 
A Comissão de Constituição e Justiça, depois de apreciar a matéria no seu desenvolvimento histórico, 

opina pela aprovação do projeto, julgando-o jurídico e constitucional. 
As Comissões de Economia e de Finanças, cada uma dentro dos aspectos que lhes são pertinentes, 

também se manifestaram pela aprovação do projeto, aduzindo considerações várias, que o justificam 
segundo os fins a que se propõe. 

A parte que é dada a esta comissão examinar é, relativamente à importância do assunto, de 
significação secundária, pois está jungida apenas às repercussões administrativas decorrentes das 
finalidades principais da proposição. 
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Assim, estão ligados ao estudo deste órgão Técnico as matérias consubstanciadas no art. 9º e seus 

parágrafos, as quais fixam os critérios jurídico administrativos referentes às transferências do acervo 
patrimonial da União e do pessoal, ativo e inativo, para o novo Estado. 

Como se observa, o projeto se assemelha, nesse particular, ao que, aprovado no Congresso. 
Nacional, veio a se converter na chamada Lei Santiago Dantas, e que regulou a situação do antigo Distrito 
Federal, hoje Estado da Guanabara. 

Desta sorte, são transferidos, da União para o Estado do Acre, a partir da data de promulgação da 
Constituição do novo Estado, todos os bens, serviços e respectivo pessoal, ativo e inativo, que se 
encontram atualmente nos limites dos Território a ser erigido em Estado. 

Repetindo a solução já adotada para o antigo Distrito Federal, dispõe o projeto, que a União 
continuará a pagar o pessoal transferido, inclusive os inativos e os que venham a aposentai-se, 
prescrevendo, no entanto, que as futuras admissões, os cargos que forem criados e os aumentos de 
vencimentos correrão à conta do novo Estado. 

Do exposto, verifica-se que a matéria relacionada com o estudo desta comissão está colocada em 
termos que atendem às exigências especiais ditadas pela medida principal do projeto, consoante, ainda, 
técnica legal adotada para solução de problema semelhante, qual seja o resultante da transformação do 
antigo Distrito Federal em Estado. 

Em face do exposto, e considerando os pareceres técnicos das demais Comissões, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 1962. – Aloysio de Carvalho, Presidente – Fausto Cabral, Relator 
– Silvestre Paridos – Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE (MOURA ANDRADE): – Há, sobre a mesa, projeto que está em regime de 
urgência. Em conseqüência, passa-se imediatamente à votação da Redação Final. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
É a seguinte: 
 

PARECER Nº 145, DE 1962 
 

Redação do Substitutivo do Projeto de Resolução nº 52, de 1961. 
 

Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão apresenta a redação do Substitutivo do Projeto de Resolução nº 32, de 1961, que revoga 

o item 1, do art. 4º, da Resolução nº 24, de 1960 e dá nova redação do inciso VI, do art. 75, da Resolução 
nº 6, de 1960. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente – Ary Vianna, Relator – 
Caiado de Castro. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 145, DE 1962 

 
Redação do Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Resolução nº 52, de 

1961. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, 

promulgo a seguinte: 
 

RESOLUÇÃO Nº ... DE 1962 
 

Revoga o item 1, do art. 4º, da Resolução nº 24, de 1960, e dá nova redação ao inciso VI, do art. 75, 
da Resolução nº 6, de 1960. 
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Art.1º – O inciso VI, do art. 75, da Resolução nº 6, de 1960, passa a ter a seguinte redação: 
"Art 75 ....................................................................................................................................................... 
 
VI – O de médico, dentre possuidores de diploma expedido por faculdade oficial ou equiparada, que 

contem mais de 5 (cinco) anos de exercício na profissão médica e possuam prática hospitalar e 
especialização comprovadas." 

