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APRESENTAÇÃO
Deputado Nelson Marchezan
Presidente da Câmara dos Deputados
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A edição da sêrie "Perfis Parlamentares" pela Câmara dos Deputados
tem profunda significaçlo, porqu;mto representa um esforço a mais - e
frutuoso, temos cene~:- no sentidO'd~ pôt~ relevo o nome, a obra e a vida
daqueles que por sua.atuaÇlo nesta ~a4,ó;Çongresso Nacional se tenham
distinguido.
..
·.
·. ~·.
A Cãmara-.®s~Deputados, com'() ~çameittQ c:lo presente volume de
"Perfis Parlamentares'',-11á p~·ª.$JP.,.Série, cuja repercusslo
tomou-se digna dos ~clogiot, .pcN'qUI':V~puessaltar o inolvidável esforço
de ex-companheiros que muitQ.·~ pelb engrandecimento do Poder
Legislativo.
A Câmara dos Deputados reaviva, no cenário brasileiro, com fundamento na açlo parlamentar de alguns de seus mais ilustres membros, o que tem
sido, ao longo de mais de 150 anos, a contribuição do Poder Legislativo,
acentuadamente a desta Casa do Congresso Nacional, na vida politica, social e
econõmica do Pais.
Reunindo discursos selecionados, pareceres e projetos mais significativos, e procurando mostrar a participaçlo e influblcia no esclarecimento e
solução de problemas nacionais, ou ainda por outros aspectos que hajam
distinguido esses representantes do povo brasileiro como personalidades
excepcionais de nossa história e de nossa cultura, os "Perfis Parlamentares" ido
por ceno fazer com que as novas gerações se apercebam melhor do papel que,
como instituição, cabe ao Legislativo desempenhar.
Ao lado da dimenslo histórica, o ponto de referência será principalmente o da atuação parlamentar, ou seja, o do legislador.
Esse trabalho, sem dúvida, haverá de interessar a polfticos, a pesquisadores, a estudiosos de nossas instituições, aos meios acadêmicos, pois, a par do
valor intrlnseco dos discursos selecionados, há informações para muitos
inédiw.
A Câmara dos Deputados cumpre uma relevante função cultural, ao
mesmo tempo em que divulga a contribuição que, como instituição, tem dado
para o estudo e a solução de problemas nacionais, no passado como em nossos
dias.
É a palavra que se faz sentir mais nitida: para a grandeza e o fortalecimento do Poder Legislativo, a cuja tarefa nlo faltaram o exemplo e a obra dos
que já foram e que slo lembrados para sempre, pela Câmara dos Deputados.
Slo confiados a polfticos, a escritores, a cientisw polfticos e a
professores universitários os trabalhos de seleçlo dos discursos e demais

<' . . ' .
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matérias que integram o volume, além de uma introdução que visa a estabelecer
uma ponte entre as figuras perfiladas e as novas gerações interessadas em
conhecer o Poder Legislativo.
Atendendo a convite desta Presidência, o Prof. Marálio Marques Moreira
encarregou-se dos trabalhos de introdução e seleção dos textos deste volume,
cuja cultura concorreu para um trabalho do mais alto nfvel.

Prettidérite

DADOS BIOGRÁFlCOS
30-10-1911
1928
1931

3-1932

11-1933

6-2-1984
De 1982
1937
1937

- Nascimento, no Jtio de Janeiro, filho de Raul de San Tiago
Daritas e Violeta de Mello. San Tlllgo Dantas.
- Ingressa na Faculdade de Direito da. Uniyersidade do Rio de
)aneiro. . , ..
. . .. . .
' ·
Reda.tor-Chefe do jornal A Razão que se fundou em São
Paulo, naquele ano, e que foi ~xnpastelado e incendiado em
23 de maio de 1932.
·
· '
- Oiplomação em Direito pela F~<fa<le Nacional,de Direito
d() ,Rio de Janeiro., . · . • · . · · · : .
·
- Oficial de Gàbinete do primeiro Ministro da Educação e
. Saúde, Francisco Campos.
- Nomeaçlopara a Çátedra Interina de Legislação e Economia
· Polttica·da Faruldade.de Arquitetura.
·
.
- A partir de novembro' d~ '1938, passa a ser, junto com Hélio
VJaJUla, um dos redatores-éhefes. da lleiJista Econômica, órgão
oficlal dâ Caixa Ecoriômica Federal.
- Casamento <:om Edni~ d~ Carvalho Brandão.
a · - Participação na Açà<) lnteg~-aÜstá: ~rasileira.

- Efetivaçao, por concurso, na Cátedra da Faculdade Nacional

de Arquitetura.
·
. 1989 · · .... · No~ para ·Pràfêssor de Instituições de Direito Civil e
Comercial da. endo Faculdade de Ci~ncias Econômicas e
Administrativas, transformada, posteriormente, em Faculdade Nacional de Ci~as Econômic::asda Universidade do

Btasil.'
Por concuno, torna-:se ·.Catcdrááco. de Direito ·Civil da
Fac::Wdade.Nacional de Direito da· Universidade do BrasiL
1941 . - Professor de Dimto Romano na Pontiftcia Universidade
Católica do Rio de janeiro, desde. $ua fundação.
De 1941 a - Oire~r da F~<b4e Nacional d,e Filo~fia da Universidade
1945
do BrasiL
9-1943
- Delegado brasileiro à I Confer~n~ de Ministros da
Êducaçío das Repúb~i~ 1,\meri~; no Panamá.

30-8-1940

-
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- Delegado brasileiro à IV Reunilo da Consulta dos Chanceleres Americanos, em Washington, D.C.
1-1952
- Membro da Cone Permanente Internacional de Arbitragem,
em Haia.
81-8-1952 a - Diretor do Banco Moreira Salles S.A
8-1951

80-8-1957
8-1952

- Jurisperito da ONU no Comit~ sobre Obrigações Alimentar~ e Execuçlode Sentenças no'tsà'àngeiro, em Genebra.
1958
- Delegado do Brasil à III Reunilo do Conselho Interamericano dejurisconsultos, em Buenos Aires.
1954
- Comelheiro da Delegaçlo Braspeira à Jy Reunilo do Conselho tilterainericano Polttieo e Social, no Rio de Janeiro.
1'955 a - Membro e Presidente, a partir de'l2 'de maio de 1955, da
1958
Comisslo Jurldica Interamericana, com, sede no Rio de
Janeiro.
·
8-1957 a - Proprletirio e Diretor do }01711d do ·commercio, no Rio de
2-4-1959
J~eiro.
. •. ·
.. ,
1958
- EleiÇio para Deputado FCderal pelo PrB de Minas Gerais.
1959 a - Primeiro mandato de Deputado Fed~.

1968
12-8-1959 a 18-8-1959
l.0-5-1960
1960
-

Conselheiro da Delegaçlo B~ileira .à V Reunilo de Consulta dos. Chanceleres Am~os, ein Santiago do Chile.
Vic~rresjdente ~ Comísslo EUc;Utiva do PTB.
Candidato, sem ~xito, nas eleiç(>es a Yiçe-Governador de
Minas Geràis, na chapa ~é Tm~o Neves.
1961
- Indicaçlo. pel~ Presi.~tej~o Qwldro$, para a Chefia da
Del~ Permanente do Brasil na ONU e renúncia ao
·· mandato de Deputado Federal, 'em 24 de agosto.
11-9-1961 a - MinistrO das Relações Exteriores no Goyerno Parlamenta8-7 -1962
rista de Tancredo Neves, senclQ Pr~ente Joio Goulart.
- Co1119 Ministro do Exterior, chefifl.a.Ddegaçlo brasileira à
VIII Reunião de Consq,lta dos Chanceleres Americanos em
Pum.._ Del Este, reali~ viageAS5à A.rgentjpa. Uruguai, Sufça,
Pollmia,.Israel e Y,atican(), eaçompanha o Presidente João
Goulan aos Estados Unidos e ao México.
6-1962
- lndicaçlo:para presidir b·Co~o de Ministros do Governo
Parlamentarista de Joio Gc>ulan, sendo derrotado na Cãmara:~dos Deputados, nas sess6et de 27/28 de junho.
- Reeleição para Deput.ádo Federal pelo PI'B de Minas Gerais.
24-1-1968 a - Ministro da Fazenda· do Governo Presidencialista de João
16-6-1968
Goulart.
- ·vi<:~ Presidente da Comissão de Cóhstítuição e justiça da

Clmara dos Deputados.
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80-1-1968
8-1968
1968
6-9-1964

- É escolhido primeiro "Intelectual do Ano", Prêmio Juca
Pato, pela União Brasileira de Escritores.
- Como Ministro da Fazenda realiza viagem oficial aos Estados
Unidos.
- É eleito "Homem de Visão 1968" e, na ocasião em que
recebeu o prêmio, profere memorável discurso.
- Morre no Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO
A VIDA E OBRA DE SAN TIAGO DANTAS
Marálw Marques Moreira

O CONTEXTO SOCIAL
Ao iniciar o primeiro de dois ensaios pelos quais renovou de maneira
profunda a compreensão critica do papel de Rui Barbosa no processo de
reforma da sociedade brasileira de seu tempo, caracterizado pela "ascensão da
classe média", San Tiago nos legou ensinamentos que bem se aproprianl ao
esforço de melhor conhecermos o seu pensamento:
"a lição de um grande homem- dizia San Tiago- não atinge· à
plenitude da eficácia, senão quando, por um ato de raciodnio, o
excluimos de nossa subjetividade, para o contemplarmos, na
objetividade de sua posição histórica, pensando e agindo como
pessoa dramática da sociedade ern que viveu. Só então se desprende
dele, livre para sempre do perigo de envelhecer, o modelo que nos
pôde legar, o sentido universal, que nele pressendamos, mas nlo
formulávamos" 1.
Leitor assfduo dos grandes sociólogos do conhecimento- Max Weber,
Scheler, von Martin, Karl Mannheim -, ele bem sabia que não se tratava da
objetividade só possfvel- e mesmo assim parcialmente- nas chamadas ciências
exatas, mas, sim, de esforço sistemático, embora sempre sujeito a imperfeições
conscientes ou não, de colocar a personalidade estudada no contexto de sua
sitUação histórica e procurar aferir até que ponto seu pensamento e sua
atividade pública refletiram imperativos da sociedade de então e incorporaram,
dando-lhes forma e expressão, impulsos vitais do processo social de que
participou.
Compreendia, também, que esse esforço critico reflete "sempre o
estado atual de um laborioso e permanente processo de trocas entre ele (i.e. 1o.
objeto estudado) e o espfrito que o considera"2. O inevitável engajamento do
observador no debate de idéias da personalidade pública que se propõe apenas
a apresentar se toma ainda mais incontomáve~ quando privilegiado com
proflcua relaçlo de trabalho, estudo ou amizade, que passaria a inspirar sua:
I. San Tiago Dantas, "Rui Barbosa e a Renovaçlo da Sociedade" in Figuras do Direito. Rio dej aneiro,
Livraria José Olympio Editora, 1962, p. 28.
2. San Tiago Danw, D. QFtott: Um apólogo da alrM ocidental. Rio de janeiro, Livraria Agir Editora,
1948, p. ll.
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própria maneira de encarar o mundo, como aconteceu a tantos que se
beneficiaram do contato pessoal com o pensamento de San Tiago Dantas.
Não é fácil tentar esboçar, mesmo que precariamente, as características
da época em que San Tiago esteve presente, por suas idéias e sua ação, na vida
brasileira. Tratava-se de perlodo que, como todos os momentos de transição,
apresentava forças rapidamente cambiantes, aspectos os mais variados, sinais
muitas vezes contraditórios. Acresce que a maioria dos dilemas sobre os quais
se debruçou, muitos dos impulsos que interpretou, não poucas dúvidas que o
atormentaram, continuam vivos na sociedade de hoje, de modo que o contexto
social em que se situava, em vários de seus setores mais importantes, ainda
coincide com a problemática brasileira de nossos dias.
Fiéis, entretanto, à linha mestra a que nos propusemos desde o inicio
desta exposição, a de procurar utilizar sempre que possivel as próprias palavras,
o próprio método e os próprios conceitos de San Tiago, para expor-lhe a vida e
a obra, sem pretensão a rigor metodológico extremado, extrairemos de uma das
últimas conferências que pronunciou, a 20 de março de 1964, a análise da
conjuntura social de sua época, que traçou dias antes da ruptura politica que
pressentiu com tanta clarividência e que tentou evitar pelo esforço de
esclarecimento e mediação a que se dedicou com empenho, dentro da linha que
lhe era tão própria, de fugir a qualquer radicalização politica. Eis como
apresentava, então, os traços caracterlsticos da "fase tumultuária" de transição
para o take off do desenvolvimento econômico, que transformou" a "sociedade
brasileira (que) até o inicio da década dos 40 configurava nitidamente o tipo de
sociedade tradicional":
1. 0 ) a implantação acelerada, nos anos de guerra e imediato após
a guerra, da industrialização no Centro-Sul do pais;
2. 0 ) a falta de investimentos proporcionais, feitos anteriormente
ou paralelamente, em educação, saúde, ciência e organização;
3. o) a ascensão politica do proletariado urbano e da classe média,
ao terminar, com o fim da guerra, o regime instituido em 3 7, e
restabelecer-se o sistema democrático representativoS.
O AMBIENTE FAMILIAR
Nascido no Rio de Janeiro a30 de outubro de 1911, onde também viria
a morrer, em 6 de setembro de 1964, Francisco Clementino San Tiago Dantas
descendia de familia de militares. O avô paterno, seu homônimo, havia
combatido na Guerra do Paraguai e, após receber a insignia de Cavaleiro da
Ordem da Rosa, foi deputado provincial no Rio Grande do Sul. Seu pai, o
almirante Raul de San Tiago Dantas, comandou o cruzador Minas Gerais,
S. San Tiago Damas, "Aula Inaugural proferida a 20 de março de 1964 na Faculdade de Filosofia
da Universidade do Brasil" in Palavras de um Professor. Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 188.
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durante a Segunda Guerra Mundial, e a esquadra, mais tarde, enquanto sua mãe,
D. Violeta, era filha do General Filipe José Correia de Mello, que comandou a
força pública de Minas Gerais, terra que tanto estimou e que viria a representar
na Câmara dos Deputados. O ambiente familiar em que se formou deve ter
influido para a compreensão a que chegou do fenômeno de afinidade eletiva
pela qual as Forças Armadas se identificaram com a classe média emprestandolhe, inclusive, a força necessária para a transformação social a que aspirava.
Foi justamente no seu magistral ensaio, de 1949, sobre "Rui Barbosa e a
Renovação da Sociedade", que San Tiago, após descrever o "periodo de
industrialização incipiente que se inicia", no último quartel do século XIX,
"sob o signo da iniciativa particular", aduz:
"Mas esse rudimento de burguesia não seria capaz de alterar a
estrutura da sociedade. A classe média nascente, a que se incorporam empregados e funcionários, vai buscar toda a sua composição
numa nova força: o Exército nacional."
E após ressaltar que não se tem dado "o relevo devido a esse fato capital
de nossa história: a identificação do Exército com a classe média", conclui:
"Se é verdade que entre nós a classe média não surge com a
estruturação econômica robusta que lhe daria tanta influência no
destino de outras sociedades, é também certo que essa deficiência
surge compensada pela concentração de força politica, proporcionada pelo surgimento de um verdadeiro poder novo: o militar"4.
OS ESTUDOS E O DESPERTAR DO INTERESSE CULTURAL
Enquanto o seu pai comandava a unidade naval de Pirapora, San
Tiago realizou seus estudos secundários em Belo Horizonte, onde freqüentou
os meios estudantis da cidade, constituídos, sobretudo, de universitários com
incipientes interesses culturais, e já se destacava, com Gabriel Passos e Gustavo
Capanema, no grupo de "estudantes famosos( ... ), apontados com admiração e
inveja" 5 . Em seguida, acompanha a farnilia para o Rio deJaneiro, onde cursou a
Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, de 1928 a 1932. Pelo que testemunham
seus colegas ou contemporâneos de então- Thiers Martins, Américo Lacombe,
Antonio Galotti, Hélio Vianna, Octávio de Faria, Chermont de Miranda,
Virúcius de Moraes, Gilson Amado-, San Tiago distingue-se desde cedo, pela
4. Figuras do Direito, p. 26. A tese, que permitiu uma reinterpretação esclarecedora da história
brasileira, a partir ao menos de 1870, só recentemente vem sendo contestada à luz de pesquisas e
conceitos anaUticos mais modernos. Veja Simon Schwartzman, Base do Autoritarismo Brasileiro. Rio de
Janeiro, Campus, 1982, p. 19.
5. Cf. o depoimento de Cyro dos Anjos em A Menina do Sobrado. Rio de Janeiro, Livraria José
Olympio Editora, 1979, p. 204.
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sua· capacidade de anAlise e facilidade de expressão, dentro dessa geração,
generosamente dotada em termos intelectuais. ·
No seio do Centro de Estudos jurldicos e Sociais, organismo que
congregava uma elite de alunos da Faculdade, dependendo o acesso ao quadro
social de apresentação de tese, San Tiago é o relator de uma comissão,
constituída em 1929, para realizar um inquérito sobre a sociologia brasileira,
tendo como centro de interesse o "problema de formação da nacionalidade".
Embora não preenchendo, talvez, a dimensão do ambicioso projeto de
pesquisa a que se propôs, a comissão constituída, também, por Américo
Lacombe, presidente, Hélio Vianna, secretário, e, a partir do ingresso no
Centro, em 27 de junho de 1930, também por Octávio de Faria, apresenta seu
Relatório na Sessão Solene de 1. 0 de outubro de 1930,- pela palavra de San
Tiago, relator, publicado na Revista de Estudos jurúlicos e Sociais, o órgão dos
estudantes em maio de 19316.
Prefaciando o documento, em maio de 1931, o Presidente do Centro,
Vicente Chermont de Miranda, critica a Revolução de 30 e sustenta as novas
tendências politicas, autoritárias e nacionalistas:
"A Revolução, realizada por correntes heterogêneas e até mesmo
antagõnicas, sem uma fone ideologia, que lhe norteasse a atividade,
sem amparo outro que o da força, sempre precário e passageiro, viase frente a frente com uma realidade bem diversa da que se esperava,
bem mais complexa e mais séria do· que supunham os ingênuos
pregadores liberais( ... ). Mas a Revolução se debate em vão, em face
de seus problemas. Seja pela ausência de fundamento ideológico
forte, seja pela derrocada do principio da autoridade (... ). Felizmente, porém, já se esboça um movimento de reação, caracterizado
pelas afirmações nacionalistas, pelo combate ao mimetismo pernicioso que já tanto tem desgraçado este pobre pais, pelo desenvolvimento dos estudos brasileiros, por toda uma mentalidade nova,
cheia de fé e entusiasmo"?.
O Inquérito, propriamente, consiste num detalhado plano geral de
problemas a estudar, arrolados de maneira sistemática e bastante minuciosa, e
encabeçado por Introdução de lavra de San Thiago. Este ressalta que "a
Comissão procurou manter o mais possível o ecletismo doutrinário na sua
elaboração", e aponta seis ordens de problemas em torno dos quais se
agrupariam as pesquisas planejadas:

6. Hélgio Trindade,lnttgralismo. Slo Paulo, Difel, 1974, pp. 108-111.
7. "Inquérito de Sociologia Brasileira" in Revista de Estudosjundicos e Sociais 2 (5), maio de 1951, p. 4.
Hélgio Trindade atribui o teXto t própria Comissão, embora ela tivesse entregue seu trabalho dois
dias antes que a Revolução de 50 estourasse, em 5 de outubro de 1950.
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"Os qué dizem' com o meio tisico- mesol6gicos, os que se referem
ao homem - visto no seu valor de adaptaçlo biológico e socialproblemas étnicos, os éticos; que compreendem os problemas resultantes do simples fator moral e do fato r religioso, os econômicos, que
tanto se referem à produção, como ao cornêi'cio e ao trabalho, os
politicos que formam a trama mais completa, e os çrdturais, olhando a
formação brasileira no seu aspecto artistico, literãPo e ftlosófico."
Embora trabalho coletivo, a amplitude da problemática referida dá

bem idéia da globalidade de conhecimentos e interesses que sempre viriam a
caracterizar o pensamento de San Tiago. E nlo só a diversidade lhe é
caracteristica, como a busca de um "espirito unificador" que coordene o
pensamento brasileiro e que inspire "as diretrizes de nossa orientação politica e
que nascerá dos fatos históricos da (nossa) formação social"8.
Unidade a partir da diversidade, que inscreve em seu Ex-libris: Ab multis
ad unum.
Na época, San Thiago também colaborou na Revista Hierarquia, que
além de futuro~ dirigentes e intelectuais integralistas (Plinio Salgado, Hélio
Vianna, Antônio Galotti) reuniu também monarquistas "patrianovistas" (Sebastito Pagano), lideres católicos (Tristão de Athayde, Sobral Pinto, Leonel Franca),
e homens politicos e historià.dores de correntes diversas (Joto Neves da
Fontoura, Lidnio Cardoso, Pandiá Calógeras, Barbosa Lima Sobrinho).
Igualmente, contribufa com coluna sobre a vida universitária e o
movimento editorial para uma revista cultural, de tendência eclética, para a
qual também escreviam figuras do mundo antes artistico e literário, como
Mário de Andrade, Marques Rebelo, Cornélio Penna, Perilo Gomes, Miguel
Osório, Agripino Grieco, Augusto Frederico Schmidt, As Novidades Literárias. No
primeiro número, discutiu a reiviridicaçto que nto perdeu ati.talidade, a
participação efetiva dos estudantes na ad~nistraçlo universitária:
"Há uma única medida que parece interessar aos estudantes
brasileiros: fazer-se representar na administração das escolas. De
modo que o caminho aberto à definição da mentalidade nacional é o
da democratização do regime universitário, da adoçio integral dos
prindpios do governo representativo.'•
De acordo com o seu modo de ver de então, não concorda integralmente com a aspiração esn\dantil, mas não lhe é insensfvel, terminando por
propor, o que é próprio a sua natureza. uma solução intermediária. Aponta,
assim, para.
" o papel de classe universitária, com o seu conjunto de
interesses, preconceitos e idéias, cuja força nto poderá deixar de
8. Ibid, pp. 7 e 6.
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contar na atividade administrativa escolar. Sem que isso obste para o
fazer 'dirigir', é preciso que pese na ·'direção que lhe é dada'. O
que a meu ver se resolverá pela atribuição a um órgão de classe, de
competência consultiva e mesmo deliberativa, em matérias definidas em regulamento".
A razão que aponta é reveladora da concepção que tinha da relação elite
versus massa, que viria rever, posteriormente, assim como da articulação entre
"vontade" e "verdade":
"o exame dos fatos nos prova que a 'verdade' não coincide
senão ocasionalmente com a ' vontade ', e que são antes as elites
diferenciadas das massas que melhor conhecem e realizam a
'verdade" 9.
Data do mesmo ano de 1930, quando tinha apenas 19 anos e ainda
cursava o 3. 0 ano da Faculdade, trabalho que Tristão de Athayde considera
precursor do papel que San Tiago exerceria com invulgar brilho e inteligência.
Nelle erige Joaquim Nabuco a objeto de sua precoce capacidade analítica,
justamente aquele que, nas palavras do próprio Athayde, havia sido "o
primeiro que, sendo um puro rebento da cultura em sua expressão mais
completa, tentou cruzar a linha de divisória e ir às massas escravas para desatarlhes os cordões de isolamento" 1o.
Na Ordem, órgão do Centro D. Vital, fundado por Jackson de
Figueiredo e que Alceu de Amoroso Lima passara a dirigir desde o ano anterior,
por força da morte de Jackson, San Tiago também publicou em 1930, e nos
anos seguintes, vários artigos que revelam o amplo espectro de suas inquietações culturais e politicas e sua preocupação com a questão social.
Em um deles, que reproduz resenha originalmente publicada em O
jornal sobre o "Esboço de uma Introdução à Economia Moderna", do próprio
Amoroso Lima, já realça alguns temas que lhe seriam caros em toda a sua
trajetória intelectual e que me parecem não ter perdido atualidade até hoje.
Destaquemos três dessas proposições como exemplos eloqüentes.
Na primeira se insurge contra o pensamento social que começava a
preponderar entre nós, de caráter meio empírico e determinista, baseado em
sociologia antimetaftsica, ou então em metafisica meramente naturalista.
Na segunda, que considera, concordando com Amoroso Lima, que
"dentro da simples economia não se achará nunca uma solução
total dos problemas materiais, que assoberbam e ameaçam a
civilização moderna" 11.
9. As Novidades Literárias. Ano I, n. I (julho de 1980) p. 2.
10. Alceu de Amoroso Lima, Companheiros de Viagem. Rio de janeiro, Editora José Olympio, 1971,
p. 225.
li. A Ordem, junho/julho 1980, p. 258.
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E, arrematando a observação final do artigo, revela aspiração que
percorrerá toda sua trajetória inteleaual, a busca da globalidade: "as verdades
parciais já não contentam"l2,
·
Declarando, expressamente, viver "fora da Igreja, fora do Corpo de
Cristo", a que só retomaria nos momentos finais de sua permanência terrena,
San Tiago sente-se, não obstante, atrafdo pelo mistério da Providência e, em
ensaio primoroso sobre Mauriac, de setembro de 1934, identifica inspiração,
que a ele também se apropria:
"A Mauriac é o silêncio de Deus que traz a sua grande dor
criadora. Ele é o que concebe a chama de uma sociedade sem
profecia" 15.
É por isso que, retomando o tema que já abordara na resenha
mencionada, conclui artigo sobre o "Conceito da Sociologia'~ com a sentença
"de que toda ciência começa numa metafisica"14.

A PRIMEIRA FASE DE ENPAJAMENTO POLÍTICO
É esta busca de um dom espiritual que, numa época de radicalizações
ideológicas e de um" cientismo" empiricista, o afasta das soluções materialistas
ou cientificistas e parece atrai-lo a certos aspeaos do fascismo, de um lado, e do
catolicismo, de outro, embora se confessando "fora da Igreja".
É o que ressalta claramente o artigo "Catolicismo e Fascismo", que
começa com uma epígrafe esclarecedora daquele anseio por um "espirita
animador":

"au delà de ces organismes essentiels, qu'il faut substituer à
d' autres radicalement viciés, la plus grande part de institutions
sociales modemes peut rester à peu prês intaae en sa struaure et
même rendre plus de services à l'avenir à condition seulement d' en
changer 1' espirit animateur''l5.
Elogia a asserção de Mussolini de que "a organização sindical fascista
faz aceitar o principio da colaboração de classes", que atribui a seu "fundo
espiritual cristão", mas, considera, por outro lado, que "o finalismo nacional, o
fundo doutrinário do fascismo é o que há de ~mero, meramente contemporâneo, na sua filosofia social".
·
E corrige ainda mais severamente os seus próprios arroubos de
entusiasmo, com a contundente condenação de que:
12. Ibid, p. 259.
15. Ibid, setembro 1934, p. 36.
14. A Ordem, junho/julho 1930, p.
15. A Ordem, janeiro 1931, p. 36.

202.

27

"o fascismo não conta com o fato r moral. unificador e harmonizador, na medida em que contraria o estado cristão e tem de
compensar em violência politica o que não está controlado pela força
mora1"16.
Finaliza propugnando, para enfrentar a crise mundial que então se
desdobrava em toda sua gravidade, que a economia da produção, fruto do
liberalismo, a cuja responsabilidade debitava os problemas de então, fosse
substituída por "uma economia de consumo, que conduziria naturalmente ao
justo preço e reajustaria as forças produtoras mundiais".
E conclui enfático:
"Mas uma reforma destas só moralmente se poderia começar, e é
ai que o fascismo pára É ai também que o Cristianismo poderia
começar, para continuar.''
Foi após a Revolução de 1930 que Plínio Salgado estabeleceu contatos
com um grupo de intelectuais do Rio, a que pertenciam San Tiago e a maioria
de seus companheiros do Centro de Estudos Jurldicos e Sociais17. A Revolução
se inseria em contexto de crise econômica no Brasil e no mundo, de acirrada
polarização ideológica, de escalada dos autoritarismos populistas na Europa e
de aparente falência e reavaliação agônica dos liberalismos politico e econômico,
de que eram paradigmas a derrocada da frágil República de Weimar e o crash
econômico-financeiro a nivel mundial.
O engajamento de San Tiago no novo ideário em fermentação
apresentado por Plínio Salgado pode-se medir pelo fato de que, já em abril de
1931, quando iniciava o quarto ano de Direito, partia para São Paulo a fim de
dedicar-se,junto a Alfredo Egydeo de Souza Aranha, à fundação do jornal A
Raz.ão18 a ser dirigido por Plínio Salgado, e do qual ele seria Redator-Chefe.
O jornal não iria durar mais de um ano, pois a 28 de maio de 1932 seria
empastelado e incendiado pelos adeptos da Revolução paulista, mas sua
existência, embora efêmera, constituir-se-ia em passo decisivo para a formação
da Ação Integralista Brasileira Nas palavras de Trindade, Plínio Salgado
publicaria:
"mais de 300 artigos, fixando as bases ideológicas do integralismo e estabelecendo contato político entre um grupo disperso de
intelectuais e.de homens de ação em diversas regiões do pais" 19.
16. Ibid, p. 40.
17. Cf. Trindade, p. 109.
18. Cana a Américo J. Lacombe, no arquivo deste.
19. Trindade, pp. 88 e 89.
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·
A participação de San Tiago Dantas, também, é intensa e seus artigos
publicados no A Razão estão a merecer análise sistemática. Dos que tive ocasião
de ler no arquivo de Plínio Doyle, ressalta nitidamente a preocupação de San
Thiago com a questão social, que seria tema permanente de sua reflexão,
embora àquela época preconizasse soluções paternalistas e corporativistas,
posição diametralmente oposta àquela que viria a defender no seu segundo
período de militância política, a partir de 1957. Mas os problemas guardam
impressionante semelhança, assim como o grau de atenção que San Tiago lhes
dedicava.
Em julho de 1931, por exemplo, escreve a respeito da greve que havia
irrompido em São Paulo, em função de reivindicação dos tecelões sobre horas
de trabalho e regime de menores e mulheres, e que se alastrava a outras
indústrias:
"Mais uma vez as crises politicas, agitando o ambiente politico,
fizeram surgir grandes problemas sociais, que se acalmam nos
períodos de serenidade e que reaparecem cada vez mais vivos nessas
horas de clamor."
Percebera,nitidamente, o que até hoje constitui oponuna advenência:
"se a questão social perdurar, acesa ou dormida, no ambiente
politico que se vai constituir, pod~se já prever que outra revolução se
irá formando na consciência das massas brasileiras"20.
É verdade que não admitia, então, que essas massas fossem capazes de
formular com objetividade as suas próprias necessidades e muito menos
encaminhar a solução dos conflitos, pelo que confia na ação do Governo para,
paternalisticamente; impor os seus padrões de julgamento:

"(as greves) .são o desencadeamento das energias populares,
ansiosas por um regime de justiça e de concórdia, mas incapazes de
definir por si as bases e as normas suficientes desse regime"21.
Ainda no mesmo sentido, defende um "paternalismo social" que de
certa maneira assemelhava-se ao modelo de composição das relações de
trabalho que estava sendo implantado por ~túlio Vargas:
"Os operários de São Paulo que estão pedindo reduções de
aluguéis e do preço de gêneros, aumento de salário e regulamentação do trabalho- reclamos ainda tão atuais- no final só querem, só
20.
21.

San Tiago Damas, "Separação de Rumos" in A Razão,
Ibid.

21-7-31.
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desejam uma coisa: que o governo tome a si,com isenção de inimo e
espfrito de justiça. a direçlo das atividades de classe e o julgamento
de seus conflitos"22.
Se, portanto, a solução que preconiza transfere a responsabilidade
principal ao Estado para arbitrar as contradições sociais, porquanto "nlo
poderá ficar alheio aos grandes interesses de classe, que convulsionam a
sociedade", já fica claro desde então o quanto San Tiago é sensfvel à intuição
das massas e à sua sede de justiça:
"Há uma diferença de natureza, uma diferença essencial entre o
espfrito politico das massas, guiado pelo entusiasmo e pelo sofrimento, e o espirito politico dos que julgam calmamente as peças no
tabuleiro dos partidos... "2!1.
O que permeia o pensamento de San Tiago desde cedo é, sobretudo, a
convicção de que qualquer nova construção politica, para ser estável e
duradoura, terá necessariamente que transitar por reforma capaz de superar as
graves desigualdades sociais. Ouçamos suas palavras clarividentes, escritas há
mais de cinqüenta anos:
"... toda serenidade e toda união serão artificiais, aparentes,
enquanto perdurar um regime de desequilibrio social como este em
que vivemos"2 4 •
O clamor por uma reforma social e por uma reconstrução politica é,
portanto, um fio condutor condnuo a percorrer a ~etória do pensamento e da
ação de San Tiago, embora a partir de perspectiva que evoluiu marcadamente
de 1930, de que parecem datar os primeiros trabalhos publicados, are 1964, ano
de sua mone.
De posição autoritária, corporativista, em que empresta ao Estado e às
elites dirigentes papel privilegiado, porque o povo seria incapaz de reconhecer
suas próprias necessidades e participar construtivamente no encaminhamento
dos conflitos surgidos nas relações de ttabalho, evolve para visão positiva do
papel reservado às massas no processo, participativo e democrático.
Do julgamento, em- 1931, já mencionado, sobre a capacidade das
massas populares em conscientizar-se e para "definir por si as bases e normas
do regime de justiça e concórdia a que aspiravam guiados apenas pelo
entusiasmo e pelo sofrimento", chega, em 1953, à tese que viria a reafirmar com
renovada ~nfase até os seus pronunciamentos finais, o de que "as elites
22. lbid.
2!1. Ibid.
24. Ibid.
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brasileiras estão mais atrasadas, como elites, do que as massas brasileiras como
massas" 25.
Nota-se, portanto, nesse caminho transposto, de um lado, continuidade quanto à temática básica, ao diagnóstico da situação e à necessidade de
remediá-la, e, de outro lado, quase radical evolução, marcada descontinuidade
quanto aos remédios a aplicar, ao processo a seguir e ao papel dos atores no
processo de reforma proposto.
Embora percebendo de maneira diversa, através do tempo, a relação
entre elites e massas, San Tiago sempre sentiu propensão a servir-lhes de elo de
contato. O que convalida o abalizado julgamento de Tristão de Athayde,
quando, logo após o desaparecimento de San Tiago, assinalou que "ser um
traço de união entre as elites e as massas foi ... o traço capital da personalidade
inconfundível de San Tiago e de sua importância histórica indelével na
evolução de nossa História".
É claro que as mudanças de ênfase de San Tiago traduziram, em não
pequena medida, as transformações ocorridas, entrementes, na realidade
brasileira e no contexto mundial, e ele mesmo o confessa em entrevista, de
1942, quando comentando o seu afastamento do integralismo em 193 7,
assinala que "na ordem brasileira, quanto na ordem internacional, produzira.IIl-se mutações extensas e profundas"26.
Foi na sede de A Razão que, por iniciativa de Plínio Salgado seria
formada, em 24 de fevereiro de 1932, a Sociedade de Estudos Politicos (SEP), "o
centro de reflexão ideológica de onde vai nascer o manifesto integralista",
publicado em 7 de outubro do mesmo ano, lançando oficialmente a Ação
Integralista Brasileira (AIB). Os participantes da SEP congregavam-se em
diversos setores, a cada um dos quais cabia o estudo de um tema, e San Tiago
paniciparia, desde a fundação do setor religião27.
A radicalização ideológica à qual não fugiu San Tiago está bem
simbolizada em frase sua publicada na A 0./Jensiva28, órgão oficial da AIB:
"No mundo, não há mais lugar para liberais( ... ). O dilema é fatal
-ou o integralismo ou o comunismo.'•
No mesmo órgão preconiza que o Estado e o Governo busquem "a
consecução de um plano geral". A fidelidade das Forças Armadas a esse "ideal
25. Veja capitulo "As Elites e as Massas'; da conferência O Poder Nacional, pronunciada na Escola
Superior de Guerra, em 24 de março de 1953. e o artigo "Educação para o Desenvolvimento';
incluldo na obra coletiva Alguns Problemas Brasileiros, Rio de Janeiro, Confederação Nacional do
Comércio, 1955, de onde extrai a citação (V. 1, p. 8).
26. Diário de Notícias, 4 de outubro de 1942.
27. Com Rui Barbosa de Campos, Sebastião Pagano e Plinio Correia de Oliveira. Cf. Trindade,
p. 127.
28. A Offensiva, Ano II, Rio de janeiro, 14 de fevereiro de 1935.
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do Estado exclui. imediatamente das cogitações militares a participação nas
.
variações efêmeras de opinião".
Essa união geral dos diversos segmentos do pais em torno de um ideal e
um plano comum se estrutura numa unidade de conformação corporativista e
encontra respaldo no papel das "classes armadas" cuja "vontade permanente
(... ) transcende os partidos, as opiniões e as lutas de homem":
"união perfeita do governo com as classes armadas que só numa
forma superior de organização se pode realizar. Então, todas as
manifestações da vida coletiva sendo regidas por uma vontade
uniforme de intenção, a economia subordinada a uma politica
econômica. a educação a uma politica educacional, a defesa
nacional a uma politica militar, o trabalho social' se organiza', isto
1!, se discrimina, não se dando incursões de uma mesma classe na
esfera de outra, pois cada uma responde a um rumo, a um sentido
prático e a uma acepção do mesmo pensamento".
San Tiago Dantas pertenceu a um dos órgãos superiores do movimento integralista, o Conselho Jurldico Nacional, e chefiou a Secretaria
Nacional de Imprensa. Não pertenceu, entretanto, ao contrário do que
comumente se afirma, à "Câmara dos Q..uarenta". Em contrapartida, segundo
afirmativa de Lacombe, teria penencido por algum tempo ao Conselho
Supremo, embora Trindade não registre essa participação29.
Segundo depoimento de seus amigos, San Tiago se desencanta
progressivamente com o partido, sobretudo com algumas de suas posições
radicais e com suas manifestações externas que bordam o ridiculo, mas acaba
postergando seu desligamento final até a extinção oficial da AIB,em 1937.
O MAGISTÉRIO E O AMOR AO DIREITO
Pouco após diplomar-se em Ciências Jurldicas e Sociais, em 1932, San
Tiago Dantas ingressou no magistério superior como professor catedrático,
interino, de Legislação e Economia Politica na Faculdade de Arquitetura,
nomeação que provocaria controvérsia; como também ocorreria em tantos
outros passos de sua carreira no cenário social brasileiro!IO.
Em 1937, após disputado concurso, é efetivado na cátedra. Em 1939,
assume a cadeira de Instituições de Direito Civil e Comercial da então
Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, posteriormente transformada em Faculdade Nacional de Ciências Econômicas da Universidade do
Brasil.
29. A informação do Professor Américo Jacobina Lacombe foi colhida em entrevista pessoal em
março de 1982. Trindade, por sua vez, em sua obra (pp. 31 7 a321) publica uma lista dos integrantes
dos vários órgãos de direção da AIB, em que só constam as duas panicipações.
30. Cf. Hélio Vianna, "F. C. de San Tiago Dantas", emjorno.ldo Cllmmercio, 24 de junho de 1962 (1. 0
Caderno, p. 3).
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Em 1940, através de brilhante concurso, conquistou a cadeira de
Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito com a tese "O Conflito de
Vizinhança e sua Composição". Toma-se, assim, o mais jovem professor
catedrático da disciplina naquela Faculdade.
Afastado já há alguns anos da militância política, passa a concentrar no
ensino e na prática do Direito o melhor de seus esforços e de sua inteligência, e
será, predominantemente, como jurista, que se distinguirá na vida profissional
e pública, fazendo-se conhecer no Brasil e no exterior.
Além de sua atividade como advogado, com ampla prática nos campos
do Direito Civil e Comercial,de que reuniria alguns estudos e pareceres em
1952, no livro Problemas de Direito Positivo, exerceu múltiplas funções de
magistério. Em 1938 e 1948 foi professor visitante da Universidade de
Montevidéu; em 1946, da Faculdade de Direito da Universidade de Paris.
Na Faculdade de Direito da Pontificia Universidade Católica do Rio de
Janeiro foi professor catedrático de Direito Romano, desde sua fundação.
No discurso de posse na referida cadeira de Direito Civil, em 30 de
agosto de 1940, expressa não só seu inconformismo com a "opinião de que a
norma jurldica é de uma fragilidade que a toma inútil e de uma versatilidade
que, a bem dizer, a identifica com o arbitrio do soberano", senão também sua
convicção de que:
"o Direito é a disciplina do equilíbrio social e a sua excelência se
mede pela exatidão com que modera e contrasta as forças em
trabalho pela desagregação da sociedadê.,31.
Nota-se claramente sua inclinação, já assinalada de repulsa às radicalizações, o que se traduz em postura reformista, em.vez de revolucionária. É por
isso que se inclina para o Direito Civil, "o campo das aquisições lentas, das
transformações aluvionais", e vê noespirito do civilista a tendência para "ligar o
novo aoantigo, de conquistar parao mod~mo os brasões do passado".
Mas essa postura, embora conservadora na medida em que reconhece a
mudança interna como meio mais seguro de conservar as instituições, não
resvala nunca para uma posição reacionária. Sua própria tese, de 1939, cuja
defesa .lhe valeu a cátedra. em 1940 - ''O ·Conflito de Vizinhança e sua
Composição" -.nãp se concentra na exposição do Direito já estabelecido, ou de
suas origens que remontam ao Direito.Ramano. Ao.contrário, várias décadas
antes que se instaurasse entre nós o debate ecológico, procura enfocar as
"imissões oriundas da indústÔ.a, de ruído, de odores, de fumo, de umidade, de
águas", que para ele são os atentados que a vida modema inflige ao direito de
31. Discurso de posse in A Época. Ano 34, n. 2, setembro 1940, p. 8. As demais citações foram
extraidas das pp. 7 e 9.
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propriedade a cada momento "e que são o aspecto predominante nos conflitos
de vizinhança de hoje", enfim "o contraste entre a fábrica e o domidlio"82.
E, na pane conclusiva de sua tese, insiste sobre a "supremacia do
interesse público nas relações vicinais". Nesse sentido afirma:
"Indústria ou lavoura, o que está em causa é o interesse da
sociedade no desenvolvimento geral da riqueza, no acúmulo das
utilidades com que se aplacarão as necessidades de todos"3S.
Os ensinamentos que marcaram o seu magistério de Direito Civil na
Faculdade Nacional de Direito impregnaram com um selo indelével toda uma
geração de estudantes, que, felizmente, recolheram suas aulas proferidas de
1942 a 1945, em forma de apostilas. Estas, apesar de todas as falhas do método
de anotação a partir do texto verbal, vieram a servir de base para o estudo de
muitas turmas que se seguiram e recentemente foram editadas, em quatro
volumes, pela Editora Rio, o que lhes garante a perenidade que merecem34.
A DIMENSÃO CULTURAL
Pouco mais de um ano após sua posse na cadeira de Direito Civil,
assume a direção da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil,
fundada há apenas alguns anos, e tem a oponunidade de alargar a sua contribuição
à cultura brasileira e ao debate dos seus grandes temas. No discurso de posse
aponta para as VIcissitudes de nossa cultura que, "dado o tempo e as
circunstâncias em que nos formamos, desenvolveu-se dos ramos para o caule,
do caule para as raizes". Destane "nunca atingimos a elaboração de uma
cultura filosófica que nos fosse própria", o que considerava grave, pois,
"a cultura filosófica tem para um povo, e para a sua liberdade
espiritual, papel semelhante ao que desempenha a indústria pesada
na sua independência econômica e politica"S5.
Poucos meses antes, em outubro de 1941, no discurso comemorativo
do cinqüentenário da Faculdade Nacional de Direito, havia enfatizado que
"num mundo que se transforma tumultuosamente, não só nas formas
aparentes como em toda a sua ordem fundamental, o espfrito humano vive
32. San Tiago Dantas, O Conflito de Vizinhança e sua Compos~ão. Rio de Janeiro, 1989, p. 88 a !17.
33. Ibid, p. IS 1.
!14. San Tiago Dantas, Programa de Direito CiviL· Aulas proferidas na Faculdade Nacional de Direito. Rio de
Janeiro, Editora Rio, 1977 -!I volumes já foram publicados. O quano se encontra no prelo.
!15. San Tiago Danw, "Os Estudos Filosóficos e a sua Significação no Mundo Moderno" in
Palavras de um Professor, pp. 17!1 e 174.
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num perpétuo examinar-se". E mais uma vez insiste em que qualquer ideal,
programa ou atividade há que estar radicado no futuro, mas que a própria
rapidez das mudanças exaspera, no plano da cultura, a ânsia de durar. E conclui
que
"a cultura não é senão um esforço para vencer as contingências
do tempo e instaurar uma ordem que sobreviva à marcha incessante
da história, que domine e absorva o novo dos acontecimentos"36.
Em 1948, profere, por ocasião do 4.° Centenário de Cervantes,
conferência que representa um dos momentos em que seu espírito, vigoroso e
racional, se adensa de forma cristalina e harmoniosa.
Propõe-se a tratar do Q.uixote como
"símbolo, isto é, no sentido que o próprio Q.uixote adquiriu
refletindo-se secularmente na consciência ocidental, onde se tornou... uma fábula construtiva, um episódio exemplar, a cuja luz
julgamos muitas de nossas próprias experiências, e de que tomamos
modelo para muitas de nossas aspirações"37.
Tal atitude se lhe parece apropriar, "pois tudo o que existiu, e cuja
forma efêmera não logrou resistir à fatal decomposição do tempo, pode ser
salvo, se o espírito do homem ali souber encontrar o símbolo em que se
personifiquem as essências universais". O Q.uixote será, então, o paradigma
exemplar "cujas ações frutificam pelo exemplo e pela força espiritual que
irradiam".
Revela, assim, aguda percepção do papel primordial do patrimõnio
cultural, como fonte de inspiração radicada no passado, mas iluminando o
presente e prefigurando o futuro, não só em termos da mais plena realização
humana individual, senão também para assegurar maior riqueza e vitalidade ao
processo social. Atribui à obra de arte objetivos que ele mesmo viria a atingir
com a aula magna, que foi sua vida:
"primeiro, tornar o mundo e o próprio homem mais inteligíveis,
pela captação da experiência universal nos limites rigorosos de um
exemplo; segundo, motivar a própria conduta humana, por lhe
oferecer modelos e advertências que se entretecem no tecido moral
de uma ou de várias épocas"38.
36. San Tiago Dantas, Discuno pew Renovação do Direito. Rio de janeiro, Coleçlo Nova Dogmática
Jurídica, 1942, pp. 5 e 6.
37. D. Qyixote, p. 9.
38. D. Qyixote, p. 31.
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A RENOVAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA
A procura de idéias, de diretrizes, de sugestões foi uma constante do
pensamento e da ação de San Tiago. Aspirava a que fossem fecundas o
suficiente para conter os germes de autêntica transformação econômica,
política e cultural da sociedade brasileira, e realistas o bastante para resistir ao
desgaste do tempo. Profundamente sensível às pulsações da vida, queria ver o
Brasil acompanhar, adiantar-se mesmo, ao movimento da História. Eis por que
as soluções que propunha para nossos problemas representavam mais indicações para o futuro do que fórmulas aplicáveis ao presente imediato.
Será assim enquanto reformador, enquanto modelador de projetos de
renovação para os mais diversos campos a que dedicou seus esforços, que San
Tiago revelava mais plenamente suas qualidades' de estadista, de homem
público, de "homem do futuro", como o caracteriza Tristão de Athayde,
incompreendido tantas vezes pelos "homens do presente"39.
A propensão que o impelia a antever o futuro e, sobretudo, a buscar
fórmulas de recomposição duradouras para os problemas e desafios que intuía
com invulgar clarividência, nós a podemos aferir pela medida em que suas
intuições de então são ainda atuais e capazes de iluminar-nos nas crises
múltiplas e tão preocupantes por que está passando o Brasil. E sobretudo pela
maneira em que o seu exemplo deixou ensementada a consciência das gerações
seguintes, superando "fracassos e enganos" que já pressentira ao eleger o
Quixote com um dos alvos prediletos de sua reflexão.
A tendência inovadora de San Tiago revela-se nos próprios útulos de
alguns dos principais depoimentos que nos legou, e em especial em duas obras
primas de seu pensamento: o "Discurso pela Renovação do Direito", proferido
em 1941, e "Rui Barbosa e a Renovação da Sociedade". de oito anôs após.
No primeiro desses trabalhos, parte da constatação de que "num
mundo que se transforma tumultuosamente, não só nas formas aparentes
como em toda sua ordem fundamental de valores, o espírito humano vive num
perpétuo examinar-se", para debruçar-se sobre o que considera um dos
problemas cruciais do espírito jurídico moderno, o da relação entre a Politica e
o Direito. E dessa análise extrai a mensagem que forma a tese de sua oração:
"Um regime político que dá nascimento e força a um novo
sistema de Direito Positivo, diferencia-se da tirania, demonstra a
legitimidade e o sentido universal do seu advento, pois o Direito é
o fixador das inovações e das criações politicas, as quais têm vida e
sentido efêmeros se não produzem logo um resíduo jurídico atra' és
do qual se incorporam à vida das sociedades"40.
39. Tristão de Athayde, "Kennedy e San Tiago" in jornal do Brasil, Caderno Especial, 20 de
setembro de 1964, p. 6.
40. _San Tiago Dantas, Discurso pelo. Renovação do Direito. Rio de Janeiro, Coleção Nova Dogmática
Jurldica, 1942, pp. 5, 6, 17 e 18.
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Apo/{tica como instrumento de continua renovação social, o direito como
técnica de sedimentação duradoura dos avanços conquistados- estes seriam os
dois pólos que inspirariam suas lições de professor, sua atividade profissional
de advogado, sua atuação política, e que impregnariam toda sua maneira de
encarar o processo social, tanto a nivel interno, quanto mundial. Identificava,
com percuciente clareza, as insuficiências, as desigualdades estruturais da
sociedade brasileira, procurando discernir, com rigor, se necessário até cruel,
"o que está morto e o que está vivo em nossa civilização", para, assim, com
mentalidade moderna, "encontrar energias para a obra de reconstituição social
e cultural que os tempos reclamam"41.
Em vez de deixar seduzir-se por classificações simplistas ou pela busca
de soluções extremadas- quer as presas apenas aos valores do passado, quer as
comprometidas com saltos descontinuas para o futuro -, San Tiago, já
amadurecido pelos entusiasmos e desilusões da juventude, inclinava-se, como
já vimos, para o Direito Civil, "o campo das aquisições lentas, das transformações aluvionais"42. Essa atitude conciliatória percorreria toda a sua vida
profissional, como professor ou como advogado, como deputado ou ministro
de Estado, como delegado governamental a conclaves internacionais, ou como
pensador critico da realidade brasileira e mundial.
Não era, pois, o San Tiago da maturidade nem revolucionário afoito
nem reacionário incrustado. Não se transformara, entretanto, em contemEorizador, mas sim, essencialmente, em reformador que procurava entretecer o
passado com o futuro, a estabilidade com a mudança, esforçando-se em "ligar o
novo ao antigo", e "conquistar para o moderno os brasões do passado" 48 .
As duas qualidades que caracterizam o reformador por excelência, é o
próprio San Tiago que no-las aponta, nessa passagem que convém repetir na
integra, por tão bem adaptar~se à sua própria conduta:
"É curioso analisar o que modela o espírito de um intelectual e
homem de Estado para fazer avultar nele o papel de reformador. É,
em primeiro lugar, o sentimento de responsabilidade intelectual na
sua plenitude; a ousadia das reformas só ocorre nos que são capazes
de assumir responsabilidades em escala secular, isto é, nos que se
sentem chamados ao governo pela necessidade imperativa de dar
resposta aos problemas lançados como um desafio à sociedade.
Nessa completa polarização do espírito pelos problemas a resolver
está a legitimação do homem público, o sinal de autenticidade de
sua vocação. Em segundo lugar- continua- o reformador é aquele
que logra, entre as opções que se lhe oferecem à escolha, repelir com
intuição segura as que não resistirão à ação do tempo e adotar as que