Art. 2º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, registrados o item I, do art. 4º, da 
Resolução nº 24, de 1960, e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (MOURA ANDRADE): – Há, sobre a mesa, requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 279, DE 1962 

 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 

distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1961 a fim de que figure na Ordem do Dia 
da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Lima Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE (MOURA ANDRADE): – Em conseqüência da deliberação do plenário, o projeto 

entrará na Ordem do Dia da próxima sessão. 
Sobre a mesa requerimento de urgência que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 280, DE 1962 
 

Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 1962, que dispõe sobre a execução orçamentária no exercício financeiro de 1962, nos 
termos do art. 5º da Lei nº 3.994, de 9-12-61. 

Sala das Sessões. 30 de maio de 1962. – Lima Teixeira, Líder da Maioria – Barros Carvalho, Líder do 
PTB – João Villasbôas, Líder da Minoria. 

O SR. PRESIDENTE (MOURA ANDRADE): – Nos termos do art. 328 do Regimento Interno, o 
requerimento será votado ao fim da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa outro requerimento de urgência que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário 
É lido o seguinte 
 

REQUERIMENTO Nº 281, DE 1962 
 

Nos termos do art. 330, letra e, do Regimento Interno, requeiro urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 18, de 1962, que fixa o número de Deputados por Estados e Territórios e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1962. – Lima Teixeira, Líder da Maioria. 
O SR. PRESIDENTE (MOURA ANDRADE): – Nos termos do art. 328 do Regimento Interno, o 

requerimento será votado ao final da Ordem do Dia. 
 

ORDEM DO DIA 
 

Item 1 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo  
nº 11, de 1959, originário da Câmara dos Deputados (nº 1, de 1959, na Casa 
 



de origem), que aprova acordo sobre-circulação internacional de material visual e auditivo, de caráter 
educativo, cientifico e cultural (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida 
na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Afrânio Lages, tendo 

 
PARECERES FAVORÁVEIS das Comissões: 

 
– de Constituição e Justiça; 
– de Educação e Cultura; e 
– de Relações Exteriores. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11, DE 1959 
(Nº 1-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Aprova o acordo sobre circulação internacional do material visual e auditivo de caráter educativo, 

científico e cultural. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado, para todos os efeitos, o acordo firmado pelo Brasil na Conferência da Unesco, 

em Beirute na sessão de 1948, e destinado a facilitar a circulação internacional do material visual e auditivo 
de caráter educativo, científico e cultural. 

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

 
ACORDO A. QUE SE REFEREM OS PARECERES 

 
Acordo para facilitar a circulação internacional do material visual e auditivo de caráter educacional, 

científico e cultural. 
Os governos dos Estados signatários do presente Acordo. 
Persuadidos de que, facilitando a circulação internacional do material visual e auditivo de caráter 

educativo, científico e cultural, .concorrerão para a livre difusão das idéias pela palavra e a imagem e assim 
favorecerão a compreensão mútua entre os povos, de acordo com os fins da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

Convieram nas seguintes disposições: 
Artigo 1º 

 
O presente Acordo se aplica ao material visual e auditivo pertencente às categorias enumeradas no 

art. 2º e que apresenta caráter educativo, científico ou cultural. 
Considera-se como apresentando caráter educativo, científico e cultural, todo material visual e 

auditivo: 
a) que tenha essencialmente por fim ou por efeito instruir e informar, pela apresentação de um 

assunto, ou de um aspecto desse assunto, ou que seja, pela própria natureza adequado á assegurar a 
conservação, o progresso ou a difusão do saber e a desenvolver a compreensão e o bom entendimento 
internacionais; 
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b) que seja ao mesmo tempo característico, autêntico e verídico; 
e) cuja qualidade técnica seja tal que não lhe possa comprometer a utilização.  

 
Artigo 2º 

 
Às disposições do artigo anterior aplicam-se ao material visual auditivo dos seguintes tipos e 

categorias: 
a) filmes, filmes fixos e microfilmes, sob a forma de negativos sensibilizados e revelados ou sob a 

forma de positivos sensibilizados revelados; 
b) registro de som, de todas as formas e de todos os gêneros; 
c) dispositivos sobre vidro, maquetas e modelos mecânicos, quadros, murais, mapas e cartazes. 
No texto do presente Acordo, todos estes tipos e categorias são designados sob o termo genérico 

"material". 
 

Artigo 3º 
 

1. Cada um dos Estados contratantes se compromete a assegurar, no que lhe diz respeito, dentro de 
um prazo de seis meses a partir da entrada em vigor do presente Acordo, a isenção de todos os direitos 
alfandegários e de todas as restrições quantitativas, qualquer que seja a sua natureza, assim como da 
obrigação de apresentar pedido de licença para o fim de importação definitiva ou temporária de material 
produzido no território de um dos outros Estados contratantes. 

2. Nada no presente Acordo autoriza a isenção das taxas, despesas, impostos ou exações 
concernentes à importação de todos os artigos, sem exceção, qualquer que seja a sua natureza ou origem, 
ainda quando se trate de artigos admitidos com franquia aduaneira; essas taxas, despesas e direitos 
compreendem, entre outros, os direitos de estatística e de selo. 

3. O material beneficiado pelos privilégios mencionados no parágrafo primeiro do presente artigo está 
isento, no território do país importador, de todas as despesas, taxas, impostos ou direitos internos, diversos 
ou mais elevados do que aqueles aos quais estão sujeitos os artigos semelhantes produzidos nesse país. 
Em tudo que concerne às leis, regulamentos ou condições de ordem interna e que afete, por um lado, a 
venda, o transporte e a distribuição, ou, por outro lado, a reprodução, a exposição e outros usos; esse 
material não gozará de tratamento menos favorável do que os artigos análogos produzidos nesse país. 

4. Nada no presente Acordo obrigará um Estado contratante a recusar estender o benefício das 
disposições do presente artigo ao material produzido em qualquer Estado que não seja parte neste Acordo, 
se tal recusa for incompatível com as obrigações internacionais ou à política comercial do referido Estado 
contratante. 

 
Artigo 4º 

 
1. Para que o material, cuja importação seja solicitada para um país contratante, goze do benefício da 

isenção prevista no presente Acordo, um certificado deve atestar-lhe o caráter educativo, científico e cultural 
dentro do sentido do artigo 1º. 

2. Esse certificado será fornecido pela autoridade governamental competente do Estado no qual o 
material tenha sido produzido, ou ainda pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura, de acordo com o § 3º do presente Artigo, e conforme os modelos anexos ao presente Acordo. 
Esses modelos poderão ser modificados ou revistos após acordo dos Estados contratantes, sob a condição 
de que essas modificações ou essa revisão estejam conformes com as estipulações do presente Acordo. 

3. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura fornecerá certificados 
para o material de caráter educativo, científico ou cultural produzido por organizações internacionais 
reconhecidas pelas Nações Unidas ou por qualquer das instituições especializadas. 
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4. Pelo exame de tal certificado, a autoridade governamental competente do Estado contratante onde 

o material deverá ser importado determinará se ele pode gozar dos benefícios das disposições do parágrafo 
primeiro do artigo 3º do presente Acordo. Essa decisão será tomada após exame do referido material e 
tendo-se em conta as estipulações do artigo 1º. Se, após esse exame, a referida autoridade tiver intenção 
de não conceder esse benefício a um material cujo caráter educativo, científico ou cultural ela conteste, 
essa intenção deverá, antes que seja tomada uma decisão definitiva, ser notificada ao signatário do 
certificado, quer seja um governo, quer seja Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura, para lhe permitir fazer, em apoio do pedido de isenção, representações amigáveis ao governo do 
país onde o material deverá ser importado. 

5. As autoridades do Estado contratante onde o material deverá ser importado poderão impor ao 
importador certas regras que prescrevam que esse material não seja exposto ou utilizado senão para fins 
não lucrativos. 