41. Figuras do Direito, p. III.
42. A Época. Rio de Janeiro, setembro de 1940, Ano 84, n. 2.
48. Ibid. p. 9.
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vão durar. É esse sentido intuitivo, às vezes profético, do homem de
Estado, que lhe permite, olhando o presente, ver o futuro e
desvencilhar-se das perplexidades polêmicas, em que se enredam os
seus contemporâneos; para traçar uma linha que os dias subseqüentes não interromperão"44.
REFORMA E ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO
Espírito inconformado, San Tiago procura, como já tivemos ocasião
de assinalar, não só acompanhar, mas na medida do possível, adiantar-se às
mutações que percebe vários passos adiante. Assim1 é muito mais como
estrategista do que como tático que precisamos encará-lo, pois sua visão tende a
privilegiar, a longo prazo, os caminhos duradouros e as perspectivas abrangentes. É o caráter global de seu pensamento e ação, buscando absorver as
múltiplas facetas da realidade e imaginar variadas hipóteses para o seu
desdobramento, conseguindo associar o económico ao social, o cultural ao
político, o nacional ao internacional, que o torna figura tão singular entre os
estadistas de nossa história recente, e paradigma capaz de inspirar todos aqueles
que panicipam da responsabilidade complexa, diftcil e audaciosa de reconstruir o Brasil de hoje.
Esta atitude perante o processo de reforma, aliada a sua tendência de
avançar por sedimentações sucessivas, ele a exprimiu em trabalho pouco
conhecido em que analisou, em 1938, o conceito de planos em administração e
economia.
San Tiago introduz nesse trabalho a distinção entre planificador e
reformador. Analisando sua atuação pública, poder-se-ia dizer que San Tiago
desempenhou ambos os papéis, mas que o primeiro, na acepção especial que
ali lhe dá, se lhe apropria mais plenamente. Se não vejamos:
"O planificador é algo diferente do reformador. Este, considerando em sistema as condições presentes de um problema, visa logo
à substituição de um novo sistema ao antigo, oferece, portanto, uma
solução direta, e só excepcionalmente medidas transitórias de
adaptação. O planificador pane da idéia de que é impossível
substituir o sistema atual pelo sistema que lhe parece dever ser o
definitivo, pois não encontra no de hoje o grau de plasticidade, de
perfectibilidade, que garantiriam a transição e a incorporação do
sistema definitivo; pensa então em atingir diretamcnte a solução a que
visa; e por isso procura uma solução provisóri~ (um sistema-etapa),
da qual tentará depois atingir uma outra, até que lhe seja possível
transitar, seguro do resultado, para a solução final"45.

----44.
45.

San Tiago, Figuras de Direito, p. 126.
San Tiago Dantas, "Reflexões sobre o Emprego de 'Planos' em Administração e Economia"
in Revista de Economia e Estatútica. Rio de Janeiro, Diretoria de Estatistica de Produção do Ministério
da Agricultura. Ano 3, n. 3, julho de 1938, p. 254.
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Caso o problema permitisse solução direta. careceria de planificação.
Bastaria uma posição imediata, e o plano seria um desperdicio de forças, um
excesso de meios para atingir os objetivos propostos. Mas, se a ordem atual
"não contém em si a perfectibilidade suficiente para que se tente a instauração
de uma nova ordem... o administrador estabelecerá um caminho para atingir a
ordem a que visa, fazendo.escala em certas etapas, passando de uma à outra que
lhe seja possível atingir, para, afinal, de uma penúltima galgar a definitiva, assim
operando solidamente a sua transformação" 46.
É patente a coerência com sua inclinação pelas conquistas aluvionais
capazes de assegurar, por um avanço sólido, a renovação profunda e duradoura.
Não é, pois, de estranhar que, através de atuação pouco ostensiva e,
portanto, ainda mal conhecida, San Tiago tenha contribuído, decisivamente,
para a implantação, em perlodo posterior, de uma mentalidade de planejamento no Brasil, num sentido democrático, nas linhas conceptuais de um Karl
Mannheim, que tanto prezava intelectualmente.
E isto ocorreu, não preponderantemente, no momento em que
exerceu a pasta da Fazenda. Seus poucos mais de quatro meses nessa pasta teve
de consumi-los, sob cerrado fogo politico, no encaminhamento de crises
prementes, sobretudo a inflacionária e a de balanços de pagamento, sem ter-se
deslembrado, entretanto, de assegurar a continuidade de importantes obras em
andamento.
Os dois momentos mais significa~vos naquele sentido foram sua
participação na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, no segundo Governo
Vargas, cujo trabalho de identificação e mapeamento de "pontos de estrangulamento" e possíveis "focos de germinação" constituiu a base em que se
pautariam a implantação do BNDE, a organização de Rede Ferroviária, a
criação da ELETROBRÁS e, ainda, a elaboração do Plano de Metas para o
Governo Kubitschek..
E dez anos mais tarde, ao lado de Celso Furtado, colaboraria, também
de maneira decisiva, na passagem da fase parlamentarista para a fase presidencialista de Goulart, na concepção do Plano Trienal, que, apesar de seus méritos e
do avanço que representou em termos de método e abrangência de planejamento, de pouca serventia acabou sendo para o tumultuado perlodo de
Governo, entre janeiro de 1963 a março de 1964, assediado pelos radicais da
esquerda "negativa" e da direita "reacionária" e inibido na sua própria cúpula
por fenômeno de paralisia decisória, que desembocaria na grave ruptura
institucional de 18 anos atrás.
INFLAÇÃO E POLÍTICA MONETÁRIA
O fenômeno da inflação, processo que corrói impiedosamente tanto o
potencial de crescimento quanto o objetivo de mais justa distribuição de
46. lbid, p. 257.

39

riquezas, e que papel tão nefasto iria exercer naquele processo desagregador de
1963/64, desde cedo recebeu a atenção cuidadosa de San Tiago.
Assim, em 1949, embora procure deixar em aberto o julgamento sobre
a politica monetária de Rui, pois do ponto de vista econômico "nem sempre a
emissão monetária tem resultados estéreis", ~i que sempre provoca
deslocamento de recursos em detrimento de determinadas camadas sociais,
pois
"toda expansão da produção, obtida através de uma pressão
inflacionária, socialmente significa o sacrificio de uma classe em
favor da acumulação de riqueza em outros setores da sociedade"47.
Já no ano seguinu;acentua o efeito nocivo da inflação sobre o nível de
investimentos:
"A inflação tem sobre um processo normal de formação e
aplicação de capitais o efeito catastrófico conhecido de todos. Ao
mesmo tempo que cria disponibilidades excessivas e encoraja a
iniciativa, ela prejudica o mercado de titulas, desestimulando a
tomada de papéis com rendimento fixo, e convida às inversões
improdutivas, tornadas muito lucrativas pela especulação"48.
Em 1958.. foi eleito deputado federal do YTB, por Minas Gerais, e, no
discurso com o qual, em 1959, dá inicio a suaatividade parlamentar, expondo a
posição do seu partido no tocante ao processo de sucessão ao Presidente
Kubitschek. e analisando as reformas de base que o YTB propugnava, aponta a
inflação como uma das principais mazelas a curar. Abre, de fato, a sua oração
denunciando que:
"a sociedade se encontra a braços com uma autêntica crise social
e econômica, neste instante, por uma intensificação do processo de
desvalorização da moeda ou de elevação do custo de vida, em que se
destrói o salário e se esgotam a resistência e a confiança das classes
médias e populares"49.
Interessante, também, é a análise que empreende do modo em que se
exerce entre nós o que chama de poder monetário. E advoga sua reforma, em
linha da que decidiu, há algum tempo, o Congresso dos Estados Unido~ que,
por resolução legislativa, criou a obrigação de o Federal Reseroe Board reportar-se
4 7. Figuras do Direito, pp. 33 e 31.
48. San Tiago Damas, "Investimentos Estrangeiros no Brasil", in Digesto Económico, n. o 62, janeiro
de 1950.
49. San Tiago Damas, Reformas de Base. (Discursos pronunciados na Câmara dos Deputados, em 26
de fevereiro e 1. 0 de março de 1959), p. 3.

40

ao Poder Legislativo, indicando metas máxima e miníma de expansão, para
cada ano, dos meios de pagamento, o que permite mais ampla discussão dos
problemas da moeda e de certa maneira co-responsabiliza o Congresso e
através dele a Nação, nos destinos da politica monetária e, portanto, também da
inflação. Disse, então, San Tiago:
"Se queremos ter uma politica monetária que nos permita dirigir
a criação de recursos no sentido do desenvolvimento econômico,
mas também do atendimento das necessidades sociais, precisamos,
por via de reforma constitucional, disciplinar, embora com grande
flexibilidade, o exercício do poder monetário, sobretudo quando
este tem por objeto o fornecimento de recursos ao próprio Estado
através dos seus bancos oficiais"50.
Não se trata de enfraquecer o Executivo. Ao contrário, San Tiago
sugere, então, o que veio a ser institui do em 1964 e incorporado na Constituição
de 1967, que fosse "restituído ao Poder Executivo o papel preponderante que
lhe cabe na formação do orçamento", e que se exigisse, "ao autorizar qualquer
despesa, a indicação da receita que lhe assegure cobertura".
O papel fortalecido do Executivo não justifica para ele, entretanto, que
"o poder monetário, que representa o controle máximo da
economia da nação, escape por completo à fiscalização prévia ou
posterior do Legislativo"51.
No discurso que pronunciou na Câmara dos Deputados, por ocasião
do encaminhamento da votação para apreciar sua indicação, em I 962, para
presidir o Conselho de Ministros do segundo Governo Parlamentarista indicação que viria a ser recusada pela Câmara-, San Tiago O antas emprestou
especial relevância de se pôr cobro ao "agravamento constante no processo
inflacionário", e acentuou a necessidade de esse esforço ser empreendido
através de uma politica que respeitasse, de um lado, uma ordem rigorosa de
prioridades e contasse, de outro, com mobilização geral de ordem psicológica,
moral e técnica
Q.uanto ao primeiro ponto, enfatizou com que
"Só um governo que se disponha a estabelecer, entre os
problemas brasileiros, uma ordem rigorosa de prioridades neste
instante, e proporcionar a essas prioridades os recursos disponfveis,
é que terá possibilidades de praticar uma politica monetária que
possa servir de supone a uma politica de contenção de preços".
50.

Ibid., p. 29.
5 I. Ibid., p. 30.
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O combate à inflação que haveria de ser travado, "sem incoerências e
sem desfalecimento", exige, ainda, segundo San Tiago, que o Governo,
contando com a autoridade que ganhasse por seu compromisso de realizar
austera política de prioridades, e lastreado num "balanço dos recursos de que
dispomos e uma orçamentação honesta das nossas disponibilidades", proponha às classes produtoras "um entendimento franco e num nivel alto". E uma
vez que se consiga assim, "escoimar a ação politico-administrativa das
condições morais e psicológicas que lhe são negativas", San Tiago julgava que
"as classes trabalhadoras, as classes assalariadas do nosso pais,
têm o discernimento e têm o sentido de responsabilidade para
aceitar também com esse Governo uma trégua salarial. Ninguém
romperá a espiral de preços e salários senão através de um
compromisso redproco em que o povo saiba que o seu salário está
protegido através de uma contenção racional dos preços e as classes
empresariais saibam que os seus preços podem ser mantidos graças
a uma estabilização temporária de salários".
E continua descrevendo sua proposta de entendimento redproco, de
um verdadeiro pacto social livremente acordado, como fórmula, embora
transitória e limitada a um repenório de prioridades essenciais, para estancar a
corrida inflacionária:
"Não é necessário, dizia San Tiago, pensar num primeiro
tempo em prazos demasiado longos. Mas é necessário pensar em
compromissos positivos claros e líquidos, que só poderão ser
tomados na base de uma avaliação exata de recursos e de uma
definição exata de responsabilidades''52.
O combate à inflação ainda viria a ser uma das prioridades de seu
·programa de trabalho, quando assumiu a gestão da Pasta da Fazenda, no
primeiro governo presidencialista de João Goulan, em janeiro de 1963.
Idealizou, então, esforço concentrado não só de todos os setores do Governo,
mas também de toda a sociedade para o que denominou da necessária reversão
das expectativas inflacionárias. Pronunciamento seu na televisão, nesse sentido,
teve impacto de mobilização popular tão intenso que fez cair os preços no dia
seguinte, e a contenção voluntária de consumo chegou a assustar os meios
industriais e comerciais.
O tema, também, seria central no discurso de "Homem de Visão", em
outubro de 1963, outro daqueles documentos em que se adensou seu espírito,
desta vez em torno dos grandes desafios de ordem econômica, social e politica
52. As citações foram extraídas do discurso pronunciado na Câmara dos Deputados, em 1962, por
San Tiago Dantas, por ocasião de sua indicação para Primeiro-Ministro.
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com que se deparava o Brasil. Denunciou então o nefasto "laissez-aller inflacionário", resultante do "aumento não-calculado das despesas públicas e da
programação de invesúmentos sem prévio balanço de recursos", ao mesmo
tempo em que se fazia "sentir a pressão da classe trabalhadora por uma
melhoria de sua participação na renda social através de salários mais elevados e
a pressão da classe empresarial por financiamentos para empreendimentos
novos"5 3 .
Esta situação, segundo San Tiago, levou a um "encurtamento
progressivo do periodo de vigência dos valores" e, ao ser mantido, desembocaria na "queda do invesúmento, a redução do número de empregos". Após
afastar a viabilidade de qualquer "iniciativa milagrosa, um remédio único e
genial", argumenta que
"a iniciaúva regeneradora tem um sentido global que, ou envolve
o comportamento de todo o governo, para estender-se, em seguida, ao
de todo o Pais, ou deixa frestas abertas, por onde se anulará o esforço
e se restaurará a marcha para a desordem"54.
Com a clarividência que o fez antecipar-se diversos lances adiante no
xadrez da vida nacional, completou sua severa diatribe contra os riscos
inflacionários, com a advertência de que um programa antiinflacionário só
atinge pleno senúdo para os desúnos da sociedade, quando se enquadra em
projeto mais amplo de renovação econômica, social e politica. Ouçamos sua
lição tão viva hoje, quanto ontem:
"A politica de contenção inflacionária representará sempre uma
etapa preliminar indispensável, mas ficará privada de sentido, se,
através dela, não procurarmos a materialização de um projeto de
reorganização nacional, em que se busque assegurar a viabilidade e
a emancipação da economia brasileira, dentro do quadro insútucional democrático ·e das reformas sociais"55,
PENSAMENTO POLÍTICO
A Ciência Política será outro dos focos de interesse de San Tiago.
Dedicar-lhe-á uma série de conferências na Escola Superior de Guerra,
pronunciadas entre 1951 e 1962, que se constituíram em marcos importantes
na vida da instituição e que mereceriam ser objeto de estudo mais aprofundado.
Versaram essas conferências tanto de problemas de politica interna quanto
externa, desde a primeira, de que encontrei registro, proferida em 1951, em que
53. San Tiago Dantas, Idiias e Rumos para a Revolução Brasileira. (Discurso na homenagem ao
"Homem de Vislo de 1968"). Rio de janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1963.
54. Ibid., p. 10.
55. Ibid., p. 10.
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debate Problemas do Extremo Oriente, em especial o destino da China, até as
realizadas em 1962, uma, enquanto ainda Ministro das Relações Exteriores,
sobre Politica Externa, e a que suponho ter sido a última, na segunda metade do
ano, sobre Doutrinas Po[(ticas e o Estado ModerntJ.
Dessas conferências, duas, ambas de 1953, foram especialmente
marcantes e ainda há pouco foram objeto de consideração pública, ao discutirse a introdução e evolução na doutrina politica da Escola do conceito de Poder
Nacional.
Na primeira, define Poder Nacional como "a soma dos meios de que
dispõe o Estado Nacional para assegurar, na ordem internacional, o preenchimento de seus fins". Reconhece que os instrumentos do Poder Nacional
''podem operar no campo da administração interna, da vidaeconômicaou civil
do pais, integrando, não obstante, o Poder Nacional, pelas conseqüências
mediatas das relações entre Estados". Creio que foi esse reconhecimento,
decorrente da constatação realista de que os setóres externos e internos da
politica não podem constituir-se em compartimentos estanques, que induziu
alguns a afirmarem que foi San Tiago quem estendeu ao campo interno a
noção do Poder Nacional.
San Tia~o, entretanto, toma o cuidado de ressaltar que o que relaciona
os meios de ação interna ou de ação externa com o Poder Nacional "são as suas
repercussões exteriores, mediatas no primeiro caso e imediatas no segundo".
Também os objetivos nacionais permanentes ele os identifica com "os interesses
externos, cuja proteção o Estado visa a conseguir, mediante a acumulação e o
emprego do seu Poder Nacional"56.
Na mesma conferência expressará. também, uma de suas preocupações permanentes: o perigo que significa a desatualização das elites para a
vitalidade e sobrevivência das sociedades. Ouçamo-lo:
"A incapacidade de compreender os seus interesses básicos
existenciais é, porém, numa sociedade, o sinal inequívoco de que a
sua classe politica perdeu a capacidade de conduzi-la, e se uma outra
classe não substitui oportunamente a primeira, é a própria sociedade que manifesta a sua mais grave crise vital: a incapacidade de
interpretar culturalmente a sua própria realidade. Esta tem sido

56.

Conferência na Escola Superior de Guerra, em 24 de março de 1953, pp. 1 e 2. O General de
Exército Augusto Fragoso, Ministro do Superior Tribunal Militar, e antigo comandante da ESG,
considera esta conferência de San Tiago Dan taS como" documento de suma relevância para quem
aspire a compreender bem a evolução do conceito de Poder Nacional adotado pela ESG" e afirma
que, "em 1953, como San Tiago DantaS, a ESG dava o primeiro passo no sentido de adaptar a
conceituaçlio original de Poder Nacional ao caso brasileiro, admitindo que o Poder Nacional fosse
também instrumento de açlo governamental no âmbito interno, e não somente na área das relações
internacionais" (O Estado de S. Paulo, 13 de agosto de 197 8, p. 143). Sua interpretação, ponanto,
difere da minha quanto à extensão que San Tiago pretendia dar ao conceito de Poder Nacional.
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historicamente uma crise por onde terminam grandes e pequenas
culturas" 57,
Para evitar esse descaminho insiste em muitas ocasiões sobre o papel
correto que sobre o poder do Estado pode exercer" a opiniio pública pluralista,
em contraste com os que defendem a eficácia da uniformidade".
"A opinião pública dividida. em várias correntes e exercendo
criticismo sobre o poder público é mais· eficaz no tocante ao
emprego do Poder Nacional do que a opinião pública difundida
num só bloco e mais disciplinada"58
E, no mesmo veio, ele introduz o tema da legitimidade que havia apenas
aflorado em 1941, no seu Discurso pela Renuvação do Direito, ao se referir à
concepção de Weber sobre o "dominio legal ou burocrático". E o faz não
invocando razões hauridas de idealismo politico, mas sim considerações de
eficácia:
"Ter a seu favor a legitimidade representa um extraordinário
reforço de poder em qualquer conflito de interesses que se possa
apresentar''59,
Na segunda conferência de 1953, examina a mesma noção de Poder,
mas sob outro aspecto, o estrutural. Desenvolve então a análise da legitimidade,
"aquele fenômeno de aceitação coletiva, de obediência, que torna poss[vel a
continuidade do Poder", e explicita:
"A consciência coletiva, ao aceitar o Poder, reconhece nele um
valor ~rico, jurldico, que se traduz no conceito de legitimidade.
Portanto, um estudo dos tipos do Poder Estatal, em última análise, é
um estudo sobre os fundamentos da sua aceitação ou sobre os seus
tipos de legitimidade''fiO.
Para caracterizar estes, utiliza-se da taxionomia de Max Weber,
distinguindo e comentando três tipos de poder diferenciados segundo a forma
de sua legitimação. São: o poder tradicional, o poder burocrático e o poder
carismático.
Utilizando-se, também, de categorias weberianas, introduz, em seguida, a noção de estamento, ainda pouco difundida entre nós:
57. Ibid., p. 8.
58. Ibid., p. 16.
59. Jbid.

60. Conferência na Escola Superior de Guerra, em 7 de abril de 1953, p. 4.
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"assim como a diferenciação em classe decorre essencialmente
da participação dos indivíduos na produção1 a diferenciação em
estamentos decorre de cenos tipos de participação no consumo"61,
Na pane final da conferência, desenvolve sua tese quanto à identifi·
cação de classe mMia e Exército que já havia levantado no estudo sobre Rui
Barbosa. Analisa o papel do Exército na vida politica brasileira, papel esse
predominantemente potencial, pois só se fazia sentir 1'nos momentos de rotura
das instituições, nos momentos de crise institucional".
Enfatiza a "profunda coincidência estrutural, entre o Exército e a classe
média". Lembra que o Exército obteve, a panir de 1870, "a sua educação
própria", "os seus centros próprios de educação, separand~se dos centros
educacionais onde se formava a juventude da classe agrária, que eram as
Faculdades de Direito''62.
Trata-se de observação de grande peninência e que, de certa maneira,
surte efeitos até agora, pois as Forças Armadas foram, também, o primeiro
grupo social no Brasil que instituiu esforço sistemático de educação permanente- o que me parece influiu, de maneira ainda a ser melhor compreendida,
no papel que vieram a desempenhar os militares na vida politica brasileirapara o qual convocaram, na Escola Superior de Guerra, como taníbém nas
Escolas de Estad~ Maior, homens da qualidade intelectual do próprio San
Tiago.
A DÉCADA DOS 50: ATMDADE MULTIFÁRIA
A par de sua atividade no magistério e de sua banca advocadcia, em que
aliava rigor anaUtico e imaginação criadora, contribuindo para a introdução de
inúmeros institutos jurldicos no Brasil, entre os quais, por exemplo, a holding
moderna, o condomfnio acionário (gérmen dos fundos mútuos de investimento) e o reajuste monetário de contratos (embrilo da correção monetária),
San Tiago também exerceu, sobretudo na década dos cinqüenta, proftcua
atividade de direção empresarial. Marcante foi sua passagem no Banco Moreira
Saltes, hoje Unibanco, em que exerceu o cargo de diretor a partir do inicio de
1952, só renunciando em 1957, quando adquiriu a propriedade e assumiu a
direção do jornal do Commtrcio.
San Tiago não se restringiu, entretanto, ao trato dos problemas
jurldicos internos e desde o inicio da década de 50, empreendera, também,
intensa atividade no campo das relações externas. Em 1951 foi Conselheiro da
Delegação Brasileira à Q.uarta Reunião dos Chanceleres Americanos que, por
ocasião da Guerra da Coréia, se deu em Washington. Na ocasião, contribuiu
para tomar vitorioso o ponto de vista brasileiro de que a miséria era uma das
61. Ibid., p. 14.
62. Ibid., pp. 24 e 26.
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principais ameaças com que se defrontavam os países latino-americanos, que
para seu combate necessitavam de auxilio financeiro-econômico dos Estados
Unidos.
A mesma tese ele a defendeu ao colaborar, nos anos seguintes, para os
trabalhos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. A partir de 1952 passou,
também, a ser membro da Cone Permanente de Arbitragem de Haia e, no
mesmo ano, foi jurisperito das Nações Unidas no Comitê sobre Obrigações
Alimentares e Execução de Sentença no Estrangeiro, de Genebra. Em 1953, foi
Delegado do Brasil à Terceira Reunião do Conselho Interamericano de
Jurisconsultos, em Buenos Aires, e, em 1954,Conselheiro da Delegação do Brasil
à Q.uarta Reunião do Conselho Interamericano Econômico e Social, no Rio de
Janeiro.
De 1955 a 1958 presidiu a Comissão Interamericana de] urisconsultos,
sediada no Rio de Janeiro, com atuação que deixou marco indelével no mais
alto foro jurldico interamericano6!J.
De 1957 a abril de 1959, procurou renovar e dinamizar o tradicional
jornal do Commercio_o mais do que centenário matutino carioca, cuja propriedade
adquirira em março de 1957. Como tinha sido através de A Razão que ingressara
na primeira fase de sua militância política ativa, o jornal do Commercio seria a
tribuna que lhe serviu para apresentar as idéias com as quais se integra no
Partido Trabalhista Brasileiro, partido pelo qual viria a ser eleito Deputado
Federal por Minas Gerais, em 1958.
Escrevendo ou orientando quase que diariamente a coluna editorial do
jornal, as Várias, expôs o seu pensamento não só sobre os mais candentes
problemas nacionais, como também sobre a problemática internacional, tema
que, como vimos, já cedo o atraíra. Fora também o cerne de várias conferências
na Escola Superior de Guerra e esse interesse o levaria a aceitar, em agosto de
1961, a chefia da Delegação do Brasil na ONU, função que só deixou de exercer
por ter sido convidado para o cargo de Ministro das Relações Exteriores no
primeiro Governo Parlamentarista de Tancredo Neves, em setembro de 1961.
San Tiago havia se empenhado na consecução dessa fórmula de conciliação
que permitiu ao PresidenteJoão Goulan assumir a Presidência, após a renúncia
de J ânio Q.uadros, vencendo a resistência centrada na recusa dos três Ministros
Militares64 a aceitarem a posse do Vice-Presidente, que se encontrava, no
momento da renúncia, em visita, como representante oficial, à China continental.

6!J. Cf. Hélio Vianna, op. cit.
64. Cf. O manifesto dos Ministros das três annas contra o regresso de Goulan. de 8 de agosto de
1961, em Edgar Carone, A Qyarta República ( 194 '-1964) I Documentos. Slo Paulo e Rio de janeiro,
Difel, 1980, p. 18!J.
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19 58 a 1964: A segunda fase de militância política

A presença de San Tiago Dantas nos trabalhos e debates parlamentares, do ponto de vista cronológico, pode ser dividida em cinco partes bem
distintas, embora de duração muito desigual.
A primeira, vai de 24 de fevereiro de 1959, data de seu primeiro
discurso na Cãmara dos Deputados, até 24 de agosto de 1961, dia em que
renunciou a seu mandato parlamentar para poder assumir a nossa representação na ONU, exatamente na véspera da própria renúncia dejãnio Q.uadros,
que o indicara Dessa época datam vários discursos importantes entre os quais
os dois de abenura, sobre as reformas de base, assim como pronunciamentos,
trabalhos e pareceres nas comissões e no plenário, em que se destacam os
relativos à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação e à relativa à criação do
Estado da Guanabara, por ocasião da transferência da capital para Brasília
A segunda refere-se a seus comparecimentos à Cãmara dos Deputados,
já como Ministro das Relações Exteriores (de 11 de setembro de 1961 a 3 de
julho de 1962), do primeiro Gabinete Parlamentarista, a fim de explicar os
postulados da Política Externa Independente e defender-lhe as medidas
concretas.
A terceira, fugaz, dramática e pungente, quando em 27 de junho de
1962 sobe à tribuna da Cãmara dos Deputados para fazer uma apresentação
antecipada das linhas principais da politica de seu Governo, caso sua indicação
para Primeiro-Ministro fosse aprovada pelo plenário. Recusou-lhe este a
aprovação, na madrugada já de 28 de junho, após sua brilhante exposição e
memorável debate que se seguiu.
A quarta, consiste em seus comparecimentos à Câmara para explicar e
defender a política econõmica e algumas medidas controvertidas- como a
compra das concessionárias da AMFORP- adotadas ou propostas na sua
gestão como Ministro da Fazenda do primeiro Governo Presidencialista deJoão
Goulan (24 de janeiro a 16 de junho de 1963). Nessa ocasião já havia sido
reeleito, em fins de 1961, deputado federal do PTB, por Minas Gerais, e se
encontrava licenciado para exercer o cargo de Ministro da Fazenda.
Do momento em que deixou o Ministério da Fazenda em 16 de junho
de 1963 até o de sua mone, em 6 de setembro de 1964, sua atividade
parlamentar foi intermitente e pouco intensa, pois por diversas vezes teve de
licenciar-se para tratamento de saúde, inclusive em julho/agosto de 1963 para
fazer operar-se no Hospital George Washington na capital estadunidense e, em
junho de 1964, para proceder a exames em Paris e em Nancy na França. Dado o
estado já desesperador de sua doença que avançava e as dores que a acompanhavam, é de admirar o grau de sua atividade, expresso em vários discursos
importantes que pronunciou em outros foros, e o esforço quase desumano que
empreendeu para tecer um programa de conciliação nacional que evitasse a
derrocada das instituições políticas estabelecida!ii, a qual pressentia com crua
lucidez.
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Fiel à metodologia até agora adotada~ não procurarei seguir esta
seqüência cronológica, mas antes uma abordagem temática em torno de três
núcleos da preocupação de San Tiago: Reformas de Base, Educação e Politica
Externa Independente. Ademais, pela relevância e dramaticidade que assumiu
na história recente do Brasil, dedicarei uma seção ao debate sobre a indicação
para Primeiro-Ministro.
REFORMA SOCIAL
É significativo que San Tiago Dantas inicie sua ação parlamentar,
através de dois discursos proferidos em 26 de fevereiro e 1. 0 de março de 1959,
na Câmara dos Deputados, em que, ao definir a posição do PTB frente à
situação brasileira e ao problema da sucessão presidencial que se aproximava,
esboça as reformas de base que julga necessárias para que a sociedade brasileira
possa superar a crise social e politica com que se encontrava a braços.
San Tiago denuncia três desigualdades: a social, distanciando classes
que se enriquecem das que empobrecem; a regional, criando verdadeiras
"regiões proletárias ao lado de regiões enriquecidas e deteriorando progressivamente os laços de solidariedade, sobre que repousa a unidade nacional". E,
finalmente, "a desigualdade entre a sociedade urbana e a sociedade rural" 65 .
Propugna, para remediar tal estado de coisas, reformas de profundidade, entre as quais destaca a agrária; a reforma fiscal que introduza a
red~stribuição da renda federal; a reavaliação do papel do Estado na economia; a
anteriormente mencionada reforma monetária para estancar a inflação, combatendo sobretudo suas causas, e a reformulação do processo orçamentário.
Defende "tratamento paraleló que... deve ser dispensado aos problemas de melhor distribuição de riqueza e de elevação do bem-estar social" e
adverte:

"Se desejamos evitar que os paises subdesenvolvidos de hoje
apelem para o regime ditatorial, para uma ditadura de classe como
base para promover o desenvolvimento econõmico, o essencial é
adotarmos uma politica de melhor distribuição social da riqueza,
distanciando menos as classes dentro da sociedade, melhorando o
ruvel de satisfação das camadas populares, fazendo com que a
riqueza se distribua de maneira mais eqüitativa, porque a grande
fragilidade do regime democrático reside na desigualdade econômica não apenas considerável, mas crescente que se conserva no seu
seio e que ele ainda não encontrou os mei()s seguros de eliminar
rapidamente"66.
O tema recorrerá em muito de seus pronunciamer.tos, mas encontrará
sua formulação mais grave, e ao mesmo tempo mais pond\•rada, no discurso
65. San Tiago Dantas, Reformas de Base. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1959, pp. 3 e 4.
66. Reformas de Base, p. 13.
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proferido no Hotel Glória, no Rio deJaneiro, ao receber o título de "Homem de
Visão" de 1963.
Parte da" ceneza de que a sobrevivência da democracia e da liberdade
do mundo moderno depende de nossa capacidade de estender a todo o povo, e
não de forma potencial, mas efetiva, os beneftcios, hoje reservados a uma classe
dominante, dessa liberdade e da própria civilização", para repelir como
caminhos para a reforma social tanto a violência, quanto a contemporização.
"Essas formas de deslealdade com a história- para ele- não conseguem ser... de
duração prolongada."
A reforma social que defende terá, por isso, de obedecer aos seguintes
objetivos:
"I. o) terá de ser uma reforma incorporada às aspirações do povo,
que suba das próprias bases sociais, debatida e filtrada nas organizações de classe, e não uma reforma outorgada pela classe dominante, expressiva apenas de uma concessão sem conciliação;
2. o) terá de ser uma reforma que fira de frente o problema vital da
seguran~ económica do individuo na sociedade;
3.o) terá de produzir, acuno prazo e sem violência, com respeito
dos direitos subjetivos, uma redistribuiçlo de renda social, de modo
que esta, através do salário, dos serviços coletivos e dos investimentos no setor público e privado, atinja a sociedade no seu todo,
eleve o padrão de vida e crie o número crescente de ocupações e
atividades requeridas pelo aumento e pela ativação da população"67 •
Ao defender vigorosamente a reforma social, San Tiago não se
deslembrou, entretanto, das premissas económicas indispensáveis para assegurar-lhes viabilidade. Para isso, como já vimos, insiste em combate sistemático
à inflação. Aponta, também, para a necessidade de "um nivel minimo de
confiança na viabilidade de um projeto brasileiro, com o qual possamos
enfrentar o problema da desorganização crescente que avassala nossas atividades económicas e sociais". E advene, em tom severo e particularmente
oponuno:
"O que há de excepcionalmente grave no processo continuo
dessa desorganização é que, de um lado, ele está atingindo a
empresa privada, inibindo o espfrito empresarial e desencorajando
o investimento particular, e de outro, está comprometendo a
empresa pública, tornando-a economicamente inviável e gerando
contradições inaceitáveis entre as suas possibilidades de sucesso e as
reivindicações de seu corpo de empregados. Um pais, onde se
desencoraja a empresa privada ao mesmo tempo que se deteriora a
empresa pública, nem se está preparando para uma expansão capitalista,
67. Idlias e Rumos para a Revolução Brasileira, p. 7.
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nem para uma socialização,.mas está simplesmente deixando-se ir
ao impulso de uma corrente descendente, que pode ancorá-lo numa
estagnação a longo prazo ou precipitá-lo na desordem social"68.
POLÍTICA EXTERNA INDEPENDENTE
A anãlise mais profunda de suas idéias no campo da politica externa e
de sua atuação à frente do Ministério das Relações Exteriores exigirá o estudo de
extensa documentação, boa parte ainda fora do domínio público, e esforço de
colocá-las no contexto dos grandes temas da politica internacional da época.
Mas, mesmo sem visar a uma sistematização rigorosa, cabe chamar
aqui a atenção para alguns aspectos principais de seu pensamento no campo de
nossas relações internacionais.
Como já vimos, sua famil,aridade com os problemas externos provinha de longa data. Ainda na década de 40, em 1948, ·representou o Brasil na
Primeira Conferência de Ministros de Educação das Repúblicas Americanas, no
Panamá. Em 1951, foi Conselheiro da Delegação Brasileira à Q..uarta Reunião
de Consulta dos Chanceleres Americanos, em Washington. A partir de 1952,
passou a ser membro do Comitê Permanente de Arbitragem de Haia. De 1955 a
1958, presidiu a Comissão Interamericana dejurisconsultos, sediada no Rio de
Janeiro. De 195 7 a 1958, como diretor do jornal do Commercio dedicou muitos
editoriais, as chamadas Várias, a temas de politica externa, e, em 1959, coubelhe proeminente colaboração na redação e discussão da Declaração de Santiago
do Chile, um dos memoráveis documentos do Sistema Interamericano.
Outrossim, muitas de suas conferências que pronunciou entre 1951 e 1962, na
Escola Superior de Guerra, versaram sobre politica exterior, inclusive duas
proferidas em 1958, aqui já referidas, e que haveriam de alcançar grande ·
influência no pensamento da própria Escola, em que analisou o Poder Nacional
do ângulo da técnica das relações exteriores do Estado e em relação aos
objetivos permanentes e às grandes aspirações nacionais.
Na Várias, de 29 de março de 1958, definiu posição sobre o problema da
paz e da coexistência no mundo moderno, dominado pelo espectro do
holocausto nuclear, um dos temas predominantes de suas preocupações no
campo da politica externa, inclusive quando Chanceler. Dizia naquela Várias:
"A preservação da paz tornou-se... um ideal absoluto, e não
como sempre fora, um ideal relativo, suscetível de ser completado
por atos de categoria superior... É (portanto) no modo de assegurar a
paz e de institucionalizá-la que se diferenciam qualitativamente as
fórmulas de convivência".
A partir dessa constatação, defendia uma
68.

Ibid., pp.

8 e 9.
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"convivência normal entre o Ocidente e o Oriente, com o risco
de competição e de interpenetração politica e económica (pois),
apesar dos riscos, as democracias, longe de se intimidarem com a
influência e a competição dos pafses soviéticos, devem confiar na
superioridade de seu estado de vida, que tenderá a triunfar num
sistema de contatos internacionais, desde que cada Estado democrático se disponha a adotar internamente uma politica de elevação de
rúvel de vida e melhor distribuição de riqueza"69,
Esse ponto de vista ele viria a defender, com igual ênfase, em 1962, ao
rechaçar a proposta de isolamento de Cuba na Segunda Reunião de Punta Del
Este, por julgar que não ofereceria outra alternativa àquele pafs, senão a de
jogar-se definitivamente nos braços da União Soviética, e quando defendeu, em
1961, a retomada de relações com esta, a fim de universalizar nossas relações
externas. Numa e noutra ocasião, não minimizou os riscos envolvidos com os
contatos decorrentes, mas estimou que os mesmos seriam passiveis de controle
por adequadas medidas de "contenção juridica" e, sobretudo, pela força que
naturalmente inere à legitimidade no sentido mais completo da palavra
Na homenagem prestada, em 27 de novembro de 1961, aos que
tombaram em defesa da Pátria na Intentona Comunista, após sustentar a
submissão da ordem social ao direito e à justiça, e da politica à moral, exalta" a
forma democrática de governar e de viver (como) a mais alta expressão de
organização politica", propugna "a eliminação efetiva da desigualdade econômica e da injustiça social", e conclui:
"É essa talvez a forma mais alta por que podemos reverenciar a
memória dos que hoje homenageamos: Lutando pela democracia,
pelos prindpios éticos em que ela se funda, e pelas grandes reformas
sociais com que tornaremos impossfvel a agressão ou a vitória dos
seus inimigos"70.