6. A decisão da autoridade governamental competente do Estado contratante onde o material deverá 
ser importado, nos casos mencionados no parágrafo 4º do presente artigo, será inapelável, mas a referida 
autoridade deverá, anteriormente, a essa decisão, levar em consideração as representações que lhe fizer o 
signatário do certificado, seja um governo ou à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura. 

 
Artigo 5º 

 
Nada no presente Acordo atentará contra o direito de os Estados contratantes exercerem a censura 

do material conforme a sua própria legislação ou de tomarem medidas de proibição ou de limitação à 
importação por motivos de segurança ou de ordem pública. 

 
Artigo 6º 

 
Cada um dos Estados contratantes enviará à Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura cópia de cada certificado por ele fornecido para material proveniente do seu território e 
informará a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura das decisões tomadas 
relativamente ao material proveniente de outros Estados contratantes que tenham pedido a sua importação 
em seu próprio território, e, em caso de recusa, das razões que a determinaram. A Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura transmitirá essas informações a todos os Estados 
contratantes publicará em manterá em dia, em inglês e francês, um catálogo do material no qual serão 
mencionados todos os certificados e decisões a ele referentes. 

 
Artigo 7º 

 
Os Estados contratantes comprometem-se a procurar em conjunto os meios de reduzir ao mínimo as 

restrições não eliminadas pelo presente Acordo e que possam entravar a circulação internacional do 
material mencionado no artigo 1º. 

 
Artigo 8º 

 
Dentro de um prazo de seis meses, a partir da entrada em vigor do presente Acordo, cada um dos 

Estados contratantes informará a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
das medidas que tiver tomado para assegurar-lhe a execução no seu território. A Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura transmitirá essas informações a todos os Estados 
contratantes à medida que as mesmas cheguem a seu poder. 

 
Artigo 9º 

 
1. Todas as divergências que surgirem entre os Estados partes no  

Estatuto, da Corte Internacional de Justiça e relativas à interpretação ou à  
aplicação do presente Acordo, com exceção das disposições dos artigos 4º e 5º, serão subme- 
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tidas à Corte Internacional de Justiça, salvo certos casos especiais nos quais as partes se entendam para 
recorrer a outra forma de solução. 

2. Se os Estados contratantes entre os quais surgir uma divergência não forem partes, ou se um 
deles não for parte no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, essa divergência será submetida, à 
escolha deles, e conforme as regras constitucionais de cada um seja a um tribunal de arbitragem, 
constituído conforme a Convenção para a solução pacifica dos conflitos internacionais, assinada em Haia 
em 18 de outubro de 1907, seja a qualquer outro tribunal de arbitragem. 

 
Artigo 10 

 
O presente Acordo será submetido a aceitação dos Estados signatários. Os instrumento de aceitação 

serão depositados perante o Secretário-Geral das Nações Unidas, que notificará o seu depósito a todos os 
membros das Nações Unidas, indicando a data em que esse depósito tenha sido efetuado. 

 
Artigo 11 

 
1. A partir de 1º de janeiro de 1950, qualquer membro das Nações Unidas não signatário do presente 

Acordo e qualquer Estado não membro que tenha recebido do Secretário-Geral das Nações Unidas 
comunicação de cópia certificada do presente Acordo poderão a ele aderir. 

2. Os instrumentos de adesão serão depositados perante o Secretário-Geral das Nações Unidas, que 
notificará o depósito e a data deste a todos os membros das Nações Unidas e aos Estados não membros 
mencionados no parágrafo anterior. 

 
Artigo 12 

 
1. O presente Acordo entrará em vigor noventa dias depois que o Secretário-Geral das Nações 

Unidas tenha recebido pelo menos dez instrumentos de aceitação ou adesão, conforme os artigos 10 ou 11. 
O Secretário-Geral em seguida preparará, logo que possível, uma ata que especifique a data na qual o 
presente Acordo entrar em vigor, nos termos do presente parágrafo. 

2. Para cada um dos Estados em cujo nome for ulteriormente depositado um instrumento de 
aceitação ou adesão, o presente Acordo entrará em vigor noventa dias depois da data do depósito desse 
instrumento. 

3. O presente Acordo será registrado no dia de sua entrada em vigor, pelo Secretário-Geral das 
Nações Unidas, conforme o Artigo 102 da Carta e os regulamentos pertinentes baixados pela Assembléia 
Geral. 

 
Artigo 13 

 
1. Qualquer Estado contratante poderá denunciar o presente Acordo após um período de três anos a 

contar da data da sua entrada em vigor no que concerne ao dito Estado. 
2. A denúncia do Acordo por qualquer Estado contratante se efetuará por uma notificação escrita 

dirigida, por esse Estado ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que informará todos os membros das 
Nações Unidas e todo os Estados não-membros mencionados no artigo 11, de cada notificação, bem como 
da data do recebimento. 

3. A denúncia terá efeito um ano depois do recebimento da notificação pelo Secretário-Geral das 
Nações Unidas. 

 
Artigo 14 

 
1. Cada um dos Estados contratantes poderá, no momento da assinatura, da aceitação ou da 

adesão, declarar que, ao aceitar o presente Acordo, não deseja assumir nenhum compromisso concernente 
ao conjunto ou a qualquer dos territórios pelos quais assumiu obrigações internacionais. Nesse caso o 
presente Acordo não será aplicável aos territórios que forem objeto de tal declaração. 
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2. Ao aceitar o presente Acordo, os Estados contratantes não têm nenhuma responsabilidade quanto 

a qualquer um ou ao conjunto dos territórios não autônomos que administram sob sua própria 
responsabilidade, mas poderão notificar a aceitação, quando de sua própria aceitação ou em qualquer 
época posterior, de qualquer um ou do conjunto desses territórios. Nesse caso, o Acordo se aplicará a todos 
os territórios mencionados pela notificação noventa dias depois do recebimento desta pelo Secretário-Geral 
das Nações Unidas. 

3. Cada um dos Estados contratantes poderá, a qualquer momento depois da expiração do período 
de três anos previsto no artigo 13, declarar que deseja que cesse a aplicação do presente Acordo seja no 
conjunto, ou em qualquer um dos territórios para os quais assumiu obrigações internacionais, seja em 
qualquer um ou no conjunto dos territórios não-autônomos que administra sob sua própria responsabilidade. 
O presente Acordo cessará, em caso semelhante, de ser aplicável aos territórios mencionados por tal 
declaração seis meses depois do recebimento desta pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. 

4. O Secretário-Geral das Nações Unidas comunicará a todos os membros das Nações Unidas e a 
todos os Estados não-membros mencionados no artigo 11 as declarações e notificações recebidas em 
virtude do presente artigo, bem como as datas do seu recebimento. 

 
Artigo 15 

 
Nada no presente Acordo impedirá os Estados contratantes de concluírem com as Nações Unidas ou 

com qualquer uma das instituições especializadas, acordos ou disposições que prevejam facilidades, 
isenções, privilégios, ou imunidades relativas ao material proveniente das Nações Unidas ou de qualquer 
uma das instituições especializadas, ou preparado sob os seus auspícios. 

 
 

Artigo 16 
 

O original do presente Acordo será depositado nos arquivos das Nações Unidas. Ficará aberto à 
assinatura em Lake Sucess de 15 de julho a 31 de dezembro de 1949: O Secretário-Geral das Nações 
Unidas remeterá cópias autênticas do presente Acordo a cada um dos membros das Nações Unidas e a 
todos os outros governos que possam ser designados após acordo entre o Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas e o Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura. 