O mesmo pensamento ele o havia expressado em Santiago do Chile,
em 1959, onde, sem ferir o prindpio da autodeterminação e sem desconhecer
que "o conceito de democracia é um produto da experiência histórica", o que
pode ensejar "desvios ocasionais motivados por fatores de natureza temporária", procurava "traduzir em alguns prindpios simples e concisos aquilo
que os Estados americanos hoje reconhecem ser a essência do regime
democrático tal como o praticamos na América"7 1. Prindpios esses que
69. jornal do Commercio, 29 de março de 1958.
70. Documento mimeografado, no arquivo de Plinio Doyle.
71. Discurso pronunciado em Santiago do Chile, durante a V Reunião de Consulta dos Ministros
das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, realizada de 12 a 19 de agosto de 1959, in
Revista Brasüeira de Politica Internacional, setembro de 1964, Ano 7, n. 27, pp. 399 a 407. Veja também
discurso na Câmara dos Deputados, em 26 de agosto de 1959.
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considerava intrinsecamente ligados ao imperativo do desenvolvimento econômico e da transformação das estruturas sociais.
É significativo assinalar que os únicos prindpios que a Delegação
brasileira, pela voz do então Deputado San Tiago Dantas, propôs fossem
incorporados formalmente ao direito positivo de cada Estado americano, e cuja
transformação em convenção obrigatória declarava-se disposta a admitir, eram
os contidos na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a
moderna versão interamericana desse monumento à consciência ética e juridica
do Homem, a Magna Carta de 1215, cuja afirmação da dignidade e àa liberdade
humana desdobrara-se nas Declarações de Direitos, da própria Inglaterra no
Século XVII, dos Estados Unidos e França no Século XVIII, e das Nações
Unidas mais recentemente.
A posição que assumiu em 1959 sobre o nobre tema dos direitos
humanos - em que via intimamente entrelaçados direito e polftica interna e
externa- baseava-se na sua convicção de que a polftica externa que vislumbrava
para o Brasil deveria ser um corolário natural e necessário dos grandes rumos e
objetivos da nossa polftica interna Ele mesmo o expôs claramente no discurso
de posse como Ministro de Estado das Relações Exteriores:
"Temos cada vez mais consciência do papel internacional
reservado ao nosso pais. Se de um lado a nossa polftica há de ser
anit:nada pelo objetivo nacional que perseguimos e há de ter como
finalidade assegurar por todos os meios o nosso desenvolvimento
econômico, o nosso progresso social e a estabilidade das instituições
democráticas em nosso pais; de outro lado,cada vez estamos mais
conscientes de nossa responsabilidade como protagonistas da vida
internacional e sabemos que temos nossa contribuição a levar à
causa da paz, a essa grande causa que é o pressuposto e a base de
todas as outras e na qual todas as nações, grandes, médias e
pequenas; são igualmente responsáveis. O nosso pais, cônscio de
suas responsabilidades na ordem internacional e perfeitamente
esclarecido a respeito dos objetivos nacionais que persegue, não
pode deixar de ser cada vez mais o que tem sido, a saber, uma
Nação independente"72.
A polftica externa independente buscou, assim, basear sua legitimidade no
atendimento ao complexo das aspirações nacionais e na sua adequação ao
nosso papel de potência emergente. Procurou servir de instrumento ao
desenvolvimento econômico, à expansão das exportações e à sua diversificação,
não só em termos de produtos, como de mercados, sustentou os principias de
72. San Tiago Dantas, "Discurso de Posse como Ministro de Estado das Relações Exteriores"
(Ministério das Relações Exteriores, 1961 ), pp. 9 e 10. A Coletânea de documentos mais completa
sobre a gestão de San Tiago à frente do Ministério das Relações Exteriores encontra-se em sua
Poütica Externa Independente (Rio de Janeiro, Ed. Civilizaçlo Brasileira, 1962).
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não-intervenção e autodeterminação dos povos, propugnou pela preservação
da paz e pelo desarmamento, defendeu a descolonização e a solidariedade com
os pai ses. que compartilham conosco o esforço de emancipação econômica.
Acreditava San Tiago que a "democracia, com a superioridade que
lhe é inerente como sistema politico, como forma de Governo, como nivel de
proteção das liberdades individuais, tende, constantemente, a disputar o
campo da influência e a impor a superioridade de suas soluçôes"73.
Ainda, em fevereiro de 1964, em documento, de que foi um dos
principais redatores, e que deveria servir de base a uma "Frente de Apoio às
Reformas de Base", aglutinando forças politicas do mais variado espectro com a
exceção dos extremismos de direita e de esquerda, liderados, ao menos ostensivamente, pelos Governadores Carlos Lacerda e Leonel Brizola, e que se
opunham a esse derradeiro esforço de conciliação, teve San Tiago a oportunidade de explicitar o objetivo de
"preservação e desenvolvimento da Politica Externa Independente,
com todas as suas caracterlsticas, que não decorrem de opções
ideológicas, mas de compreensão do interesse direto ou indireto
do Pais em face das mutações da situação mundial, e conceituam, como condição do desenvolvimento independente de
cada povo, o respeito à sua autodeterminação e ao prindpio de nãointervenção, seja qual for o regime politico sob o qual ele se
encontre, e a extinção do colonialismo, sob todas as suas formas"7 4 .
Essa formulação aliada aos demais objetivos enumerados no mesmo
documento, quais sejam: participação intensanaALALC e UNCTAD, visando
à defesa dos preços dos produtos primãrios e à maior participação no
crescimento do comércio mundial; desarmamento geral e progressivo e
coexistência competitiva, mas padfica "sem submissão a qualquer forma de
partilha geopolítica em zonas de influência"; e cooperação econômica
internacional para o desenvolvimento dos pafses subdesenvolvidos, constituem
os pilares da Politica Externa Independente, iniciativa precursora, começada
por Afonso Arinos, no Governo Jânio Q.uadros, e que havia encontrado em San
Tiago seu expoente máximo como hábil consolidador, imaginoso formulador
e experiente negociador.
A EDUCAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA SOCIEDADE
Outro tema que atraia sua atenção prioritãria, como já assinalamos, era
a preocupação com a nossa "inatualidade cultural e econômica", sobretudo a
73. San Tiago, Polftica Exterior do Brasil (Conferência na Escola Superior de Guerra, pronunciada em
1962), p. 12.
74. Documento mimeografado, em meu arquivo.
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das elites. Acreditava que "estamos correndo um risco de ficarmos numa nova
era de subdesenvolvimento. Creio que nlo há alarmismo em dizer que o que
nos resta é o perigo do neo-subdesenvolvimento" 75.
Isto se devia, segundo ele, à baixa prioridade que mereciam os
investimentos em educação, ciência, saúde pública e métodos organizacionais.
Considerava importante que esta tarefa de atualização cultural objetivasse."a
elevação simultânea do teor cultural das classes dirigidas e dirigentes" 76 , mas
atribula às elites a responsabilidade pela negligência por esse esforço de
transformação cultural, o que nos custou "enorme desperdfcio das forças que
mobilizamos para o desenvolvimento, e foi talvez a causa principal de
havermos dilatado por mais de 20 anos a fase de transição (em que ainda nos
açhamos, segundo ele) da sociedade tradicional para a sociedade modema".
Desde conferência, em 1948, sobre o tema "Educação para o Desenvolvimento" argumentava que o "povo brasileiro estava mais amadurecido
como povo para exercer sua missão do que as elites como elites"77.
Retomará o tema repetidas vezes, alertando para os perigos de nosso
descompasso cultural, obsolescência tecnológica e despreparo cientifico. Mas
não se trata, segundo ele, da necessidade de "uma educação puramente técnica,
sem objetivo ético e conteúdo humanfstico". Embora considerasse vital o
"acesso pronto ao arsenal de conhecimentos incessantemente renovados e
ultrapassados, que nos depara a cultura modema", sustentava que "o desenvolvimento requer tanto o preparo intelectual do individuo, como a sua
formação moral, o domfnio de si próprio, o senso de bem-estar coletivo, a
austeridade no consumo, a formação da gama de virtudes de realizador".
Em 1956, conduta suas "Dez proposições preliminares sobre Educação para o Desenvolvimento" com a proposição de que
"A educação para o desenvolvimento será, pois, um novo
humanismo pedagógico, em que cada individuo é visto como
protagonista de sua época, como veiculo de soluções em que se
harmonizam o permanente e o circunstancial, a essência e a
existência"78.
Será em tomo da problemática educacional, que San Tiago terá a
oportunidade de prestar o que talvez tenha sido a sua contribuição mais
sistemática aos trabalhos legislativos, no exerdcio do mandato de Deputado.
Trata-se da discussão, elaboração e redação da Lei de Diretrizes e Bases da
75. San Tiago Damas, A ALALC e o Neo-Subdesenvolvimento. Slo Paulo, 1964, p. 14.
76. San Tiago Danw, A Cultura Politica como Fator de Poder Nacúmal, Conferencia pronunciada na
ESG, em 17 de abril de 1956, p. 16.
77 · Apud. Renato Archer, Discurso de saudação a San Tiago em sua despedida do Ministério das
Relações Exteriores, em 8 de julho de 1962.
78. "Dez Proposições Preliminares sobre Educação para o Desenvolvimento" in Revista Brasileira de
Politica InternaciiJnal. set./dez. 1964, Ano 7, p. 886.
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Educação, de que panicipou tanto a nfvel de Comissão de Educação, quanto de
plenário. Defendeu, então, a prioridade que a sociedade brasileira tinha de
conceder à educação como fator decisivo no seu processo de desenvolvimento
econômico e social. Assim se expressou no plenário da Clmara sobre o tema:
"No momento em que o Pais sofre modificações tão profundas
em sua estrutura econômica e no próprio modo de funcionamento
da sociedade, podemos dizer que a educação se torna um dos fatores
decisivos, senão o mais decisivo para que a Nação brasileira alcance
os objetivos que se propõe".
Lembrou que "todos os paises que se empenharam1 através de uma
ação consciente e coletiva, numa transformação de sua estrutura social,viram na
reforma do sistema de ensino o instrumento principal, o instrumento mais
efetivo de orientação e aceleração do processo em curso", e defendeu que a
atenção principal da. sociedade deveria dirigir-se para a educação que modifique "o próprio homem, em sua mentalidade e aptidões".
Bateu-se por uma nova estrutura da educação superior, o planejamento
do esforço pedagógico, a integração das massas marginais do Pais, a adequação
do ensino às novas realidades e aspirações nacionais, a democratização de todo
processo educativo, e a escola pública.
Considerava que o papel dessa democratização da sociedade era
essencial. E o explica assim:
"O ensino público desempenha papel fundamental na democratização da sociedade. É no recesso das escolas públicas, melhor do
que em qualquer outro sistema, que a sociedade se caldeia, que as
classes entram em contato, que o espfrito se democratiza e que se
forma aquela consciência comum, de que a Nação necessita para
encarar, de maneira senão uniforme, pelo menos una, os problemas
de seu destino"79.
O chamamento às elites para se modernizarem e modernizarem o Pais
encontrará de novo ressonância, será de fato a mensagem conclusiva, do
discurso de Visão. Suas palavras de então parecem-me apropriar-se como cerne
destas observações sobre o pensamento de San Tiago Dantas a respeito da
educação como prioridade nacional inadiável, não só pela sua surpreendente
atualidade, senão também porque expressam de maneira paradigmática, a
tarefa que sentia recair sobre os seus ombros e o papel que julgava dever exercer
na conturbada vida politica do Pais. Ei-las:

"Há paises e épocas em que elites esclarecidas se avantajam, as
vezes, às instituições do povo, e conseguem levá-lo a novas etapas de
79. As citações foram extraldas do "Discurso na C1mara rlos Deputados sobre o Projeto que fixa
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional", pronunciado em 4 de junho de 1959.
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desenvolvimento social, que ele só mais W'de materializa. Há
outros, onde o.povo parece "empurrar" a sociedade, talvez sem um
roteiro de marcha ddinido, mas com um sentido inequivoco de
renovaçlo. Creio que é este hoje o caso do Brasil, e muitas de nossas
decepções e criticas são saldadas pelos testemunhos diários, que à
margem de incertezas e desacertos, todos recolhemos da pujança da
Nação"80,
E San Tiago aponta para o caminho pelo qual o despreparo das elites
brasileiras e o nosso afastamento dos centros mundiais geradores incessantes de
novos conhecimentos poderiam e deveriam ser superados, através de decisivo
esforço regenerador:
"Essa modernizaçlo tem suas raizes e seu processamento no
campo da educaçlo e da cultura, para que possamos evitar, ou pelo
menos minimizar, os efeitos do distanciamento tecnológico que nos
ameaçaa nós e a outros povos ern condições evolutivas semelhantes,
num momento em que a ciência faz dar um prodigioso salto para
diante justamente aos pafses mais ricos e poderosos do globo'•8 1•
E conclui com esta expresslll de sonho, esperança, pressentimento:
"É do ajustamento perfeito entre povo- que nos testemunha
todos os dias sua vitalidade- e as elites capazes de se modernizarem,
que sinceramente espero ver surgir, como que por eletrólise, essa
realidade que pressentimos: o novo Brasil"82,
A INDICAÇÃO PARA PRIMEIRO-MINISTRO
Ao aproximarem-se as deições legislativas de fim de 1962, o Gabinete
parlamentarista. presidido pelo Deputado Tancredo de Ahneida Neves, julgou
necessãrio, apesar de várias opiniões jurídicas em contrário; inclusive a do
Consultor-Geral da República, Dr. Antônio. Balbino, que os seus .integrantes
que desejassem postular naquelas deições um cargo legislativo teriam de
desincompatibilizar-se para tomarem-se elegíveis. Em conseqüência, o Dr.
Tancredo Neves informou ao Presidentejolo Goulart a intenção de renúncia
do Gabinete ministerial. Seguiram-se intensas consultas e debates, ao fim dos
quais e, já formalizada a renúncia, o Presidente submeteu à Câmara dos
Deputados a indicação de San Tiago para Primeiro-Ministro.
A referida indicação veio a s~r objeto de discussão pela Camara
dos Deputados em 27 de junho de 1962. Em votação preliminar, a Câmara dos
80. Idéias e Rumos ... , pp. 14 e 15.
81. Ibid., p. 15.
Ibid., p. 16.

82.
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Deputados resolveu conceder a San Tiago a oportunidade de falar ao plenário
por 40 minutos, não ainda para apresentar o programa que se proporia a
executar caso fosse aprovada a sua indicaçlo para Primeiro-Ministro, mas para
expor em linhas gerais o seu pensamento sobre as responsabilidades de
Governo que estava disposto a assumir.
Pelo testemunho pessoal dos que assistiram à histórica reunião, San
Tiago subiu à tribuna e, em tom grave e sereno, bem no estilo professoral e
pausado que distinguia sua retórica, iniciou sua alocução com o registro de que
"O processo de desenvolvimento econômico intensivo a que nos
submetemos, financiado em grande parte com recursos inflacionários, fez com que o progresso material do País não se lograsse sem
o agravamento de algumas importantes desarmonias."
Entre estas, ressaltou a inflacionária, a regional e aquela entre a cidade e
o campo. Para enfrentá-las propugnou uma série de reformas estruturais, de
reformas de base, como a agrária e a administrativa, até as mais espedficas, de
caráter técnico. como a tributária e a bancária. Defendeu, também, medidas
emergenciais para problemas mais prementes como os da disparada inflacionária.
Estas reformas e medidas teriam de obedecer a "rigoroso planejamento", o que como já assinalado anteriormente, pressuporia "um balanço
dos recursos de que dispomos", "uma orçamentação honesta das nossas
disponibilidades" e "uma ordem rigorosa de prioridades (... ) entre os problemas brasileiros".
A gravidade da situação que percebia, mas também das esperanças que
alimentava, estão bem expressas nessa passagem:
''Creio que um Gabinete que se instaure hoje, na emergência que
estamos vivendo, não poderá deixar de ser dominado pelo sentimento de responsabilidade diante dos problemas de emergência. As
reformas de base, de um lado, e as medidas de emergência, de outro,
representarlo o seu compromisso para com uma Nação que tem
diante de si, a curto prazo, os mais graves problemas, mas que tem
também diante de si, a longo termo, as maiores, as mais substanciais
e as mais legitimas possibilidades".
E o seu sentimento de que seria necessário uma ação solidária para
enfrentar os problemas que não comportam mais espera se expressou nas
ponderadas palavras com que concluiu a apresentação à Câmara. Explicando a
natureza do Gabinete que se propunha a formar que "não haveria de ser um
Gabinete partidário no sentido de que surgisse para fazer a politica de um
partido'', arrematou:
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"Seria um Gabinete-( ... ) de responsabilidade solidãria, e o seu
único compromisso, a sua única verdadeira finalidade seria nlo trair
as esperanças do povo brasileiro que neste momento sente, através
das palavras de todos os seus representantes nesta Casa ou nds
outros setores da vida nacional, que j! nlo M mais tempo para
espera, e que, para defendermos a democracia, para defendermos a
paz social, para defendermos a tranqüilidade e a independência,
precisamos uni~ nos como um só homem em tomo do interesse do
Brasil".
A Clmara dos Deputados entendeu de outra maneira. Falaram
primeiro os lideres do PDS e UDN, Srs. Martins Rodrigues e Menezes Côrtes,
que manifestaram sentimento exatamente inverso ao de San Tiago, o de que a
indicaçl.o, nlo traduzindo a vontade dos partidos inajóritirios na Clmara, nlo
representaria a vontade do povo.
Coube a Almino Afonso, em brilhante e enf!tico discurso, defender a
indica.çlo, começando por reisaltarque a Clmara vivia "um dia de definiçl.o". E
explicava, em tom de press!gio:
"Neste instante, a Câmara encontra diante de si uma opçlo: ou
COI'I.solida as instituições democr!ticas, dando ao Pais um Governo 1
altura do momento, ou as liqüida".
Lembrou, por um lado, a "responsabilidade coletiva de uma elite aqui
representada" e ressaltou, de outro, que "as instituições democri.ticas nlo
sobreviverão, se nlo contarem com o apoio, com a sustentaçlo das grandes
massas, e estas nlo podem sustentar um regime democri.tico que nlo lhes
resolva os problemas".
Sua oiaçlo poderia resumi~se nessa grave advertência:
"Sr. Presidente, é este o dasafio do momento que a Câmara
recebe. Da sua maturidade politica poderio decorrer efetivamente
dias de uma perspectiva nova para o nosso povo, mas da sua
estreiteza de visão politica poderemos realmente marcar, na noite
de hoje, o inicio do processo de destruiçlo das instituições democriticas".
O fato de a exposição de Almino Afonso apontando para a gravidade do
momento ser interrompida diversas vezes, aos gritos e fora das normas
regimentais que nlo permitiam apartes, por deputado do porte politico e
tradiÇã.o liberal de Adauto Lúcio Cardoso que exclamava exaltado, "Com San
Tiago seria a greve geral!", "Com San Tiago seria os caos", mostra o grau de
envenenamento de espiritos que havia invadido os meios politicas, especialmente os parlamentares, que mais se comportaram, nas palavras de Almino,
como "uma elite dirigente demissionária", justamente o fenômeno entriste59

cedor para cujo perigo em relação ao futuro do Pais, San Tiago há tanto
advenia.
Seguiram-se-lhe as manifestações dos numerosos panidos menores,
uns a favor, outros contra, outros ainda, como o PDC, deixando a questão em
aberto. Terminada a discussão, o Presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli
suspendeu a sessão já às 3h30m da madrugada de 28 de junho, convocando
nova sessão, destinada à votação da matéria pàta cinco minutos depois, às
3h35m.
Dada a posição contrária do PSD e UDN e, ainda,de vários partidos
menores, o resultado da votação com 17 4 NÃO E 11 O SIM,. tendo votado 289
deputados, nãci chegou a ser surpresa. Mas alguns votos não deixam de soar
curiosos, se vistos à luz da configuração politica de hoje (isto é, de 1982).
Assim, votaram a favor alguns dos integrantes do grupo "Bossa Nova"
da UDN, como José Sarney e Ferro Costa, mas, também, alguns dos seus
integrantes mais conservadores como Bilac Pinto e Alfredo Nasser. E nos votos
contrários, invocando a fidelidade partidária, vamos encontrar, entre outros,
Abelardo Jurema, Satumino Braga, Nelson Carneiro, José Maria Alkmin,
Dirceu Cardoso e Joaquim Ramos.
Estava lançada naquela noite a sorte do regime parlamentarista que
duraria apenas pouco mais de seis meses, e, talvez, da própria continuidade do
sistema democrático.
San Tiago, não ostante, não esmoreceria até que a morte o colheu.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Nas eleições legislativas daquele ano de 1962,' San Tiago foi de novo
eleito Deputado Federal do PTB por Minas Gerais. Pouco Depois, e ainda antes
de realizado, nos primeiros dias de 1963, o plebiscito que restabeleceria o
regime presidencialista, João Goulart convidou San Tiago a assumir a pasta da
Fazenda no seu primeiro Gabinete presidencialista. San Tiago, a partir de
novembro de 1962, preparara-se sistematicamente, com a ajuda de amigos e
futuros colaboradores, para a dificil tarefa para a qual se sente seduzido apesar
de conhecer que enfrentaria inúmeros problemas.
De fato, o perlodo exiguo, de 24 de janeiro a 16 de junho de 1963, foi
fénil de problemas econômicos e, sobretudo, politicos. Entre os primeiros,
destacou-se a pressão inflacionária, que atingiu o auge em março, com 9,5%
mensais, para ceder para 3,8% em abril. Austero programa de contenção foi
adotado em linha com os parâmetros do Plano Trienal, o primeiro entre nós
que, além de metas quantitativas de produção, incluia, também, uma programação de recursos e de politica monetária e fiscal.
Assim, além da contenção monetária foi proposto um empréstimo
compulsório, o único meio de, no curso do ano, incrementar os ingressos do
Tesouro e a instituição de um Fundo Nacional de Investimentos, que
gradativamente deveria vir a congregar e coordenar as panicipações acionárias
da União.
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Paralelamente, foram iniciadas conversações com as entidades financeiras estrangeiras, em especial as americanas e o Fundo Monetário Internacional.
Politica monetária, empréstimo compulsório, politica cambial mais
realista e negociações internacionais, todos eles foram alvo das mais severas
criticas de facções oposicionistas e de pressões junto ao próprio Governo, por
parte dos próprios grupos que aparentemente o apoiavam, e que nlo só
combatiam as medidas adotadas, como ainda defendiam mais gastos, inclusive
um aumento acima dos recursos disponfveis de vencimentos para civis e
militares.
Desvalorização cambial, contatos com o FMI e ainda negociações para
a compra das concessionárias de serviços de eletricidade, subsidiãrias da
AMFORP americana- pré-requisito para a normalização de nossas relações
com os Estados Unidos, de acordo com entendimento preliminar encetado por
ocasião das conversações Kennedy-Goulart em Washington, em 1962 - essas
três medidas concentraram as iras dentro e fora das hostes do Governo, da
esquerda brizolista ·à direita lacerdista.
Em memorãvel palestra na 1V- Rio, em 14 de maio de 1963, San
Thiago rebate a acusação de a desvalorização cambial significar relevante
prejuízo monetário, mostrando que só o é em sua expressão grãfico-contãbil.
Mas, na realidade, é
''grande lucro, se considerarmos que esta é uma medida correúva
com a qual a economia brasileira se repõe no seu verdadeiro
caminho; passa a exportar o que produz, passa a trabalhar de portas
abertas para o exterior e hã de concitar, com o seu próprio trabalho,
recursos que nos libertarão dos vfnculos da depend~ncia que ainda
hoje nos prendem aos grandes mercados dos quais ainda hoje
somos importadores".
Q.uanto ao Fundo Monetário Internacional, lembrou que é uma
agência das Nações Unidas, consútuída pelas contribuições dos vários Estadosmembros, entre os quais o Brasil. Argüiu que" seria de maior utilidade para nós
(... ), como sócios que somos dessa cooperaúva, podermos sacar mais uma cota e
aplicã-la no reequilíbrio do nosso balanço de pagamentos". E não se esqueceu de
aduzir que, ao contrãrio do Eximbank. americano ou dilS agências do governo
alemão ou francês, o FMI concede emprésúmos puramente financeiros, sem
exigir contrapanida em forma de importações de mercadorias do país
financiador. Por isso, argumentou:
"Não faz o Fundo boa figura como moinho de vento, para que
nós partamos contra ele de lança em riste, sem primeiro identificar a
sua verdadeira natureza e compreender o alcance do que com ele
pretendemos acenar''83.
83.

Transcrição da gravação, em meu arquivo.
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O terceiro ponto, o da compra negociada das concessionárias controladas pelaAMFORP, foi um dos objetos prinápais do memorável discurso que
San Tiago pronunciou, já demissionário, perante a Clmara dos Deputados,
em 12 de junho de 1968, e transcrito na integra no corpo principal deste
volume.
Nlo se exauria nas politicas monetária, fiscal e cambial aatuação de San
Tiago Dantas perante o Ministério da Fazenda. Como assinalou no referido
discurso à 1V, de 14 de maio de 1968, San Tiago julgava que a politica
econômica de contençlo e desenvolvimento que perseguia teria de apoiar-se
em dois pontos fundamentais:
"O primeiro era o aumento da produçlo e melhoria de produtividade. Para atingir esse resultado, as medidas econômico-financeiras haviam de ser adotadas e programadas como o estio sendo.
Mas o segundo ponto, tio essencial quanto o primeiro, em que
devemos fundar esta politica equilibrada de desenvolvimento, de
emanápaçlo nacional, ê o de melhoria da distribuição social da
riqueza"84.
Na consecuçlo do primeiro objetivo, por exemplo, zelou para que,
apesar dos cones orçamentários, nlo faltassem recursos a fim de que fosse
conclufdo o asfaltamento da esttada de rodagem Ri~Bahia, e para a continuaçlo das obras da hidrel~ca de Fumas e da usina siderúrgica USIMINAS.
Na busca do segundo objetivo, ê exemplar o acordo que conseguiu
realizar, com a colaboraçio do Governador Miguel Arraes, envolvendo os
usineiros do Nordeste, os trabalhadores industriais e os rurais, segundo o qual
foi concedido aumento de preço do açúcar que, entretanto, teria de ser
repassado, em certa proporçlo, àqueles ttabalhadores, o que t~e repercussão
imediata na empobrecida região açucareira do Nordeste, levantando os nfveis
de consumo de bens essenáais, tais como carne, vestuário, calçados e atê
móveis.
A gestlo de San Tiago no Ministério da Fazenda foi cuna, mas
fecunda. Q.uando deixou o Ministêrio com apenas pouco mais de quatro meses
de gestlo, ainda deixou muitos projetas em andamento, inclusive o da emissão
de "dtulos de desenvolvimento" do Banco do Brasil"com cláusula de Correçlo
Monetária", que deveria ocorrer tio logo quebrado o lmpetO maior de espiral
inflacionária. Era o gtnnen do restabelecimento do credito público no Brasil,
que viria a concreti~se, após 1964, pelo lançamento das ORTNs e outros
haveres financeiros indexados.
FRENTE DE APOIO ÁS REFORMAS DE BASE
Ainda nos primeiros meses de 1964, quando o horizonte politico já
mostrava sinais evidentes de estremecimento, esgarçado que estava o tecido
84.
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social e solapadas as instituições econômicas, políticas, e mesmo militares, pela
inflação galopante, radicalização ideológica, erosão hierárquica e paralisia
decisória, San Tiago Dantas ainda procurava trabalhar as frestas de esperança
que percebia. Para isso, desenvolveu intenso trabalho de coordenação política e
foi um dos principais redatores do documento, de apenas 11 pãginas, mas
muito denso e bem articulado, que deveria servir de sustentáculo programático
à Frente de Apoio às Reformas de Base85. Era um esforço derradeiro, reunindo desde
a esquerda positiva até o centro democrático, para preservar e fortalecer
condições que pudessem assegurar a continuidade da democracia representativa, do predonúnio da lei, da liberdade legitima, do desenvolvimento autosustentado, e da politica externa independente, ao mesmo tempo em que se
introduziriam reformas sociais que estendessem a todo o povo, de forma não
apenas potencial mas efetiva, os beneftcios do progresso, da liberdade e da
própria civilização até então reservados a uma classe dominante.
Nas próprias palavras do documento elaborado, em fevereiro de 1964,
o programa se propunha a
"permitir que se processem no Pais. pacificamente, através da
expansão e consolidação do processo democrático, e sem quebra de
continuidade do sistema constitucional, as reformas de base capazes
de conciliar o desenvolvimento econômico, a emancipação do Pais e
a melhora efetiva do nivel das classes populares".
É interessante notar que muitas das propostas end.o sugeridas foram

incorporadas à legislação ou à prática administrativa, após 1964, ou se
encontram em debate no momento. Assim, por exemplo, entre as emendas
constitucionais ou inovações legais, previa-se a extensão do direito de voto ao
analfabeto, o pagamento em "titulos de valor reajustável" da indenização por
desapropriações de interesse social, aprovação da lei para regular o exerdcio do
direito de greve; a "reforma do sistema tributário, fazendo recair sobre as
pessoas ftsicas que auferem maiores rendas o maior ônus fiscal; protegendo e
estimulando o investimento privado, quando enquadrado nos critérios seletivos
e preferenciais . estabelecidos no planejamento público; e punindo rigorosamente a sonegação fiscal, ... , inclusive através de fiscalização de contas bancárias
e dos aumentos de patrimônio dos contribuintes"; anistia para todos os presos
por motivos polfticos; reajustamentO geral e periódico dos salários e vencimentos, com o objetivo de elevar efetivamente o nivel de vida dos trabalhadores
e servidores públicos; "subsidio por conta do Tesouro Nacional ... a fim de
fornecer ao povo, a preços baixos e estáveis, os seguintes artigos básicos de
consumo: arroz, feijão, carne, gordura, leite, tecidos populares, calçados
populares e livros escolares"; contenção progressiva da inflação. mediante
planos para reduzir o déficit federal, concentração dos recursos disponiveis em
85. Documento mimeografado, no .arquivo do autor.
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investimentos de maior impacto sobre o desenvolvimento econõmico, notadamente no setor de energia elétrica, da: industrialização do ferro, dos portos e
dos transpones; controle da expansão do crédito concedido por bancos oficiais
e particulares; "esd.mulo às exportações, mediante uma politica orientada para
a conquista de novos mercados e a ampliação das vendas nos mercados
tradicionais, inclusive com a diversificaçlo dos produtos exponados, assegurando-se aos exponadores preços remuneradores do custo interno e
estabilidade nos fornecimentos ao exterior".
E ainda dois pontos a que San Tiago atribula alta prioridade e que de
certa maneira vieram a ser implementados, embora de forma insuficiente e até
canhestra. O primeiro era a defesa de politica externa independente já aqui
comentada. O segundo dizia respeito a

"reforma universitária, com a abolição do sistema de cátedras
vitalfcias, e criação de institutos onde se processe a renovação
cultural, especialmente nos campos da ciência e tecnologia- um dos
temas predominantes na reflexão de San Tiago - e a participação
efetiva, e em número adequado, dos estudantes na administração
das universidades" (a que San Tiago se referia em 1980).
Mas, diriam alguns: era tarde demais. Diriam outros: era cedo. Mas,
"homem do futuro", no dizer de Tristão de Athayde, importava-lhe mais
plantar uma sem~te promissora do que colher um fruto maduro.
O "TESTAMENTO POLÍTICO" DE SAN TIAGO
Cada vez mais combalido pela doença e marginalizado politicamente
pelo movimento revolucionirio de 81 de março de 1964, embora não tivesse
sido cassado, apesar das pressões nesse sentido, San Tiago nlo deixou de
preocupar--se e de trabalhar para o futuro politico do Pais. Em artigo publicado
em 9 de setembro de 1964, três dias depois da mone de San Tiago, Carlos
Castello Branco, em sua coluna no jurnal do Brasil relata os esforços de San
Tiago, afinado com Afonso Arinos, de promover a formaçt.o de um bloco prépanidário para procurar plantar "as raizes de uma nova organizaçlo, que
conjugue impulsos e idéias a fim de abrir rumos ao estagnado panorama
institucional do Pais"86.
Dois dias depois, a 11 de setembro, o]orrutl do Brasil publicou texto de
"Nota prévia sobre o reagrupamento das forças politicas brasileiras, em 1964",
que chamou de verdadeiro testamento politico de San Tiago. Havia sido
elaborado por ele, após consulta a lideres de diversos partidos, principalmente
os Senhores Afonso Arinos, José Maria Albnin, Amaral Peixoto, Bilac Pinto,
Pedro Aleixo, Joaquim Ramos e Renato Archer, e fora submetido, ainda em
forma preliminar a este e ao Sr. Celso Souza e Silva. diretor.do jornal.
86. Carlos Castdlo Branco, "Coluna do CasteUo", ]uma/ do Brasil, 9 de setembro de 1964, p. 4.
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Partindo da premissa de que "a presente situação politica do Pais pode
evoluir no sentido da legâlidade democrática em toda a sua amplitude, ou de
um reforço da autoridade militar", San Tiago propõe que "as forças politicas
devem unir-se num esforço comum de revisão das estruturas partidárias" em
torno de uma Aliança ou União, aos quais "se integrem não os Partidos, mas os
homens públicos independentemente do Partido a que penencem, com ou sem
desvinculação dos quadros deste", permitindo· se, ponanto, "uma espécie de
dupla nacionalidade panidária".
A questão de apoio ou oposição ao Governo por pane da União ou
Aliança deveria subordinar-se a "objetivos de outra natureza, mais programáticos e doutrinãrios".
Passa entlo a enumerar quatro desses objetivos que julga prioritários:
"O primeiro desses objetivos parece dever ser o programa de
reformas, dentro de uma conciliação histórica e institucional com o
regime democrático e representativo".
Como nas ocasiões anteriores já referidas, San Tiago preconizava a
reforma agrãria, mas de caráter estrutural~ as bancária, tributãria e de Serviço
Público, de natureZa técnica e administrativa e, ainda reformas de fndole
politica como a constitucional e a eleitoral.
"O segundo objetivo referia-se à natureza do próprio regime que
poderia permitir a combinação das formas parlamentarista e
presidencialista de Governo em tipos complexos, permitindo o
aproveitamento das qualidades positivas de uma e de outra"
Imagina, assim,
"Uma associação inspirada na experiência alemã e na observação
da realidade brasileira (que), poderia consistir no regime em que
tanto o Presidente da Repúblcia, como o Chefe do Governo fossem
escolhidos pelo Congresso mediante eleição, cabendo ao Presidente
da República propor ao Congresso o nome que este sufragará ou
não, para a chefia do Governo".
Esta nova forma de Governo, por sua vez exigiria a modificação do
próprio sistema eleit<?ral· Ponanto:
"Um terceiro objetivo poderá ~r a reforma do sistema eleitoral
vigente no Pais. Essa reforma, já considerada hoje necessária, tornase indispensãvel, se o regime passa a repousar predominantemente
no Congresso, na forma exposta no item anteriOJ". Seria conveniente
associar o sistema proporcional à representação por distritos, de
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modo que a Gamara .se compusesse de deputados eleitos por
distrito, segundo o principio majoritário, e de deputad9s eleitos por
circunscrição de âmbito mais largo, ou seja. pelo~ Estados, segundo
o principio proporcional"87.
Finalmente, o documento levanta. pela atualidade e pelo interesse, o
tema da "reorganização da própria instituição legislativa, de modo a dinamizar
o trabalho parlamentar, sem entretanto favorecer a elaboração de leis de
afogadilho".
Em resumo, San Tiago, às vésperas da mone, apresentava proposta
bem em linha com os objetivos que perseguiu com tanto denodo e através do
método que se apropriava a seu estilo de agir, uma ."conciliação histórica e
institucional", a criação de um "agrupamento reformista e progressista.
objetivando a modernização do Pais e a implantação através do voto de uma
democracia social".
OS ÚLTIMOS DIAS
Essa atividade até o momento final, coaduqava-se com a lição de
Epicteto, que San Tiago costumava repetir nos seus últimos meses de vida em
que se debruçara na leitura dos Estóicos: "Por que temer a morte? Não interessa
o quanto vivemos, mas s1m como VIvemos .
Se quis, assim, vencer o tempo, através da ação e do pensamento sem
trégua. era porque concebia o futuro, e inseria o presente em dimensões
históricas. Era um homem inserido na História e profundamente sensível às
suas pulsações. E queria ver o Brasil acompanhar, e, se possível, adiantar-se, ao
movimento da História.
Esse perfodo, marcado pelo estoicismo com que enfrentou a doença
implacável também lembra o destino do Q.uixote, que haVia erigido em um de
seus paradigmas iluminadores:
o

•

o

''

•

"O Q.uixote nos transmite uma lição de purificação do mundo
pelo heroismo, não por um heroismo do tipo hercúleo, mas por um
outro feito de fé inigualável, pureza perfeita. e de um atributo que a
·
todos resume - o dom de si mesmo"88. ·
Consegue, então, despojar-se gradativamente do circunstancial e contingente, que em outra épocá também o haviam atrafdo, para concentrar-se,
crescentemente, no substancial e perene. É que os desenganos ·com que, tantas
vezes, se deparou na sua trajetória e, agora. já a dor fisica convergiam para
aquela purificação que identificava na vida do Q.uixoce e para apurar a sua
própria capacidade de pcTcepÇãO, tal como sucedera ao corneteiro Rilke, cujos
87. jornal dn BraJil, 6.• feira, Ii de s~bro de 1964, p.
88. San Thiago, D. (@Xott, p. 66.
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3,

versos sabia de cor, no original: "só às vezes à noite é que se imagina conhecer o
caminho"89. E esse caminho o levaria, na véspera de sua mone, em 6 de
setembro de 1964, no Rio de Janeiro, a fazer chamar um padre simples de
paróquia, para dele receber os sacramentos da Igreja e assim chegar mais peno
do objetivo que cada vez mais o absorvia: o transcendente, o Absoluto.

89. Rainer Maria Rilke, O Corneteiro Rillte: "Nur in der Nacht manchmal glaubt man den Weg zu
kennen".
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Indicações para o debate brasileiro, e, em 1981, De Maquiavel a San Tiago, pela Editora
Universidade de BrasUia Escreveu, para essa editora a apresentação à 3.a edição
de D. Qyixote: Um apólogo da alma ocidental, de San Tiago.
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DISCURSOS E PARECERES

I

- POLÍTICA INTERNA

REFORMAS DE BASE

Pronunciamentos no plenário da Câmara dos Depuiados em nome do PTB,

propondo reformas de base. (Governo Kubitschek.)
Sessão de .JO de março de 19 59

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazz.ülz)- Tem a palavra o Sr. San Tiago
Dantas, em caráter preferencial, por solicitação do Uder do PTB.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - · Sr. Presidente,· as primeiras palavras
que tenho a honra de proferir neste recinto, dando inicio à minha atividade
parlamentar, são de saudação a V. Ex.a, e de renova.çlo de confiança na
instituição l(.gislativa, que V. Ex. a, em sua alta investidura, representa.
Endereço essa saudação, ao mesmo tempo, a todos os Srs. Deputados,
tanto aos que integram os blocos partidários de apoio ao Governo, como aos
que constituem o bloco da Oposição. Acima das opiniões e dos compromissos
políticos que nos dividem, vejo, nas forças partidárias, a representação da
opinião pública na multiplicidade de seus matizes, e, em cada uma delas, sei
respeitar uma parcela autêntica desse povo brasileiro, que juntos representamos.
Não posso também deixar de estender a minha saudação, de modo
especial, ao povo mineiro, de cujo espaço moral nunca me apartei e que me
conferiu, com tanta generosidade, a sua confJ.ança. no momento em que o meu
partido houve por bem submeter o meu nome aos seus sufrigios. É nos
sentimentos dvicos do povo de Minas, especialmente das suas classes trabalhadoras, que espero encontrar inspínçlo constante para as minhas atitudes, e
é no exemplo dos homens públicos de Minas muitos dos quais tenho o prazer
de ver sentados nestas bancadas, em ambos os lados do recinto, que espero
encontrar modelo para o desempenho do meu mandato.
Abre-se a primeira sessão da presente Legislatura. Sr. Presidente, num
momento de inquietação para o povo brasileiro e de excepcional responsabilidade para os homens públicos que o representam, porque ao mesmo tempo
que se aproxima o episódio culminante do regime presidencialista, que
praticamos - a substituição do Chefe do Estado -, a sociedade se encontra a
braços com uma autêntica crise social e econômica, provocada por vários
fatores, e caracterizada, neste instante, por uma intensificação do processo de
desvalorização da moeda ou de elevação do custo de vida, em que se destrói o
salário e se esgotam a resistência e a confiança das classes médias e populares.
Desiludido da durabilidade dos efeitos dos aumentos de ordenados e
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salários, os que vivem de rendimentos fiXos começam a sentir que sobre eles
recai o maior õnus das medidas com que se promove a industrialização do Pais,
e o sentimento de revolta começa a lavrar, porque nunca foram tão rápidos e tão
vultosos os lucros dos grupos econõmicos beneficiados pelo processo inflacionário.
Não é só entre os que vivem de salário e os que vivem de lucro que a
desigualdade se acentua. A inflação monetária, favorecendo os setores da
sociedade a que são encaminhados em primeira mão os novos suprimentos de
moeda, não só promove o enriquecimento de uma classe à custa do empobrecimento de outra, como acelera o desenvolvimento de cenas regiões, acentuando a inferioridade de outras deixadas fora do alcance de seus beneficios
artificiais. De modo que a desigualdade também se acentua entre os Estados
que constituem a Federação brasileira, criando regiões proletárias, ao lado de
regiões enriquecidas, e deteriorando progressivamente os laços de solidariedade, sobre o que repousa a unidade nacional.
Ao mesmo tempo, numa hora em que o Pais se submete a um esforço
prolongado para vencer as etapas básicas de um processo de industrialização,
imensas áreas de terras cultiváveis, que poderiam ser aproveitadas em beneficio
do abastecimento das cidades, e poderiam fornecer divisa ao Pais exploradas
racionalmente, são mantidas incultas por proprietários desinteressados ou
incapazes, que as reservam para revenda futura com os lucros de valorização.
Uma classe de lavradores e criadores operosos, que se vem formando nas zonas
rurais, ou tem de procurar terras distantes de aproveitamento incerto e dificil,
ou tem de permanecer privada de acesso à propriedade .do solo, pagando
rendas e parcerias que ultrapassam a média da produtividade da exploração
agrária.
Essa agricultura que não se dinamiza perde, constantemente, para as
atividades urbanas, os seus homens de maior capacidade gerencial e de
iniciativa, e também os seus melhores braços. Reduzidas a condições comparativamente inferiores, a agricultura e a pecuária subsistem, na maior pane do
Pais. Graças aos niveis fnfimos de consumo, e, portanto, de salário, que
conseguem impor ao trabalhador rural.
De sorte que se forma no Pais, e diariamente se agrava uma terceira
desigualdade: a desigualdade entre a cidade e o campo, entre a sociedade
urbana e a sociedade rural.
O Sr. Alde Sampaio - Permite-me um aparte?

O SR. SAN TIAGO DANTAS ... Pois não.
O Sr. Alde Sampaio- Parece queM. qualquer injustiça na sua apreciação,
quando trata das propriedades do interior do Pais, abandonadas pelos
proprietários. Realtnente, nas proximida4es das cidades, hoje...
O Sr. Pereira da Silva - Injustiça ou apreciação demagógica que é a
mesma coisa, no caso.
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O Sr. Aldt Sampaio - ... as terras devolutas estão quase totalmente
divididas em lotes pequenos e residenciais. Este foi um grande mal para o Pais.
No interior, na verdadeira vida agrlcola, não existem essas fazendas, senão onde
não há condução, onde a terra é desprezfvel para o trabalho. Esta a observação
que desejava fazer.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço o aparte de V. Ex. a.
Acredito que o meu pensamento sobre isso ficará bem esclarecido com a
continuação do que vou dizer, pois verá V. Ex.a que me encaminho à
apresentação do ponto de vista do meu pàrtido sobre a questão agrária,
abordada em seu aparte.
Vivendo, Sr. Presidente, à margem dos beneflcios monetários, que a
politica de desenvolvimento econômico intensivo endereça a outros setores da
sociedade, uma vasta população rural, superior a quarenta milhões de
habitantes, não consegue, ainda, pela sua própria difusão no espaço geogrifico,
constituir uma eficiente massa de pressão politica, mas a sua improdutividade
leva efeitos porventura mais arrasadores ao sistema econômico nacional, e
nenhum corretivo deste, ·nenhuma reforma, terá consis~ncia e escala adequadas, se se não·atacar de frente, corajosamente, o problema, dando inicio à
extinção do feudalismo nos campos.
São, assim, três, Sr. Presidente, as grandes desigualdades ou desnfveis,
que hoje ameaçam a solidariedade social no Pais, e fomentam o processo
irreversível da crise com que nos defrontamos: a desigualdade entre os que
vivem do lucro e os que vivem do sa!ãrio; a desigualdade entre as regiões para
onde afluem os beneflcios da industrialização e das obras públicas e as regiões
que não apenas se privam desses berieflcios, mas até os subvencionam, com o
seu sacri8cio; e a desigualdade entre as cidades, onde se concentram os recursos
monetários e se intensifica a demanda de bens e serviços, e os campos, onde
vegeta uma população nos níveis mais baixos de consumo, e de onde emigram
os elementos mais capazes por se acharem privados de acesso, em condições
razoáveis, à propriedade da terra
Todos esses desnfveis sociais têm raízes remotas, e alguns não são
sucedveis de eliminação, seja qual for a politica econômica posta em execução
pelos governos. O que dáa esse quadro a fonna e o conteúdo de uma verdadeira
crise, e faz com que se tenha de exam,nar, em face dele, toda a atualidade
administrativa e politica do Pais, é o fato de se haverem aqueles desnfveís
exarcebado e ultrapassado o ponto de tolerância do organismo nacional.
É esse, aliás, Sr. Presidente, o processo ~teristico de todas as crises.
Nenhuma delas decorre de um fato novo, de um elemento estranho, diante do
qual reaja, de maneira imprevist4l, a sociedade.. Todas consistem na transposição de nível de tolerância, e são anunciadas por si~s precursores inequívocos, quando a exarcebação de um desajustamento social começa a atingir as
zonas de alarme, que antecedem a comoção e a rotura.
A desigualdade entre proprietários e assalariéldos é consubstancial à
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ordem econômica capitalista. Q..uando, porém, essa desigualdade atinge a
destruição do poder aquisitivo dos ordenados e salários, anulando em meses,
quiçá em semanas, o efeito de um aumento nominal, e quando, ao mesmo
tempo, conhecem-se os lucros consideráveis de muitas empresas, e assiste-se à
ostentação afrontosa dos beneficias da inflação, aquele ponto de tolerância não
tarda a ser atingido e ultrapassado.
O mesmo se diga da desigualdade entre Estados. Não há pais que não se
componha de regiões mais pobres e mais ricas, sem que essa desigualdade
assuma o papel de fator de desequilibrio politico e social. Q..uando, porém, a
desigualdade chega ao ponto de anular por completo as possibilidades de
subsistência financeira da maioria dos Estados, e de colocá-los, como sucede
entre nós, na dependência do auxilio federal para as despesas minímas de sua
administração, o que era desigualdade normal toma-se desproporção insuportável, e o próprio regime politico, a própria forma de Estado- a Federaçãopassa a ser uma ficção juridica sem assento na realidade.
Basta pensar, Sr. Presidente, que; em 1958, a receita arrecadada de São Paulo
foi de CrS 36.854.807 .253,00, a do Distrito Federal de CrS 12.100. 719.195,00, a de
Minas Gerais CrS 8.389.490.439,00 e a do Rio Grande do Sul CrS 6.983.248.996,00,
perfazendo esses quatro Estados, que são os da maior receita do Brasil, 75% da
receita arrecadada pela totalidade dos ·Estados, e tocando 25% aos Estados
restantes.