Em fé do que, os plenipotenciários infra-assinados, após haverem depositado os seus plenos 
poderes; achados em boa e devida forma, assinaram o presente Acordo, cujos textos francês e inglês farão 
igualmente fé, em nome dos seus respectivos governos e nas datas que aparecem das suas respectivas 
assinaturas. 

 
PROTOCOLO E ASSINATURA 

 
No momento de proceder à assinatura do Acordo para facilitar a circulação internacional do material 

visual e auditivo de caráter educativo, científico e cultural, os plenipotenciários abaixo assinados convieram 
no que se segue: 

1. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas anexará ao texto original do Acordo os 
modelos de certificados previstos no artigo IV, os quais são submetidos à aprovação dos Estados-membros 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, logo que eles lhe forem 
transmitidos para esse fim pelo Diretor-Geral dessa organização. O Secretário-Geral preparará, então, uma 
ata para esse efeito e dirigirá aos governos dos Estados interessados cópia da ata e dos modelos de 
certificados que lhe houverem sido transmitidos. 

2. Até a conclusão do acordo previsto no art. 16, o Secretário-Geral transmitirá cópias autênticas do 
Acordo aos Estados não-membros que lhe forem designados pelo Conselho Executivo da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

Em fé do que, os plenipotenciários assinaram o presente Protocolo, que é redigido em inglês e em 
francês, fazendo igualmente fé as duas versões, nas datas que aparecem diante de suas respectivas 
assinaturas. 
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GOVERNO DE ORIGEM: 
 

Certificado 
 

Expedido conforme o artigo IV do 
 

ACORDO PARA FACILITAR A CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL DO MATERIAL VISUAL E 
AUDITIVO DE CARÁTER EDUCATIVO, CIENTIFICO E CULTURAL 

 
EXPEDIDO PARA (nome): 
ENDEREÇO COMPLETO: 
1. Natureza do material: 
2. Título: 
3. Língua (s): 
4. Dimensões: 
5. Característicos externos: 
 
6. Peso: 7. Ano de produção 
8. Produtor ou firma produtora (nome e endereço): 
9. Assunto ou conteúdo: 

 
O Governo atesta que o material acima descrito apresenta caráter educativo, científico ou cultural, no 

sentido do artigo 1º do Acordo acima indicado  
 

EXPEDIDO PARA: Selo  
 Oficial  
 da autoridade  
DATA: governamental  
 Funcionário que 
 preencheu o 
 certificado 

 
INSTRUÇÕES 

 
Expedido para: nome do detentor (pessoa ou organização) dos direitos de reprodução do material. 
1. Natureza do material: filme, filme fixo, microfone, diapositivos de vidro, modelos, quadros murais, 

mapas, cartazes, registros sonoros. 
2. Título: para os filmes no caso de filmes não montados, dar o título provisório com a indicação (TP); 

no caso de filmes cujo título foi modificado, dar as duas versões dos títulos. 
3. Língua (s): para os filmes: no caso de filmes com subtítulo, indicar a língua do texto falado e a dos 

subtítulos. 
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4. Dimensões: 
a) Filmes: número de bobinas, duração de projeção, comprimento em pés ou em metros, formato (8 

mm, 9,5mm, 16mm ou 35mm). 
b) Filmes fixos: comprimento em pés ou em metros, imagens simples ou duplas, número de imagens. 
c) Microfilmes: imagens simples ou duplas, número de páginas ou de imagens reproduzidas. 
d) Diapositivos de vidro: número, formato: 50x50mm (2" x 2"), 83 x 83 mm 31/4 x 31/4), ou 83 x 100 

mm (31/4 x 4"). 
e) Modelos: número e dimensões. 
f) Quadros murais, mapas e cartazes: número e dimensões. 
g) Registros sonoros: diâmetro ou comprimento; número de voltas por minuto (para os discos), pés ou 

metros por minuto (para fitas); duração (para os discos e fitas). 
5. Característicos externos: 
a) Filmes: positivos ou negativos, em preto e branco ou em cores, mudos ou sonoros. 
b) Filmes fixos: positivos ou negativos, em preto e branco ou em cores, mudos ou com 

acompanhamento sonoro. 
c) Diapositivos de vidro: positivos ou negativos, em preto e branco ou em cores. 
d) Modelos: fixos ou móveis. 
e) Quadros murais, mapas, cartazes: em preto e branco ou em cores, para utilização como se 

encontram ou como originais a serem reproduzidos. 
f) Registros sonoros: discos, filmes ou fitas, para utilização como se encontram ou como originais a 

serem reproduzidos. 
 