O Sr. Adauto Cardoso - É com pesar que interrompo a brilhante
exposição de V. Ex. a, mas gostaria que inclufsse, entre essas forças parasitárias,
que, no seu discurso, são enumeradas, uma que, só ela. é sintoma de um
organismo econômico. V. Ex. a sabe que os Bancos, no Brasil, têm hoje, nos seus
balanços, em média, o lucro de 450 a 500 cruzeiros, por mil cruzeiros de capital
e reservas. Só a uma economia. enferma de pais que caminha rapidamente
para a destruição, é que se pode permitir este espetáculo de uma atividade
lucrativa como a dos bancos. E se não incluirmos, nesse exame que é,
inegavelmente, um diagnóstico à prescrição, que V. Ex. a fará, em nome do seu
Partido, dos remédios indispensáveis para sairmos da desastrosa situação em
que nos encontramos, sem dúvida alguma. V.. E~ a não poderá deixar de
considerar, nos Estados- e ai as áreas do fenômeno politico e do econômico se
confundem -;,como forças econômicas superiores. absorventes, parasitárias, o
sistema bancário.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Verá V. Ex. a, dentro em pouco, que,
ao analisar os efeitos da inflação, procurarei mostrar que ela se caracteriza,
justamente, por levar a cenos setores da economia, entre os quais, figuram os
bancos de depósitos, esses beneflcios monetários anormais, que representam a
contrapartida do sacriflcio imposto pela inflação à classe trabalhadora e à classe
média.
A causa desse tremendo desnfvel, Sr. Presidente, não é outra senão a
inflação monetária. Enquanto esta beneficia as regiões do Pais, para onde se
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dirige o jorro monetári~ multiplicando ali 9s investimentos e fomentando, por
via de conseqüência, a tributaÇlo, os demais Estados não se beneficiam dessas
vantagens, mas são obrigados a acompanhar, nas despesas de pessoal que são as
mais inflexíveis, a alta de salários e de custo de vida, que se propaga pelo Pais.
Vimos há pouco que a receita dos quatro maiores Estados hoje
representa 75% da arrecadaçlo total dos Estados, inteirando 25% os 17 Estados
restantes. Vale a pena comparar essas percentagens com as que vj.goravam há
poucos anos, em 1941, isto é, um ano antes que se desencadeasse, no Pais, o
processo inflacionário, de que estamos chegando ao ápice.
Em 1941, o total da re<:eita estadual arrecadada foide Cr$ 8.96~. 906.000,00,
e desse total .os quatro maiores Estados não perfi~eram como hoje 75%, mas
27%. São Paulo, que hoje arrecada cerca de 44% do total (1958), em 1941
arrecadava 12%.
É essa desigualdade,já patológica, que pc)e em crise, e não há exagero
em dizê-lo, em mortal perigo, o regime fF~erativo. Todos sabemos, e
repetimos, a cada p~so. que a independência polltica pouco vale sem a
independência .econômica, aforisma talvez menos vâlido do que se pensa,
porque a independência polltica vale, e vale muito, num mundo sustentado,
cada vez mais, pela opinião pública internacional. Mas o ceno é que a
autonomia dos Estados também nada. ~prime, e o regime federativo, todos
sabemos, não existe, nem funciona, quando não existe, a sustentá-lo, uma infraestrutura econômica, e os governadores têm-se de transformar em meros
procuradores dos seus Estados junto às agências fiÍlanceiras do Governo

Federal.
O Sr. ·Hamüton Prado - Q..uero chantar a atenção de V. Ex.• sobre um
detalhe que talvez haja passado despercebido a V. Ex.• e· que é o fato de que o
ônús tributário, imposto de consumo, representa um encargo carregado pelo
consumidor das ultilidades produzidas. Assim sendo, lembre-se V. Ex.• de que
São Paulo, çontribuindo como contribui desta forma para o erário da União,
está carregando, indiscutivelménte, no préço dàs utilidades ali consumidas não
só pélàs classes ~s f~vorecidas, corno também pelas classes média e operária,
o peso desse beneficio da arrecadaçlo. Mas ainda oferecerei a V. Ex. a outro fato r
de comparação muito explicativo e que, talvez, ltvará V. Ex. a a uma apreciação
mais justa dos fatos econômicos no Pais. Sabe V. Ex.• que, no que respeita à
arrecadação do imposto de importação, São .Paulo concorreu, no ano passado,
com 6596? Sabe V.· Ex.• que, no ano passado, no que diz respeito ao imposto de
consumo, São Paulo concorreu com 55%? Sabe V. Ex.• que, porém, .no que
respeita ao imposto de renda, que significa renda auferida pelos cidadãos, São
Paulo concorreu com apenas... 40%? Isso significa que o ônus.foi carregado por
São Paulo em maior proporção do que as rendas, e que essas foram melhor
distribuídas pelo taritório nacional. Assim, V. Ex.• não pode responsabilizar a
prosperidadedeWD Estado, que é fruto, não apenas dos capitais investidos, mas
r.ambém, dos esforços da técnica e do trabalho ali realizados, pelos males de que
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padece hoje a população nacional, porque não ~apenas a população de alguns
Estados que sofre, mas, sim, a população de todo o Brasil, em conseqüência,
não da prosperidade, porém, dos erros cometidos em vários setores da
administração pública, a saber: no setor financeiro, no setor cambial, no setor
administrativo, no setor tributário, que são estrita e exclusivamente da
responsabilidade da administração pública federal, da qual Slo Paulo participa
em miníma parcela. Faço estas ponderações a fim de que V. Ex.• seja mais justo
com o meu Estado.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- NlovejaV. Ex.a, nas minhas palavras,
nenhum propósito de diminuir a grande significação que tem para o progresso
do Brasil e para o bem-estar do nosso povo a contribuição incomparável do
trabalho paulista. Estou apenas acentuando que a maneira pela qual se
desenvolve a economia nacional, isto~. colocando o mâximo do seu esforço nos
objetivos legítimos de industrialização, mas neles empregando recursos
inflacionários, tem levado ao continuo agravamento esta desigualdade interregional, que até ceno ponto ~justificada por circunstlncias sociais e mesmo
por circunstlncias ftsicas.

O Sr. Costa lima - V. Ex.a me permite um apane?

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Certamente.
O Sr. Costa lima - O nobre Deputado paulista, que expendeu algumas
considerações em torno do brilhante discurso de V. Ex.•, laborou,a nosso ver,
em grande erro, ao querer levar ao cr~dito de São Paulo o imposto de consumo
que aquela unidade da Federação pagou no ano passado. Sabemos que esse
imposto, embora recolhido na fonte, é õnus que pesa sobre todos os
consumidores. Pernambuco, Estado que distribui grande pane das suas
mercadorias por todo o Uordeste, é o terceiro comprador de São Paulo no
mundo, e, ponanto, a cota de consumo que Slo Paulo pagou o ano passado
inclui, evidentemente, aquela parcela que todo o Nordeste pagou pelo
consumo de artigos da indústria paulista.
O Sr. Hamilton Prado - Se me permite o ilustre orador, responderei ao
nobre apaneante. Não ignoro que, efetivamente, o imposto de consumo é
carregado pelos consumidores de todo o Brasil. Foi exatamente o que acentuei
em minha intervenção. Chamo a atenção do nobre oolega para o seguinte fato.
São Paulo imponou muito mais dos outros Estados, não só em volume de
mercadorias, como em cruzeiros, do ·que exponou. Conseqüentemente, a
parcela paga em São Paulo foi maior do que a do resto do Brasil como produtos
exportados do Estado bandeirante. Demonstrarei isso, com dados divulgados
pelo Anuário Estatístico do IBGE.
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•
O SR. PRESIDENTE - Atenção!

O Sr. Chagas Freitas - Sr. presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazz.illr)- Concederei a palavra a V. Ex.•,
em seguida.
Lembro ao nobre orador que, na forma do Regimento, só lhe poderia
assegurar a palavra às 16 horas, quando deveria dar inicio à Ordem do Dia.
Como a matéria em pauta é organizada de Comissões e, como tudo indica, V.
Ex.a deseja prosseguir em sua oração por alguns minutos mais, consentirei
permaneça na tribuna até pouco depois das 16 horas.
Contedo a palavra ao nobre Deputado Chagas Freitas, para uma
questão de ordem.
O Sr. Chagas Freitas- Sr. Presidente, era essa a solicitação que eu desejava

fazer a V. Ex. a, segundo já lhe havia comunicado.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço a V. Ex.a.
Duas ordens de algarismo completam o levantamento deste problema.
O primeiro é o quadro dos auxílios financeiros em milhares de cruzeiros dados
pela União, através do Banco do Brasil, saldos; no fim de cada ano, aos
Governos dos Estados e Munidpios:
1952 - 3. 969.33 7 (Estado e Municipio).
1953- 5.369.466 (Estado e Municipio).
195'l- 11.387.419 {Estado) 552.382 {Munidpio).
1955- }3.804.150 {Estado) 581.687 {Munidpio).
1956- 15.l71.732 {Estado) 541.961 (Munidpio).
830~000 (Letras do Tesouro).
1957 - 13••866.522 (Estado) 417..478 {Município).
3.000.000 (Letras do Tesouro).
195~ -13.617.090 (Estado e Munidpio).
537,000 {Letras do Tesouro).

O segundo é o quadro das disparidades observadas, não só nos niveis
de desenvolvimento, mas também no ritmo de crescimento das difetentes
régiões do Pais, levantadas de maneira concludente pelo Grupo de Trabalho
para o Desenvolvimento do Nordeste e publicado pelo Conselho do Desenvolvimento no irúcio do corrente ano. Segundo esse estudo, sendo de Cr$ 12. 718,00,
em 1956, a renda média per capita do brasileiro, a do homem do Centro-Sul se
eleva a Cr$ 17.151 ,00, enquanto a do homem do None e do Nordeste caem
respectivamente a CrS 6.316,00 e Cr$ 5.461,00. Essas diferenças, longe de
tenderem à redução no decurso do tempo, tendem a agravar-se, pois o ritmo de
crescimento do Centro-Sul excede em celeridade o das demais regiões do Pais.
Por isso, enquanto, em 1948, a rendapercapita do Nordeste representava 3 796 da
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renda do habitante do Centro-Sul, em 1956 essas percentagens já desceram a
32%, estimando-se que, no corrente ano, tenha caido abaixo de 30.
Por ai se vê que o Pais tende a reproduzir interiormente o grave
processo de desigualdade econômica crescente, que a Organização das Nações
Unidas pôs em evidência na evolução comparativa das áreas desenvolvidas e
subdesenvolvidas do mundo. As taxas de crescimento da renda nacional nos
países desenvolvidos são mais elevadas que as observadas nos subdesenvolvidos cujas populações se tornam progressivamente mais nobres.
Nenhuma outra ameaça, das muitas que pesam sobre o mundo
democrático, parece avantajar-se a esta, em gravidade, pois indica que a
distância entre povos ricos e povos pobres tende a aumentar, e não a diminuir.
Nosso pais, embora subdesenvolvido, está entre aqueles onde a taxa
de crescimento da renda tem-se mantido acima da de crescimento da
população, mercê, durante os anos que se seguiram à 2.a Guerra Mundial, da
melhoria dos termos de troca para os produtos primários que exportamos. A
política de desenvolvimento econômico, que se iniciou em 1951, no último
Governo de Getúlio Vargas, com a instituição da Comissão Mista Brasil-Estados
Unidos e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e que se veio a
traduzir no programa de metas do Governo do Sr. Juscelino Kubitschek, tem o
objetivo, hoje que a conjuntura mundial vem-se tornando menos favorável ao
nosso principal produto, de manter, e, se possivel, de elevar aquela taxa, graças
à correção de certas distorções básicas, que anulam ou, pelo menos, limitam as
nossas possibilidades de industrialização, e de conversão de uma economia
baseada na exportação de produtos primários numa economia baseada no
mercado interno.
Entretanto, se analisarmos a evolução da renda nacional Estado por
Estado, o que observamos é que a taxa de aumento da renda per capita, nos
Estados mais desenvolvidos, sobrepuja à que se verifica nos menos desenvolvidos. Está, assim, o Brasil repetindo interiormente o ptocesso de desigualdade
progressiva, observado pelos técnicos das Nações Unidas em escala mundial.
Para correção desse fenômeno, são necessárias reformas de profundidade, que não podem consistir apenas em medidas politico-juridicas, mas
também não poderão ser de ordem estritamente econômica e tecnológica. O
plano de recuperação do Nordeste, lançado pelo Presidente da República, com
o ardor e a confiança que assinalam seus empreendimentos, constitui, por
certo, o maior passo dado até os nossos dias para enfrentar o problema de
inferiorização econômica daquela região brasileira, e, quer quanto ao método,
quer quanto à conceituação do problema, exprimiu um progresso inestimável.
É indispensável; porém, que esse plano seja acompanhado de medidas
de ordem juridico-politica e de ordem social, para que seus resultados sejam
duráveis. No plano político-juridico, é necessário revigorar as bases financeiras
do regime federativo, de modo que os Estados possam captar uma parte da
renda tributável do Pai.s, e prover, com recursos próprios, às suas necessidades.
No plano social, é necessário reformar a propriedade agrária, para fixar, nas
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regiões fertilizada'S, uma classe de lavradores entregue à exploração de lotes
rentáveis e mesmo organizar, onde as condições o permitirem, granjas coletivas
ou empreendimentos de base associativa, com a assistência técnica e financeira
do Estado. Sem a reforma agrária, os melhoramentos tecnológicos, que um
plano regional como o da Operação Nordeste, virão a introduzir, podem
conduzir a uma formação suplementar de lucros disponiveis na região, e o
destino desses lucros, a exemplo de outros que ali se têm formado, será o
mercado do Sul, pelas leis naturais da economia capitalista que levam o
investidor a procurar o investimento que se apresentar mais vantajoso.
O Sr. Mário Tamborindegui- No seu formoso discurso, V. Ex. a fala muitas
vezes em reforma agrária, em latifundiários. Como sou representante, nesta
Casa, de lavradores, de proprietários de terras no Estado do Rio de Janeiro,
homens que lutam de sol a sol e procuram tratares, jipe, e ferramentas para a
lavoura, sem nada conseguirem e ainda defróntam com as barreiras das
estradas, criando-lhes dificuldades para trazer os seus produtos à Capital da
República, não posso deixar o seu discurso sem o meu protesto, porque lá não
existem latifundiários, mas patricios nossos que batalham todos os dias para
poderem sobreviver e esperam ajuda e não ameaças de confiscos de terras.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Felicito V. Ex.a, por se considerar
representante desses lavradores, porque· estes são daqueles que não têm
motivos para temer a reforma agrária.
Foram esses aspectos da crise social e económica do Brasil de hoje, Sr.
Presidente, que o Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, o Sr. João
Goulan, teve o mérito de colocar em relevo, na entrevista que concedeu à
imprensa da Capital Federal, no dia 21 de março corrente, entrevista cuja
transcrição integral nos Anais desta Casa tenho a honra de requerer a V. Ex. a
Constitui um fato de especial significação, nq quadro dos acontecimentos
politicas dos últimos dias, que o Presidente do Partido dos trabalhadores, numa
hora em que alguns grupos e partidos começavam a procurar para: o problema
da sucessão presidencial uma solução personalista, fazendo girar em torno da
preferência por um ou outro nome, o plano de arregimentação de forças
eleitorais, tenha tido· a elevação ·de vir dizer, de público, que .o problema
sucessório não· podia ser tratado, senão em função de uma prévia tomada de
atitude, em face da grave crise social· e eoonõmica, que assoberba o povo
brasileiro, e cujos efeitos se concentram sobre a classe média e trabalhadora.
Apontando a crise, medindb em palavras breves; mas incisivas, a sua
extensão e a sua natureza, mostrou o Presidentedo-PTB que a nossa agremiação
politica coloca, acima de tudo, o seu dever ddidelidade à classe trabalhadora, e
que só por esse dever e segundo o seu imperativo, será pautada a nossa atitude
em face da sucessão.
O Sr. Carlos lo.cerda- Permite V. Ex.a um aparte?
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O SR. SAN TIAGO-DANTAS- Com todo o, prazer.
O Sr. Carlos lAcerdA -, Estou, com toda a Câmara. Sr.
estado de grande felicidade parlamentar pela sua estréia. .•

D~puta,~.

em

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado.
O Sr. Carlos Lacerdo.- ... pois a voz de V. Ex.• vem trazer um eco da
universidade, nesta Casa. Assim, creia que estamos ouvindo, com encantamento, o seu discurso de estréia. pela sua voz autorizada e pelo poder de seu
talento.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado.
O Sr. Carlos lAcerdA-Até agora. V. Ex.~ disse, com o brilho de sempre,
que nos habituamos a admirar o óbvio. Poderlamos respigar este ou aquele
ponto das suas afirmações e informações, mas, de um modo geral, creio que a
Câmara inteira está de acordo com que o que V. Ex.• disse. Agora. no entanto,
V. Ex.a transfere seu discurso de reforma agrãria.,... parece- para a reforma
constitucional. V. Ex.•pregaareformaagrária. mascpmeçaaentrar num outro
plano de reforma que encerra cenos dados fundamentais da crise brasileira. E
como o Panido de V. Ex.• não é partido que se destine apenas à luta da sucessão
presidencial, mas é partido que integra o Governo, que no Governo detém o
posto correspondente ao da segunda pessoa da República, que no Governo
conserva ministérios, que no Governo sustém cenu alavancas mestras 4o
poder político, do poder econõmico e do poder administrativo, perguntaria eu
se a entrevista do presidente do seu partido tem efeito remoto para a sucessão ou
se tem um efeito imediato ·para colocar o Governo no dever de se definir diante
do desafio que lhe lançado é pelo PTB. (Palmas.)

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Respondo. com pr~r. ao apane de
V. Ex.•, agradecendo, em primeiro lugar, as genero~ referências que fez à
minha pessoa. Creio que o objetivo principal das minhas palavras - e espero
que elas, ao se conclui rem, tenham revelado isso a V. Ex.• e à Câmara- consiste
em demonstrar que o Panido Trabalhista Brasileiro, .no m.omento em que a
Nação se prepara para iniciar um novo perlodo de Govey;no, concluindo o atual,
deseja condicionar o problema da sucessão presidencial, e especificamente o
problema das candidaturas, a uma questão de maior pone, que é a questão da
atitude que as forças politicas vão tomar em face das difia,aldades e em face dos
problemas que caracterizam a nossa situação social de boje. (Palmas.)
O Sr. Carlos lAcerda- Permita V. j.x.• que eu insista num esclarecimento, penurbando um pouco a seqüência do seu discurso, pelo que lhe peço
descuplas. Sr. Deputado, V. Ex.• está diante da seguinte situaçlo: o Partido que
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V. Ex.a veio abrilhantar com a sua presença é parte integrante de um governo
que tem ainda cerca de dois anos de mandato. Pergunto eu: -Todo esse
programa só vale para a sucessão presidencial, ou esse programa visa a definir
um plano de governo que condicione sua participação no governo à execução ou
ao começo de execução desse programa? Por outraS palavras:- Um governo
que negue a reforma agrária pode ter seu apoio ou não?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Num governo essencialmente
dinâmico, onde, todos os dias, novos planos, novos objetivos são lançados, para
vencer etapas de administração, cabe, perfeitamente, em qualquer momento
em que ele se encontre, o lançamento de novo objetivo, a fixação de novo alvo,
para o qual pensamos que já o Governo atual pode tncaminhar-se, desde o
momento em que esse seja o pensamento dos partidos que o apóiam e dos
homens que o dirigem.
Era naturàl que os adversários incansáveis do trabalhismo procurassem
apresentar o pronunciamento do Viée-Presidente da República como manifestação de desacordo, entre ele o Presidente da República, querendocantever,
naquelas criticas, um inicio de rompimento entre os dois partidos, que se
uniram, em 1955, para conduzir à presidência e à vice-presidência os
candidatos do povo. Na verdade, porém, é o Sr. Presidente da República (>
primeiro a reconhecer e proclamar a existência da crise provocada pela
instabilidade da moeda, e a pedir ao Congresso remédio para combatê-la, como
fez, ao fim da última sessão legislativa, enviando as diversas mensagens que
constituem o Programa de Estabilia(ão Monetária para o perlodo de setembro
de 1958 a dezembro de 1959. É rompreensivel que o Partido Trabalhista
Brasileiro aprecie as causas e os efeitos dessa mesma crise, de um ponto de vista
mais pertinente à sua posição histórica, e·mais estreitamente-vinculado ao seu
objetivo partidário.
A politica de desenvolvimento econômico doSr. Juscelino Kubitschek
contou, desde o primeiro instante, e não podia deixar de contar, com o apoio
decidido e convicto do trabalhismo. Em primeiro lugar, as principais finalidades de nossa ação partidária têm sido e sempre serão a elevação do nível de
bem-estar do povo e a preservação da independência econõmica do Pais, através
de uma atitude intransigentemente nacionalista de defesa das nossas riquezas.
Esse duplo objetivo é incompativel com o prolongamento do subdesenvolvimento econômico, o qual deve ser vencido com medidas de ação pronta, desde
que, entre elas, não se insinuem aquelas que, sob pretexto de acelerar o
desenvolvimento, importam a alienação de riquezas naturais e na abdicação
de parcelas da nossa independência econômica com o comprometimento do
futuro.

O Sr. Adauto Cardoso- Não i>óderei privar-me de interrompê-lo, nobre
Deputado, porque, admirando, como admiro, V. Ex. a, sou um dos que mais se
empenham em ver no seu discurso uma peça integra, em que nenhuma
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proposição venha contradi:a:er outra anteriormente enunciada. Eu me recordo
de que V. Ex. a, no inicio de sua bela oração, situou o industrialismo do Governo
como uma das causas do envelhecimento do salário, c;:omo uma das causas do
empobrecimento. V. Ex. a disse, e não me engano, que 9s salários estavam sendo
destroçados pelo industrialismo e pelos germes de desigualdade e ruína que
esse industrialismo acelerado está introduzindo no organismo nacional. Como
se pode, então, aceitar esse desejo do seu partido, de manter, de estimular, de
apoiar essa politica de desenvolvimento econômico que é a mesma do
industrialismo e do empobrecimento que V. Ex.a diagnosticou, essa miséria,
que ninguém que tenha olhos de ver e ouvidos de entender desconhece, que
vem desde o None até o Sul, essa miséria que sufoca o povo todo do Brasil?
Como pode o partido de V. Ex. a sustentar que essa situação desgraçada em que
se encontra o povo seja condição natural a que o povo deva resignar-se? Como
pode V. Ex. a, seja no plano, seja no rumo ou no sentido de uma doutrina, qual a
que está afirmando da tribuna, como pode V. Ex. a defender que o povo deva
resignar-se à miséria em que se encontra mergulhado, a fim de salvar a politica
de metas do Sr. Presidente da República?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Se V. Ex.amederahonradeouviros
parágrafos seguintes do meu discurso, creio que a contradição que v. Ex. a nele
quis apontar se dissipará a seus olhos: Desde jã, posso antecipar a V. Ex. a que
nenhuma contradição seria mais flagrante- e não seria eu que iria atribuir a V.
Ex. a esse pensamento- do que supormos que a maneira de defender o bemestar do povo seja não desenvolver o Pais, seja permitir que os niveis de bemestar material decaiam, em vez de subir, pois, todos sabemos, os que pleiteamos
uma politica social mais generosa e mais distributiva, que é a condição essencial
do êxito dessa politica seja ela acompanhada de medidas de enriquecimento
efetivo e de industrialização do Pais. (Muito bem. Palmas.)
Em segundo lugar, a concepção econômica para que nos inclinamos
visa à ampliação do mercado interno, à industrialização progressiva, para que o
Pais não repouse sobre a base aleatória da venda de produtos primários, como o
café e os minérios, e para que as classes média e trabalhadora possam elevar-se
economicamente, através da diversificação crescente das ocupações. Ora, só o
desenvolvimento econômico, assegurando às atividades industriais aquelas
facilidades de energia elétrica, de combusdvel, de transpone e de armazenagem, e favorecendo a implantação de indústrias de base em escala adequada,
pode tornar atingíveis aqueles objetivos.
Onde, porém, o trabalhismo diverge de uma politica de simples
desenvolvimento econômico é na prioridade que concedemos ao desenvolvimento social, ou antes, no tratamento paralelo, que a nosso ver deve ser
dispensado aos problemas econômicos e tecnológicos e aos problemas de
melhor distribuição da riqueza, e de elevação do bem-estar social.
Houve, no passado, países que se desenvolveram graças à concentração
da riqueza nas mãos de uma pequena classe empreendedora, com grande
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capacidade de poupar e de investir, e graças à compressão do nivel de consumo
da classe proletária até os limites da subsistência fisica. O que caracteriza, Sr.
Presidente, o desenvolvimento econômico, em nosso tempo, é que essa classe
popular assalariada conquistou um grau de maturidade intelectual e de
liberdade politica, que lhe permitem participar, através do voto, do controle do
poder, e ,assim sendo, ela nlo aceitará mais, nem a consciência culta da nossa
época admitirá que ·lhe queiram impor, essa ou qualquer outra forma de
opressão econômica, em beneficio de uma pequena casta empresarial e
·
proprietária.

O Sr. Alde Sampaio- Creio que ninguém poderá discordar de V. Ex.•,
quando faz a apologia do desenvolvimento econômico. Mas V. Ex. a também
descreveu, em quadro tétrico, os efeitos da inflação, que atinge, sobretudo, as
classes trabalhadoras e a classe média do Pais. Agora, diante do rumo que V.
Ex.• está dando ao seu discurso, perguntaria: - Como pode admitir. um
desenvolvimento econômico praticado, sob o regime da ~fla.çlo, sem que haja
prejuízo para o consumo da populaçlo brasileira? São realmente coisas que se
contradizem. Se estamos gastando para o· desenvolvimento econômico acima
da poupança brasileira, de onde vêm os recursos, já que V. Ex. a também prega o
nacionalismo, senão do que se retira do pobre, de toda a população brasileira,
na parte do consumo?
O SR. SAN TIAGO DANTAS.... Desde já posso dizer a V. Ex.• que o
que não nos parece jus.to é que, no sistema de sacrificios que se impõe para
aumentar a poupaÍlça do Pais e a taxa da sua inverslo interna, os sacriftcios
devam ser exigidos das classes assalariadas, sem que se tomem medidàs
adequadas para retirar do lucro toda a contribuição que ele está em condições
de dar para estimulo e correçlo da economia.
O Sr. Tristão da Cunha- Q.uer dizer que V. Ex.• está de acordo em que se
esfomeie o povo para realizar o progresso econômico a que se refere?

O SR. SAN TIAGO DANTAS- V. Ex.• deve ter percebido que eu
disse precisamente o oposto.
O Sr. Tristão da Cunha- Dessa maneira, V. Ex.a responderá a tudo.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Hoje o desenvolvimento econõmico
há de ser promovido, fazendo-se correr, paralelamente, o aumento da riqueza e
a sua melhor distribuição. Há os que pensam que o enriquedmento traz
espontaneamente a melhor repartição, mas; áinda que essa tese fosse verdadeira, o que é contestável, não poderia ser admitida pelas mesmas razões que
nos levam a repelir a do desenvolvimento econômico espontâneo e a preferir a
do desenvolvime~to intensivo e dirigido.
87

O Sr. Paulo de Tarso- Falou V. Exa ainda há pouco em desenvolvimento
so'Cial. Nós, democratas-cristãos, insistimos na expressão desenvolvimento
humano, para significar com ela a finalidade humana de toda politica de
desenvolvimento. Na primeira sessão desta Legislatura, propus à Câmara
algumas considerações para mostrar que essa finalidade humana não poderá
ser atingida se o Governo não se capacitar da imponãncia do investimento
oficial no setor agricola, porque a taxa de crescimento da agricultura de
subsistência está relegada a plano inferior e, com isso, a própria indústria se
sacrifica e surgem graves pontos de estrangulamento da politica de desenvolvimento. Na última mensagem presidencial, ficou claro que a taxa de
crescimento da agricultura de subsistência, no último ano, foi 3, I% quando, no
ano de 1957, essa agricultura havia aumentado numa taxa de 9,1%.
Veja V. EX; a que houve um decréscimo de 2/3 nesse aumento da taxa de
crescimento do cultivo de produtos de consumo interno do povo, da agricultura de subsistência. Dou este apane na esperança de oferecer a V. Ex.a a
oponunidade de concordar com o apaneante na afirmação de que há
necessidade de se dar maior ênfase à agricultura, na politica oficial de
desenvolvimento.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço a V. Ex. a o apane.
Uma política que não vise ao desenvolvimento econômico pode
contentar-se, Sr. Presidente, no plano agrário, com a fertilização do solo e com o
armazenamento e financiamento dos produtos. Uma politica que também vise
ao desenvolvimento social, como deve ser a politica trabalhista, reclamará, além
disso, a limitação extensiva das propriedades e a sua distribuição com iguais
oportunidades para todos.
O Sr. Carlos Lacerda- Veja V. Ex. a, na freqüência dos apanes, mais uma
demonstração do interesse que seu discurso está despenando. Eminente
colega, V. EX;a está usando técnica parlamentar muito hábil, que consiste em
prometer resposta aos apanes para dentro em pouco, no seu discurso.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Permita V. Ex.a Tenho prometido
respostas mais completas, apressando-me, entretanto, em dá-las sinteticamente.
O Sr. Carlos Lacerda- Muito bem. Vou reponar-me agora a uma pane
que V. Ex.a já explanou. Referiu-se V. Ex.a às condições de iniqüidade, de
injustiça social e até de desumanidade, visando ao mesmo objetivo. Portanto,
não ignora V. Ex.a que o desenvolvimento económico, em nossos dias, está
ameaçado pela usurpação de uma casta politica, aquilo que Djilas chamou "a
nova classe", que, usurpando as funções do poder politico, absorve tudo aquilo
que poderia redundar em beneficio das grandes massas populares e exerce, por
força do poder politico que usurpa, todo o poder econôQlico, disponível num
Estado considerado. Apliquemos, então, já não a critica, tão .procedente, que V.
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Ex.• vem fuendo ao desenvolvimento do atualPresidente da República. critica
em que V. Ex.•, epm muito maior brilho, fundamento e segurança está
repetindo tudo aquilo que a Oposição aqui tem dito durante três anos de
legislatura. Mas vqa agora em·que siQJação ficaV. Ex.• e seu Partido, quando,
diante de um problema fundamental, o do bem-estar das classes trabalhadoras,
qual seja o da previdência social, não tem um relatório a fazer, nem mesmo
sintético, sobre o modo pelo qual o PTB vem-se desincumbindo, no setor da
Previdência Social, que lhe foi entregue pelo atual Chefe do Governo. Q.ue fez o
Partido de V. Ex.a com os Institutos? (Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Em primeiro lugar, desejo responder
à intervenção com que me honrou V. EX. a na parte pertinente ao meu discurso.
Lembrou V. Ex.a o exemplo do regime socialista russo, onde o
desenvolvimento econômico se processou graças a uma compressão do nivel de
consumo das massas. Este· ponto é importante, porque uma compressão do
nivel de consumo popular, como aquela que se realizou nos primeiros anos de
implantação do regime soviético, numa economia fechada. sem intercâmbio
com o exterior, seria impossível num pais democrático, cujas massas populares
se acham em cantata espiritual com populações vizinhas, conhecem seus níveis
de consumo e têm válvulas políticas, ·através ·das quais podem retomar o
caminho de um reajustamento que as autoridades governamentais porventura
procurem retardar. Na verdade, entretanto, se desejamos evitar que os países
subdesenvolvidos de hoje apelem para o regime ditatorial, para uma ditadura
de classe, como base para promover o desenvolvimento econômico, o essencial
é adotarmos uma politica de melhor distribuição social da riqueza. distanciando menos as classes dentro da sociedade, melhorando o nivel de satisfação
das camadas populares, fazendo com que a riqueza se distribua de maneira
mais eqüitativa. porque a grande fragilidade do regime democrático reside na
desigualdade econômica, não apenas considerável, mas crescent~ que se
conserva no seu seio e que ele ainda não encontrou os meios seguros de
eliminar rapidamente. Eis por que a política trabalhista. visando a conciliar a
melhor repartição social da riqueza. com a preservação das franquias democráticas, tem especial caráter construtivo, em face das·O:pções que se abrem ao
mundo de hoje.
Quanto às criticas à Previdência Social, espero ter ocasião própria para
tratar delas, pois V. Ex.• bem compreende que não há de ser nos limites de
, resposta a um simples aparte que poderei dizer à Câmàra o que pensa o meu
Partido da experiência destes anos de administração dos Institutos de Previdência Social, lutantd ·com cottdições as· triais adversas, nem sempre dependendo dele, mas, ainda assim, armazenando um cabedal de experiência que
hoje nos permite trazer uma contribuição valiosa ao esforço que a Nação deve
fazer pàta resolução desse problema.
O Sr. Tristão da Cunha - V. Ex.a permite um aparte?
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O SR. PRESIDENTE(RanieriMazzilla)--Atençlo!V. Ex.apedirádepoiso
apane. Q.uer'O lembrar ao nobre orador que, sem embargo do interesse com
que a Casa o está ouvindo, a Mesa teria dificuldade regimental em assegurar
tempo de dilatação- não direi prorrogação- superior àquele que inicialmente
teria para proferir seu discurso. Asseguraria, assim, a V. Ex.a mais lO minutos
para conclusão. Neste caso, seria de todo conveniente que não mais consentisse
apane.
O Sr. Tristão da Cunha - O nobre orador permite um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Peço licença para não conceder mais
apartes, diante do que me acaba de dizer o Sr. Presidente.
O Sr. Tristão da Cunha - Meu aparte é muito pequeno; necessito apenas
de um minuto. Se V. Ex.a conceder, darei o aparte.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Concedo-o.
O Sr. Tristão da Cunha- V. Ex. a descreveu a situação politica do Brasil,
atualmente, de miséria generalizada. Mas o Panido Trabalhista tem a responsabilidade do poder há sete anos. Perguntaria a V. Ex.a que fez o PTB para
melhorar as condições das classes trabalhadoras durante esse perlodo.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - O aparte de V. Ex. a não é um pedido
de esclarecimento.
Sr. Presidente, vou avançar um pouco em meu discurso, mas, desde já,
peço desculpas a V. Ex.a e à Casa e por não conclui-lo na sessão de hoje. É
evidentetJue não foi possivel chegar até um ponto que me permitisse declarar a
V. Ex.a que, nos poucos minutos que me restam, poderia finalizar minha
oração. Vou, ponanto, aproximar-me de um ponto onde possa conar minha
explanação e solicitar, depois, a V. Ex. a, pelas vias regimentais, que me inscreva
para falar em outra sessão com o objetivo de concluir.
Nenhuma dessas desigualdades, em que é licito decompor a presente
crise social, pode ser vencida, Sr. Presidente, com medidas de caráter
puramente administrativo, ou mesmo com expedientes económicos que
dependem de um bom projeto de lei e do propósito de executá-lo. Se fosse
assim, não estaríamos diante de uma crise, e não seria necessário mais do que
trazermos a esta Casa, sob forma de iniciativas correntes, as sugestões que
julgássemos necessárias.
Não exagerou o Sr. João Goulan quando disse que o combate à crise
social em que ingressamos assumia o caráter de verdadeira" revolução branca",
para a qual é necessário mobilizar a opinião pública em uníssono com a
consciência já revoltada das classes populares. Só quem não percorre o interior
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do Pais, ou nã.o sente nas grandes cidades a inquietação da classe média e do
operariado, é que pode ignorar a extensã.o e a profundidade que atingiu a
revolta, a ponto de havermos chegado a essas manifestações de desespero e de
desordem que são as marchas da fome,, as greves de estudantes, as manifestações contra a carestia, diante das quais o Governo tem sido levado a adotar
soluções precipitadas e infelizes.
O Governo do Sr. Juscelino Kubitschek enfrentou, com método e
eficiência até agora, nã.o conhecidos entre nós, os problemas econômicos e
tecnológicos do desenvolvimento. Os trabalhos do Conselho do Desenvolvimento Econômico constituem o mais considerável e valioso esforço feito em
qualquer país subdesenvolvido para sistematizar o estudo dos problemas de
base da economia nacional e dar-lhes soluções práticas,e adequadas. O Panido
Trabalhista Brasileiro deu a esses planos o seu integral apoio, e não põe em
dúvida a justeza de sua concepção, mas, ao aproximar-se um novo ciclo de
governo, e ao ter de arregimentar suas forças para disputar, sozinho àu em
aliança, a presidência da Nação, julgou chegada a hora de convocar os
brasileiros para a defesa dos interesses do povo, de modo que a execução dos
planos técnicos e econômicos não venha a redundar, se não for compensada
por medidas de outra natureza, no agravamento da crise social em que
ingressamos. Essa crise, Sr. Presidente, como tive oponunidade de dizer há
pouco, e como tornou claro em sua entrevista o eminente Presidente do meu
Partido, é a crise do agravamento intolerável das desigualdades que estão
comprometendo a solidariedade nacional; a desigualdade social entre os que
vivem de lucros e os que vivem de salários; a desigualdade regional entre os
Estados favorecidos e os desfavorecidos pelos programas de desenvolvimento; a
desigualdade entre a cidade e o campo, pelo afluxo para os centros urbanos dos
recursos postos a serviço da industrialização.
São realmente reformas, reformas de base, reformas de.estrutura, as
medidas que se fazem necessárias para enfrentar o descontentamento, ou antes,
a inquietude social, que não tem na presente elevação do custo de vida a sua
causa primária. mas apenas o elo final de uma cadeia de causas, iniciada muito
antes do atual Governo, num momento em que não se podia pressentir a que
extremos chegaria a libertação das forças monetárias, até então ingenuamente
acorrentadas aos preconceitos do lastro-ouro. Por isso, colocou o Presidente do
PTB, em termos adequados, o problema sucessório, a mostrar que nenhuma
atitude poderia ser tomada em face dele com elevação e aceno, se em
primeiro lugar nlo fossem definidas tais .reformas e feitas as escolhas de rumos,
que o povo brasileiro, neste instante, reclama
São essas reformas; Sr. Presidente, que desejo examinar, em· outra
oportunidade, perante a Câmara, não pa,r.~. apresentar projetos concretos, que
ainda dependem de estudo e deliberação no seio da bancada do meu Partido, e
de consultas aos demais, mas para analisar, em suas linhas mestras, as teses a
que alude a entrevista de 21 de março. (M:uito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado.)
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O SR. PRESIDENTE- Passa-se à primeira parte do Grande Expediente. Tem a palavra o Sr. San Tiago Dantas.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, volto hoje a esta
tribuna com o propósito de concluir as considerações que tive oportunidade de
fazer na sessão de anteonter.n, em nome do meu Partido,sobre a posição por ele
assumida em face da presente situação social brasileira do problema da
sucessão presidencial.
Como disse naquela oponunidade, o Partido Trabalhista Brasileiro
não deseja encarar a sucessão em termos de nomes, antes que se tenham
definido, com clareza, os rumos politicos e sociais que dividirão as forças
partidárias do Pais, condicionando seu pronunciamento em face da sucessão
.Próxima.
O que toma indispensável essa prévia escolha de· rumos é o fato de
apresentar-se o problema sucessório, no mesmo instante em que se agrava, de
maneira excepcional, a crise social e econômica do Pais.
Chamei a atenção da Câmara para o fato de estar o nosso Partido
encarando essa crise corno agravamento de um ·processo de crescente desigualdade social, em primeiro lugar, entre os que vivem do trabalho e os que vivem
dos lucros, em segundo lugar, entre os que vivem na cidade e os que vivem no
campo, em terceiro lug;u; entre as regiões industrializadas e as não industrializadas do Pais, porque a maneira pela qual o processo de industrialização vem
sendo fomentado, desde a conclusão da última guerra e o subvencionamento
inflacionário desse processo de industrialziação, tem levado a um deslocamento da renda nacional para determinadas regiões mais beneficiadas...

O Sr. Carmelo d'Agostino- Permite um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- ... fazendo com que outras fiquem em
posição acentuadamente inferior e por esse motivo vejam decair seus niveis de
tributação.
Tenho a honra de conceder o aparte a V.· Ex.•.

O Sr. Carmelo d'Agostino- Permita V.· Ex.• que eu faça urna indagação
sobre a maneira pela qual interpreta a situação de crise econôrnica no Pais. V.
Ex.• encara corno de super ou de falta de meios de produção o estado de crise
que nos inquieta de um tempo para cá. ou ainda devido aos erros do dirigismo
por que enveredou a nossa economia?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Estou dizendo que o processo de
industrialização do Pais, que deveria ser financiado com os recursos naturais
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fornecidos pela ·eoonomia · brasileira e dirigido · politicamente a inversões
capazes deproduziraàceleraç!o do desenvolvimento, tem sido subvencionado
com recursos também inflaciónários, os qUais, aumentando constantemente
de volume, dlo·ori~m às. distorções que apontei.

O Sr. Carmelo d'Agostino - V. Ex.• entl.o concorda comigo em que o
dirigismo está causando o mal-estar em que se encontra o Pais. Não é em si, pelo
que ele possui como meios econõmkos de produção, senão na artificialidade da
condução desses meios.
·
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Não é o dirigismo, em si mesmo, que
provoca distorções na economia. O que as provoca é apenas a circunstAncia de
se servirem os Governos de recursos anificiais que, pelo volume em que slo
empregados; produzem efeitos diversos daqueles que a poUtica de desenvol~
vimento se propõe.

O Sr. Carmelo d'Agostino- Permita que insista. Seja V. Ex.• benevolente
para comigo. É o dirigismo, essa maneira fantasiosa com que se pretende criar
recursos, que fez com que o Brasil chafurdasse nesse estado de carestia.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Hoje, Sr. Presidente, desejo concluir
as minhas considerações, definindo, de maneira mais precisa, de que modo
meu partido entende as reformas de base, anunciadas ao Pais, na entrevista de
21 de março, do Sr. Vice-Presidente da República, pois, pela maneira sintética
por que até agora a elas nos referimos, ainda nlo se pode julgt-las em toda a sua
extenslo.
A primeira dessas reformas é a reforma agrária. Voltando-nos patà a:
reforma agrária, retoínamos uma idéia que encontra, nos Anais do Congresso e
da administraç!o e· em· estudos feitos sobre a economia rural brasileira,
importantes antecedentes.
A própria Constituição de 46, apesar do espfrito reàcionário em qae foi
vazada, sentiu a necessidade de contemplar em dispositivo programático a
reforma agrária:, ainda que recomendando-à sob forma potestativa. O art. 14 7,
tal como resultou da derradeira emenda na Comissão Cortstitucionàl, prevê
que a Lei possa promover melhor distribuição da propriedaé:le, assegurando
igUais oportunidades· a todos.
Vinha de longe o propósito de abrir caminho ao aproveitamento da
terra, hoje obstado por um regime de propriedade, que deixa ficarem fora de
cultivo enormes extensões aproveitáveis, conservadas· pelos proprietários para
revenda futura com fim· de especulação.
O Sr. João Mene%es- O tema reforma agrária é o que está agora em pauta,
em todas as discussões poUticas, e vem mesmo sendo o ponto principal de rodas
as conversações e programas, assim como dos partidos que se estio aprestàndo

98
'

l

para o próximo pleito presidencial. Entretanto, a mim me parece ser o assunto
demasiadamente complexo do ponto de vista de nossa legislação, porque
encontramos as mais diferentes situações de região para região do Brasil. Esta a
razão pela qual, em nosso entender, há certa dificuldade em fazermos uma lei
agrária geral a ser aplicada, com os mesmos requisitos, por exemplo, no Estado
de São Paulo, no Nordeste ou na Região Amazónica.
Julgo ser esta a questão capital no estudo da reforma agrária. O
problema não pode ser resolvido sem análise detalhada, sob pena de estarmos
falando em reforma agrária do ponto de vista puramente eleitoral. Outro ponto
a que me quero referir diz respeito aos donos da terra. O maior possuidor de
terras, em todo o território nacional, é, em primeiro lugar, a União, com suas
vastíssimas áreas; em segundo lugar, os Estados, que também têm enormes
zonas, inaproveitadas, até o momento, em sua maior parte; por fim, os
Munidpios, que contam igualmente com imensas regiões sem nenhum
aproveitamento. Como vê V. Ex.a, a matéria se nos apresenta por demais
complicada, embora sejamos daqueles que acham que o problema deve ser
enfrentado.
O SR. SANTIAGO DANTAS- Pois é, justamente, sobre assuntos
dessa complexidade que é necessário meditar, distinguir e traçar caminhos. São
eles que têm papel decisivo, quando se trata de reorientar a política económica e
social do País.
Por isso não é cedo - talvez até seja tarde- para tomar nas mãos esses
problemas e procurar os meios de encaminhar suas corretas soluções.
Já em 1951, Sr. Presidente, o Presidente Getúlio Vargas aprovava as
Diretrizes para a Reforma Agrária do País, elaboradas pela Comissão Nacional
de Política Agrária, criada no se4,Governo, quando Ministro daAgricultura o
nosso ilustre colega Deputado João Cleofas. Essa Declaração contém os
prindpios onde o Partido Trabalhista Brasileiro vai, agora, buscar inspiração e
continuidade, para propor as idéias básicas que traz à consideração do
Congresso e do povo brasileiro. O ponto principal do exame desta questão ...
O Sr. Carmelo d'Agostino- Permita-me V. Ex. a um aparte a respeito do
que acabou de dizer. Compreendo que V. Ex.a e seu partido pretendem
doutrinar, criar novos prindpios econômicos.à sociedade, esquecendo todavia
que ela sequer possui os assessores estáveis para a eficácia desse fim.
Inflacionamos este País, enchemo-lo exuberantemente de dinheiro- pois que
não possuímos crédito para as produções, exorbitamos nas emissões, não lhe
damos direção racional, não as fazemos convergir para os fins de produtividade
- eis que a taxa desse dinheiro, para quem dele necessite, atinge juros elevados,
até 48%. Assim, antes de se pretenderem as estratificações económico-sociais,
seria melhor cuidássemos da prática dos comezinhos ensinamentos da Ciência
da Economia, aquilo que se ensina nos compêndios para a prosperidade do
. nosso povo, tais são os elementos naturais de riqueza que possuímos.
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Fantasiando, como: até agora vimos,
económica, nem socialmente.

fazendo~

não há como inovar, nem

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, o problema da
reforma agrária apresenta, ao País que o pretenda abordar, multiplicidade de
aspectos.
Em primeiro lugar, é inegável que a. reforma agrária não pode consisúr
em simples transformação do regime jurldico, não se pode resumir numa lei de
terras. Deve a reforma agrária ter uma base econômica e técnica, para que possa
assegurar, imediatamente, à agricultura e à pecuária, nas regiões em que for
realizada, niveis de rendimento adequados.
Q.uem diz reforma agrária diz reforma econômica, ao mesmo tempo
que jurldica. Mas se tentarmos reduzir a reforma agrária a um plano de melhor
assistência ao campo, de distribuição de crédito e de melhoramentos tecnológicos, não estaremos .enfrentando o problema na totalidade dos seus aspectos, e
sim, omiúndo um aspecto básico, o da modificação da estrutura da propriedade
rural, de modo a ensejar a criação de uma classe nova de proprietários rurais,
ligados à terra, não apenas pelo titulo de domínio, mas pela exploração efetiva e
pela procura da rentabilidade.
Eis por que, Sr. Presidente, o Parúdo Trabalhista Brasileiro entende
que a reforma agrária deve ser atacada de várias perspecúvas: tecnológica,
econômica e legal. Jamais imaginarlamos, tampouco, que uma lei única
pudesse regular com uniformidade as situações peculiares às diversas regiões
do Brasil.
As mesmas soluções também não serviriam à variedade das culturas.
Uma lei agrária é, pelo contrário, umalei de diferenciação regional e de
diferenciação por culturas. Mas a base de uma reforma agrária, a base de onde
emana essa variedade de programas, consiste em alguns preceitos, cujo lugar
não é a lei ordinária, mas a própria Consútuição. Dai pensarmos, Sr. Presidente,
que, se não enfrentarmos, em primeiro lugar, a reforma de nossa Carta Magna
no ponto que se nos afigura crucial, a palavra reforma agrária passará a exprimir
um desses programas utópicos que jamais se uúlizam como bandeiras, cada vez
mais débeis, deixando irresolvidos os problemas da sociedade.
O Sr. Manoel de Almeida- V. Ex. a referiu-se muito bem a este duplo aspecto
da reforma agrária, quando lembrou o aspecto jurldico e o econõmico. Mas há
um ponto que deve ser considerado em primeiro plano, nas cogitações do
problema. Refiro-me, ilustre Deputado, à modificação da mentalidade.
Não se faz, com efeito construtivo e útil, qualquer modificação, seja no
campo jurldico, seja no campo econômico, se não se modificar a mentalidade
do povo. E a. mentalidade prende-se ao problema da educação. Q.uero crer,
nobre Deputado, que, em vez de nos batermos por modificações no campo
jurldico, talvez ainda não oponunas (quando, como bem assinalam nobres
colegas, o Estado e o próprio povo dispõem da terra sem saber utilizá-la, terra
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que os donos abandonam em demanda de outras paragens), muito mais
acenado seria legislarmos em torno de medidas que, em conjunto, pudessem
solucionar o problema vital que é, no momento, o da ftxação do homem ao
campo, a fim de que ele possa produ2it, fazerido desaparecer a causa da
e:arestia. V. Ex.• mesmo, hã pouco; teve oportunidade de ouvir, num congresso
de prefeitos, no Munidpio de Unai, as referências feitas ao êxodo rural. O
Banco do Brasil, por exemplo, ilustre Deputado, em que pese ao seu conceito,
em que pese aos bons serviços prestados ~ Pitria, nlo tem capilaridade, não
penetra até onde deveria penetrar, irrigando o organismo pátrio com o estimulo
vivificante. O crédito anda apenas nas grandes capitais: vai, quando muito, às
cidades mais desenvolvidas, atendendo aos mais prósperos proprietãrios. Não
se estudou, até esta data, uma fórmula que. permitisse levar o crédito aos
pequenos produtores.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Peço licença a V; Ex.a para dar
resposta ao seu aparte, porque dois nobres colegas jã aguardam que V. Ex.•
termine para também me apartearem.

O Sr. Manoel de Almeida - Permita V. Ex.• que conclua.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Com muito prazer.

O Sr. Manoel de Almeida- Assim pensando,· somos de opinião que, antes
de estudar a solução juridica e, mesmo, a solução econômica, devemos
preparar o homem, através de procedimentos razoãveis, que atendam à
conjuntura atual, que vénham em socorro às solicitações da famflia, no
interior, fazendo-a sair da situação de miséria e de incapacidade para
incorporar-se à vida econ&mica ejuridica·do Pais.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Acolho com respeito o aparte de V.

O SR. PRESIDENTE - Peço aos nobres Deputados um momento de
atenção, no intuito de disciplinar os trabalhos. Segundo o Regimento, os
apartes- é sempre bom que se lembre- devem ser oportunos e breves, sem o ·
que o orador ficarã privado de grande pane do seu tempo. e creio não hã de ser
este o objetivo de toda a Casa.
O Sr. Adauto Cardoso- Permite V. Ex.• um aparte?

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Permita-me V. Ex.• responder
primeiro ao Deputado Manoel de Almeida.
Recebi com respeito o aparte do meu eminente colega de. bancada, o
Deputado Manoel de Almeida, meu companheiro inclusive de zona de ação
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polltica no Vale do São Francisco. Mas quero lembrar a S. Ex.• que o seu
argumento contra a reforma agrária, reclamando em primeiro lugar uma
transformação da mentalidade, tem o sabor dos argumentos que em todas as
épocas serviram ao reacionarismo para atrasar as reformas sociais. Foi emnome
da maturação prêvia da mentalidade que se defendeu no Brasil, enquanto se
pôde, a sobrevivência da escravidão e foi em nome do mesmo prindpio que se
pretendeu e ainda se pretende retardar o progresso da legislação social. (Palmas.)
O Sr. Adauto Cardoso- Sr. Deputado, V. Ex. a é um eminente catedrático
de Direito Civil e suas derradeiras palavras sobre o sentido da reforma agrária,
como V. Ex.• a concebe, deixam-me de certa maneira alarmado. Ao que pude
lobrigar, V. Ex.• é adepto de uma reforma constitucional que permita alterar-se
o regime juridico da propriedade. Perguntaria eu a V. Ex.•, a fim de que a minha
inquietaçã.O e a de toda a Câmara seja dissipada: Será o caso de V. Ex.• vir a
advogar, em nome do PTB, o regime do latifúndio no Rio Grand~ do Sul e do
minifúndio no Distrito Federal e no Nordeste?

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Deixo cair, pornãomeparecerdigno
de V. Ex.•, o que pode haver de pequeno no aparte, e respondo ao que nele há
de grande.
Respondo, portanto, à dúvida de natureza juridica que V. Ex.•
procurou levantar, quando desejou conhecer minha opinião sobre as transformações necessmas do regime de propriedade da terra. Essas modificações são
simples. Na verdade, todos os países que fizeram a reforma agrária, ou que a
estão fazendo- e temos perto de nós o exemplo da Itália, que procedeu à sua
reforma agrária, sob o governo do Partido Democrata Cristão, notoriamente
anticomunista -,todos esses governos sentiram a necessidade de ,modificar, de
tomar mais .flexível,. o instituto da desapropriação.
Entre nós, o instituto da desapropriação. tal como vem sel)do compreendido à luz dos contornos que lhe dá a. Constituição, está vinculado ao
pagamento de uma indenização justa e prévia ao expropriado, e o que se
entende por indenização justa é o valor venal da coisa no momento em que se
efetiva a desapro.priaçã.o.
V. Ex.•,· como advogado, sabe que esse valor venal é, em grande
parte, fomentado pela especulaçã.o imobiliári41. pelas grandes inversões de
dinheiro em prédios urbanos e terras, com o propósito de revenda. N~
realidade, qualquer tentativa de basear um plano de reforma agrária no
instituto da desapropriação, tal como se acha formulado, consistiria em
financiar o mercado imobiliário, com os recursos do E.stado para que os capitais
aplicados em imóveis, à espera de uma revenda vantajosa, alcancem liquidação
imediata à custa do dinheiro público.
Eis por que, Sr. Presidente, a base da rtiorma agrária, tal como a
entende o meu Partido, é uma nova formulaçãQ da desapropriação por interesse
social, hoje condicionada nos termos d.o art 14 7 da Constituição, aos mesmos
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requisitos de desapropriação por utilidade pública. Ao projeto que tramitou
nas duas Casas do Congresso, entre 1953 e 1957, sob o número 3.406-D,
oriundo de um anteprojeto elaborado por três distintos juristas, os Drs.
Carlos Medeiros Silva, Seabra Fagundes e Teodoro Anhou, não faltou na
Câmara a emenda que veio sujeitar a desapropriação por interesse social ao
mesmo requisito.
É esse requisito obstativo da eficácia da desapropriação por interesse
social que deve ser o ponto focal do pensamento reformista em relação à
propriedade do campo, não para advogar-se a abolição da indenização justa,
não para permitir o confisco, não para decretar-se o enfraquecimento ou a
descaracterização do direito de propriedade, mas para permitir: na desapropriação por interesse social que o expropriado veja entrar no seu patrimônio, a
título de indenização, o equivalente àquilo que desse patrimônio sai, ou seja,
uma importância capaz de produzir rendimento equivalente ao que o bem
desapropriado está produzindo em média no momento da desapropriação,
confrontado esse critério com outros como o do valor tributário e o do custo
histórico.
É esse, Sr. Presidente, o aspecto constitucional da reforma agrária, tal
como a entende o meu Partido, e é com base nestas idéias que nos chegam de
todas secções estaduais do Partido e têm sido formuladas em todas as nossas
reuniões panidárias, que a bancada federal do Partido Trabalhista Brasileiro se
vai reunir nos próximos dias, para discutir e formular o projeto da emenda
constitucional que dentro de alguns dias o eminente Uder do PTB terá
oportunidade de trazer a esta Casa.
O Sr. Menezes Côrtes - Eminente Deputado San Thiago Dantas, com
imenso prazer ouvi os conceitos de V. Ex.a sobre o essencial numa reforma
agrária Não estou apaneando para discordar de V. Ex.a, mas, simplesmente,
para estranhar que, sendo V. Ex.a porta-voz de um Partido que integra o
Governo, não esteja, nesse ensejo, reclamando do Governo providências
efetivas, de caráter executivo, que já estariam de certo realizando a reforma
agrária, sem qualquer alteração da própria estrutura juridica atual. Não
discordo também de V. Ex.a, quando afirma que cenas modificações na
estrutura juridica não são necessárias para facilitar, e facilitar grandemente,
toda a ação da reforma agrária naquele sentido de criar o maior número de
pequenas propriedades produtivas. Mas não me posso conformar, como
Deputado da Oposição, em não ouvir dos panidos que apóiam o Governo
reclamações contra a politica de crédito que vigora no Banco do Brasil. Ali, a
Caneira de Colonização, criada para servir à colonização, não está cumprindo
sua função, porque não dá a mão a quem tem capacidade de produzir e vontade
de trabalhar; auxilia apenas a quem tenha realmente patrimônio e que possa
oferecer garantia hipotecária para essa operação puramente bancária; só
beneficia de fato quem tem acesso às agências do Banco do Brasil e este nunca é
o pequeno produtor, aquele que lavra reduzido trato de terra. Só aqueles que
tem esse acesso, que têm tradição na produção conseguem ...
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O SR. PRESIDENTE- Atenção!

O Sr. Menezes Côrtes ·- Peço desculpas pelo alongamento do aparte,
justificado pelo desejo de fixar a minha idéia.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Longe de desculpar, eu agradeço,
porque vejo com prazer que essa idéia básica conta com o apoio de V. Ex. a, a
quem respeito e admiro, desde os tempos em que trabalhamos, algumas vezes,
na Escola Superior de Guerra.
O Sr. Menezes Côrtes - É reáproco.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- V. Ex.a não deve estranhar que o
Partido Trabalhista Brasileiro esteja trazendo essas idéias à Câmara e não ao
Presidente da República, a cuja política dá o seu sincero apoio, porque, como V.
Ex.a sabe muito bem, a reforma constitucional é da iniciativa exclusiva do
Congresso, e, nesse sentido, a via do Presidente da República não é obrigatória
para o encaminhamento de qualquer espécie de emenda, e até não é permitida.
O Sr. Menezes Côrtes- Permita V. Ex.a ...
O SR. SAN TIA~O DANTAS- Peço licença a V. Ex.a para continuar
com a minha exposição.
O Sr. Menezes Côrtes- Pediria a V. Ex. a mais um minuto para terminar o
meu pensamento.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Pois não, com muito prazer.
O Sr. Menezes Côrtes- Como dizia, é muito mais. através de providências
de caráter executivo que se está esperando a reforma agrária do que pela
alteração de disposições legais.. Estas, sim, ~bem a nós no Congresso, mas não
eximem o Governo de sua obrigação de atuar com sinceridade, já que os portavozes dos partidos que o apóiam clamam por uma reforma agrária.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado.
St. Presidente, não é, entretanto, a reforma agrária o único ponto que o
Partido Trabalhista Brasileiro deseja submeter à consideração do Congresso
Nacional e da opinião pública, no momento em que se defronta com os grandes
problemas gerados pela crise social e econômica que estamos atravessando.

O Sr. Nélson Carneiro- Antes,que V. Ex. a deixe de encarar o problema da
reforma agrária;·quero significar quej na primeira legislatura ordinária, após a
Constituição,.o nObre representante da Bahi.a, que àquele tempo, como eu,
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integrava as hostes da UDN- o Deputado Nestor Duarte- apresentou nesta
Casa o primeiro projeto de reforma agrária. V. Ex.a verificarã, porém, que
nenhum panido sentiu de seu dever tomar como bandeira esta reforma agrária.
Se o PTB vem, ante esta Assembléia e perante a Nação, sustentar como uma de
suas reivindicações esta reforma, todos nós, os que aplaudimos o Deputado
Nestor Duane, e até hoje lamentamos que o seu projeto não se tenha convertido
em realidade- e divergimos muita vez da posição em que S. Ex. a se colocaaqui estamos para aplaudir V. Ex.a, o seu partido e todos os partidos que
queiram solucionar o angustioso problema do sertão brasileiro, que é hoje uma
vasta penitenciária, onde o sertanejo, qual verdadeiro presidiário, cumpre pena
sem ter praticado crime.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Paulo de Tarso- V. Ex. a fez rápida referência à reforma agrária que
os democratas-cristãos realizaram na Itália. Realmente, esse é um dos pontos
do programa do movimento democrata-cristão, em marcha ascensional em
vários países do mundo. Nós, democratas-cristãos do Brasil, temos estudado
com afinco o problema da reforma agrária, e, neste aspecto, quero dizer a V.
Ex. a que estamos de acordo, quanto à necessidade da reforma. Dispomo-nos a
conversar com as demais agremiações partidárias para explicitar essa idéia
genérica da reforma agrária. Porque, quando se fala assim em termos muito
vagos, a concordância é muito fácil; na explicação é que surgem as divergências.

O SR. SAN TIAGO DANTAS -Registro com prazer o pensamento de
V. Ex.a e do seu partido.
O Sr. Paulo de Tarso - Antes de terminar o aparte, quero dizer que
quando V. Ex.a fez referência aos desniveis, não lhe ocorreu um desnivel
importantissimo que nós, democratas-cristãos, temos combatido; aquele
referente à desproporção dos lucros que as empresas estrangeiras têm obtido no
Brasil em relação aos lucros que empresas nacionais conseguem. V. Ex.a fala
ainda em desnivel entre empregadores e empregados. Nós, democratascristãos, advogamos uma participação de lucros, como uma maneira eficaz e
concreta de vencer esse desnivel a que V. Ex.a faz alusão.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzillz)- Lembro ao nobre orador que o
seu tempo estará findo dentro de 5 minutos. Como há outro orador, Uder de
Partido, inscrito, pediria a V. Ex. a se dignasse de concluir seu discurso o quanto
possível dentro dessa limitação de tempo.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, dentro dessa limitação
não me será possivel senão abordar, de maneira muito perfunctória, os pontos
que ainda tenho de expor à Clmara, e que constituem a tomada de posição do
meu partido em face da presente situação politica e sociàl do País.
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O Sr. Nogueira da Gama- É com especial prazer que trago a V. Ex.• a
palavra congratulatória dos nossos valorosos companheiros do PTB de Minas,
de cuja Comissão Executiva é V. Ex.a membro eminente. Todos nós nos
recordamos da última campanha eleitoral realizada no interior daquele Estado,
e nenhum de nós deixou de assumir com o povo mineiro o compromisso de
pelejar na atual Legislatura pela reforma agrária tio necessária à economia do
Pais. A iniciativa, portanto, que V. Ex.• ora assume, especialmente, dirigida à
reforma da Constituição para nela se estabelecerem os prindpios básicos que
devem dirigir e orientar essa reforma agrária, corresponde perfeitamente aos
compromissos assumidos com o valoroso povo do nosso Estado. Regozijo-me
por isso com V. Ex.a em nome dos nossos companheiros de Minas.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço o aparte com que me
honrou o meu eminente colega de bancada, e que muito me conforta. Vou
procurar, no breve tempo de que disponho, abordar os outros pontos a respeito
dos quais devo transmitir à Câmara o ponto de vista do meu Partido.
O Sr. Manoel de Almeida- Permita-me V. Ex.•, em sua resposta ao meu
aparte, referiu-se a um argumento reacionarista. Q.uero esclarecer a V. Ex.• que,
na minha personalidade de politico, não há qualquer característica que me
veicule a pensamentos reacionaristas.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Não foi na personalidade de V. Ex. a
que descobri reacionarismo, mas numa idéia que V. Ex.•, certamente por
outros motivos, trouxe ao debate e que é em si mesma um argumento da reação.
O Sr. Manoel de Almeida - Essa idéia, nobre Deputado, é essencialmente
técnica. Estamos estudando o problema da reforma agrária, e trabalhando por
ela.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- V. Ex.a não ignora que a técnica
costuma ser o veiculo predileto da reação.
O Sr. Manoel de Almeida- V. Ex.• sabe que não estou filiado a essa técnica,
mas àquela do trabalho, junto ao homem do campo, lutandó por ele e por seus
filhos.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Posso dar, com prazer, testemunho
disso.
O Sr. Manoel de Almeida- Não há, portanto, técnica ou idéias que venham
de fora favoráveis à minha argumentação dentro desta Casa. Jamais me
subordinaria a tão desprezivel dependência. O homem brasileiro·precisa de
renovação, precisa mesmo da reforma agrária e é. no modo de realizá-la que
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temos pontos de divergência Esteja V. Ex. aceno, porém, de que encontrará no
deputado, que neste momento o apaneia, a cooperação, a ajuda, todo o apoio
necessário para essa reforma que se impõe, não apenas em termos de terras, em
favor do homem, digamos melhor, em beneficio da pátria brasileira.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço a V. Ex.a o apane.
Sr. Presidente, o segundo ponto para o qual se voltam as atenções do
meu panido visa à correção daquela desigualdade econômica, a que tive
oportunidade de me referir anteriormente, que cada vez mais se acentua entre
as regiões do Pais e se traduz em desigualdade financeira entre os Estados da
Federação.
Sr. Presidente, a Federação brasileira se tornou, por força da distribuição desigual das pressões inflacionárias no interior do Pais, uma superestrutura politico-jurldica, a que não corresponde uma infra-estrutura financeira
capaz de manter-se. Os governadores, com exceção do de São Paulo, sabem que
dependem para o desempenho do seu mandato e para satisfação dos compromissos assumidos, com o povo, do grau de auxilio federal que obtiverem e a
administração dos Estados fica condenada ou à total inoperãncia ou à
insolvência.
Nenhum tema se tem prestado tanto quanto este à especulação dos
constitucionalistas, seja para o estudo dos problemas de direito constitucional
que ele suscita, seja para a ,propositura de reformas que melhorem a situação
financeira dos Estados. Entre esses estudos merecem ser postos em relevo os de
dois ilustres homens públicos e financistas: o do Professor Aliomar Baleeiro
Discriminação de rendas e reforma constitucional, e o do Professor Carvalho Pinto,
Discriminação de rendas.
Ao iniciar-se o atual Governo, reuniu o saudoso Ministro Nereu Ramos
uma Comissão de Juristas, de que tive a honra de fazer parte, para estudar e
formular algumas sugestões de reforma constitucional. O tema da distribuição
de rendas, estudado pela Comissão em sessões consecutivas com a audiência
dos professores Otávio de Bulhões e Rubens Gomes de Sousa, deu origem a
uma das melhores emendas então apresentadas, cujo pensamento coincide em
suas linhas principais com o que ora sugere o presidente do PTB.
Em sua pane fundamental esse pensamento consiste em manter a
presente discriminação de rendas, não transferindo para a competência dos
Estados ou dos M unid pios qualquer dos tributos hoje entregues à da União. De
fato, seria desconhecer as causas do desnivelamento de rendas no seio da
Federação brasileira, supor que ele poderia ser corrigido por uma ampliação da
competência tributária dos Estados. Não são tributos que faltam aos Estados,
são atividades econômicas sobre que eles possam incidir produzindo receitas
,
substanciais.
Se passássemos à competência dos Estados maior número de impostos
e taxas, pouco mais fartamos do que permitir que alguns deles aumentassem
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ainda mãis seus rendimentos fiscais, enquanto a maioria ficaria com a inútil
faculdade de tributar sua própria pobreza
Temos de compreender que a desigualdade econômica, exacerbada
nos últimos anos no seio da Federação, foi apenas a conseqüência de se haverem
concentrado1 em alguns Estados, os recursos monetários consignados ao
esforço de industrialização do Pais. Nada mais é a inflação, segundo a definem
os economistas, do que uma redistribuição da riqueza feita compulsoriamente
em beneficio dos grupos reduzidos a cujas mãos vai ter incialmente a subvenção
monetária, o que lhes permite ocupar, pagando preços mais elevados, os
fatores de produção e os bens de consumo, até então, empregados em outros
setores da sociedade. Através da inflação, a riqueza se desloca de um ponto para
outro, de uma classe para outra classe, de uma região para outra região. Depois
de anos consecutivos de concentração dos recursos monetários nas regiões
onde se processa a industrialização intensiva do Pais, não é de admirar que os
impostos de São Paulo tenhari) passado de 1296 do total, em 1941, para 4496
desse mesmo total, em 1958; que os impostos do Distrito, Federal tenham
passado de menos de 696 do total, em 1941, para 1596, em 1958; e que os
impostos dos restantes Estados tenham passado de 8296, em 1941, para 4196 em
1958.
O Sr. Hamilton Prado- V. Ex.a dá licença para um apane?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Com prazer.
O Sr. Hamilton Prado- Se me permite, comete V. Ex. a erro fundamental
ao responsabilizar pura e simplesmente o processo inflacionário como transferidor de riquezas entre as várias regiões do Pais. Na realidade, o processo
inflacionário é transferidor de riqueza, entre grupos econômicos e sociais no
Pais, e, conseqüentemente, não, entre regiões do Pais. Gunar Mirdal, ainda
recentemente, chamou a atenção para o fato de que, na realidade, à medida que
a evolução econômica se processa no mundo, os países que atingem maior grau
evolutivo se tornam capazes de progredir mais rapidamente, economicamente,
distanciando-se dos outros mais pobres. Essa é também a verdadeira causa do
distanciamento que se verifica entre as várias regiões dentro do Pais, assim
como entre vários países do mundo. O simples crescimento do potencial
econômico de uma parcela da coletividade já cria, por si, para esta, poderes
novos para um enriquecimento maior, e não o processo puro e simples da
inflação, que se faz sentir entre as classes em todo o País.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Lamento não poder concordar com o
ponto de vista do nobre aparteante. Na realidade, entendo que a inflação não só
desloca a riqueza de homem para homem, de classe para classe, como também
de região para região, bastando para isso pensar que no País há regiões
exportadoras e regiões importadoras e que, a maneira por que cada uma dessas
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atividades é tratada pelo sistema posto em vigor; faz com que uína delas
subvencione legalmente os meios de que a outra necessita para desenvolver-se.
Volto, porém, Sr. Presidente, ao desequilibrio financeiro entre os
Estados.
O corretivo desse desequilibrio há de ser encontrado na transferência
que a União pode fazer aos Estados de uma parcela dos impostos federais por
ela arrecadados nas diferentes regiões. O problema não é espedfico da
economia e da Federação brasileira, mas é caracteristico dos Estados federais,
onde o nível desigual de industrialização põe, lado a lado, pafses mais ricos e
mais pobres.
Assim é que a Constituição da República Federal Alemã,de 23 de maio
de 1949, em seu an. 106, n. 0 4, determina que a Federação pode conceder
subvenções ou tranferir fundos de fraca capacidade fiscal, para assegurar a
execução das tarefas que lhes cabem, a efetuar entre eles uma perequação dos
encargos.
A Constituição Suíça do século passado, sem conter regra equivalente,
admite, em mais de um passo, a subvenção da Confederação aos Cantões para
custeio de serviços cantonais.
A própria Constituição brasileira abriu caminho para o repasse de
rendas federais, ao determinar, no art 15, § 4. 0 , que a União entregará aos
Munidpios, excluídos os das Capitais, 10% do que arrecadar do imposto de
renda, feita a distribuição em panes iguais.
É nesse mesmo prindpio que se há de basear a recuperação da infraestrutura do sistema federativo, consagrando-se em emenda constitucional o
repasse de uma parcela das receitas federais aos Estados para que os mesmos,
beneficiados pelos programas de desenvolvimento, possam recuperar um
pouco da renda que aqueles programas fazem encaminhar-se a outros Estados.
Várias soluções técnicas são admissíveis na formulação da Emenda Pode ser
adotada, em primeiro lugar, a fórmula proposta pela Comissão de juristas de
1956, que mandava repassar aos Estados 5% do imposto de renda arrecadado.
Pode ser adotada, talvez com vantagem, forma menos rigida, semelhante à da
Constituição Federal Alemã, que confia à lei ordinária fixar a parcela e indicar
os tributos de onde ela é deduzida, bem como indicar os Estados beneficiários.
O Panido Trabalhista Brasileiro trará ao Congresso, nessa ordem de
idéias, sua sugestão espedfica, deixando, porém, claro, desde já, que o
prind pio inspirador do seu projeto de Emenda não será o da alteração da
competência tributária, mas o do repasse aos Estados de uma pane fixada
percentualmente ou deixada ao arbftrio do legislador das receitas percebidas
em todo o território nacional pela União.
Com essa medida de fundo, a ser completada com outras, de igual
indole, entende o trabalhismo estar contribuindo para correção permanente de
outra das desigualdades, que hoje conturbam e ameaçam a solidariedade
nacional: há desigualdades, entre Estados favorecidos e Estados desfavorecidos
pelos programas nacionais de industrialização intensiva
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Mas, Sr. Presidente, há ainda outros pontos que me cumpre submeter à
consideração da Câmara e que dizem respeito às desigualdades econômicas no
seio da sociedade.
Numa época como a que estamos atravessando é indispensáve~ em
primeiro lugar, que asseguremos, através de reformas legislativas de caráter
ordinário, a defesa do salário e a eliminação do perigo de que a condnua
exacerbação de uma economia lucrativa, baseada na inflação monetária, venha
aumentar, exageradamente, o poder de consumo de certos setores da sociedade.
Trazemos ao plenário desta Casa projetos de lei, que visem a conter os
lucros e, sobretudo, disciplinar a sua remessa para o estrangeiro, como o que já
foi apresentado pelo nosso eminente colega, o Deputado Sérgio Magalhães, e ao
qual o nosso partido dá integral apoio.
.
Mas não bastam as reformas legislativas, não basta aquilo que está ao
alcance do legislador ordinário, se queremos fazer frente às desigualdades
econômicas que hoje se verificam e que são, constantemente, exacerbadas pelas
circunstâncias em que se desenvolve a crise.
Temos necessidade, também, Sr. Presidente, de enfrentar outros
problemas, que, muitas vezes, nos levam à reforma da Constituição. Assim, por
exemplo, a luta contra os abusos do poder econômico será inócua e de caráter
puramente acadêmico, se insistirmos numa legislação baseada nos prindpios
consagrados na Constituição de 1946, segundo os quais são as atividades
atentatórias da economia popular, .matéria de exclusiva repressão penal.
Não é no campo de repressão penal que se encontram meios eficazes de
enfrentar o poder econômico. Para enfrentá-lo, a arma adequada é a intervenção econômica, nos casos e nos limites traçados pela lei ordinária. Só equipado
com meios eficazes pode o Estado exercer o seu papel de defesa e arbitragem do
equilibrio social, evitando o esmagamento de um setor da sociedade por outro e
impedindo que se acumulem forças exageradas, em determinadas áreas de
interesses, em detrimento das classes sem controle dos bens de produção.
É por isso indispensável que se admita uma intervenção propriamente
econômica do Estado para coibir os abusos do poder econômico, autorizandoo, em face de situações especificas de perigo para a economia popular, a chegar
aos limites da requisição de bens e serviços, requisição que, algumas vezes, tem
sido consignada em dispositivos de lei ordinária, mas manifestamente inquinados de inconstitucionalidade.

O Sr. Adauto Cardoso- Permitiria V. Ex.a uma interrupção?
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzill&)- Lembro ao nobre Deputado que
o tempo de que dispunha o orador que se encontra na tribuna já expirou, de
modo que não poderia conceder o aparte a V. Ex.a.

O Sr. Adauto Cardoso- Se V. Ex.•, Sr. Presidente-, nega o aparte em nome
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do orador, curvo-me à dupla autoridade dessa negativa, aliás- é preciso que se
sublinhe - coisa nova nos estilos de debates nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE- Devo dizer a V. Ex.a que não é o Presidente
quem nega, porque as tendências dele são sempre concessivas em relação ao
plenário. O cumprimento do Regimento é do interesse de todos, nobre
Deputado Adauto Cardoso. Se V. Ex.a, porém, obtiver o consentimento do
orador, não terei dúvida, para que não fique a impressão de que há qualquer
inovação a respeito, em concordar com que seja dado o apane.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- É sempre com prazer que recebo os
apartes do Deputado Adauto Cardoso.

•

O Sr. Adauto Cardoso - Serei breve e oportuno, como manda o
Regimento. V. Ex. a fala no caráter que deve ter uma lei de repressão aos abusos
do poder econômico. É preciso, entretanto, que se faça obra de justiça. Isso que
V. Ex. a menciona.sobre o poder de requisição e sobre seu justo alcance, já existe
no Projeto Agamenon Magalhães, há cerca de 9 anos paralisado nesta Casa. Na
Legislatura anterior, constituindo a Comissão Especial que tratou de pôr em
ordem esse projeto, tivemos oportunidade de oferecer substitutivo que
considerava justamente esse aspecto repressivo da requisição, afastando os
inconvenientes do tema penal. Mas o meu aparte tem apenas este objetivo, Sr.
Deputado. Agora que se anuncia que o Governo do Sr. Juscelino Kubitschek
envia ao Poder Legislativo o anteprojeto com o qual pretende arredar
o Projeto Agamenon Magalhães, com o qual pretende eliminar todo o
trabalho desta Casa em longos 9 anos de meditação, é exatamente o momento
em que o Partido de V. Ex. a, desde que V. Ex. a, como um dos mais conspícuos
lideres proletários e defensores da massa trabalhadora. assoma à tribuna,
poderá assumir também o compromisso de defender o Projeto Agamenon
Magalhães, naquilo que ele teve de bom, naquilo que ele teve de excelente e que
o substitutivo da Comissão Especial consagrou.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Ouço Lvul grande pr~er o seu
aparte, pois vejo que V. Ex. a, também, se inclina para essa ordem de medidas
capazes de dotar o Estado, na sociedade moderna, de meios de se contrapor às
demais do poder econômico.
E não é apenas a requisição de bens e serviços, Sr. Presidente, o meio
eficaz de enfrentar situações como a de escassez, em qu~ se geram, em
detrimento do povo, situações de verdadeiro monopólio de fato, suscetíveis de
favorecer a especulação. Há outros recursos legais de que o poder público deve
ser aparelhado, sob a fiscalização e a revisão do judiciário. Um deles é o direito
de suspender as atividades e mesmo de promover a liquidação judicial de
empresas incursas nas proibições da lei de economia popular. Outro é o direito
de promover, não administrativamente, mas judicialmente a revisão e a rescisão
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de contratos que se tenham tornado, em casos espectficos, nocivos à mesma
economia.
Não estaria, porém, completo, Sr. Presidente, o périplo das reformas de
base, se não nos voltássemos para a causa mesma do processo de desequilíbrio
social e regional, que vimos analisando, e que é não a politica de desenvolvimento econômico em si mesma, não o programa de metas de energia,
transporte ou indústrias básicas, mas a inflação monetária em que, desde o fim
da última guerra, temos ido buscar recursos artificiais para financiar os déficits
da União, dos Estados, Munidpios e autarquias e os programs de obras
públicas.
A evidenciação desse mal, em toda a sua amplitude, não constitui
oposição, mas critica construtiva ao atual governo e aos que o precederam.
Não existe nos anais do Congresso documento de critica mais sincera
aos.males da inflação e do conseqüente aviltamento da moeda, do que o Plano
de Estabilização enviado a esta Casa, no fim da última legislatura, pelo próprio
Presidente da República. Há nesse documento umadesassombradaautocritica,
da qual sai engrandecida a autoridade moral do seu signatário.
O que, porém, a entrevista do Sr. João Goulart veio trazer à análise
desse problema, e menos a entrevista escrita do que as respostas dadas .a
algumas perguntas de jornalistas, foi a demonstração de que a inflação
financeira é vista pelo nosso partido como destruição progressiva e implacável
do bem-estar do povo, em favor de programas de obras públicas e de
sustentação de atividades econômicas, que acumulam proveitos imediatos nas
mãos de reduzidos grupos econômicos, e agravam o desnivelamento social de
que padecemos.
É freqüente, Sr. Presidente, ler-se ou ouvir-se que o trabalhismo tem
responsabilidade ou pelo menos conivência pa aceleração da inflação brasileira,
por haver assumido sempre o patrodnio das reivindicações salariais e dos
reajustamentos do salário núnimo. Os que lançam essa acusação são os
primeiros a reconhecer e a proclamar a elevação constante do custo de vida, mas
o que lhes agradaria era que a luta contra a inflação se fizesse à custa do
empobrecimento real do trabalhador, recusando-lhe reajustamentos salariais
que não têm outro objetivo senão o de mantet:, por pouco tempo, o poder de
compra do salário destruido dia a dia pelo aviltamento da moeda.
Os que não admitem qualquer medida de contenção de lucros, os que
não se escandalizam com os fabulosos beneficios divulgados pelos balanços de
companhias diretamente responsáveis pela elevação dos preços, os que
consideram a ordem juridica em perigo diante de qualquer medida legislativa
com que se queira enfrentar o abl!so do poder econômico, esses consideram o
reajustamento meramente compensatório dos salários o ponto por onde deve
sempre começar o combate à alta dos preços, subvertendo, desse modo, a
própria verdade econômica, e querendo reeditar no nosso tempo processos de
reequilíbrio econômico à custa do povo, que as idéias de proteção da pessoa
humana já não deixam tolerar.·
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A verdade é bem outra, Sr: Presidente. A verdade é que nlo se estabiliza
a moeda, porque a sua instabilidade convém, vantajosamente, a diversas classes
da sociedade. Dos efeitos da desvalorizaçlo defendem-se com facilidade os que
podem inverter recursos na compra de bens imóveis, que se revendem com
grandes lucros em pouco tempo, ou de ações de companhias que periodicamente se desdobram. Dos efeitos da desvalorizaçlo defendem-se os que têm
acesso franco ao financiamento dos bancos oficiais e particulares, e que
conseguem contrair, a juros razoáveis, dividas que se tomam, ao fim de algum
tempo, fáceis de liquidar. Só não se consegue defender da desvalorização da
moeda o que vive de salários, de ordenados e de pequenas rendas fixas, só
empobrece com a politica de enriquecimento o que não consegue fazer
investimentos ou tomar financiamentos~ isto é, só perdem, só se aniquilam a
classe média e a classe popular. Por isso a posiçlo do trabalhismo em face da
poJitica de desenvolvimento não pode ser a adesão ao desenvolvimento a
qualquer preço, mas há de ser a que o Sr. João Goulart exprimiu, com
propriedade, em sua entrevista, ap dizer que o desenvolvimento econõmico
devia ser regulado e compensado, ele modo a não permitir que se exagere a carga
de sacriflcios hoje imposta, sobretudo, à classe média, e, também, à classe
operária.
Um partido que quer conjugar desenvolvimento econõmico e progresso social, que quer ver subirem paralelamente os índices de industrialização e os índices de vida da classe popular, não pode deixar de integrar-se no
número dos que reclamam a contenção dos preços, vale dizer, a estabilização
da moeda, como condição indispensável ao sucesso de qualquer plano de obras
públicas.
Não é, porém, ao Sr. Juscelino Kubitschek que deve ser debitada a
débâcle monetária, em que nos encontramos. Se fosse, não seria dificil apontar as
medidas administrativas com que o mal poderia ser erradicado. É preciso não
esquecer que a moeda brasileira entrou num processo de desvalorização
irreversível, processo que lhe valeu a denominação de "moeda cadente", dada
por um economista, desde o inicio da 2.a Guerra Mundial, e que, durante os
anos decorridos, sucederam-se governos e administrações fazendárias, uns
mais outros menos felizes, sem que, entretanto, houvesse sido possível colocar
um termo ou antepor um obstáculo eficiente ao movimento iniciado.
Também ai é necessário indagar, Sr. Presidente, se não subjaz uma
causa mais profunda, cuja evidenciação se impõe, e que precisa ser tratada,
como disse o Vice- Presidente da República, em sua entrevista de 21 de março,
mediante uma reforma de base.
Essa causa mais profunda parece estar ligada ao modo por que se
exerce hoje, no Pais, o poder monetário do Estado. De duas naturezas são os
controles através dos quais o Poder Público disciplina e orienta a economia da
Nação: controles fiscais e controles monetários. Os controles fiscais, consistindo na criação e na arrecadação de tributos, e no planejamento e execução da
despesa pública, pareceram durante largo tempo os mais flexiveis e impor108

tantes, quando as convicções metalisw dos Estados faziam ver na moeda uma
mercadoria sui generis, cuja ~ncia flsica nio poderia ser alterada senlo por
medidas de pequeno alcance, escapando, portanto, ao arblttio dos govcrnantes.
É natural que a organizaçlo constitucional do Estado moderno· se
houvesse voltado para os controles fiscais, submetendo ao prindpio da
separaçlo de poderes a disciplina da receita e a da despesa, e balulceando com
minúcia as faculdades do Legislativo e as do Executivo, com esse sistema de
pesos e contrapesos, no terreno fiscal, nada ou quase nada se disciplinou no
terreno monetário. AJ disposições constitucionais a respeito traduzem, inclusive, e não só no Brasil, mas em outros palses, o desconhecimento do que
significa, como meio de interVençlo permanente e controle indireto da
economia, o poder monetário do Estado.
É esse poder de ação mais pronta e muito mais radical que o poder
tributário, e tem também os efeitos deste, porque o aumento ou a diminuição
dos meios de pagamento agem, como verdadeiro modificador da riqueza
pública e privada, e.afaculdade de fazer moeda confere ao Governo uma fonte
de recursos, cuja. utilização é de efeitos complexos, mas que pode fazer lettamorta de todas as convenções e limitações orçamentárias.
Pois bem, vale a pena recapitular por um momeato, perante a Clmara,
o que ela nlo ignora: como se exerce no Pais esse poder monetário, maior que o
poder fiscal, quanto à magnitude de seus efeitos.
Diz. a Constituição, em seu an. 65, VI, que compete ao Congresso
Nacional, com a sanção do Presidente da República, autorizar abertura e
operações de crédito e emissões de curso forçado. Na verdade, porém, a
autorização da emissão vem-se processando no Pais por uma via, que não só
prescinde por completo da intervenção do Congresso, a nlo ser de tempo, para
atos puramente homologatórios, como dispensa a própria intervenção do
Presidente da República, seja através de um simples despacho, e coloca, não
raro, as próprias autoridades monetárias diante de situações de fato, que elas
não têm meios de coibir.
Dada a prática administrativa do Decreto-lei n. 0 4.792, de 5-10-42, o
qual, ao mesmo tempo que outro decreto-lei criava o cruzeiro, autorizou novas
emissões com o lastro 2596 em ouro e cambiais, mandando reti..rar de circulação
as que não tivessem tal lastro.
O Decreto-lei n.o 7,293, de 2-2-45, criando a Superintendência da
Moeda e do Crédito, deu-lhe poderes para requisitar emissões ao Tesouro, com
fundamento no Decreto-lei/42, para atender às necessidades da Carteira de
Redescontos. A rigor tais emissões deveriam atender a necessidades temporárias e seriam retiradas, à medida que os papéis levados ao redesconto fossem
sendo liquidados. Se tal fosse o seu funcionamento, o. sistema não seria
censurável. Sucede, porém, que o Tesouro Nacional, servindo-se do :Sanco do
Brasil para arrecadação de sua divida, também saca contra ele, a descoberto, por
antecipação da receita, e o Banco do Brasil, se não dispõe de recursos em caixa
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para atender à solicitaÇlo, sem prejuízo de seus negócios, recorre como
qualquer banco privado à Carteira de Redescontos para obtenção de numerãrio.

Dois abusos cedo se insinuaram, sem dificuldade, nessa prática Em
primeiro lugar, o Banco do Brasil, embora esteja sujeito como os demais bancos
a um limite para as suas operações de redescontas, deixou de observá-lo. Em
segundo lugar, embora as emissões continuassem a ser requisitadas com
fundamento no Decreto-lei n. 0 4. 792/42, o limite do làstro em ouro e cambiais
deixou de ser respeitado.
Abriu-se, assim, a porta ao mais absoluto discricionarismo monetário,
pois o recurso ao redesconto e à emissão passou a ser praticado, sem restrições,
desde que se enfraquecesse a caixa do Banco do Brasil, enfraquecimento que
tanto pode resultar, Sr. Presidente, da concesslo de ~itos ao Governo como
de operações mais \1\lltosas para atender ao setor privado da economia
Convêm notar que esse procedimento não dá a quem quer que seja
poderes para exercer o controle prévio da emisslo monetária Na prática, as
necessidades se apresentam tão urgentes, que na maioria dos casos não se chega
a reunir o Conselho da SUMOC. Um funcionário sai, levando a ata de uma
reunião hipotêtica, para colher as assinaturas dos altos funcionários que
requisitam, em conselho, a emissão, e· o Ministro da Fazenda apõe o seu
autorizo a um oficio do diretor-executivo daquele órgão, que lhe comunica a
requisição.
Tal ê o modo por que se vem exercendo, não no atual Governo, mas
tambêm, nos Governos anteriores, essa facul~de suprema com que se controla
a economia nacional: a criação da moeda Para as despesas públicas deixou de
haver limite de caixa, e o que é mais grave, não se tardaria a descobrir a porta
larga do art 46, do Código de Contabilidade Pública, por onde passam as
autorizações da despesa sem lei que as permita, ficando o Congresso diante de
fatos consumados e o Presidente da República exposto a pressões de interessados, sem se poder defender com o natural anteparo da necessidade de
autorizações legislativas.
Nenhuma luta em defesa da moedél e para contenção real do custo de
vida será possivel, Sr. Presidente, se o Congresso Nacional não se dispuser a
tomar nela a sua parcela de responsabilidade, criando para o Presidente da
República quadros institucionais bem definidos, dentro dos quais ele possa
exercer o poder monetário, não como um poder discricionário e ilimitado, que
hoje se acha, alib,. em mãos de seus funcionários, mas como um poder sob o
controle efetivo da lei da Constituição.
O an. 65, VI, tomou-se letra morta, não servindo senão para os atos
inócuos de encampação de emissões, que são meras compensações entre os
débitos do Tesouro ao Banco do Brasil e os débitos da Carteira de Redesconto
ao próprio Tesouro por entrega de emissões.
Se queremos· ter uma politica monetária, que nos permita dirigir a
criação de recursos no sentido do desenvolvimento econômico, mas também
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do atendimento das necessidades sociais, preásamos, por via de reforma
constitucional, disciplinar, embora com grande flexibilidade, o exerdáo do
poder monetário, sobretudo, quando este tem por objeto o fornecimento de
recursos ao próprio Estado atrav~s dos seus bancos oficiais.
É eae um ponto indispensável, e nio creio que o Congresso possa
permanecer insensfvel a ele, como por ele se inclinará, por certo, o Sr.
Presidente da República, nele vendo um aparelho indispensável à atua.çlo das
medidas que solicitou no seu Plano de Estabilização.
A essa limitação do poder monetário, Sr. Presidente, ~ indispensável
·que corresponda a limitação do poder de criar despesas, no orçamento e fora
dele, e aqui já não ~ a administração que se deve limitar, mas o próprio
Congresso.
A Comisslo de Juristas presidida pelo Ministro Nereu Ramos enfrentou com coragem o problema. seguindo os melhores exemplos estrangeiros, e
propôs uma s~rie de regras destinadas a evitar o desequilfbrio consentido entre
a receita e a despesa. coin a cobertura do dêficit mediante recurso à emissio.
Algumas daquelas sugestões têm caráter opcional, mas duas delas se impõem,
como normas de saneamento financeiro, caracterfstico de um pais politicamente amadurecido, que deixou de ver nos cofres públicos um meio de
distribuição de favores para acerto das geraçõeS futuras.
A primeira dessas sugestões ~ a que exige, na autorização legislativa
para abertura de creditos especiais ou suplementares, assim cÓmo nas dotações
de despesa inclufdas no orçamento, a indicação de fonte de receita que os
custeie. A segunda~ a que declara não serem objeto de de)iberação as emendas
oferecidas ao projeto de lei de orçamento, de que decorra aumento da parte fixa
da despesa ou de gastos de custeio e manutenção de serviços existentes.
Longe de existir em qualquer dessas limitações uma diminJ.lição da
plenitude da função parlamentar, o que existe ~ uma reintegração pois o
orçamento, embora formalmente se revista das caracteristicas de lei, é no seu
conteúdo um ato de administração, e precisamente o mais iroportante <ieJ.es, o
que exige que a ação do Congresso nele seja exclusivamente autoritativa.
cabendo ao Executivo a iniciativa da fixação do seu conteúdo.
Se o Congresso lograsse, reformando a Constituição, restituir ao Poder
Executivo o papel preponderante que lhe cabe na formação do orçamento,
abdicando do direito de formular emendas que aumentem a parte fixa da
despesa. ou os gastos de custeio dos serviços existentes, e exigindo, ao autorizar
qualquer despesa. a indicação da receita que lhe assegure cobertura. estaria
estancando uma da.o maiores fontes de desordem nos governos, pois é sabido
que a autorização de despesas é, em si mesma. um ato que atrai simpatia e
popularidade junto aos seus beneficiários, tanto quanto a criação de receita é
um ato que suscita reações contrárias. Ao inv~ dos atos de liberalidade fácil à
custa do Erário, com que muitas vezes temos procurado· dar solução aparente a
crises e reclamações, deixando para o futuro a sua liquidação, difícil e
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improvável, teriamos de acomodar o Executivo e o Legislativo a um regime de
responsabilidades definidas.
Se a essa medida se juntasse a outra, sugerida há pouco, de traçar limites
à faculdade do Executivo, de recorrer à emissão, através dos bancos oficiais,
para custeio das despesas públicas, terlamos invertido, em beneficig da ordem e
do bom senso, os termos.em que hoje se acha situado esse duplo problema. Pois
hoje, Sr. Presidente, estamos nesta situação paradoxal; o poder monetário, que
representa o controle máximo da economia da Nação, escapa por completo à
fiscalização prévia ou posterior do Legislativo, e nem sequer se acha entregue ao
Presidente da República, mas a funcionários da administração e do Banco do
Brasil; e a elaboração do orçamento em que deve pesar, quanto à propositura da
despesa, a responsabilidade do Presidente da República, como chefe da
administração, está exposta à ação fragmentária de centenas de congressistas,
que emendam livremente a proposta governamental, ao mesmo tempo que se
não prevê com bastante clareza o preceito, já expresso em nossa Constituição de
1934 e remanescente em diversas Constituições estaduais, de que a autorização
da despesa deve vir conjugada à indicação dos recursos que a assegurem.
São esses paradoxos que desaparecerão, tomando exeqüivel uma
politica econômica e financeira, se nesses pontos o Congresso quiser examinar e
votar as emendas constitucionais adequadas.
São esses, por ora, Sr. Presidente, os pontos sobre que o presidente do
Partido Trabalhista Brasileiro quis atrair a atenção do Congresso e do povo, e
que ele denominou com propriedade reformas de bases, pois nenhum deles diz
respeito a episódios transitórios ou a aspectos da atual administração, mas todos
se ligam a causas permanentes de desajustamento e a deficiências de caráter
institucional. Pode a presente legislatura ficar assinalada na história republicana, se os homens de excepcional experiência e capacidade, que o povo elegeu
ou reelegeu a3 de outubro último, quiserem aceitar o desafio, que lhes lança,
não um partido mas a sociedade brasileira, a braços com uma crise social e
econômica de causas profundas, e desejosa de encontrar pacificamente, através
do debate e da cooperação dos seus homens públicos, os meios e os caminhos
para superá-la.
Para isso será necessário que aceitemos o problema na escala, nas
dimensões, em que ele nos é apresentado. Não nos adianta querermos
minimizá-lo, oferecendo-lhe soluções superficiais ou, simplesmente, relegando-o aos cuidados de uma geração futura. As soluções que se impõem, como
disse, em suas declarações, de 21 de março, o Vice-Presidente da República, são
soluções de base, de estrutura, e quem as reclama é o povo brasileiro, abalado
na sua confiança pela intensidade da crise social em que está penetrando e para
a qual deseja remédiO$ e não paliativos.
Não cabe ao Sr. Juscelino Kubitschek, como acentuei, mais de uma vez,
a responsabilidade de vicios institucionais que remontam a outros governos ou
de necessidades sociais, que só o atual estágio de desenvolvimento do Pais pode
tornar manifestas. O Sr. Juscelino Kubitschek conquistou o seu lugar histórico,
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como o Presidente a cujo dinamismo e a cuja· confiança indeclinável nas
potencialidades do Pais deve o povo brasileiro o passo decisivo na estrada do
seu engrandecimento econômico. Seu programa de metas não foi concebido
como uma aventura, em que se tivesse feito repousar em recursos puramente
inflacionários a efetivaçlo do desenvolvimento econômico. Basta ler os
i:nagnfficos trabalhos do Conselho e do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico para ver que o orçamento das inversões requeridas pelas metas se
continha na margem de recursos disponiveis engendrados pela economia
brasileira para a própria expansão. Num periodo de execução, em que a taxa
média de inversões da economia brasileira se situaria entre 15% e 17% do
produto nacional bruto, as inversões requeridas pelas metas governamentais
não mobilizavam mais de 6%, ou seja, pouco mais de um terço daquela
margem.
Foram os imprevistos da conjuntura nacional e mundial, aliados aos
fatos desencadeados por esse sistema de controles institucionais deficientes,
analisados momentos atrás, que fizeram agigantar-se o processo inflacionário,
herdado dos governos anteriores. É chegado agora, Sr. Presidente, o momento
das reformas de base.
. A classe tn.balhadora e a classe média chegaram ao limite de sua
resistência, e é para os seus problemas que o Governo tem de voltar-se,
reformando a estrutura do regime para que as medidas a adotar não se vejam
frustradas, à medida que vl.o sendo concebidas e postas em prática.
São essas medidas que irão marcar o rumo da polftica brasileira nos
próximos meses, e é em função da .atitude que vier a ser tomada em face delas
pelos homens públicos, .pelos grupos e pelos partidos, que. se delineará o
sistema de forças para a batalha da sucessão presidencial.
O Panido Trabalhista Brasileiro, pela palavra do seu presidente,
recusou-se a encarar a luta em termos de simples manifestação de simpatia por
pessoas. Seu convite é para que os partidos examinem as grandes reformas com
que podemos vir em socorro do povo, restaurando a moeda como medida
indispensável à defesa do salário e à contenção dos preços, e corrigindo, com os
meios ao nosso alcance, as desigualdades e desnivelamentos crescentes que nos
afligem.
O trabalhismo está disposto a caminhar para a luta da sucessão
presidencial sem preconceitos e sem prevenções, de caráter pessoal ou mesmo
panidário. Sua posição está tomada, ao lado do povo, em defesa da classe média
e da classe trabalhadora, com o firme propósito de empreender, em todo o Pais,
a luta por essa revolução branca; que consolidará a sociedade brasileira,
abrindo-lhe as ponas de conquistas que têm custado a outros povos pesado
tributo de agitação e de sangue.
Não acreditamos, Sr. Presidente, que nesse intento estejamos sozinhos.
Os homens públicos brasileiros, embora militem em panidos diversos e se
hostilizem em matérias diversas de opinião, não podem deixar de estar unidos,
em sua maioria, pela preocupação comum de enfrentar a crise brasileira e de
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encontrar para ela soluções corretas e duráveis. Os homens e os partidos não
ignoram que há momentos em que o imperativo dvico é a união, e em que o
recurso à divisão e à luta não deve ser admitido senão depois de realizados todos
os esforços de entendimento visando a um objeto comum.
A luta pela sucessão presidencial não terá sentido, se for uma simples
competição de candidaturas inspiradas por ambições pessoais. O trabalhismo
deseja situar mais alto o problema, e, por isso, o seu presidente apressou-se em
mostrar que não estávamos vendo o episódio, senlo através da conexão que ele
teria como os rumos propostos ao superamento da presente crise social e
econõmica, que ligamos a causas estruturais.
Temos motivos para crer, Sr. Presidente, que outros partidos e outros
homens públicos encaram sob a mesma perspectiva a sucessão presidencial, e
admitem, como nós, a possibilidade de chegar-se primeiro a um programa
núnimo de reformas e de ação parlamentar e social, e depois à fixação do nome
de um candidato, que dê segurança a essa orientação politica, acrescentando às
realizações econõmicas e técnicas, que estão notabilizando o atual Governo,
outras realizações, que marquem uma nova fase na organização de nossa
sociedade.
A esses homens públicos e partidos recomendou-me o Sr. João Goulart
que estendesse, desta tribuna, sem reservas e ressentimentos, a mão, em nome
do Partido Trabalhista Brasileiro, convidando-os para examinarem conosco as
reformas de base que preconizamos.
Dirigimos esse convite aos partidos' a que nos aliamos para eleger ou ,
apoiar o grande Governo do Sr. Juscelino K'llbitschek, em primeiro lugar ao
Partido Social Democrático, valoroso aliado com quem tivemos a honra de
partilhar os riscos da campanha memorável de 1955, e as responsabilidades, em
determinados setores administrativos, do Governo de alto padrão criador do Sr.
Juscelino Kubitschek, ao Partido Republicano, ao Partido Social Progressista,
ao Partido de Representação Popular, ao Partido Trabalhista Nacional, ao
Partido Social Trabalhista e ao Partido Socialista, e o estendemos nos mesmos
termos, e com a mesma amplitude, aos partidos de que temos sido adversários,
à União Democrática Nacional e ao Partido Libertador.
Nenhum outro espirita nos move, ao repetirmos hoje a atitude tomada
pelo nosso imortal chefe Getúlio Vargas, em 1950, senão o de unir, em beneficio
do povo, os homens públicos brasileiros, e, para isso, nos aproximamos de
quaisquer entendimentos, sem discriminações pessoais e sem preferências,
sem candidato próprio e sem intransigência de ordem partidária, com a única
decisão já tomada de lutarmos pelas reformas de base esboçadas na entrevista
de 21 de março, e por outras medidas, de caráter constitucional ou legislativo,
que possam contribuir para dar solução durável à crise que ora aflige o povo,
notadamente os trabalhadores.
Temos fundadas esperanças, Sr. Presidente, de que, se não nos
dividirmos em tomo de idéias, não nos separaremos em tomo de nomes.
Se assim for, se assim acontecer, teremos transformado as horas
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agitadas e ainda duvidosas que estamos vivendo numa hora histórica, e a
geração de homens públicos deste instante poderá colocar o grande problema
que lhe foi posto nos braços à altura da confiança e da investidura que recebeu
do povo brasileiro. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
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POSIÇÃO DO PI'B DIANTE DA SUCESSÃO PRESIDENCIAL

Defesa, como lider do bloco PTBIPR, da posição do PTB em face da sucessão
presidencial e da candidatura do Marechal Lott.