Item 2 
 
Discussão única do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nº 93, de 1962 

(nº de origem 36/62) pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado a escolha do Diplomata 
Sylvio Ribeiro de Carvalho, para a função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Governo do Equador. 

 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem nº 

101, de 1962, pela qual o Sr. Presidente da República submete à apreciação do Senado a escolha do Dr. 
José de Aguiar Dias para o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos. 

Estas duas matérias deverão ser votadas em sessão secreta, segundo determina o Regimento 
Interno. 

Solicito dos Srs. funcionários as necessárias providências nesse sentido. 
(A sessão transforma-se em secreta aos 20 minutos e volta a ser pública aos 50 minutos.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Está reaberta a sessão. 
Na hora do Expediente foram lidos dois requerimentos de urgência, que receberam os nºs 280 e 281. 
Em votação o Requerimento nº 280. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram ficar sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 



– 427 – 
 
O SR. MEM DE SÁ (Pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Vai-se proceder à verificação de votação, solicitada pelo 

nobre senador Mem de Sá. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam o requerimento. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que aprovaram o requerimento e levantar-se os que o rejeitam. 

(Pausa.) 
Votaram a favor do requerimento, 12 Senadores, e contra 2. 
Não há quorum regimental sequer para prosseguimento da sessão. A matéria fica adiada. 
Designo para a próxima sessão a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

1 
 
Discussão suplementar (art. 275-A, do Regimento Interno), do Projeto de Lei da câmara nº 138, de 

1961, (nº 493, de 1959, na Casa de origem), que concede aos radialistas aposentadoria integral aos trinta 
anos de serviço (em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento Interno, em virtude 
do Requerimento nº 157 de 1962, aprovado na sessão de 27 de abril), tendo: 

PARECER, sob nº 137, de 1962, da Comissão de Redação, oferecendo a redação do substitutivo 
aprovado em 9 de maio. 

 
2 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 280, de 1962, em que os Srs. Senadores Lima Teixeira, 
Barros Carvalho e leão Villasboas, líderes, respectivamente, da Maioria, do PTB e da Minoria, solicitam 
urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 
1962, que dispõe sobre a execução orçamentária no exercício financeiro de 1962, nos termos do art. 5º da 
Lei nº 3.994, de 9 de dezembro de 1961. 

 
3 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 281, de 1962, em que o Sr. Senador Lima Teixeira, 
Líder da Maioria, solicita urgência nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei da Câmara nº 18, de 1962, que fixa o número de Deputados por Estados e Territórios e dá outras 
providências. 

 
4 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1961 (nº 4.654, de 1957. na Casa 

de origem), que eleva o Território do Acre à categoria de Estado e dá outras providências (incluído em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior a requerimento do Sr. 
Senador Lima Teixeira), tendo: 

PARECERES (nºs 140, 141 e 142, de 1962), das Comissões: 
– de Constituição e Justiça; 
– de Economia; 
– de Serviço Público Civil; e 
– de Finanças. 

 
5 
 

Primeira discussão (1º dia), do Projeto de Emenda à Constituição nº 3, de 1961, que modifica o § 1º 
do art. 191 da Constituição (aposentadoria aos 30 anos de serviço), tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 354, de 1961, da Comissão Especial. 
Está encerrada a sessão. 

(Encerra-se a sessão à zero hora e 55 minutos.) 