Sessão de 1O de setembro de 19 59

O SR. PRESIDENTE- Passa-se à primeira parte do grande expediente.
Há sobre a mesa e é deferido o seguinte.
REQ.UERIMENTO
Excelendssimo Sr. Presidente da Câmara.
Peço a V. Ex.• que se digne conceder-me a palavra, cerno lider de bloco,
na forma do artigo 14 do Regimento Interno e na ausência do l..fder Deputado
Oswaldo Lima Filho, no inicio do Grande Expediente da sessão de 10 de
setembro de 1959.
Sala das Sessões, 9 de setembro de 1959. - San Tiago Dantas, Vice- Li der
do Bloco PTB-PR no exerdcio da Liderança.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. San Tiago Dantas.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, há uma semana, o
nobre Deputad~ Sr. Oswaldo Lima Filho, fez desta tribuna uma exposição clara
e sincera da posição em que se encontra, na presente quadra da vida politica do
Pais, o Partido Trabalhista Brasileiro. A esta exposição não creio que tivesse
nada a acrescentar, pois nela, de um lado, me pareceu terem ficado desfeitas
todas as intrigas a respeito da posição em que nos encontramos, em face da
sucessão presidencial, e, de outro lado, também me pareceu ter ficado claro o
tipo de colaboração que o Partido Trabalhista vem dispensando ao atual
Governo, a cujo sistema de forças politicas de apoio tem a honra de pertencer.
Entretanto, naquele mesmo dia, pouco depois de descer da tribuna o
eminente Li der do Bloco Parlamentar PTB-PR- em cujo nome tenho a honra
de falar neste instante -, o nobre l..fder da Oposição, analisando uma nota
distributda pela Secretaria da Presidência da República, reeditava, de maneira
talvez mais grave, ou pelo menos, mais necessitada de completo esclarecimento, aquele conjunto de intrigas e acusações, com que se vem martelando a
posição da nossa agremiação politica, numa hora em que o esforço de todos os
que se interessam pelas instituições democráticas e defendem o seu funcionamento deve ser o de preservar o mínimo de confiança através da nitidez de
atitudes e posições.
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Por este motivo, Sr. Presidente, recebi a incumbência de voltar hoje a
esta tribuna, procurando, num retrospecto talvez mais minucioso e sem ter no
espirita outro propósito senão o de esclarecer, definir a posição em que se
encontram o Partido Trabalhista Brasileiro e o seu Presidente, primeiro, em face
do Governo, em cujo sistema de forças politicas nos entrosamos; depois, em
face do diflcil momento social que estamos atravessando em nosso Pais; e,
finalmente, em face das candidaturas à Presidência da República que se vêm
agitando e a respeito das quais temos tomado, em reiterados pronunciamentos,
nossa posição.
Q.uero, em primeiro lugar, Sr. Presidente, focalizar o assunto, ao qual
têm voltado repetidamente não só nesta, como na outra Casa do Congresso, e
na imprensa da Capital da República e do interior, os que combatem a linha de
a.çlo politica do nosso Partido e nela procuram apontar incoerências e
contradições. Somos acusados de penencer ao sistema de forças que integram o
Governo, de lhe dar apoio parlamentar nos assuntos trazidos à deliberação do
Congresso e de, entretanto, muitas vezes, aparecermos tornando atitudes
próprias, patrocinando projetas que nem sempre encontram a cobertura do
Partido Social Democrático e, muitas vezes, de fazer determinadas criticas, que
t!m parecido, aos nossos opositores. incompadveis com a participação que
mantemos na composição da administração federal.
Essas crlticas, Sr. Presidente, já nos foram feitas no início da presente
sesslo legislativa, quando aqui aparecemos, pugnando por um programa de
reformas de base que nos parecia, naquele instante, como ainda hoje, e cada
vez, por motivos mais evidentes, nos parecia indispensável a todo plano sincero
de ataque à situa.Çlo econômica e social do Pais. Foi-nos dito que, se éramos
pane integrante do Governo, preconizar aquele programa representava urna
contradição, porque, ou estávamos dentro do Governo e, neste caso deveriamos ter autoridade suficiente para fazê-lo tomar a iniciativa daquelas
medidas, ou, end.o, deveriamos estar fora do Governo, em oposição a ele, para

reclamá-Ias.
Sr. Presidente, esta acusação vem-se reeditando em várias oportunidades, e, ainda recentemente, ouviu-se, neste recinto, quando agitamos, como
causa de grande ressonância nacional, a retificação das normas incorporadas à
lei do imposto de renda sobre reavaliação dos ativos das empresas concessionárias de serviços públicos.
Essas acusações, entretanto, são daquelas que, expostas à luz de uma
compreenslo isenta e objetiva, não podem deixar no espírito de quem quer que
seja a mais leve sombra de dúvida, o mais ligeiro receio de hesitação. De fato, há,
entre o Partido Trabalhista e a administração do honrado Presidente da
República, uma aliança de forças politicas, que remonta a uma fase anterior à
constituição do atual Governo, ao momento em que se apresentaram as
candidaturas à sucessão do Sr. Café Filho.
É sabido que as coalizões partidárias podem ser de vários tipos. Os que
se têm dado a escrever sobre os sistemas de governo e sobre a maneira por que
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os partidos políticos se aniculam dentro deles, distinguem as coalizões feitas
para dar apoio a uma candidato e para levá-lo ao governo- coalizões que são do
mesmo tipo daquelas que permitem, nos regimes parlamentares, a constituição
de um gabinete; as coalizões que se fazem para sustentar um governo no
desempenho do seu mandato e para lhe dar cobertura parlamentar e junto à
opinião pública na execução dos seus programas de administração; e, finalmente, as coalizões do tipo de "união nacional", que são momentâneas,
justificadas pela presença de um perigo como a guerra ou a calamidade, e
destinadas a eliminar temporariamente todo e qualquer ponto de competição e
a permitir que o Governo se concentre na obtenção de um resultado imediato e
positivo. Enquanto as deste último são manifestamente coalizões em que os
partidos abdicam temporariamente dos seus programas, eliminam a área de
suas reivindicações próprias, fazem calar os seus objetivos particulares para se
integrarem numa luta comum e transitória. as coalizões dos outros tipos
componam plenamente que as forças politicas que se unem conseiVem, cada qual,
a sua individualidade. Essa individualidade é a que resultados seus programas,
é a que resulta dos seus objetivos como agremiação politica, é a que representa o
seu compromisso ideológico, razão de ser das preferências que cada agremiação vai disputar junto ao eleitorado.
E os partidos que timbraram em ter uma constituição ideológica
definida. que assumem dentro das sociedades uma posição de contornos
rútidos, jamais poderiam entrar num sistema de alianças que importasse a
perda dessas caracteristicas próprias e que os fizesse desaparecer na indistinção.
O Partido Trabalhista Brasileiro, Sr. Presidente, ao unir-se ao glorioso
Partido Social Democrático e aos demais que integram o sistema de forças em
que se apóia o Governo, fê-lo por estar convencido de que, dentro desse
Governo e dos propósitos que o animam, encontraria terreno propício para
lutar pelas reivindicações, que constituem aquele seu compromisso ideológico
e razão de ser. Não nos unimos ao Governo para deixarmos de ser a agremiação
política que somos. Fizemo-lo, porque, para melhor lutar pela classe trabalhadora e por suas reivindicações, pelo progresso social, pela melhor distribuição da riqueza. pela emancipação econõmica do nosso povo, pela eliminação dos resíduos de colonialismo e pela manutenção das grandes conquistas
do nacionalismo econômico entre nós, era preferivel tomarmos posição ao lado
de um governo que se mostrava permeável a essas reivindicações e com
afinidades patentes com elas, a. pelo contrário, irmos fazer a esse governo uma
oposição que não nos parecia construtiva e iria unir-nos aos adversários
clássicos de tudo que inspira a nossa luta partidária.
Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, levamos o nosso apoio ao
Governo do honrado PresidenteJuscelino Kubitschek, no momento em que ele
desfraldava no País uma luta pertinaz e de grande envergadura pela aceleração
do desenvolvimento econômico, para obter que o Brasil vencesse em prazo
curto as etapas do subdesenvolvimento e da miséria e, assim, se habilitasse,
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mais adiante, a organizar sua força como naça.o e a implantar a ordem social
interna sobre uma base de justiça.
Nossa posição junto a este Governo não foi, não é e nunca será a de
apoio omisso, de aplauso irrestrito, de aliança incondicional: é e será, ein todas
as oponunidades, a posição de aliado mdependente e vigilante, que acreditou e
continua a acreditar no Governo e a respeitá-lo, que deseja levar-lhe a
conttibuição do seu apoio no campo parlamentar e nos embates da opinião
pública, mas que, em todos os ensejos, procurará influir sobre este Governo
para que ele se identifique, cada vez mais, com aqueles objetivos que
constituem o nosso compromisso, como partido, com o povo, e que hoje, Srs.
Deputados, podem ser enunciados, muito simplesmente, dizendo-se que nos
empenhamos para que, ao lado do desenvolvimento econômico, como o
complemento do combate contra as deficiências materiais do País, inscrevamse, como pontos essenciais, primeiro, a luta por uma ordem social mais justa.
por uma melhor distribuição social da riqueza, graças à qual os beneficias do
desenvolvimento sejam distribuidos harmoniosamente na comunidade que
integramos, e, segundo, a defesa de nossa independência econômica, através
das grandes reivindicações nacionalistas que constituem a base da nossa luta
pela emancipação econômica e politica da Nação. (Muito bem.)
Sr. Presidente, foi partindo desses pontos que nos entendemos desde o
primeiro momento. Q.uando o candidato Juscelino Kubitschek recebeu do
Presidente do PTB o apoio eleitoral que lhe foi prometido e, lealmente, dado,
nas eleições de 3 de outubro, sabia, e, como ele, também o PSD, que o
trabalhismo se juntava ao futuro governo, para não desertar, mas para cumprir
sua missão. Não há. pois, nem poderia haver, incoerência ou discordância nas
atitudes que temos assumido, junto ao próprio Governo ou no Congresso
Nacional, para lutar pelas reivindicações que encarnamos. Ainda agora, esta
Casa se encaminha a uma votação que representará. de maneira inequívoca, os
beneflcios para o País, deste regime de aliança com independência.
Todos têm presente o momento em que começou a luta do Partido
Trabalhista Brasileiro, aliado a alguns bravos representantes de outras bancadas, tanto do Governo como da Oposição, para corrigir os efeitos daquele
dispositivo da última Lei do Imposto de Renda, que permitiu a reavaliação dos
ativos das empresas concessionárias de serviços públicos, com repercussão na
tarifa e nas eventuais indenizações.
A posição que assumimos, posição ideológica, posição doutrinária, foi
bem compreendida por quantos seguem nossos passos e acompanham nossas
atitudes. Na verdade, foi possível, graças ao projeto apresentado pelo nosso
brilhante companheiro de bancada o Deputado Temperani Pereira, e graças à
alta compreensão que encontramos por parte da nobre liderança da Maioria,
constituir uma comissão de técnicos, que se reuniu nesta Casa, tomando o
ponto de partida que havíamos apresentado para, afinal, chegar a um texto, que
conciliou as aspirações comuns dos partidos, e que se tornará, dentro de poucos
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dias, uma das contribuições mais significativas da presente legislatura à defesa
dos interesses superiores da Nação.
Nesse regime de colaboração com independência, Presidente, não há que
falar em incoerência, não há que falar em contradição. Na verdade, o" Governo
a quatro mãos", a que se referiu, há uma semana desta tribuna, o nobre Lider da
Oposição, pode ser talvez assim considerado, contanto que se entenda que elas
estão executando, no mesmo instrumento, melodias distintas mas harmõnicas,
fundidas na construção de uma peça musical a duas vozes. Na execução a
quatro e mesmo duas mãos, não é exato, como quis parecer ao orador, que
todos façam vibrar, automaticamente, as mesmas notas. Não é no regime de
automatismo, ou passividade, mas no de independência, de esclarecimento e
colaboração, que se encontra o Partido Trabalhista Brasileiro, junto ao Governo
do Sr. Juscelino Kubitschek.
É dentro da lógica dessa atitude que peço aos nobres Deputados,
integrantes das bancadas dos diferentes partidos, que compreendam- e espero
que toda a opinião pública assim compreenderã, sem hesitação daqui por
diante- a posição em que nos encontramos e da qual temos a firme esperança
de não nos precisarmos afastar até ao fim do atual Governo.

O Sr. Roruion Pacheco- Desejo ponderar a V. Ex. a que o povo brasileiro,
nas suas aflições, nas suas angústias da hora presente, considera que a orquestra
governamental está sumamente desafi~a.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Deputado, o julgamento dessa
orquestra é por ceno o ponto em que se separam as duas bancadas da Câmara.
Acredito bem que o nobre lfder da UDN, no aparte com que muito me honrou,
tenha proferido, sobre a ação do Governo, o julgamento que todos já lhe
atribuímos.
Não é, porém, apenas esta,Sr. Presidente, a acusação que se costuma
lançar no momento presente ao meu Partido e de que sentimos a imperiosa
necessidade de deixar bem advertida a opinião pública, quando a defesa das
instituições e o bom funcionamento do regime pedem que cada partido, cada
homem público, tome, tanto quanto possfvel, nftidas suas atitudes e não deixe
margem a equívocos nas suas interpretaÇões.
O segundo ponto, a que me refiro, consiste na afirmativa de que o
Partido Trabalhista Brasileiro na assistência direta, que dá às classes trabalhadoras e aos movimentos obreiros, no desvelo com que acompanha as suas
reivindicações e o funcionamento dos seus órgãos de classe. vem contribuindo
para agravar, em vez de diminuir, a inquietude ou a agitação social patente na
quadra atual da vida brasileira.
Sr. Presidente, o papel do Partido Trabalhista Brasileiro, nas lutas
sociais, que se desenvolvem entre nós, como em todos os pafses que integram o
mundo democrático e capitalista onde vivemos, necessita ser compreendido
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nas suas raizes teóricas e nas suas finalidades práticas, e precisa, em seguida, ser
confrontado com a execução que lhe damos na realidade.
Não tememos esse exame, nem esse confronto, mas sentimos que é
necessário, em momento como este que estamos atravessando, trazer de novo,
ao espfrito da Câmara e da Nação, o sentido social de nossa posição politica, a
razão de ser do nosso comportamento, as finalidades a que visamos com ele. Na
luta social que, em todo o mundo democrático, constantemente, se processa e
em que se defrontam, em clima muitas vezes de competição inclemente, as
reivindicações das classes populares e as pretensões do poder econômico, a
posição do trabalhismo, a posição da doutrina trabalhista e do partido que a
esposa, é, como todos sabem, uma posição de conciliação, de progresso
harmônico e de substituição de um choque sistemático e fatal por um processo
gradativo de acomodação reciproca, de modo que, através de uma evolução,
possamos melhorar o nível de justiça social dentro da sociedade, eliminar
privilégios injustificados e fazer com que a ordem social evolua, para o padrão
reclamado pela consciência de hoje, sem conhecer choques revolucionários
que o estado presente da civilização e da técnica já nos habilita a evitar. Ouço,
com prazer, o aparte do nobre colega Deputado Oswaldo Lima Filho.

O Sr. Oswaldo Lima Filho- Q.uero, inicialmente, agradecer as generosas
palavras de V. Ex. a acerca da última exposição que fiz em nome do Partido, e
frisar no discurso de V. Ex. a, cujas palavras são respeitáveis, nlo só pela sua
autoridade intelectual no Pafs, como pela insuperável capacidade de análise dos
problemas sociais brasileiros...
O SR. SAN TIAGO DANTAS -Muito obrigado. ÉgenerosidadedeV.
Ex.•.

O Sr. Oswaldo Lima Filho- ... além da sua indiscutivel posição de prestigio
e merecido destaque, que são muito naturais as acusações feitas contra o nosso
Partido, às quais V. Ex.• respondeu com tanta felicidade.
Eliminamos, desde a entrevista de 25 de março, do Presidente do
Partido, Sr. João Goulart, e do programa de base aqui exposto por v. Ex. a, o
debate estéril e arcaico de um personalismo superado entre Governo e
Oposição, sem sentido programático, sem sentido objetivo, quando iniciamos
os debates sobre as questões que no Pais estão exigindo reparos, exigindo
reformas, exigindo mofidicações. Sr. Deputado, esse tom novo que imprimi~
mos ao debate politico no Brasil, está incomodando os liberais históricos e
aqueles que se acostumaram a fazer do debate politico mera encenação perante
o povo, sem qualquer autenticidade, sem qualquer verdade, enfim. Mas V. Ex. a
tem muita razão, ao salientar esses aspectos, como fez há poucos momentos,
porque isto jamais voltará. Colocamos o debate politico no B.rasil como. o povo
exigiu fosse colocado, pela politização, pela cultura politica que vbn assu~
mindo as massas brasileiras. E é nesse terreno que os nossos adversários terão
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de enfrentar-nos, se não quiserem ficar falando para as múmias e para os
museus.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Agradeço o autorizado aparte de V.
Ex.a e as expressões generosas com que se referiu a mim, no início de suas
considerações.
O Sr. Elqy Dutra - Permite V. Ex. a um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com prazer.
O Sr. Elqy Dutra- Nobre Deputado San Tiago Dan tas, o PTB cresceu de
tal maneira, que, hoje, além das nossas expressivas vitórias eleitorais, já
podemos ter a honra de dizer que, na tribuna da Câmara, fala em nome do PTB,
um homem com a cultura de San Tiago Dantas, reconhecida, digamos,
universalmente.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - "Corujismo" de companheiro de
bancada!
O Sr. Elqy Dutra- Permita-me V. Ex.a, entretanto, aproveitar a oportunidade em que um dos luminares da politica e da cultura brasileira se acha na
tribuna para esclarecer que, do ponto de vista pessoal e democrático, eu estou,
integralmente, dentro das teses programáticas do PTB, apenas me concedendo
o direito de, democraticamente, analisar a figura dos atuais candidatos a
candidato. Em assim sendo, quero expressar, mais uma vez, que o meu
antagonismo, já agora, à candidatura do Marechal Lott, é perfeitamente
explicável e tem caracterlsticas integralmente pessoais. Considero mesmo o
Marechal Lott uma espécie de caroço de mamão; tem papafna, é bom para a
digestão, para o sistema nervoso, mas na hora de comer todo o mundo bota de
lado. Àproveite~ assim, a ocasião em que V. Ex.a se encontra na tribuna, para
explicar e esclarecer minha atitude pessoal, mais uma vez, a fim de que não seja
interpretada, em tempo algum, como obedecendo à vontade de grupos ou de
pessoas. Muito obrigado pela paciência de V. Ex.a em ouvir o meu aparte.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Pelo contrário, ouvi V. Ex.a com
prazer e agradeço suas expressões generosas.
Sr. Presidente, a verdade é que essa posição histórica em que se coloca o
trabalhismo, repetindo o papel e seguindo a trilha do nosso fundador, Getúlio
Vargas, poderia representar muito bem uma posição teórica, de que estivéssemos intelectualmente convencidos, enquanto, na prática, fosse outra a nossa
maneira de atuar. Doutrinariamente, o trabalhismo objetiva a conciliação das
classes e a reforma progressiva da sociedade, para atingir, etapa por etapa, a
eliminação das contradições e injustiças de uma sociedade capitalista já
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ultrapassada, e o advento de outra forma de sociedade, em que a riqueza social
se distribua de forma justa e os beneficios da civilização se encontrem ao alcance
de todos.
O Sr. Raimundo Padilha- Eminente professor e nobre colega San Thiago
Dan tas, creia- e V. Ex. a não duvida- que estamos aqui a escutá-lo com a maior
atenção e alto respeito.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado.
O Sr. Raimundo Padilha - Evidentemente, as divergências vão transparecendo, à medida que V. Ex.a dá ênfase a determinados argumentos. Uma

dessas divergências, quero crer, Sr. Deputado, decorre do cotejo que V. Ex.a
estabelece entre duas posições ideológicas: a: que V. Ex.a escreve ortodoxamente, numa linha doutrinária, programática do seu Partido, com o brilho
habitual, e a implicitamente contida, embora V. Ex. a não a referisse, no Partido
a que se acha aliado, com independência, segundo afirmou V. Ex.a. Esta
aliança, entretanto, não se pode efetuar, sem sacrificio das posições respectivas
inclusive de natureza ideológica. Como pode V. Ex. a, por exemplo, conciliar o
apoio, mesmo com independência, dado pelo nobre Partido Trabalhista ao
Governo inflacionário atual, ao Governo da confiscação continua do salário?
Como sabe V. Ex.a, o instrumento de tributação mais grave que existe é a
inflação, no momento em que a população brasileira empobreceu 42% em 8
meses, tal é o fndice de inflação devidamente apurado. Em conseqüência,
encontrando-se assim sacrificada a classe média e, particularmente, a classe
proletária ou trabalhadora, que V. Ex. a e o seu Partido representam nesta Casa,
como é possivel esteja esse mesmo partido, tão estreitamente vinculado, tão
comprometido na politica do empobrecimento das classes trabalhadoras e não
tenha uma única palavra de combate a essa inflação. Enfim, uma única palavra
de apoio à oposição que já se faz sentir fora desta Casa, quase universalmente,
Sr. Deputado. Eis por que, quando V. Ex.a afirma haver essa vinculação tão
estreita, estamos nós a admitir que houve sem dúvida, entre ambos os partidos,
uma espécie de trégua ideológica.
O SR. SAN TIAGO DANTAS -Recebo com muito agrado o brilhante
aparte de V. Ex.• e, antecipando, embora um pouco, outro ponto da minha
oração, quero, desde já, dizer que, no meu entender, a luta contra a inflação e,
mais especialmente, contra o poder devastador da inflação sobre os salários e
ordenados, rendas fixas, nlo é dessas lutas que se confmem em um periodo de
governo ou numa etapa do mandato presidencial. Sabe V. Ex.•, eximio economista, que a inflação do Brasil tem tido fases mais agudas e fases crônicas,
momentos de recrudescimento e momentos de compensação, e um Partido
como o nosso que tem o dever de defender o desgaste dos salários, não pode
supor que a sua luta se confine e possa triunfar nos limites de um único periodo
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de governo e, sim, que tenha de estender-se de um perlodo a outro perlodo, de
um governo a outro governo. Dando o nosso apoio ao atual Governo, levamoslhe, na medida de nossas possibilidades, com a nossa palavra de advertência, a
nossa atitude de colaboração. E peço a V. Ex. a, já que acentua não ter havido
uma só palavra do... PTB, sobre esse importante assunto, que me dê a honra de
reler a exposição que tive eu mesmo a oportunidade de fazer perante a Câmara,
nos primeiros dias da atual sessão legislativa, e de ali registrar, como parte
essencial e, particularmente, nobre das reformas de base, as medidas de combate à
inflação, algumas na órbita da lei ordinária, outras no âmbito de reforma
constitucional. As medidas que sugerimos vão desde a limitação do poder
monetário do Executivo à disciplina do poder do Congresso, de criar despesas
públicas, além de reformas essenciais, como a dos bancos e a disciplina do
capital estrangeiro. Não é, portanto, de trégua ideológica que se tra~ mas, na
realidade, de desenvolvimento da linha de colaboração, a que há pouco me
referi.
O Sr. Raimundo Padilha - Muito grato a V. Ex.a. Apenas deixarei
registrado que há uma contribuição intelectual de V. Ex. a para a solução desses
problemas. Eu diria, uma contribuição quase ideal de V. Ex. a no plano abstrato.
Mas o que tem havido, Sr. Deputado, é, para corrigir os desajustes, aumentos
sucessivos de salários nominais, e sem nenhum acréscimo no salário real das
classes trabalhadoras.
'
O SR. SAN TIAGO DANTAS - É para este ponto, Sr. Deputado, que
agora me encaminho. Antes, porém, Sr. Presidente, voltando ao ponto de
agitação social e da posição tomada pelo nosso Partido em face dela, desejo
salientar que todas as vezes em que é focalizado o problema da atuação de nossa
agremiação politica na situação social instável que atravessamos, o tema que
imediatamente vem à tona, e para o qual convergem as criticas mais desenvoltas, é o das greves e da atitude por nós assumida diante delas.
Ora, Sr. Presidente, sobre a greve há muito a dizer. Em primeiro lugar,
convém não esquecer de uma atitude de condenação sistemática das greves, de
prevenção para com elas e de atribuição de um sentido anti-social indiscriminado constituem posição das mais reacionárias, das mais incompativeis com a
mentalidade e a consciência do homem público moderno.
O Sr. Nestor Duarte- Apoiado.
O SR. SAN TIAGO . DANTAS - Ainda há dias, o nobre Deputado
Nestor Duarte, apaneando um dos discursos a que venho aludindo, e que se
fizeram ouvir nesta Casa, salientava que a greve pode ter conseqüências
politicas e ser explorada, num sentido anti-social, mas que ela, em si mesma,
constitui um direito inalienável de qualquer trabalhador para defender suas
reivindicações mais legitimas, e nenhum homem público digno desse nome se
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pode pronunciar, em .prindpio, contra a greve, nem apontá-la como um
remédio a ser banido de cogitaÇões.
Desejo até, Sr. Presidente, evocar, neste momento, uma palavra que se
fez ouvir no brilhante debate sobre o direito de greve havido na Constituinte,
palavra que foi proferida por um dos grandes homens públicos de que se honra
o Partido Social Democrático: o extinto Deputado Agamenon Magalhães. ·
Dele ouviu-se, nos debates da Constituinte, que era necessário não
esquecer que o homem público deve defender o direito de greve e a sua
formulaçlo adequad~ porque, muitas vezes, o h.tgar do homem público,
mesmo o h,tgar daquele que se encontra no exerdcio do governo, é ao lado da
classe trabalhadora que apela para a greve como único meio de enfrentar o·
poder econõmico e as suas mais abusivas formas de emprego.
Portanto, Sr. Presidente, não é a greve em si mesma o que pode ser
objeto de censuras e reprimendas. O que temos de considerar é o u5o que se faz
dela, sobretudo .o uso abusivo, que consiste em transformar este poderoso
instrumento do progresso social numa forma de agitação empregada com
finalidades poUticas.
. Sr. Presidente, quem quer que examine, no perlodo de governo do
honrado Presidente Juscelino Kubitschek, o que tem sido o papel do Partido
Trabalhista Brasileiro junto às agremiações das classes operárias e, sobretudo,
nos movimentos grevistas, que se têm preparado nesta Capital e em São Paulo,
não poderá deixar .de observar que a açlo desenvolvida pelo nosso Partido, e,
especialmente, pelo seu Presidente, tem sido altamente conciliatória. _É à
intervenção pessoal do Sr. João Goulart e à intervenção de dirigentes do Partido
que o Pais tem devido o fato de não se haver chegado a declarar greves de
efeitos econõmicos de maior gravidade.
E é à ação do nosso Partido, à sua assistência e bom conselho às classes
trabalhadoras, ao seu patrodnio equilibrado das reivindicações operárias junto
ao Governo e às classes patronais, que devemos algumas das soluções felizes
que têm impedido ·o desencadear de movimentos grevistas de extensão
imprevisfvel, dos quais poderiam resultar prejufzos para o Pais.

O Sr. Oswaldo Lima Filho- Não resisto à tentação de trazer ao brilhante
discurso de V. Ex. • mais tim argumento: o de que o poder econõmico, no Pais,
as classes produtoras mesmas nos deveriam agradecer este continuado esforço
de redistribuição das rendas nacionais, porque, não fosse isso e já teria entrado
o Pais num ciclo econômico de depressão absoluta, este, sim, de conseqüências
imprevisíveis.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço o aparte de V. Ex.•.
O Partido Trabalhista BraSileiro tem sabido, Srs. Deputados, colocar-se
ao lado das agremiações operárias para lhes sentir e compreender as reivindicações, tem dado a essas reivindicações apoio e conselho: e, nos momentos em
que elas podem ser exploradas num sentido nocivo à própria classe operária, é
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do Partido Trabalhista Brasileiro que tem partido a açlo esclarecedora e
conciliatória. Podemos invocar o testemunho dos lideres sindicais desta Capital
ou de São Paulo, e de todos eles ouviremos que a ação dos dirigentes trabalhistas
tem logrado evitar greves, precisamente, porque tem sabido defender a causa
das reivindicações operárias e procurar para elas os níveis razoáveis de imediato
atendimento.

O Sr. Salvador Lossaco- Como dirigente sindical de Slo Paulo, quero dar
o testemunho a V. Ex.a de que as organizações sindicais têm, efetivamente,
. encontrado no PTB, principalmente, noVice-Presidente da República, que l! o
Chefe nacional do Partido, todo o apoio para as campanhas reivindicatórias do~
trabalhadores, campanhas consideradas justas e legitimas. Q.ueria pedir a V.
Ex. a a sua atenção, também, para o clima de relativa harmonia que reina nas
classes trabalhadoras que não recorrem à violência, que são pacientes,
demasiado pacientes até. Isso se deve ao alto nível de politização que atingiu a
classe operária hoje no Pais. De uma coisa não podemos esquecer, neste
instante: os homens do Governo não vêm ao encontro dos desejos padficos das
classes trabalhadoras. Assim é que estamos assistindo, no Senado Federal, ao
parecer do relator do projeto que regulamenta o direito de greve: o Senador
Jefferson de Aguiar apresentou, ao projeto já aprovado nesta Casa, um
substitutivo ainda pior do que o decreto antigreve, o cl!lebre 9.070, porque visa
a colocar, naJ ustiça do Trabalho, que é uma justiça de classe, o julgamento d~
greves ilegais ou legais. Ora, sabemos que as greves serão sempre consideradas
ilegais. Então, está nascendo ali, na Câmara Alta, um verdadeiro monstrengo,
muito pior do que o inconstitucional, o ilegal, o espúrio decreto antigreve
9.070.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço o aparte de V. Ex.a.
Realmente, a politização das classes trabalhadoras tem contribui do como fator
decisivo para que seja possfvel atingir esse resultados nos momentos em que se
formam os estados de tensão a que me referi.
Peço licença a V. Ex. a, Presidente, e à Câmara, para rememorar alguns
episódios que estão presentes a todos e em que a intervenção pessoal do VicePresidente da República, ou dos dirigentes de nosso Partido, teve papel
decisivo na ação conciliatória a que aludiu, e que acaba de ser sublinhada no
aparte do nobre Deputado por São Paulo.
Ainda está na memória de todos a greve geral, preparada para o dia I. 0
de maio de 1958, motivada pela não-aprovação, até aquela data, do projeto de
lei regulamentando a greve e da Lei Orgância da Previdência Social, em que a
intervenção do Vice-Presidente da República foi decisiva para encontrar-se uma
fórmula de harmonização com a concessão da aposentadoria integral dos
trabalhadores.
Também, relemt>ro a "passeata da fome", preparada em São Paulo e,
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afinal, discutida e conciliada no Rio, através de gestões realizadas por S. Ex. a nas

mesmas circunstâncias.
E, como exemplo mais recente, rememoro a ameaça de greve nas
empresas de energia elétrica de São Paulo e Rio, evitada pelo Vice-Presidente,
no irúcio do mês de junho, graças ao acordo salarial por S. Ex. a negociado com
os empregadores.
Assim, poderia enumerar outros exemplos, cada um deles referente a
uma categoria profissional, a um setor de atividade. E todos provam, todos
demonstram, que o Governo tem conhecimento pleno daquilo que a opinião
pública não ignora, isto é, que a ação do Partido Trabalhista Brasileiro, na dificil
hora social que estamos atravessando, com alta continua do custo de vida, longe
de constituir fator de agitação, tem sido fator de pu e disciplina, e o tem
conseguido por querer ser, sobretudo, fator de justiça, de atendimento
racional, de harmonização de interesses, postos sempre, acima de todos eles, os
interesses do Pais.

O Sr. DJalTn4 Maranhão- Estou interpretando o discurso de V. Ex. a sobre
prisma diferente. V. Ex.a está situando o PTB em posição que não fica bem
condizente com os interesses da classe operária, porque V. Ex. a coloca o PTB
como um anteparo às reivindicações dos trabalhadores, em beneficio do atual
Presidente da República.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Creio que V. Ex. a não entendeu bem
o que eu disse.

O Sr. IJ.jalTn4 Maranhão- Pela conclusão de V. Ex. a o PTB tem distorcido
essas manifestações, porque sabemos que a greve é o grande instrumento de
luta da classe operária. e não é possível que na hora presente a classe operária,
que realmente passa fome, não vá lutar pela melhoria de suas condições de vida.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Lamento muito, mas V. Ex.a
entendeu precisamente o oposto do que eu disse.
Não é apenas para as greves. entretanto, que devemos voltar as nossas
observações. Existe outro ponto que freqüentemente nos tem valido acusações
impensadas, e para ele desejo pedir a atenção da Câmara- refiro-me à revisão
dos salários. De fato, o Partido Trabalhista Brasileiro tem tomado posição ao
lado dos pedidos de revisão de salários, nos momentos em que a alta verificada
do custo de vida torna obsoletos os nlveis salariais anteriormente aprovados.
Essa posição precisa ser entendida nos seus objetivos e no seu alcance. Nem o
Partido Trabalhista Brasileiro nem a classe operária, altamente politizada e
consciente da realidade social do Pais, supõem que a revisão de salários seja em
si mesma o meio eficaz de combater a alta dos preços e de corrigir a posição de
inferioridade em que essa alta de preços coloca os que vivem de salários,
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ordenados e rendimentos fixos. Não há mais quem ignore que a alta de salários
tem, ela própria, repercussão posterior no processo inflacionário, pois, sendo o
salário um dos elementos preponderantes na composição dos custos, não pode
deixar de· haver um reflexo quase imediato nos novos preços, da revisão de
salários aprovada.
Isto sabe o operário, isto sabe todo aquele que vive de ordenados e isto
não pode, portanto, ignorar um partido, que interpreta os interesses dessas
classes e assiste de peno as suas reivindicações.
O que, entretanto, Sr. Presidente, todos também sabem é que a
contenção da alta de preços não poderá jamais ser feita apenas com o
congelamento de salários; não é a alta de salários o fator único, nem o primeiro,
a elevar o conjunto dos preços dentro de uma economia em ritmo de
desenvolvimento, como a nossa. Para a alta constante dos preços contribuem
inúmeros fatores, alguns ocasionais, outros permanentes, uns de maior, outros
de menor intensidade. Uma contenção de preços, sincera e eficaz, jamais será
realizada se não forem atacados todos os pontos por onde o processo de
elevação de preços se inicia ou se propaga.
E não podemos esquecer que, de todas as necessidades econômicas, as
únicas incompreensiveis são as da subsistência pessoal atendidas pelo salário.
Não é por este, por conseguinte, que se pode dar inicio à luta para debelar a
elevação conúnua de preços. Os preços têm de ser contidos numa frente mais
larga de combate. E todos sabemos que o primeiro ponto terá de ser a
compressão das despesas públicas, porque tem sido através das despesas
públicas e, por via de conseqüência, através da expansão do crédito para
atender aos requerimentos do setor público, que mais acentuadamente só tem
feito sentir o crescimento do meio circulante e, como resultado, o do total dos
meios de pagamento no Pais.
São indisfarçáveis e universais as responsabilidades do Poder Público,
tanto do Executivo, como do Legislativo, neste ponto. As estimativas de receita,
que aqui aprovamos, só sedo exatas se prosseguir a inflação, que aumenta o
volume monetário das transações e, proporcionalmente, () dos tributos. E a
despesa, já excedente da receita, não cessa de aumentar, seja pela abertu~a de
novos créditos, seja pelo custo crescente dos serviços a que ela se refere.
Ao lado do déficit de cada exerdcio, Sr. Presidente, ao lado do sistema
de bonificações e financiamentos cambiais às exportações e imponações, que
nos últimos tempos chegou a tornar deficitária a conta de ágios, tradicional
municiadora de recursos para as despesas públicas, e através da expansão do
crédito, cada dia menos seletivo, e mais desajustado das necessidades da
produção, propaga-se processo inflacionário, e anula-se qualquer esforço de
contenção dos preços. É dentro desse quadro geral que podemos apreciar com
verdade e justiça o problema da revisão periódica do salário.
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O Sr. Carmelo D'Agostino - Estou ouvindo, atentamente, o brilhante
discurso de V. Ex. a, em que há um misto de princípios teóricos e práticos do
trabalhismo. Ouvi de V. Ex. a alusão que me pareceu admitida, quanto à inflação
reinante no Pais. Atribui V. Ex. a a cenas fases da vida dos povos, o estado anõmalo
inflacionário. Q.uero crer que V. Ex.a não pretende, com isto, afirmar que a
inflação venha a ser uma necessidade. Devo dizer, então, a V. Ex. a, jamais
pensando em discordar das premissas com que V. Ex. a se afez nessa tribuna,
que não haverá razão para a inflação, se lançarmos mão dos meios racionais na
circulação do dinheiro. Haja vista o fato histórico da América do None:
encontrando-se em 1919, numa fase idêntica à nossa, e tendo constituido o
"Sistema de Reserva Federal", ou seja, o processo pelo qual se racionalizava o
giro do dinheiro naquele pais, para que não se emitisse de maneira a
inflacionar, senão usando a quantia monetária reinante como elemento de
permutas e de incentivos capitalistas, jamais se pensou em inflacionar para que
a América do None pudesse ter, nos seus sunos industriais ou econômicos, o
dinheiro necessário a esses incentivos, menos ainda aos financiamentos, como
os vimos fazendo para o café. V. Ex. a há de permitir, ponanto, que neste ponto
discorde de V. Ex. a. A inflação não deveria existir, a não ser que se promova por
erros emissionistas.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.ülz)- Interrompo o nobre orador só
para me lembrar que, havendo matéria em regime de urgência na pauta de
nosso trabalho de hoje, S. Ex. a não poderia prosseguir no discurso que está
interessando tanto à Casa, depois das 16 horas. Neste caso lembraria ao nobre
orador que talvez fosse conveniente já não mais consentir nos apartes.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço a lembrança de V. Ex.a e
lamento não mais poder conceder os apanes, o que faria com tanto gosto. Mas
estou chegando ao fim das minhas considerações, e vou abreviá-las.
Sr. Presidente, a luta contra a inflação não é política econômicofinanceira de fácil execução para este ou para qualquer governo.
Os que se precipitam em acusar o Presidente da República e seus
Ministros da Fazenda, ·de não darem execução pronta a uma política de
contenção da inflação, cometem o erro e, ao mesmo tempo, a injustiça de
apresentar como de execução fácil uma das mais árduas tarefas que se impõem
a um governo. A razão é simples. A inflação tem seus clientes. Todo governo se
apóia num sistema de forças sociais. Este sistema abrange as mais variadas
categorias econômicas, e dentre estas, e rara, é a que não retira da inflação
beneficio considerável, ainda que momentâneo, razão por que se opõe
insidiosamente, a qualquer medida de ordem política ou administrativa,
destinada a abreviá-las.
Os bancos prosperam à sombra da inflação, pelo crescimento rápido e
agigantado dos depósitos. A indústria de transformação prospera, pela alta
constante dos preços, que vai superando as majorações havidas nos custos. As
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indústrias de base também prosperam, porque têm acesso a fontes de
financiamento oficial, onde obtêm dinheiro a juros baixos e a prazos longos.

O Sr. Nestor Duarte - Mas a agricultura não prospera, nobre colega.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - E cada um dos setores de atividadeentre os quais o mais sacrificado é, certamente, a agricultura, embora a
valorização artificial da terra também constitua para o proprietário rural a sua
especifica bonificação inflacionária - descobre, na inflação~ algo que lhe traz
beneficio próximo e, por isso, não há governo, por maiores e melhores que
sejam seus propósitos de lutar contra a inflação, que não encontre, diante de si,
um sistema complexo de resistências.
Há, porém, Sr. Presidente, uma classe social que nada tem a lucrar com
a inflação: é a classe daqueles que vivem de salários e ordenados. Os que vivem
de salários e ordenados e vêem crescer os nfveis de preços, estes não têm
proveitos a tirar do processo inflacionário e são suas vitimas. Daf, termos sustentado algumas vezes desta tribuna, como continuamos a sustentar, que só um
governo profundamente enraizado no povo e que tenha nas classes populares
seu principal apoio estará de fato plenamente equipado para travar luta sem
trégua contra a inflação e contê-la. (Muito bem.) Todas as classes da sociedade tem
suas maneiras especificas de defesa contra a inflação. Os que dispõem de
recursos em numerário podem fazer investimentos, e os investimentos ao fim
de alguns anos, quando não de alguns meses, compensam a desvalorização da
moeda. Os que têm acesso ao crédito, seja ao crMito público ou ao privado,
conseguem contrair dividas, hoje, em moeda fone, para pagá-las, amanhã, com
moeda fraca. Há, porém, uma classe na sociedade que não tem meios de tormar
essas apólices de seguro contra o processo inflacionário, isto é, que não têm
meios de tomar empréstimos a médio e a longo prazo, nem de realizar
investimentos: é a classe dos que vivem de salários e de ordenados.
Eis por que farlamos raiar pelas fronteiras da injustiça e estarlamos
chamando, sobre nós, calamidades, se achãssemos fosse a classe mMia, a classe
trabalhadora, que não tem como defender-se do processo inflacionário, aquela
que, diante da alta de preços, devesse fazer o sacriflcio de ainda reduzir seus
rendimentos limitados, como único anteparo de que porventura nos lembrássemos para conter o processo da inflação. (Muito bem.)
Sr. Presidente, não podemos pensar em luta contra a inflação senão em
termos de luta total. A guerra contra a inflação tem de atingir a todos os setores
com igual eficácia, e, sobretudo, não pode sacrificar este, cujas necessidades são
incompreensíveis e para o qual apenas se reclama o beneficio defensivo de um
reajustamento periódico. Ponanto, Sr. Presidente,· nem pela sua participação
nos movimentos grevistas, que se têm preparado e não se têm verificado, nem
pela sua participação nas revisões de salários, que têm justificação ampla, tanto
econômica como moral, merece o Partido Trabalhista Brasileiro a mais ligeira
acusação de haver tomado, até hoje, durante o Governo do sr. Juscelino
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Kubitschek, atitude que possa ser tachada de agitação. Tampouco a merecemos, pela posição que assumimos, em face da campanha presidencial que se
avizinha.
Nosso partido, em convenção memorável, realizada a 1. 0 de maio,
tomou a deliberação de pedir ao Sr. João Goulart que se considerasse investido,
pela confiança de seus correligionários, na condição de candidato do partido,
mas, ao mesmo tempo, investido de poderes para examinar a possibilidade de
nos aliarmos a outras forças capazes de formar um sistema mais apto a garantir a
vitória das grandes reivindicações do povo.
Foi dentro desse pensament~ procurando uma solução de aliança em
beneficio das classes trabalhadoras, de cujos interesses nos constituimos
advogados, e para o Pais, por cuja prosperidade e independência zelamos, esse
motivo que o Presidente do noso partido se manifestam quanto à candidatura
que se delineava e já está lançada, do honrado Marechal Teixeira Lott
Ao nos aproximarmos do problema da sucessão presidencial, tivemos
oportunidade de proclamar e repetir, nesta como na outra Casa do Congresso,
que, para nós, o problema da sucessão era essencialmente problema de
programas e não de nomes. Não acreditamos que seja possivel processar a
sucessão brasileira apenas à base da outorga de confiança a individuas. Não há
no Pais individuo messiânico capaz de representar, por si mesmo e pelas
infusões do seu próprio saber politico, a chave dos problemas que nos rodeiam
e angustiam. (Muito bem.)
É indispensável que o nome merecedor da confiança dos partidos se
alie a uma definição de objetivos programáticos, porque, nesses objetivos, está a
nossa segurança ou, pelo menos, o clarão de esperanças que podemos ver
diante de nós. Por esse motivo, ligamos sucessão a programa e programa a
nome.
De fato, Sr. Presidente, de que vale um programa, se tomamos para
fiador da sua execução um homem que não nos possa dar garantia de sua
concretização fiel e adequada? (Muito bem.)
De que vale um programa nacionalista, se o pusermos nas mãos de um
homem público infiel às posições doutrinárias, inclusive ao nacionalismo? De
que vale um programa de reforma social confiado a um tradicional aliado do
reacionarismo?
Precisamos de idéias, e de nome. Precisamos de um homem idôneo
para se tomar o protagonista de uma grande reforma social e politica, que seja o
prolongamento do atual perlodo de Governo e que represente o superamento
de suas naturais contradições.
Em momento como o que atravessamos, em que o Presidente da
República está levando a cabo um grande programa de desenvolvimento
material do Pais, acelerando, por todos os meios ao seu alcance, obras públicas
as mais variadas, era natural e inevitável que se apresentasse, como contrapartida, uma angustiosa situação de desequilibrio social. Q.ueremos agora um
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Governo que encare essa situação social, que volte a ela os seus primeiros
cuidados.
Precisamos de medidas, que são estas reformas de profundidade, pelas
quais nos temos batido, já entregues para exames ao honrado Partido Social
Democrático e que esperamos ver estudadas por uma comissão bipartidária,
para definir a média de aspirações que representem esse compromisso
ideológico a que há pouco se referiu o nobre Deputado Raimundo Padilha,
quando me deu a honra de apartear-me.
Se o Partido Social Democrático atender ao nosso desejo de estudar- ai,
sim, a quatro mãos- o programa de reformas de base que poderá representar a
chave da futura campanha presidencial, não teremos dúvida alguma de que o
nome do candidato por ele, em boa hora, escolhido vai adquirir no Pais a
ressonância que sua grande envergadura moral lhe atribui, e vai adquirir um
sentido capaz de emocionar as nossas massas populares, capaz de lhes abrir a
perspectiva de novas esperanças.
O nome do honrado Marechal Lott, pelas suas convicções nacionalistas
comprovadas, pela sua honradez ilibada, diante da qual recuam todas as
modalidades de intriga e todas as veleidades de acusação, pela fidelidade aos
prindpios dvicos que lhe informaram a educação militar, é um desses homens
públicos a quem podemos, sem receio, atribuir a condição de um programa
que seja a expressão inteiriça da vontade dos dois Partidos sinceramente unidos
na luta pela continuação de um programa popular, e por melhores dias para o
povo brasileiro. (Palmas.)
O Partido Trabalhista Brasileiro está com a sua posição tomada desde o
dia em que o seu Presidente, cercado de inúmeros dirigentes partidários,
recebeu na sede do Partido, nesta Capital, o Sr. Marechal Teixeira Lott como
candidato das preferências do Partido Social Democrático. Desde aquele dia a
nossa posição está definida, de Norte a Sul, porque, dados os poderes que a
convenção havia atribufdo ao nosso Presidente e dados os termos com que foi
· recebido o candidato, nenhuma dúvida mais pode existir a respeito da inteireza
inquebrantável da nossa posição ao lado de um homem capacitado para ser, no
pleito que se aproxima, o intérprete do nacionalismo, da reforma social
progressiva, e da luta pela emancipação de nosso povo, luta para que
conclamamos todos os Partidos.
O Sr. Fernando Santana- Muito bem.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, portanto, ao encerrar
estas considerações e ao agradecer a V. Ex. a e à Casa a atenção com que me
ouviram, quero dizer, uma vez mais, que o Partido Trabalhista Brasileiro
considera a sua posição, na vida política do Brasil de hoje, insuscetfvel de
intrigas e de confusões. Está ao lado do Governo, preservando sua independência ideológica e colaborando com ele para levar-lhe, na medida das suas
possibilidades, a contribuição da sua própria doutrina e do seu próprio
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programa. Não faz agitação; limita-se a defender os interesses da classe
trabalhadora e da classe média. quando se desajustam os ruveis de remuneração
e quando o Governo não consegue conter o processo de progressão de inflação
e dos preços no Pais. Não fomenta greves, estará ao lado delas no momento em
que forem expressão legitima dos direitos da classe trabalhadora e se fizerem
necessárias para enfrentar o poder econômico. Mas sempre que a greve se
tornar instrumento de agitação politica, sua posição será, como tem sido, de
conciliação e contenção. Está, na luta politica que se avizinha, ao lado do
candidato que foi escolhido pelo Partido Social Democrático, pedindo a esse
Partido que venha com presteza dar apoio e execução ao programa de reformas
de base, única capaz de transformar em realidade um grande plano de redenção
da economia social.
O Sr. Abelardo jurema - Com a tolerância do ilustre Presidente, quero
apenas trazer a afirmação de que o Partido Social Democrático, em reunião
memorável do Diretório e de suas bancadas, indicou o Marechal Henrique
Teixeira Lott para candidato à Presidência da República. O Partido de V. Ex.&,
que mantém conosco uma aliança, dando cobertura parlamentar à ação do
Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, tem-se pronunciado através dos
seus porta-vozes, inclusive de seu próprio Presidente, pela aceitação do nome
do Marechal Henrique Teixeira Lott. Evidentemente, um candidato ou
candidatos, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, sofrem três fases: da
indicação, do fortalecimento e da campanha. Estamos na fase de fortalecimento, porque o PSD, já lançou o Marechal Henrique Teixeira Lott. Falta
apenas a ratificação pela Convenção. ~ ~airemos à rua, braços dados com o
Partido Trabalhista Brasileiro, para levar à Presidência da República o nome
honrado do Marechal Henrique Teixeira Lott.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, felicito-me pela
oportunidade de registrar o brilhante aparte do nobre Uder da Maioria que
vem demonstrar esta união de vistas em que se encontram os nossos partidos,
no momento em que nos preparamos par a grande jornada presidencial que se
avizinha.
Com os ares limpos, afastadas as brumas da confusão e da intriga, estou
certo de que o Partido Trabalhista, uma vez mais, poderá unir as suas forças às
do nobre Partido Social Democrático, na execução de uma linha de Governo
que represente para nós o cumprimento do legado instituído pelo fundador das
nossas agremiações, o Presidente Getúlio Vargas. (Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado.)

POSIÇÃO DA MAIORIA DIANTE DE DECRETOS DO
PRESIDENTE JÂNIO Q.UADROS

Cntica, em nome da Maioria, de dois decretos do Presidente jânio Qyadros,
demitindo funcionários nomeados pelo Gooerno anterior t suspendendo por um ano novas
nomeações, salvo auttnização do Presidente.

Sessão de 2 de março de 1961

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, se nos fosse dado
penetrar no recesso .da consciência dos parlamentares, nos dias que estamos
vivendo, creio que irlamos surpreender, tanto entre os que integram o grupo da
Maioria, como entre os que apóiam o novo Governo da República, uma
idêntica preocupação.
Todos estamos, em razão dos compromissos com o povo que derivam
do nosso mandato, sinceramente empenhados, acima de tudo, em ver assegurado o bom funcionamento do regime e em ver presetvadas as prerrogativas
e as condições de funcionamento eficiente do Poder Legislativo.
Há uma razão para essa preocupação comum: é esta a primeira vez na
história republicana que nos defrontamos com uma situação politica até agora
não conhecida em todas as suas conseqüências. Temes, pela primeira vez, na
Câmara dos Deputados e no Senado, uma maioria em oposição ao Governo
Federal, e, por conseguinte, um novo tipo de funcionamento do sistema
politico terá de ser posto em execução nos próximos anos, para que o regime
politico que praticamos, para que o regime presidencialista, possa guardar
fidelidade ao contorno com que foi plasmado e corresponder integralmente às
suas finalidades.
Para isso, Sr. Presidente, é que é necessário, acima de tudo, que dentro
desta Casa, mais do que nunca, robusteçamos o "espfrito de corpo", que a
todos nos une no comum dever de correspondermos ao mandato popular. E
para isso precisaremos e, por certo, encontraremos, em todas as bancadas desta
Casa, como critério normativo supremo das nossas atividades, a defesa
intransigente das prerrogativas do Poder Legislativo: (Muito bem.) não apenas no
tocante às suas condições de funcionamento, não apenas para que possamos
realizar as nossas tarefas com o máximo de independência e com o máximo de
eficiência, mas também para que o resultado de nossa tarefa, de nosso labor
parlamentar, que é a lei, continue a imperar como critério supremo na vida
administrativa, na ordem jurldica do Pais.

O Sr. Tristão da Cunha- V. Ex. a com o brilho costumeiro, está colocando
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em evidência uma das contradições do regime presidencialista que vigora no
Brasil.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Longedeserumacontradição, nobre
Deputado, essas discordâncias corresponderam a antinomias profundas que
inspiraram a construção do regime presidencialista, pois atestam a sucessão dos
pronunciamentos da opinião pública e mostram que, no Governo de um pais,
somos obrigados sempre a guardar continuidade no tempo e a fazer com que as
razões de ontem continuem a se fazer sentir ao lado dos que inspiraram a
entrega dos mandatos de hoje.
O Sr. Tristão da Cunha- Não acha, porém, V. Ex. a que o regime é em si
contraditório? Parece que a última eleição nos retirou os mandatos, porque ela
se manifestou contra a maioria da Câmara dos Deputados. Vê V. Ex. a a situação
diftcil em que ficamos. Depois de eleitos, constituidos, em um pleito que coloca
a maioria em oposição ao Governo. Fica parecendo que a opinião pública está
contra a Câmara dos Deputados e a favor do novo Governo. Q.uer dizer, é uma
ditadura que aparentemente se instituiu no Brasil.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - V. Ex. a pretende dar caráter de
contradição lógica àquilo que é uma contradição mais profunda, uma
antinomia vital, e que, por essa razão, deve repercutir ao longo da vida politica
do Pais. Não entre nós, no momento atual, mas em outros paises que praticam o
regime presidencialista, tem acontecido o sufrágio popular levar à Presidência
da República um candidato e ao Congresso uma maioria de orientação oposta à
que aquele candidato representa.
O Sr. Tristão da Cunha- V. Ex. a tem razão. O único lugar onde o regime
presidencialista funciona mais ou menos é nos Estados Unidos. No mais,
sabemos que nessas republiquetas americanas não há regime algum. Direi a V.
Ex.a que nos Estados Unidos os Deputados são eleitos de dois em dois anos.
Assim, o que acontece é o Presidente da República ficar desautorado, mas
nunca a Câmara dos Deputados. Q.uer dizer, quando a maioria é contra o
Presidente, sucede o que ocorreu a Wilson: o Presidente fica no Governo à
espera de que termine seu mandato, sem qualquer autoridade. Mas a Câmara
tem sempre autoridade. No Brasi~ aconteceu o contrário. O Presidente foi
eleito em oposição à Câmara dos Deputados. Fica parecendo que nós já não
mais representamos a opinião pública.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Não creio que a Câmara dos
Deputados se sinta diminufda em nenhuma parcela de autoridade pela eleição
do Presidente Jânio Q.uadros. Não creio que nenhum Deputado tenha sentido
nessa eleição a revogação da confiança popular e do mandato que recebeu nas
urnas de outubro de 1958. Esse mandato nós o recebemos para cumpri-lo pelo
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perlodo constitucional, fosse quem fosse o Presidente da Repúbica a ser
escolhido dois anos depois. Se houvesse sido escolhido aquele que encontrava,
nas forças da Maioria, apoio eleitoral durante a campanha, continuariamos com
ele a orientação que vinha do seu antecessor. Mas, uma vez que foi eleito
precisamente o que foi apoiado pela Minoria desta Câmara, o que,acima de
tudo, a Maioria desta Casa deseja e pretende fazer é preservar o funcionamento
do regime e as prerrogativas do Poder Legislativo, jamais realizando uma obra
de oposição sem sentido construtivo, não levantando dificuldades no caminho
do Poder Executivo pelo gosto de levantá-las (muito bem) mas levando à
legislação a contribuição sincera da sua visão dos problemas do Pais, governando, em suma, na área que nos é espedfica, que é a área do Poder Legislativo,
e, desse modo, empregando patrioticamente nosso esforço naquela causa que
está colocada acima das diferenciações partidárias, que é a do bem comum,
confiada, igualmente, aos três Poderes da República. (Muito bem.)
OS DECRETOS N. 0 s 50.284 e 50.285
Estas considerações, Sr. Presidente, vêm a propósito, no momento em
que o Congresso e a opinião pública foram surpreendidos por dois decretos do
Sr. Presidente da República, um, determinando a demissão simultânea de
todos os funcionários, servidores e pessoal admitido a conta de verbas diversas
da União e das autarquias, desde que os atos de nomeação tivessem ocorrido
depois do dia I. 0 de setembro de 1960, e outro, suspendendo por um ano, salvo
autorização do Presidente em casos excepcionais, as novas nomeações.
O primeiro ato, pelo seu alcance na vida de milhares de funcionários e,
também, pela repercussão na estrutura do serviço público civi~ especialmente
das autarquias que gozam de independência em relação ao Poder Executivo,
não podia deixar de merecer a atenção cuidadosa do Poder Legislativo.
Em face dele, a reação da consciência pública havia de s~r diversa,
conforme pudéssemos verificar que nele tivessem sido respeitadas integralmente as condições de legalidade e verificados reais motivos de interesse
público ou, pelo contrário, violadas as normas legais aplicáveis à matéria e
evidenciado caráter estritamente faccioso e partidário.
O ato foi, em certo sentido, a repetição de outro que o atual Presidente
da República praticou em São Paulo poucos dias depois de ter inicio o seu
mandato de Governador.
O decreto paulista n. 0 24.313, de 12 de fevereiro de 1955, também
determinou demissão maciça de pessoal extranumerário mensalista, em
conseqüência do qual dezenas de milhares de servidores foram afastados de
~~~
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Posteriormente, ao longo dos cinco anos de GovernoJãnio Q.uadros, os
quadros do serviço público se reencheram de funcionários, em número muitas
vezes superior. E agora, quando vemos, no inicio do seu atual perlodo de
governo, tomar o Presidente da República a iniciativa de ato semelhante, é
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natural que indaguemos se estamos diante de uma simples demtbada, de uma
eliminação, dos quadros do serviço público, de servidores admitidos pelo
último Governo apenas porque o foram pelo último Governo ou se de fato
estamos diante de um ato inspirado pelos interesses superiores do Pais e
realizado com respeito às normas legais que disciplinam a matéria.

O Sr. Salvador Lossaco- Permita-me. Eu poderia adiantar a V. Ex.•, pelo
que ocorreu no Governo Jlnio Q.uadros no Estado de São Paulo, que a hipótese
real mesmo é aquela da demissão de funcionários !lomeados pelo último
Governo, tão-só pelo fato de o haverem sido pelo último Governo. O que
ocorreu em São Paulo e temos aqui o histórico completo do assunto, com
relação à demissão dos funcionários foi o seguinte. Dez dias depois de sua posse
como Chefe do Executivo do Estado de São Paulo, ocorrida a 31 de janeiro de
1955, o Govemadorjlnio Q.uadros baixou o Decreto n.o 24.813, publicado no
Diário Oficial do Estado do dia 11 de fevereiro, pelo qual dispensou todos os
extranumerários-mensalistas e diaristas cuja admissão tivesse sido feita após 1.0
de janeiro de 1954. Dias depois, conforme Decreto n. 0 24.860, de 28 de
fevereiro de 1955, publicado no Diário Oficial de 1.0 de março seguinte, estendeu
essa dispensa aos extranumerários-mensalistas e diaristas cuja admissão tivesse
sido feita após 1.0 de janeiro de 1958. Isto provocou a demissão sumária de 11
mil servidores do Estado de São Paulo.
E esse homem que demitiu 11 mil funcionários humildes do serviço
público estadual é o mesmo que, de 1.0 de fevereiro de 1955 a 31 de janeiro de
1959- periodo em que governou o Estado de São Paulo-, promoveu 89.015
admissões e nomeações de diversos tipos, cujo total assim se distribuiu:
admissões, 16.805; nomeações efetivas.10.620; interinas, 4.152; em comissão,
720; em estágio probatório ou experimental, 2.755; em substituições, 3.963, o
que dá uma média de 1O mil admissões e nomeações por ano, mais de 800 por
mês, 33 por dia de trabalho. Esse o Governo do Sr. Jlnio Q.uadros com relação a
nomeações. Mas tenho mais alguma coisa para mostrar o critério do Sr. Jlnio
Q.uadros no Governo de São Paulo e que é o mesmo que está aplicando no
Governo federal. S. Ex.•, logo depois de haver assumido aquele Governo, fixou
o horário dos médicos, que era d~ 4 horas diárias, em 6 horas diárias. Mas ao
apagar das luzes de sua administração, através do Decreto número 33.613; de
15 de setembro de 1958 (publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo do
dia 16, e Decreto n.o 83.651, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo
de 19 de setembro, ou seja, três dias depois, anulou todo aquele primeiro ato,
alterando o horário dos médicos de 4 para 6 horas de trabalho. Eis o teor dos
decretos em questão, que coloco à disposição de V. Ex.i.:
"Decreto n. 0 38.613/58: fixando o horário de trabalho dos ocupantes
de cargos das carreiras de médico em 23 horas semanais para os que exerçam
funções consultantes e em 28, para os demais.
Parágrafo único. Os médicos que exerçam funções de direção de chefia
continuariam obrigados à prestação de, pelo menos, 38 horas semanais de
. ".
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E, pelo segundo decreto citado, 33.651, o Governadorjãnio Q.uadros,
pelo seu artigo 1.0 , estabeleceu:
"Fica extensivo aos servidores públicos interinos, extramensalistas e
autárquicos que exerçam função de médico, o horário fixado pelo Decreto
n. 0 33.613, de 15 de setembro de 1958".
O Sr. Jãnio Q.uadros, quando o interesse politico pessoal deve ser
atendido, ainda faz benesses maiores, estendendo o horário de 4 horas de
médicos para outros que não tinham essa regalia ou vantagem.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Obrigado a V. Ex.a.
Não teria a maioria motivos especiais, em face de um ato de demissão
maciça, como esse, praticado pelo Presidente da República, de sair a público,
acusando esse ato de contrário aos interesses do Pais.
O Sr. Mário Martins - Permite V. Ex. a um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - V. Ex. a me permite chegar ao fim do
raciodnio, e dare~ com muito gosto, a oponunidade.
Na realidade, o decreto que tomou o n. 0 50.284 e o que imediatamente
se lhe seguiu, com o n. 0 50.285, proibindo por 365 dias quaisquer nomeações,
poderiam ser atos diante dos quais tanto a opinião pública como o Congresso,
notadamente as forças que aqui compõem a maioria, se inclinariam, convencidos de sua necessidade, se tivéssemos podido encontrar como sua justificativa, ou a preservação do principio de legalidade, que teria sido violado com
aquelas nomeações ou a defesa de um interesse público superior, capaz mesmo
de ditar, em determinada circunstância, ao Governo da República um cone
drástico nas despesas federais, começando logo por aquelas de pessoal que não
lhe parecessem ter caráter vinculativo e obrigatório.
Se desses atos resultasse, com clareza, ter sido um desses o seu
fundamento e se pudéssemos considerar que o Sr. Presidente da República
agira na defesa de um interesse público superior, como a própria segurança
financeira do Estado, ou a preservação da legalidade comprometida pelas
nomeações por ele desfeitas, as forças da maioria não se iriam mobilizar, nem
para impor à União ônus que ela não estivesse em condições de suponar, nem
para defender atos possíveis de censura sob o critério da estrita legalidade.
Sucede, entretanto, Sr. Presidente, que a análise objetiva desses dois
decretos, longe de nos induzir à convicção de que esses tenham sido os seus
fundamentos, levam-nos, sim, a crer que a lei e o interesse público foram
violados pelos atos com que o Presidente da República determinou a demissão
simultânea e coletiva dessa massa de funcionários e submeteu ao seu exclusivo
arbítrio a admissão de outros.
O Sr. Mário Martins - Sr. Deputado, venho apartear V. Ex.a pelo
interesse, menos de apoiar o ato do Presidente da República do que de defender
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um ponto de vista que sempre sustentei nesta Casa. Tive oportunidade de
conversar sobre a matéria com colegas de todos os partidos que comungavam
no mesmo pensamento. Temos observado, Sr. Deputado, nlo apenas na esfera
federal, mas,de modo generalizado na esfera estadual, nas vêsperas das eleições,
e, sobretudo, após o pleito que, se o resultado do pleito não for favorável ao
partido do Governo, ocorrer nomeações em massa, muitas vezes com a
finalidade exclusiva de criar embaraços à nova administraçlo.
Agora, a V. Ex. a, que ê um grande constitucionalista, tomo a liberdade
de ressaltar a necessidade de aprovarmos, em defesa do Pais, uma emenda
constitucional, a fnn de impedir essa vergonha para o Pais. São nomeações em
caráter transitório, sem concurso, com o fim único de aproveitar os amigos do
Governo, em virtude da derrota deste. Todos os partidos que, fora do Governo,
ganham eleições nos Estados têm enconttado dificuldades terriveis nesse setor.
Há Estados, como V. Ex. a deve saber, em que a.c; despesas de pessoal, em face
dessas nomeações, ultrapassam até a receita estadual. Aliás, a isso se denomina,
desde a Revolução de 80- V. Ex. a há de se recordar-, testamento político.
Contra isto se mobilizou o Pais. Muita gente deu sua quota de sangue e houve
sacrificios de vidas. Dizer, pois, que essas demissões foram talvez motivadas
pelo fato de as nomeações terem ocorrido no Governo anterior, ê exagero,
porque nlo se prendeu ao periodo total do Governo, nem aos dois últimos anos.
Houve um objetivo moralizador. E eu, que sempre defendi esse ponto de vista,
tanto para o Governo passado, como para o atual, e atê para os governos
estaduais, acho que devemos reconhecer que estamos diante daquilo que a
nossa consciência tem reclamado: a necessidade de combater os testamentos
políticos. Seria o caso de elaborarmos lei espedfica, ou talvez uma emenda à
própria Constituição, a fim de proibir esse tipo de nomeações.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Registro com prazer o aparte de V.
Ex.a, Para defender, ainda que não o diga expressamente, os dois decretos
executivos baixados sobre matéria pelo Presidente da República, sente V. Ex. a
necessidade de propor nova lei e mesmo nova emenda à Constituição,
conforme declarou, o que mostra que, dentro da legislação vigente e, portanto,
dentro da aplicação do prindpio da legalidade, V. Ex. a não encontra nenhuma
base para inquinar de nulidade, ou mesmo de qualquer vicio, os atos praticados
por um governo atê o fim do periodo em que ele está revestido de autoridade. A
moderação com que o Governo se deve conduzir nessas ocasiões, o critério que
deve presidir seus últimos atos de provimento pertencem ao domfnio da ética
politica. t certo que os testamentos ofendem um prindpio de moralidade
politica superior, a que todos devem obediência. Mas dai a passarmos à
afirmação de que atos praticados dentro da lei e com observância de todas as
formalidades impostas por esta possam ser suscetfveis de revogação ao arbítrio
exclusivo do Executivo, vai uma grande distância, em que podemos comprometer alguma coisa mais valiosa do que essas próprias nomeações. Porque a
coisa mais valiosa que temos a defender e que não podemos deixar de colocar
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acima de quaisquer outras considerações é o respeito à supremacia da lei, base
deste ou de qualquer outro regime, e único fundamento em que nos podemos
apoiar para defender a liberdade e as instituições.

O Sr. Padre Vrdigal- Pedi o aparte a V. Ex.a para salientar um particular
relativamente ao aparte do nobre colega Deputado Mário Martins. Seria quase
uma violação à Constituição limitar a autoridade do Presidente da República no
pleno gozo das prerrogativas constitucionais, entre as quais se inclui a de
nomeado. O Sr. Presidente da República, que terminou o mandato no dia 81 de
janeiro de 1961, nlo tinha limite imposto na Constituição para fazer nomeações. Devo, entretanto, declarar a V. Ex. a e à Casa que o Sr. PresidenteJuscelino
estava no propósito de fazer essas nomeações, que fez posteriormente às
eleições, antes do m~s de agosto. Por questlo de escrúpulo, deixou para depois,
a fim de nlo ser acusado de estar, através das nomeações, fazendo uma
campanha politica eleitoral para o candidato do Partido Social Democrático.
Esta Casa precisa saber que as nomeações feitas pelo Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, nas autarquias, pouco passaram de 8 mil e, em todos os
departamentos governamentais, nlo atingiram 5.500. A opinilo pública precisa
tomar conhecimento, ainda, de que S. Ex. a deixou aproximadamente 40 mil
vagas no serviço público a serem preenchidas pelo Governo do seu sucessor, se
assim o desejar. Em conclusão, apraz-me trazer ao conhecimento de V. Ex. a,
nobre colega, que o Correio da Manhã, jornal insuspeito, porque cabo eleitoral do
Sr. Jânio Q.uadros, publicou comentários em tomo das demissões. Se me
permite, peço a V. Ex.& incorpore ao seu discurso o artigo do qual passo a ler o
seguinte trecho:
"Os atos do Presidente da República, de seus Ministros e de
alguns dirigentes autárquicos recém-nomeados, relativamente a
demissões, seriam conseqü~ncia de denúncias as mais das vezes
produto do despeito e de interesses contrariados.
Há em quase todas as repartições elementos maus que só pensam
em prejudicar os colegas e tirar desforra de condições impostas
pelos chefes, quase sempre em virtude de inquéritos administrativos.
Vivem pelos corredores tramando toda sorte de infâmias contra
os superiores, e, num momento como este, aproveitam a oportunidade para a vindita, sob pretextos fingidamente moralizadores,
como se a vitória do Professor Jânio Q.uadros tivesse vindo para
servir a intuitos subalternos e inconfessáveis".
Diz ainda o articulista:
"É imperioso poupar o Presidente, não concorrer de forma
alguma para que ele dê guarida aos despeitados e assim subscreva
atos que o deixem mal perante a Nação".
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Sr. Deputado San Tiago Dantas, ao entregar à Taquigrafia o presente
artigo desta pãgina do Correio da Manhã, quero que ela fique incorporada no seu
discurso, para mostrar a falha de argumentos juridicos com que procedeu o Sr.
J&nio Qpadros, ao lavrar o infeliz decreto que lavrou:

((Denúncias e demissões
Os atos do presidente da República, de seus ministros e de alguns
dirigentes autárquicos recém-nomeados, relativamente a demissões, seriam conseqüências de denúncias, as mais das vezes produto
do despeito e de interesses contrariados.
O ambiente, nesse particular, faz lembrar aquele que se seguiu à
famigerada Revolução de 1930. Tal como ocorreu, então, atualmente impera o terrOr no meio do funcionalismo sujeito a vexames
ex-abrupto, sem tempo para se defender.
Há, em quase todas as repartições, elementos maus que só
pensam em desforra de punições impostas pelos chefes, quase
sempre em virtude de inquéritos administrativos.
Vivem pelos corredores tramando toda sorte de inflmias contra
os superiores, e, num momento como este, aproveitam a oportunidade para a vindita, sob pretextos fingidamente moralizadores
como se a vitória do Professor Jânio Q.uadros tivesse vindo para
servir a intuitos subalternos e inconfessáveis.
É preciso, evidentemente, separar o joio do trigo. As denúncias,
ao que se sabe, chovem no gabinete do chefe da Casa Civil da
Presidência Não vou dar nenhum conselho a Q.uintanilha Ribeiro,
que naturalmente é o encarregado de fazer a decantação do
papelório maldoso que lhe chega às mãos; sempre lhe direi, porém,
que todo cuidado é pouco para evitar injustiças. Se a denúncia o
impressionar, pelo teor de segurança porventura exposto, nem
assim deve desde logo considerá-la procedente. Veja primeiro a
assinatura do denunciante e, numa providência rápida, verifique de
quem se trata, peça a sua folha corrida Se se tratar de pessoa idónea,
encaminhe a catatau ao Presidente, para o efeito de um daqueles seus
bilhetes que são hoje as matérias mais lidas na imprensa Se, porém,
o denunciante não tiver idoneidade moral ou mesmo funcional,
comprovadamente, chame-o à ordem e mande a sua denúncia à
urtigas.
É imperioso poupar o Presidente não concorrer de forma alguma
para que ele dê guarida aos despeitados e assim subscreva atos que o
deixem mal perante a Nação.
Sua vitória foi, de fato, uma revolução branca, cuja preservação
todos os seus amigos têm o dever de acautelar a fim de que, por
informações enôneas ou falsas, não venha a se desviar do bom
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caminho que conduza este pais 1 recuperaçlo de sua dignidade, d.o
duramente afetada.
Nlo é fazendo a exigência absurda dos dois turnos no horário de
trabalho do funcionalismo, nem despedindo diretores de vida limpa
e coisas tais, que o Presidente da República endireitari. o funcionalismo da mãquinaadministrativa. Primeiramente, convém desenferruj!-la, pondo a correr os parasitas que, acobertados na estabilidade, slo os seus piores inimigos.
Precisamos ir devagar com o andor para nlo desequilibrar o
santo, que é de estimaçlo.

AU Right:'
O Sr. Salvador Lossaco- Permita o nobre orador esclarecer um fato que
vem ocorrendo nas demissões determinadas pelo Sr. Presidente da República.
:t com relaçlo aos funcion!rios aut!rquicos. Hoje, em virtude da superveniência da Lei Orglnica da Previd~cia Social j! nlo pode mais o Presidente da
República nomear ou demitir funcion!rios das autarquias previdenci!rias.
O Sr. Presidente da República, atrabiliariamente, estã determinando
demisslo de funcionúios aut!rquicos, o que nlo passa de intervençlo em
6rglos autônomos, como slo hoje os Institutos de Aposentadoria e Pensões. Tal
providência s6 seri possfvel se os Conselhos de Administraçlo desses 6rglos,
que slo absolutamente autônomos, em virtude da promulgação da Lei
OrgAnica da Previd~cia Social, se mostrarem subservientes 1 vontade e aos
caprichos do Sr. Presidente da República. Era o esclarecimento que desejava
prestar.

O Sr. Tristão da Cunha - Permita o nobre orador um aparte, pois tenho
que me retirar e nlo queria ~lo antes de proferir breve intervenção.
O Sr. Elias Adaime- V. Ex.• me concederi. o aparte em seguida.

O Sr. Tristão da Cunha - Agradecido. Q).teria aproveitar a presença do
nobre orador na tribuna. grartde constitucionalista que é, para perguntar se a
Câmara pode votar leis de estabilidade para funcion!rios, fora dos termos da
Constituiçlo, a qual estabeleceu dois anos para aqueles que fizeram concurso e
cinco para aqueles que nlo o fizeram.
O SR. SAN· TIAGO DANTAS- No correr de minha oração, terei
oportunidade de abordar esse ponto focalizado por V. Ex.•.
O Sr. Elias Adaime-Nessa questlo de testamentos, creio que nem o PSD,
nem a UDN ou o PTB podem falar. Q).tando um Governo estadual se modifica,
faz o seu testamento e o federal também. Nestas condições, nlo podemos
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criticar os partidos, já que todos assim procedem e os exemplos proliferam por
ai. Acontece que V. Ex.• talvez não tenha presente a Lei n. 0 1.584, de 1952,
instituida pelo Congresso, que dá ao ato do Sr. Presidente da República a
legalidade que V. Ex.• reclama. Q.uando o Sr. Presidente da República
determinou as demissões, estava estribado na aludida lei, que diz expressa e
taxativamente:
"É vedada a admissio, a qualquer título, de pessoas sem
concurso prévio de provas ou de provas e títulos, nas entidades de
previdência social, autárquicas e órgãos paraestatais, sob nulidade
de direito do ato e responsabilidade do administrador que o
praticar".

Essa lei, se foi revogada pela Lei Orgânica da Previdência Social, o foi no
dia 4 de setembro. No dia 1.0 de setembro, porém, a Lei Orglnica ainda nlo
havia revogado aquela lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo
Sr. Getúlio Vargas. Vê V. Ex.• que há legalidade, e há ainda o seguinte: o atual
Presidente da República está devendo à Nação a responsabilidade dos
administradores que a praticaram, inclusive o Presidente da República de
então.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, em que pese ao aparte
que me acaba de dar o nobre Deputado Elias Adaime,lembro que os decretos
baixados pelo Sr. Presidente da República não têm, nem de longe, o
fundamento por S. Ex.• argüido. Na verdade, o Sr. Presidente da República
poderia. nos dois decretos, ter invocado, como razlo do seu ato, a nulidade por
ele atribufda às nomeações que pretendeu abranger. Não o fez, porém. Longe
de uma declaração de nulidade que tolhesse os efeitos das nomeações desde o
instante em que foram feitas, o que o decreto contém é uma ordem expedida
pelo Presidente da República para a exoneração, a dispensa dos servidores a
que se refere. Seus decretos não estlo circunscritos apenas à esfera previdenciária. Eles, na realidade, abrangem tanto os servidores do serviço público civil
da União, como os servidores das autarquias alcançadas pela Lei Orgânica de
Previdência Social e mesmo aqueles outros servidores de autarquias não
atingidos por aquela le~ como os do lPASE. O âmbito da medida administrativa
por ele determinada não se coaduna, portanto, com qualquer desses critérios
restritivos e, por isso, podemos afastar; desde logo e de maneira peremptória.
que o fundamento do seu decreto pudesse ter sido a nulidade global das
nomeações praticadas a partir do dia 1. 0 de setembro.
Nem o art. 1. 0 nem qualquer outro artigo dos decretos citados fazem
alusão a essas nulidades, e, em vez de tratar como de nulidade os casos visados,
reconhecem a legalidade das admissões, tanto assim que determinam a
exoneração, ou a dispensa, a partir do dia 31 de março, para os servidores.
Só se exonera quem foi validamente nomeado. A própria Lei Orgânica
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de Previd&lcia Social, cujo art. 126 pareceria ter sido a inspiraçlo do decreto,
sobretudo quando consideramos a data de 1.o de setembro tomada como dies a
quo para as exonerações, a própria Lei Orginica, repito, considera nulas de
pleno direito as nomeações que se façam sem a observlncia das condições nela
estabelecidas.
Se fosse, portanto, essa nulidade o motivo inspirador da medida, em
vez de se tratar de exonerações, o que se teria tido de fazer era considerar nulos
esses atos, circunscrevendo-os, nesse caso, aquelas únicas áreas em que a
nulidade poderia ser argüida.
Nlo teria sido, aliás, possfvel ao Presidente da República invocar, para
justificativa do seu ato, a nulidade estabelecida no art. 126 da Lei Orgânica da
Previdência Social. A simples leitura desse diploma legislativo convenceria os
assessores do Governo atual, como convenceu os assessores do Governo
anterior, de que, enquanto nlo se instalassem os Conselhos Administrativos
dos Institutos, continuavam em vigor as disposições relativas·l administração
dos mesmos e constàntes da legislação anterior.
Continuava, portanto, de pé, a faculdade que anteriormente tinham
as autoridades executivas destas autarquias de nomear e demitir, e o art. 126 da
Lei Orglnica nlo poderia ser invocado, senlo a partir da data em que os
Conselhos de Administração se constitufram, fazendo desaparecer, como reza
o art. 178, aquela condição suspensiva da aplicaçlo da Lei Orglnica.
Se nlo foi a ilegalidade a causa da medida adotada no Decreto n. 0
50.284, que outra causa pode ter inspirado o Poder Executivo a tomar medida
de tlo largo alcance, de tlo grande transcedência?
A exoneração ou dispensa pode bem ter tido como fundamento a
convicção de que os servidores nomeados no periodo a que o decreto se refere,
ainda que efetivos, nlo tinham alcançado a estabilidade, e podiam ser
demitidos ou dispensados pelas razões de ordem financeira que o Presidente da
República tem apresentado reiteradamente ao Pafs, aliviando os cofres federais
e os das autarquias desse õnus excessivo, sem prejufzo para o serviço público.
Se foi este o fundamento, Sr. Presidente, com ele colide uma situação
concreta, que é aquela em que se encontram os estagiários de serviço público,
quer pertençam aos quadros das repartições da Unilo, quer penençam aos
quadros das autarquias.
A situação de estagiário está definida no Estatuto dos Funcionários
Civis da União e os tribunais reiteradamente têm examinado a natureza da
relaçlo de emprego que se estabelece durante o estágio entre o servidor público
e o Estado.
É certo que falta ao estagiário a estabilidade. É ceno que ele nlo se
incorpora, embora efetivo, aos que já atingiram a essa fase definitiva de
incorporação demissfvel ad nutum como se fosse um funcionário em comissão
ou como se estivesse provido num cargo de confiança.
Na verdade, o estagiário se encontra numa situação intermediária;
ainda nlo é estável, mas nlo é demissfvel ad nutum. Sua posição compona ceno
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direito ao cargo e,· por este motivo, seu afastamento só se verifica naquelas
condições que o art. 15 do Estatuto dos Funcionários Públicos prevê: quando
ele dá provas de falta de idoneidade moral, de assiduidade, de disciplina, de
eficiência, provando a sua inaptidão para o cargo, durante a vigência do estágio.
Pode, então, o poder público afastá-lo das suas funções e, ainda assim, depois de
tomar as medidas administrativas necessárias para evidenciar esse resultado do
periodo lrobatório.
essa a liçlo da lei e não é outra a dos acordos. O Tribunal Federal de
Recursos o reconhece no julgamento do Agravo de Petição n. 0 1.640, DF, e o
Supremo Tribunal Federal o proclama, em mandados de Segurança como o art.
4.604, originário de São Paulo. Fora da lei só é licito ao poder público afastar o
funcionário que se encontra em periodo de estágio por um fato relativo à
própria administ:raçlo a que a lei atribua tal eficácia. Este fato poderia ser, por
exemplo, a extinção do cargo, que em relação ao funcionário estável determinaria a disponibilidade e em relação ao funcionário em periodo de estágio traria
qualquer conseqüblcia semelhante.
O fato de o poder público considerar desnecessário o cargo, a partir de
determinado momento, é causa bastante para que se rompa o vinculo ainda
imperfeito entre o poder público e o estagiário.
Fora dai, outros motivos poderiam ser apresentados, mas teriam
necessariamente de ser definidos em lei, porque um simples ato da administraçlo pública, sem fundamento em norma legal preexistente: não poderá
romper unilateralmente a relação de emprego, criada pela Administração.

O Sr. Oliveira Brito- Sr. Deputado.; a argumentação de V. Ex. a, do ponto
de vista juridico, é realmente irrespondível. Q.ueria, porém, acrescentar a essa
argumentaçlo um dado que certamente não escapará ao seu espfrito lúcido. No
caso das autarquias, mesmo que se considerasse que; a partir da vigência da Lei
Orgânica da Previdência Social a competência para fazer as admissões seria dos
respectivos conselhos, o ato do Sr. Presidente da República é flagrantemente
ilegal, por lhe faltar competência para determinar admissões ou demissões, de
acordo com a nova Lei da Previdência Social, nos órgãos por esta regulados.
Essa comp~cia é dos conselhos. Mesmo, portanto, que nulos fossem os atos
praticados a partir da vigência desta lei, caberia aos conselhos. não ao Presidente
da República, tomar a deliberação constante do decreto a que V. Ex. a se referiu.
Não ficam af as ilegalidades praticadas pelo Sr. Presidente da República e que
preocupam a toda a Nação, sobretudo aos homens amantes da lei.
Temos conhecimento, através do órgão ofieial, de que até diretores de
autarquias, com mandatos fixados em lei, em plena vigblcia desses mandatos,
foram sumariamente exonerados, o que não pode deixar de preocupar a toda
esta Casa, porque revela que o Sr. Presidente da República, certamente por falta
de assessoria jurldica, está enveredando no caminho da ilegalidade. Se S. Ex. a
assim continuar nlo se tomará digno do mandato· que o povo brasileiro lhe
confiou...
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O Sr. Padre Vidigal- E esta Casa já assistiu à saida de dois Presidentes...
O Sr. Oliveira Brito- ... digo do respeito que merece de toda a Nação
brasileira, porque estava respeitando a Lei.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço a V. Ex.a o aparte, que
elucida plenamente a tese apresentada, inicialmente, nestas considerações. O
que nos move é apenas o respeito à Lei como prindpio básico de nossa
convivência politica e da preservação do regime. É por vermos que neste ato o
Presidente da República deu, em grande escala, em proporções macroscópicas,
a medida de sua indiferença pelos critérios legais em que se devem basear seus
atos, que as forças integrantes da Maioria, nesta Casa do Congresso, se sentem
no dever de reagir contra o que constitui, indiscutivelmente, um atentado
contra as leis que regem o serviço público.

O Sr. Mário Martins- Q.uero, inicialmente, congratular-me com V. Ex. a,
com o Deputado Oliveira Brito e todos os Deputados da Maioria que, neste
momento, se manifestam considerando ilegal o ato do Presidente da República,
por interferir nas autarquias. Sr. Deputado, vimos recentemente o próprio exPresidente Juscelino Kubitschek, quando Chefe da Nação, baixar idêntica
portaria, com referência a todas as autarquias, proibindo quaisquer nomeações. Q.uero acreditar que naquela ocasião o poder de S. Ex. a fosse idêntico ao
do atual Presidente da República.
O Sr. Padre Vidigal- Não estava desfazendo.

O Sr. Mário Martins - Não estava desfazendo; estava proibindo que se
fizessem nomeações durante determinado periodo, sem ouvir conselhos de
autarquias.
O Sr. Padre Vidigal- Não havia Conselhos de autarquias.

O Sr. Mário Martins - Agora V. Ex.a e outros colegas da Maioria
sustentam que não cabe ao Presidente da República o direito de interferência
nos institutos. Q.uero, apenas, congratular-me pelo esplrito de vigilância
manifestado nesta fase.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- V. Ex.anãopodedeixa.rdefazeruma
distinção entre as duas fases em que se situam aquela portaria e o decreto de que
agora nos ocupamos.
Nobre Deputado, mesmo anteriormente à Lei Orgânica da Previdência
Social, a administração pública já devia ter uma noção-clara de que a condição
autárquica das instituições de previdência social impedia ao Presidente da
República o exerdcio direto da autoridade na esfera de sua administração.
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Aquelas instituições já eram, como ainda hoje são, autárquicas respondendo
pelas suas próprias obrigações nos limites das forças do seu patrimônio, e
gozando de autonomia administrativa. O que o Presidente da República tinha e
tem sobre elas é um poder de fiscalização e, hoje. de intervenção, e não um
poder hierárquico que lhe permita dar ordens ao presidente da autarquia, do
mesmo modo que dá ordens a um chefe de repartição.
Entre aquele momento e o atual, entretanto, uma grande diferença
ocorreu. Se assim posso dizer, acentuou-se ainda mais essa autonomia
administrativa depois da Lei Orgânica da Previdência Social que substituiu o
sistema da administração por um presidente da confiança do Chefe do Governo
pelo sistema de administração colegiada, pelos Conselhos Administrativos, nos
quais o Poder Federal tem a representação apenas de 1/3. Após a Lei Orgânica
nem ao menos se pode dizer que existia entre o Presidente da República e a
administração da autarquia aquela relação de confiança, a cuja sombra se
poderio realizar alguns atos administrativo~omo esse a que V. Ex. a aludiu, e
que,com muita propriedade>criticou.
É certo que o Presidente da República não tinha, mesmo antes da Lei
Orgânica da Previdência Social, autoridade para mandar demitir ou para
mandar nomear nas instituições de previdência. Mas, como quem tinha essa
autoridade era um presidente de sua confiança imediata, é compreensível que
se tenha estabelecido, com imperfeição teórica, mas com perfeita coerência
prática, o sistema da interferência hierárquica do Presidente da República,
interferência que a administração pública deveria ter formalmente evitado, mas
que, na realidade, subsistiria internamente, porque o Presidente da República,
dada a relação de confiança existente entre ele e o Presidente da autarquia,
poderia, sempre, dar a este as instruções, as inspirações ou as ordens que a
relação de confiança no seio da administração pública justifica.
Por isso, embora imperfeitamente, o que se fez naquela época, quando
apareceu a portaria a que V. Ex. a se refere, melhor se compreende e se justifica
do que o ato flagrantemente ilegal, tanto no seu aspecto teórico c~mo em seu
alcance prático, que é a ordem agora expedida pelo Presidente da República aos
Conselhos de Administração das autarquias para que realizem demissões e
deixem de realizar admissões, procurando destruir, assim, com um único ato
administrativo, todo o esforço em que se consumiu o Congresso Nacional para
fazer a Lei Orgânica da Previdência Social e colocar sobre uma base impessoal,
sobre o critério de administração colegiada, a vasta máquina da administração
previdenciária do Pafs.
Toda a obra ingente, que foi a Lei Orgânica da Previdência Social,
saudada pelos trabalhadores brasileiros como uma das suas grandes conquistas
na presente LegiSlatura, se desmoralizaria e desacreditaria, de uma só vez, se os
efeitos desses dois decretos administrativos devessem perdurar. (Muito bem.) O
Presidente da República timbrou em colocar, não obstante a estrutura que a lei
empreste às organizações de Previdência Social, sobre a autoridade dos
Conselhos o seu poder pessoal. Chegou mesmo ao requinte da intimidação, da
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coação moral, ao declarar, no art. 6. 0 do primeiro desses decretos, que aqueles
que não derem cumprimento às suas instruções "serão responsabilizados
administrativamente".
Pouco importa seja essa ameaça vã, pouco importa que, verificada a
ilegalidade do ato presidencial, essa ameaça se desfaça por si mesma, não
encontrando qualquer fundamento na lei. É claro que não se poderia
responsabilizar administrativamente quem deixou de cumprir ordens de quem
não as podia dar. Mas também é verdade que o efeito moral da coação pode
atingir os meios tímidos, sobretudo os que ainda não deram conta de
verdadeira autonomia administrativa consubstanciada na Lei de Previdência
Social. Ai está mais um sinal de atmosfera que se instala na administração
pública: de um lado, alarmismo, criado pelo exagero sistemático das perspectivas catastróficas que envolveriam o nosso pais, e, de outro lado, o
terrorismo, o inquérito administrativo manobrado, não como meio sereno e
construtivo de descobrir as irregularidades e os vfcios, mas como meio de
aterrorizar os inquiridos (muito bem), servindo mesmo muitas vezes de instrumento par.a que, nas conversas de gabinete, se consiga, através de ameaças de
inquérito; extorquir renúncias aos titulares de mandatos com duração determinada. (Muito bem. Palmas.)
O Sr. Edilson Melo Távora - Somente quem tem "rabo de palha" poderá
temer investigações...
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Não sei também se uma ameaça
dessas ficaria mal apenas para quem se curvasse a ela, ou se não ficaria mal
também para quem a faz, pois mostraria que a inspiração verdadeira de um
inquérito não é, muitas vezes, interesse de descobrir a verdade, mas apenàs o de
intimidar e aterrorizar para obter outro resultado.
O Sr. Edilson Melo Távora- Até o presente momento, não houve nenhum
resultado de um só inquérito. De maneira que V. Ex.• está fazendo uma
previsão do futuro.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Estou mostrando apenas que o
Decreto n. 0 50.284 teve o mérito de oferecer este gênero de ameaça, ao
consagrar, no seu art. 6. 0 , isto que peço a V. Ex.• que ouça: "Serão
responsabilizadas administrativamente as autoridades e os funcionários que
deixaram de dar pronta execução ao presente decreto".
Como responsabilizar autoridades e funcionários por deixarem de
fazer aquilo que não lhes pode ser legalmente ordenado pelo Presidente da
República?
Se amanhã um Conselho Administrativo de autarquia houver por bem
consumar essas demissões, esse Conselho não poderá invocar o Decreto n. 0
50.284 como fundamento de seu ato. Nos considerandos de sua decisão, na
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fundamentaçlo do ato que praticar, nlo poderá referir-se a esse decreto, e
certamente nlo o fará, porque com essa referência abria ao servidor exonerado,
as portas do mandado de segurança. (Pausa.)
O motivo determinante do ato, ao inv~s de ser uma deliberação própria
do Conselho, passaria a ter sido uma ordem recebida do Presidente da
República, que não poderia dá- Ia. sem infringir a Lei Orgânica da Previdência
Social.
Q.uero dize~ Sr. Presidente, que, na realidade, esse decreto, por suas
conseqüências práticas, pela atmosfera moral que o envolve, pelo m~todo que
inspirou a sua elaboraçlo, pelas conseqüências que pretendeu alcançar, longe
de ser um ato que o Congresso Nacional possa acolher como medida de
salvação pública, inspirada pela necessidade de reequilibrar as finanças do Pais
ou de sanear a administra.çlo de nomeações possivelmente nulas e irregularidades, aparece como providência eivada, ela própria, de defeitos capazes de lhe
tirarem toda a validade, e ao mesmo tempo como fonte de incertezas, que
levantará inutilmente contra a administração pública centenas ou milhares de
processos judiciais, quebrando a atmosfera de autoridade e de ordem que todos
desejaremos se estatabelecesse e cercasse o Governo da República, permitindolhe cumprir os graves, os diflceis compromissos que assumiu para com o Pais.

O Sr. Elias Adaime- Permite V. Ex. a um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Pois não.

O Sr. Elias Adaime- Sr. Deputado,reconheço em V. Ex.a um mestre de
Direito e permito-me fazer-lhe uma pergunta. Admitindo-se, para figurar a
hipótese, V. Ex. a na Presidência da República, como procederia em face da Lei
n. 0 1.584? Há uma lei especifica, que veda a admissão, a qualquer título, sem
concurso prmo, em todos os órglos de previdência social, autárquicos e
paraestatais. Existindo essa lei, estando ela em vigor, como procederia V. Ex. a
para responsabilizar o administrador que praticou a ilegalidade, quando
admitiu, contrariando a lei, como procederia V. Ex. a- repito- para determinar
as demissões nos órglos da previdência social e nos órglos autárquicos?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Posso responder a V. Ex.& alargando,
um pouco mais a tese, dizendo, simplesmente, como, a meu ver, poderia o
Presidente da República proceder, desde o momento em que encontrasse esse
ou qualquer outro defeito nos atos praticados dentro da esfera das autarquias
federais.
Parece-me que o caminho está traçado na própria Lei Orgânica da
Previdência Social, porque irregularidades dessa natureza, quando não são
corrigidas espontaneamente pelos próprios órgãos da administração dos
Institutos, aos quais incumbe, primariamente, o dever de eliminá-las, têm que
ser revogadas atrav~s do mecanismo da intervenção, mecanismo para o qual
at~.
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funciona, como V. Ex.a bem sabe, a representação do Ministério Público e o
Departamento Nacional da Previdência Social. E assim, dando o seu a seu dono,
respeitando a cada um a competência que a lei lhe dá, poderia o Presidente da
República cassar e extirpar a última ilegalidade que observasse na administração,
sob seu Governo, sem ter necessidade, ele próprio, de anular sua autoridade
com um ato ilegal. (Palmas.)
Não quero deixar de acentuar, agora, um ponto que, a meu ver, é
fundamental para o esclarecimento do assunto. Por que o Sr. Presidente da
República foi obrigado a chegar a esse decreto executivo? Por que teve S. Ex. a
necessidade de ir a esse lamentável extremo? Não existiria, porventura, outro
caminho através do qual pudesse ele chegar a uma solução satisfatória,
tornando efetivas as medidas que lhe parecessem inspiradas pelo interesse
superior da Nação? É aí, Sr. Presidente, que, a meu ver, a questão adquire seu
aspecto mais critico e de mais direto interesse para o Poder Legislativo. É que o
Presidente da República poderia muito bem estruturar as medidas que o
interesse público lhe inspirasse nesse particular, se, em vez de lançar mão de um
decreto executivo, graças ao qual infringiu a competência de outros órgãos,
violou direitos de funcionários em estágio e criou conseqüências patrimoniais
talvez gravosas para os próprios cofres federais, tivesse ele preferido simplesmente encaminhar à consideração do Congresso Nacional mensagem em que
propusesse uma lei, na qual se consagrassem as medidas de que a Administração necessitava.
O Sr. Nelson Omegna- Está acostumado com a Assembléia Legislativa de
São Paulo.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - É aqui que o assunto se reveste de
interesse especial para o Congresso, principalmente para esta Casa.
Estamos aqui reunidos, não para criar dificuldades ao Governo, não
para levantar obstáculos no caminho do Presidente da República, mas para
trazer a colaboração independente que nos compete, se ele desejar valer-se do
testemunho de confiança pública que foi a sua eleição a 3 de outubro de 60, para
promover as medidas necessárias ao bem-estar do povo e ao progresso do País.
O Congresso Nacional não lhe recusaria uma lei que lhe permitisse
disciplinar esta matéria dentro do principio da mais estreita legalidade (muito
bem), criando, inclusive, como motivo suficiente para a rotura da relação de
emprego nos casos que ele pretendeu atingir, o fato, que parece ser o
fundamento mais provável desta medida, de inexistência de recursos suficientes para manter nos quadros do funcionalismo da União os estagiàrios que
foram agora por ele dispensados ou demitidos.
Como uma lei que emprestasse a este fato o caráter de causa suficiente
para romper a relação de emprego, lei que teria o mesmo efeito de uma extinção
de cargos que em tantas oponunidades tem sido admitida como boa razão para
a perda de cargos públicos, poderia o Sr. Presidente da República e ainda pode,
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porque estou convencido de que ainda agora o Congresso Nacional não lhe
recusará esta colaboração, praticar em vez de um ato administrativo inçado de
irregularidades, um ato de governo com aquelas marcas de segurança. de boa
fundamentação e de austeridade, que exigem, não apenas boas intenções no
espfrito do governante, mas, também o respeito aos demais poderes da
República e sobretudo a esse instrumento supremo de governo que é a lei.
(Palmas.)
Sem lei, querendo fazer do decreto executivo um modo de alterar o
direito vigente, o Sr. Presidente da República só poderá conduzir o seu Governo
a atrozes decepções judiciárias e, sobretudo, só poderá conduzir a opinião
pública a um desencanto, porque a verdade é que aquela confiança que lhe foi
outorgada nas urnas, foi dada para que ele governasse dentro dos quadros da
Constituição e debaixo do prindpio de respeito à lei, condições absolutamente
indispensáveis para que qualquer obra de governo possa ser durável e mereça
ser admirado.
O Sr. Waldyr Simões- Permita-me V. Ex. a. Uma das maiores inverdades é
a verdade contada pela metade. Declarou o nobre Deputado Elias Adaime que a
Lei n. 0 1.584 vedava a admissão, a qualquer dtulo, ao serviço público.
Esqueceu-se S. Ex.a de dizer que esta lei foi regulamentada e, na sua
regulamentação, figurava, textualmente, que era permitido ingressar como
interino no serviçó público e nas autarquias desde que isso se fizesse na classe .
inicial de qualquer carreira.
O Sr. Elias Adaime- O que regulamentou a Lei n. 0 1.584 foi um decreto,
o de n. 31.4 77, que no art 3. 0 legislou a matéria. A lei diz: ''concede a admissão
a qualquer dtulo". O decreto que regulamentou a lei, no art. 3. ~reza: desde que
exista vaga na admissão do cargo. Portanto, o decreto é ilegal, e na Câmara, no
Rio, denunciei que o decreto era ilegal, como são ilegais todas as admissões nas
tutarquias da previdência social e nas entidades paraestatais, desde a existência
dessa lei. O Presidente da República, ao proceder às demissões, o fez em parte
apenas porque não devia demitir desde 1. 0 de setembro, devia demitir desde a
época em que ainda não havia sido feita a prescrição, exigida pela lei para o
funcionalismo público, de 5 anos de estabilidade. Assim, S. Ex. a deveria anular
as nomeações feitas desde 1956 e 1957.
0

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Esse esclarecimento de V. Ex.a, nobre
Deputado, mostra que positivamente não foi o seu argumento o que inspirou o
Presidente da República. ..
O Sr. Elias Adaime - Evidentemente. Não sou lfder.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- ... porque S. Ex.a não seria capaz, se
estivesse convencido dos argumentos de V. Ex. a, de ser tão severo em relação a
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um grupo de nulidades, por ele isoladas no tempo para o sacrificio, e tão
indulgente em relação a um grupo mais numeroso, ao qual teria co~cedido esse
jubileu.
O Sr. Elias Adaime- É evidente, o Presidente da República não foi bemassessorado.
O SR. SAN TIAGO DANTAS -Vê-se, ponanto, que não foi por aí que
o Presidente da República se orientou no caso que estamos examinando.
·
Mas há um ponto ainda que não podemos deixar de levar em conta
para medir, em toda a sua significação politica, o ato do Presidente da
República. Esse ponto é a situação do pessoal dispensado ou exonerado dos
seus cargos.
O decreto diz:
"Comprovada a necessidade do serviço, os servidores atingidos
por este decreto poderão, desde logo, ser novamente aproveitados,
limitadas, porém, essas nomeações e admissões a 2096 do número
global dos exonerados ou dispensados".
O Sr. Elias Adaime - Sr. Deputado, confirmo minha tese; está errado,
também; não pode admitir qualquer pessoa a qualquer titulo.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Estou feliz porque V. Ex.a, levado
pela lógica do seu raciodnio, já passou a colaborar comigo.
O Sr. Elias Adaime- Não estou favorável. Não estou defendendo o
Governo; estou apenas defendendo uma tese que sempre defendi nesta Casa,
desde o Plano de Classificação da União.

•

O Sr. Osmar Cunha - Gostaria que V. Ex.a me permitisse...
O SR. PRESIDENTE- (Ranieri Maz.zilli)- Atenção! Gostaria que V. Ex. a
me permitisse submeter ao plenário requerimento, apresentando esta interrupção.
Está sobre a mesa requerimento do nobre Deputado Carlos do Lago,
de prorrogação de sessão por 15 minutos para falar em explicação pessoal.
Em votação. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Osmar Cunha- É,Sr. Deputado, que V. Ex.a está defendendo a
nulidade do ato do Presidente da República quanto à demissão dos funcionários admitidos posteriormente a 3 de setembro. O Deputado Elias Adaime,
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aliás, caro colega e nobre amigo por Santa Catarina, quer provar que essas
admissões são nulas dé pleno direito. Sabe V. Ex. a que no Governo do Estado de
Santa Catarina, pelo menos segundo o relatório publicado pelo Governador
Celso Ramos, foram nomeados, depois de 3 de outubro, 3.647 novos
funcionários. Era o nobre Deputados Elias Adaime Secretário das Finanças
Públicas de Santa Catarina (riso) e nomeou 70 novos funcionários, o que, então,
no caso, seria ilegalmente.
O Sr. Elias Adaime - Não! Hã um detalhe...
O Sr. Osmar Cunha - E, segundo diz o nobre Deputado, não são 70
funcionários, seriam 600, só na Secretaria de S. Ex.•
O Sr. Elias Adaime - Não, Sr. Deputado. Permita-me.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzillt)- Atenção! O nobre Deputado
San Tiago Oantas jã se está aproximando do término do seu discurso e dispõe
apenas de mais 5 minutos. Lembraria a S. Ex.• toda conveniência de já
agora não mais consentir nos apartes.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, esse artigo que acabei
de ler...
O Sr. Fernando Santana- Proporcionalmente, o Estado de Santa Catarina
nomeou dez vezes mais que a República

O SR. SAN TIAGO DANTAS - O artigo que tive oportunidade de ler
revela estar o Presidente da República longe de considerar encerradas as
nomeações para o serviço público, inclusive nas autarquias, independentemente de concurso de provas ou de titulos e provas. O decreto continua a
considerá-las realizáveis. A mesma tese se acha contida no segundo decreto,
que veda as admissões, onde ele declara que, por comprovada necessidade de
serviço e com autorização do Presidente da República, essas nomeações serão
admissíveis.
Nova, Sr. Presidente, nova e irremediável ilegalidade do ato administrativo (muito bem), porque agora, na plena vigência da Lei Orgânica da
Previdência Social, com os Conselhos Administrativos instalados e em pleno
funcionamento, sem condição suspensiva de qualquer natureza que detenha a
aplicação do art. 126, primeiro, já não é possível pensar nessas admissões, a não
ser observadas as normas traçadas na própria lei e as autorizações dos
Conselhos Administrativos das autarquias; segundo, em hipótese alguma teria
justificativa ou fundamento que, para a prática de um só desses atos, se julgasse
necessária a autorização do Presidente da República (muito bem). Se o Presidente
da República deseja extinguir a Lei Orgânica da Previdência Social, tem
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necessidade de enviar ao Poder Legislativo mensagem neste sentido. Não será
com decretos dessa natureza que ele consiga sequer desacreditar a Lei Orgânica
porque, na realidade, são tão insubsistentes essas disposições do seu decreto
executivo que se descrédito resulta delas, não é para a Lei Orgânica, nem para as
instituições de previd~ncia, mas para o próprio Poder Executivo e para o
assessoramento juridico de que dispõe.
O Sr. Sérgio Magalhães - Permita-me um aparte, apenas para dizer que,
no brilhante discurso que vem produzindo, V. Ex.a chegou até a admitir a
condição de dificuldades das finanças públicas viesse a justificar essas demissões. Mas é o próprio decreto que, falando no número de readmissões de 2096no número e não no montante da despesa correspondente -,está dando o
atestado de que não se trata, em absoluto, do agravamento da despesa pública.
O Sr. Padre Vidigal - O Sr. Presidente da República está esperando o
beija-mão dos Deputados.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- É muito oportuna essa observação,
porque, em vez de falar em 2096 do volume global das economias realizadas
com as demissões, o decreto fala em 2096 do número total de demitidos, o que
nivela, então, desde os funcionários na categoria inicial até aqueles que gozam
da mais alta remuneração. Portanto, a readmissão de 2096 do número de
funcionários pode, talvez, significar 5096 ou muito mais da economia que se
tenha feito com a medida.
Na verdade, o que há é que a medida não pode deixar de ser
considerada, em primeiro lugar, ilegal, porque fere as leis que balizariam a ação
do Poder Executivo nesta matéria; em segundo lugar, incoerente, porque em
vão procuraremos coordenar todos estes dispositivos em torno de um só
fundamento, para descobrirmos neste a causa que moveu o Poder Executivo a
baixá-los; e, em terceiro lugar, moralmente e politicamente indefensável,
porque o Sr. Presidente da República, que permitiu a readmissão dos
funcionários até este esdrúxulo limite de 2096, não quis, entretanto, dar a esses
funcionários o direito à readmissão, preferindo, pelo contrário, dar à própria
administração pública a faculdade de admiti-los ou deixar de admiti-los, o que,
indiscutivelmente, tira ao ato o último aspeao pelo qual ele poderia ser
respeitado, transformando-o pura e simplesmente, numa derrubada (Palmas.)
O Sr. Aroldo Caroallw- Sou muito grato a V. Ex. a pela oportunidade que
me dá. Compreende que este não é o momento de defender o Exmo. Sr.
Heriberto Hülse, ex-Governador de Santa Catarina, injustamente acusado de
promover testamento nos últimos tempos do seu Governo. Oportunamente,
irei à tribuna e tratarei desse assunto. Entretanto, uma vez que o nobre
Deputado Osmar Cunha trouxe a debate nesta Casa aquele número de 3.627
funcionários que teriam sido nomeados por S. Ex. a, aqui estou para contestar a
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afirmação de S. Ex. a, que se louvou, naturalmente, num relatório levianamente
elaborado por elementos que querem ferir o Exmo. Governador. Ao todo,
tenho os comprovantes em mãos, foram criados em Santa Catarina 750 cargos
públicos, muitos dos quais resultaram de iniciativa do Poder Judiciário, que
pediu à Assembl~ia Legislativa a criação de cargos, muitos dos quais não foram
preenchidos. Al~m disso, Sr. Deputado, quero revelar a V. Ex. a e à Casa que,
não obstante a campanha de descritério movida pelo atual Governo de Santa
Catarina contra a administração anterior, o Sr. Celso Ramos, evidenciando o
ranço de ditadura que ainda traz, tem tornado sem efeito atos, inclusive, de
nomeação de funcionários vitalicios já empossados e em exercido do cargo,
tendo, até, nessa condição, praticado numerosos atos. Juizes de Paz nomeados
de acordo com o art 52 da Lei de Organização Judiciária, Juizes de Paz
nomeados e já empossados, que haviam mesmo praticado numerosos atos
nessa qualidade tiveram seus atos de nomeação tornados sem efeito, em
manifestação mesquinha do ódio do Governo que infelicita o meu Estado.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - A Casa toma nota dos esclarecimentos de V. Ex.a
Sr. Presidente, <J.tiero salientar, agora, encerrando estas considerações,
que nada nos seria mais grato do que,em vez de tennos de trazer ao plenário, da
Câmara estas considerações sobre o ato administrativo praticado pelo Sr.
Presidente da República, podennos oferecer nossa colaboração, como forças
da Oposição, vigilantes aos interesses superiores da Nação, a um projeto de lei
que remediasse estes males, e realmente contribuísse, não para substituir nos
cargos públicos funcionários nomeados por um Governo por funcionários
nomeados por outro, mas para dar ao serviço público a estrutura que ele
reclama, a reestruturação que ele não dispensa e, tamb~m. para proporcionar
os encargos de pessoal da União àquilo que nossas disponibilidades de recursos
possibilitam.
A nada disso, por maiores que fossem os sacrificios impostos a
funcionários nomeados e a suas familias, as forças da Maioria se recusariam, se
tivessem a certeza de estar atendendo a um apelo do Presidente da República,
inspirado pela superior consideração do interesse público. Mas um ato como
esse, que apenas revela uma compreensão imperfeita e perigosa dos limites
dentro dos quais o Poder Executivo pode atuar para dar nonnas à vida pública e
à vida administrativa do Pais, não pode deixar de despertar nesta Casa senão a
mesma repulsa que cedo ou tarde encontrar~ junto a toda a opinião pública do
Pais.
Pois esta opinião pública, Sr. Presidente, por maiores que sejam os
recursos empregados para emocioná-la, não tarda em compreender o verdadeiro alcance e a verdadeira substância dos atos de governo e a medi-los pelo
que eles representani em face do interesse público e do respeito às instituições.
O Sr. Presidente da República, com os dois decretos em que mandou
demitir e em que proibiu a admissão de servidores públicos no serviço civil e
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nas autarquias, feriu a lei, abalou a confiança nos seus próprios atos e nas suas
intenções. Se quiser restaurar essa confiança, se quiser procurar de novo o
caminho da legalidade, de que se extraviou, pode ter a certeza de que
encontrará nas forças da Maioria desta Casa uma compreensão patriótica que
nenhuma paixão politica conseguirá alterar. (Muito bem; palmas.) Mas que
também nenhum ato de arbitrio, nenhuma manifestação de desconsideração
pela lei e pelas instituições conseguirá intimidar. (Muito bern; muito bem. Palmas
prolongadas. O orador é cumprimentado.)
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INDICAÇÃO PARA PRIMEIRQ-MINISTRO

Encaminhamento da votação

Sessão de 27 de junho de 1962

O SR. PRESIDENTE {Ranieri Mazzillt) - Antes de dar a palavra ao
segundo orador do Expediente, aproveito o ensejo para comunicar ao plenário
o recebimento, por mim efetuado, em meu gabinete, de mensagem do Sr.
Presidente João Goulart, nos termos que passarei a ler:
"Sr. Presidente:
Cumprindo o disposto no an. 8. 0 do Ato Adicional, de 2 de
setembro de 1961, em vista da renúncia do Gabinete ministerial,
presidido pelo Excelendssimo Sr. Dr. Tancredo de Almeida Neves,
ontem efetivada, venho submeter à egrégia Câmara dos Deputados
a indicação do nome do Exmo. Sr. Dr. Francisco Clementino de San Thiago Dantas para a Presid~ncia do Conselho de
Ministros. (Palmas.) Ao fazer essa indicação, no uso de atribuições,
constitucionais, não me move nenhum sentimento de ordem
partidária, pois todos compreendem que a situação econômica e
social do Pais está a exigir atitudes de isenção e equilfbrio entre as
correntes de opinião, a fim de que possa o Governo, identificandose com os anseios populares, voltar-se com energia e eficiência para a
solução dos graves problemas que preocupam a Nação brasileira.
Apresento a V. Ex.• e aos seus eminentes pares os testemunhos do
meu mais alto apreço. Assinado: João Goulart".
De acordo com a deliberação da Casa, a disciplina dos nossos trabalhos
vai ser cumprida, com a colaboração que sempre este augusto plenário deu à
Presidência, da seguinte maneira: o Sr. Dr. Francisco Clementino de San Thiago
Dantas vai ter ingresso neste plenário, na forma da deliberação há pouco
adotada. S. Ex. a disporá de até 40 minutos para falar ao plenário e não receberá
apartes, por isso que se trata, em verdade, de encaminhamento de votação. A
Mesa pede aos Srs. Deputados que tenham muito em conta a norma de que V.
Ex. a não poderá receber apartes. Assim, tamb~m os Srs. Deputados, como os
lideres, dispondo estes de at~ 15 minutos, tamb~m encaminharão a votação e
não poderão ser igualmente aparteados. A Mesa, baseada no prindpio que
informa o assunto de encaminhamento de votação de matêria não-legislativa, de
natureza administrativa, deliberou, em consulta à maioria das lideranças, adotar
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o prindpio liberal de conceder a palavra. por cinco minutos,. para encaminhamento da matéria, do número de Deputados correspondente ao de Lideres a
que for dada a palavra para o encaminhamento. Para atender a esse prindpio
torna~se necessário alternar os pronunciamentos a favor e contra, de modo
que, depois do pronunciamento dos Srs. Lideres, a Mesa dará a palavra aos Srs.
Deputados, que a pedirem ao microfone, pois não há inscrição em encaminhamento de votação. Isto para que compareça o maior número de partidos na
controvérsia. Mas não há inscrição por partidos. A diligência é dos Srs.
Deputados junto ao microfone. Estou ceno de que os Srs. Deputados não se
atropelarão nesse momento. Nesta atitude estará também mais um detalhe da
grandeza do Plenário.
De acordo com a deliberação da Câmara dos Deputados, convido o Sr.
Francisco Clementina de San Tiago Dantas a ingressar no recinto da Casa e a
ocupar a tribuna.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, Srs. Deputados, chego
a esta Casa, perante a qual tantas vezes tenho vindo prestar contas, no acesso de
uma controvérsia. Nela vejo uma manifestação de vitalidade do nosso sistema
democrático-representativo. E nesta deliberação, que a Câmara houve por bem
tomar, de conceder-me a palavra, para que possa dizer das razões que me
levaram a aceitar a convocação do Sr. Presidente da República e dar-lhe o meu
consentimento para que submetesse o meu nome à deliberação deste Plenário,
vejo um elemento de consolidação do regime que praticamos.
Sei, Sr. Presidente, que nos quadros estabelecidos no Ato Adicional,
não é esta a oportunidade indicada para que aquele sobre quem recai a
indicação do Sr. Presidente da República apresente à Câmara o programa que
se proporia a executar. Sei que, depois de obtida a investidura, é licito trazer a
debate os pontos programáticos espedficos e, ao mesmo tempo, oferecer à
aprovação da Câmara o nome daqueles com que o Presidente do Conselho
conta para executá-los. Mas acredito que, no grande debate democrático em
que estamos todos empenhados, estas palavras que pronuncio para encaminhamento de votação terão o sentido de fornecer a Câmara alguns pontos de
referência e de fazer com que ela saiba dentro de que rumos, dentro de que
idéias o candidato indicado pretenderia balizar o seu programa, se merecesse
da Câmara dos Deputados a aprovação e a investidura.
Sr. Presidente, há muito poucos dias o Sr. Presidente da República uma
vez mais externava à Nação as grandes preocupações que pesam sobre o seu
espírito, no diflcil instante que vivemos, do ponto de vista econômico e social.
As preocupações de S. Ex.• vêm de longe. O processo de desenvolvimento
econômico intensivo a que nos submetemos, financiado em grande pane com
recursos inflacionários, fez com que o progresso material do Pais não se lograsse
sem o agravamento de algumas importantes desarmonias. Os quadros sociais
acusaram uma separação maior entre as classes proprietárias e aquelas que
vivem de rendimentos fixos ou de salários - as classes médias e populares. A
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inflação produziu beneficias setonais, pernuuu que se acumulassem em
determinados pontos da sociedade grandes disponibilidades e essas disponibilidades agravaram o sentido de injustiça social que vinha de longa data,
constituindo uma ameaça e uma permanente debilitação das nossas instituições
democráticas. Não foi essa a única desarmonia a acentuar-se. O processo
inflacionário distribuiu-se no Pais desigualmente. Recursos se acumularam nas
zonas onde o processo de industrialização avançava e, por isso, enquanto a
renda social se elevou nessas regiões quase a ponto de se permitir falar delas
como de áreas em vias de sair do subdesenvolvimento, outras áreas do Pais,
notadamente o Nordeste, mas também o None, o Sul e todas as regiões de
economia agropastoril, conheceram uma violenta e rápida inferiorização
econômica Desse modo, outro bem essencial à nossa sobrevivência politica
ficou ameaçado: a própria unidade nacional.
Ao mesmo tempo as desarmonias se manifestaram entre cidade e
campo. Na cidade, o processo econômico elevou o nfvel de vida das massas
populares, sobretudo se o comparamos a algumas épocas anteriores. Mas, nos
campos agravou-se ainda mais, o estado de desamparo das populações rurais
pela dessemelhança e pelo contágio com os centros de consumo, onde se
observam rúveis mais altos de vida As populações rurais passaram a inquietarse, passaram a reivindicar desordenadamente os seus direitos, e salram de sua
tradicional passividade para uma atitude de luta, que não pode deixar de
constituir preocupação permanente para aqueles que detêm as responsabilidades do Governo.
Para esse quadro de desarmonias, para a necessidade do seu reajustamentQ o Presidente João Goulan, em 1958, às vésperas do irúcio da atual
legislatura, chamava a atenção do Pais, clamando por um programa que, desde
então, ficou conhecido como de reformas de base. Nessa expressão, o que sé
pretendeu conter foram as grandes reformas de estrutura, sem as quais não é
possfvel atacar eficazmente os nossos problemas, reformas que 5e estendem desde
a administrativa, para que a nossa máquina de governo e de administração
adquira maior eficiência e maior modernidade, até reformas espedficas, de
caráter técnico, como a tributária, como a bancária e outras pelas quais clama, já
há tantos anos, a opinião brasileira
A finalidade desse programa de reformas, que pouco a pouco ganhou a
consciência do nosso pais, longe de ser, como a incompreensão de alguns pode
supor, a de estimular uma reivindicação desordenada, nada mais é do que o de
despenar os homens públicos, as classes dirigentes, aqueles que têm responsabilidade no setor público e no setor privado para uma série de ações
eficientes, enérgicas e ordenadas que possam· assegurar à Nação a paz, a
tranqüilidade e um enriquecimento equilibrado. A paz estará comprometida se
não conseguirmos fazer com que todas as classes panicipem harmonicamente
do enriquecimento global do Pais. A tranqüilidade pública depende de que os
homens encontrem para a.S suas necessidades básicas uma satisfação imediata,
sob pena de tomarmos por tranqüilidade o que é apenas silêncio.
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Na verdade, a tranqüilidade representa um núnimo de satisfação de
que as diferentes classes necessitam para enfrentar o trabalho de cada dia e
cumprir os seus deveres de ordem profissional e até mesmo de ordem dvica. Foi
esse programa de reformas profundas, e já hoje de medidas de emergência, que
o Presidente João Goulan pediu-me que com ele encarasse, que com ele
discutisse. E, depois de comigo çlebater os pontos fundamentais desse programa, perguntou-me se eu aceitava a honrosa, dificil e terrificante investidura,
que é a simples indicação do nome de um homem público à consideração deste
egrégio Plenário, responsável supremo pelos destinos da administração do
nosso pais.
Acreditei, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que nenhum homem público, por maiores que sejam as dificuldades que teflha de enfrentar, por
maiores que sejam as controvérsias a que se exponha, teria direito de fugir a tal
convocação.
Aqui estou para apresentar-me ao voto desta Casa com o espirito
tranqüilo e a consciência serena, medindo bem a gravidade dos compromissos
a que me ofereço, mas com a plena ceneza de que não avanço até esta tribuna,
senão pelo firme desejo de servir ao meu pais, de cumprir os compromissos
invioláveis com o regime e de fazer com que as soluções dos problemas
brasileiros possam ser encontradas dentro da lei.
É inegável que nos últimos meses, nos últimos anos temos vivido um
agravamento constante no processo inflacionário. Isso tem feito com que de
governo a governo.~ haja ceno número de problemas que se transferem sem
soluções, ou com solução ou soluções limitadas. Esses problemas se vão
acumulando diante de nós, diante das classes dirigentes do no~so pais e
recaindo, em seus efeitos, em suas conseqüências, sobre as classes produtoras e
sobre as classes populares. O próprio esforço de industrialização do Pais, para o
qual se acham tensas as forças de produção, para o qual se acham mobilizados
todos aqueles que constróem, dia a dia, a produção nacional, está hoje
comprometido pela importânaa a que atingiu o processo de desgaste constante
representado pela espiral inílacionária. Os preços não cobrem os custos, na
dinâmica em que se sucedem as suas elevações. E a indústria nacional vê-se
ameaçada de não resistir à competição normal dos outros mercados, ou de
reagir com preços que cada vez tornam mais dificil o acesso dos produtos ao
mercado interno. E as classes populares, de outro lado, vêem os reajustamentos
de salários que obtêm desaparecerem quase instantaneamente, de tal maneira,
no duelo dos salários e dos preços, as transformações são rápidas e é vertiginoso
o desaparecimento do poder aquisitivo da remuneração do povo.
Acr.edito que chegamos a um momento em que cenas necessidades se
tornaram imperativas. Em primeiro lugar, o Pais não comporta mais uma
administração sem rigoroso planejamento. Se queremos lutar contra a inflação,
a primeira medida necessária é um balanço dos recursos de que dispomos e
uma orçamentação honesta das nossas disponibilidades. Qpem não dispõe de
recursos ilimitados e tem diante de si problemas que os ultrapassam tem
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necessidade de plaaejar para criar uma ordem de prioridades. Só um governo
que se disponha a estabelecer, entre os problemas brasileiros, uma ordem
rigorosa de priorid~es neste instante, e proporàonar a essas prioridades os
recursos disporuveis, é que terá possibilidades de praticar uma política
monetária que possa servir de supone a uma politica de contenção de preços.
Precisamos, para isso, para. evitar que a administração se projete nos vários
setores de que se compõe, guiada apenas pelo poder de iniciativa, não raro
benéfico, de muitos Ministros, concentrar a ação de um governo dentro de uma
ação conjunta de um Gabinete e desta forma, criar para o Pais um governo de
autoridade; de autoridade dentro da lei, de autoridade dentro dos limites
traçados pelo Congresso Nacional, mas de autoridade sem incoerências e sem
desfalecimentos.
Creio que o planejamento, a autoridade e a independência são as bases
morais. Indispensáveis são também as condições técnicas, inarredáveis para
que qualquer governo que se organize possa tomar com a Nação um
compromisso e cumpri-lo. A Nação sabe que qualquer governo que não venha
cercado desses requisitos e orientado por esses propósitos, com autoridade,
com austeridade, com um fito de pianejamento rigoroso segundo uma ordem
de prioridades, baseada num balanço dos recursos existentes não conseguirá
enfrentar a aguda conjuntura que se nos depara, pois os problemas brasileiros,
transferidos de ano em ano transferidos de mês em mês, chegaram a um
momento em que não comportam moratória. (Muito bem. Palmas.)
Terminou, nos quadros da vida brasileira, a possibilidade de adiarmos
cenas soluções que, se não fossem encontradas logo, provavalmente já se
tornarão intempestivas, porque os problemas têm sua evolução natural, se
transformam em outros, e muitas vezes já não encontram soluções na gama de
métodos e de iniciativas em que devemos fazer consistir a ação de um governo
essencialmente democrático.
Penso que o Governo que se estabelece no Pais deve ter como
imperativo e como compromisso realizar, com base numa politica de previsão
de recusas e de planejamento da economia do Pais, uma politica de preços que
lhe permita propor às classes produtoras um entendimento franco e num nível
alto, para que sejam os homens de empresa os colaboradores do Governo e para
que sejam eles os que tomem os compromissos morais de trazer ao Governo o
seu auxilio e a sua palavra para impedir que, no processo inflacionário os fatores
psicológicos e morais que. o agravam continuem a interferir descontroladamente. Sem esses compromissos, sem uma politica tecnicamente adequada,
mas também sem medidas que representam a mobilização moral de todas as
classes produtoras em torno do Governo, não haverá Gabinete, não haverá
administração que consiga escaimar a ação politico-administrativa dessas
condições morais e psicológicas que lhe são negativas. Se isso for conseguido o
povo brasileirq hoje, as classes trabalhadoras, as classeS, assalariadas do nosso
pais têm o discernimento e têm o sentido de responsabilidade para aceitar
também com esse Governo uma trégua salarial. Ninguém romperá a espiral de
161

preços e salários, senão através de um compromisso reciproco em que o povo
saiba que o seu salário está protegido através de uma contenção racional dos
preços,e as classes empresariais saibam que os seus preços podem ser mantidos
graças a uma estabilização temporária de salários. Não é necessário pensar num
primeiro tempo em prazos demasiado longos. Mas é necessário pensar em
compromissos positivos, claros e lfquidos que só poderão ser tomados na base
de uma variação exata de recursos e de uma definição exata de responsabilidade. Não poderemos também resistir às condições que permanentemente
inferiorizam a nossa situação econômico-financeira se não tomarmos medidas
eficazes no campo da defesa, da substância da nossa economia, qual só poderá
ser preservada, só poderá ser alimentada através de uma politica de expansão,
de exportação, aceitando uma diversificação de mercados na medida em que
eles se nos apresentem e procurando vender, vender para o exterior, vender
para todas ~ áreas onde o comércio de nossos produtos se torne possivel a fim de
corrigirmos, em prazo que já não será tão cu no, mas que ainda será oponunqas
deficiências da nossa balança de comércio, e aumentar por uma politica
comercial ampla, sem preconceitos, os recursos de que dispomos para financiar
o nosso desenvolvimento. E precisamos ter a cor•m de evitar uma politica de
investimentos no Pais, não para combater o capital estrangeiro indiscriminadamente, não para criarmos condições de hostilidade àqueles que querem
trazer os seus recursos para colaborar no nosso desenvolvimento, mas para
impedir que inversões mal orientadas, que na realidade trazem proveito
diminuto, ou mesmo nulo à economia do nosso pais, se convenam através da
exportação descontrolada de lucros numa fonte de espoliação e de depauperamento da economia nacional. (Palmas.)
A Câmara e o Senado reuniram-se numa Comissão Mista da qual já
resultou um trabalho que o novo Gabinete pode tomar perfeitamente como
ponto de panida para o ataque do problema. E, sobretudo, o Conselho de
Ministros, através dos meios que a solução alvitrada lhe deixa em mãos, terá
possibilidades de criar uma politica para o investimento estrangeiro que, em
vez de fazer dela uma fonte de descapitalização, na realidade o transforme
numa força construtiva dentro dos quadros da economia do Pais. (Muito bem.)
Também entendo, Srs. Deputados, que temos necessidade inadiável de
medidas concretas que permitam a ampliação de nosso mercado interno. E não
há quem ignore que esse mercado interno só se obterá se conseguirmos trazer
as massas rurais de nosso pais para participar do consumo e para, através de
uma elevação do seu nivel de vida, constituirem o mercado de que necessitamos
para o crescimento de nosso parque industrial.
As massas trabalhadoras dos nossos campos, que vegetam em condições que não se sabe o que mais lamentar, se a falta de humanidade que preside
às relações estabelecidas entre a nossa comunidade e essa imensa população
abandonada de nossos irmãos, ou se, pelo contrário, a ausência de previsão
econõmica dos resultados dessa estagnação, as massas rurais precisam ser
socorridas e defendidas e não haverá meios de fazê-lo senão através de uma

a

162

l

refonna agrâ.riâ que assegure o acesso do trabalhador ao campo dentro dos
prindpios jurldicos que infonnam' a nossa organização social e política, mas
que ofereça oponunidade, que assegure um melhOf' tratamento nas relações de
trabalho dentro do meio rural e que ligue o caráter social e humanitário de uma
tal reforma ao objetivo econômico de aumentar a produção e melhorar a
produtividade. Assistência técnica, assistência financeira ao meio rural, acesso à
terra daqueles que estão em condições de torná-la produtiva tudo isto fará com
que uma reforma agrária cristã, humana e exeqüivel, longe de constituir uma
ameaça diante da qual tenham de hesitar ou de tremer aqueles que vêem diante
de si a subversão nos campos, se torne o único instrumento adequado para
evitar essa subversão. (Muito bem; muito bem. Palmas.) Pois não teremos outro
meio, não disporemos de outros processos para evitar que a estrutura social se
rompa atraVés de violências que não desejamos, se não nos debruçarmos, com
coragem, com eficiência, sobre tais problemas e caminharmos adiante deles,
oferecendo-lhes as soluções construtivas que os integrem no conjunto do
progressso nacional~
Acredito, Srs. Deputados, que assim como poderemos, com uma
reforma agrária sábia e prudente, enfrentar, e enfrentar depressa a ameaça de
inquietação que vem dos campos, levando não uma palavra de repressão, mas
uma palavra de redenção às populações rurais, também poderemos, através
de uma políticà de abastecimento honesta, esclarecida e planejada tecnicamente,
enfrentar a inquietação que vemos nas cidades, enfrentar o problema das filas,
enfrentar o problema da falta de gêneros de primeira necessidade nos grandes
centros d~ consumo, o que depende muito mais de uma coordenação
rigorosa, das mêdidàs administrativas ao alcance do Poder Público, do que de
soluções alongo prazo, embora estas sejam necessárias para que se possa depois
retirar oartificio das soluções intetmediárias e deixar que o Pais, num equilíbrio
entre ós centros que o abastecem e os centros de consumo, viva normalmente,
pelos processos de comercialização ordinária, o problema da satisfação de suas
necessidades.
Creio que um Gabinete que se instaure hoje, na emergência que
estamos vivendo, não poderá deixar de ·ser dominado pelo sentimento de
responsabilidade diante dos problemas de emergência As reformas de base, de
um lado, e as medidas de emérgência, de outr.o, representarão o seu
compromisso para com uma naçã& que tem diante de si, a cu no prazo, os mais
graves problemas, mas que tem também diante de si, a longo termo, as maiores,
as mais substanciais e as mais legitimas possibilidades.
Q.ueiil vê o Brasil dos pró:titnos meses e dos próximos anos, dominado
pelos males da intlaçlo, ameaçado pela explosão demográfica e vendo os níveis
de renda nacional crescerem timidamente diante dessa imensa explosão
populacional, pode recear que estejamos caminhando para a sone de uma
daquelas grandes comunidades que conhecemos em outros continentes, onde
imensas poputaç~ se desenvolvem sob a ameaça constante da fome e lavradas
pelas formas mais graves do pauperismo. Mas quem, pelo contrário, considera
163

a longo prazo os nossos problemas e as nossas necessidades, sabe que somos um
dos poucos paises que têm condições efetivas para se tornar, no futuro, uma
potência grande e independente. (Palmas.) Temos território, temos população,
temos recursos 'naturais, temos uma tradição moral e cultural fortemente
enraizada no Pais, e temos, sobretudo, um povo que amadurece rapidamente
na sua consciência politica e que tem, para com os problemas da Nação, uma
perfeita solidariedade.
O povo brasileiro responde ao apelo daqueles que o dirigem com compreensão dos seus problemas, com absoluta sensibilidade para a adequação ou
inadequação das soluções que lhe são propostas. E, desde o momento em que ele
sinta que essas soluções emanam unicamente da consideração dos próprios interesses nacionais e não de cortinas atrás das quais se esconde a preponderância de
interesses limitados, de interesses de grupos ou de interesses de outros paises
(muito bem), o povo brasileiro não recusa a sua cota de sacriflcios e a sua cota de
compreensão. Essa cota de sacrificios e de compreensão tem de ser mobilizada
no momento histórico que estamos atravessando e é para uma mobilização
dessas que um novo Gabinete há de apelar, se quiser verdadeiramente cumprir
as dificeis responsabilidades de uma hora de crise.
Não vejo como esse Gabinete poderá deixar de discutir com a Câmara,
e discutir com os partidos, em primeiro lugar, os problemas legislativos que
estão na raiz de quase todas as grandes soluções que têm de ser propostas para
esses problemas de governo. Para alguns deles será possivel mesmo que a
Câmara dos Deputados, usando dos recursos do Ato Adicional, e nos termos
que venham a ser fixados na legislação complementar, se disponha a conceder
uma delegação legislativa capaz de oferecer soluções prontas. Para outros, pelo
contrário, que se impõe é a elaboração legislativa, através de um debate mais
longo e de maior amadurecimento, porque sem a participação das correntes de
opinião pública, há problemas que verdadeiramente não chegam ao estágio do
alcance das soluções.

o

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illi)- Interrompo V. Ex. a apenas para
prevenir que dispõe somente de cinco minutos para concluir seu tempo.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado.
Desejo também dizer, Sr. Presidente, que, no meu entender, o Gabinete
que se constituir para uma tal tarefa não pode ser um Gabinete formado senão
base de uma solidariedade perfeita dos partidos que se dispuserem a integrá-lo.
Não pode ser um Gabinete formado na base da divisão de área de influência,
nem na base de atribuir apenas a determinadas agremiações partidárias a
responsabilidade da orientação de um setor administrativo.
Todos devem unir-se na responsabilidade de cada um dos setores, e
embora os nomes que o integrem devam sair das fileiras dos partidos, unindo a
competência do especialista à autoridade do politico, é indispensável que cada
um desses nomes conte com a responsabilidade, com a solidariedade, não
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apenas do seu próprio panido, mas de todos os outros, de tal maneira que a
equipe de governo que assim se constitui possa apresentar-se à Nação revestida
da máxima autoridade.
Num pafs, que enfrenta situação tão angustiosa, que não pode mais
conceder aos seus problemas·. um adiamento ou uma transferência para a
responsabilidade de governos futuros, é só na base da solidariedade comum e
da objetividade total da ação empreendida pelo grupo que governa que
poderemos encontrar um caminho e uma solução.
O Gabinete que teria a honra de apresentar à Câmara dos Deputados,
se dela merecesse previamente a honra da investidura, este Gabinete não
haveria de ser um Gabinete partidário no sentido de que surgisse para fazer a
politica de um partido, ou para estabelecer, na mecânica da vida politica da
Nação, um desequilibrio ou uma forma qualquer de balanço de influência ou
de preferências. Seria um Gabinete de responsabilidade conjunta. Seria um
Gabinete, para dizermos melhor, de responsabilidade solidária, e o seu único
compromisso, a sua única verdadeira finalidade seria não trair as esperanças do
povo brasileiro que neste momento sente, através das palavras de todos os seus
representantes nesta Casa ou nos outros setores da vida nacional, que já não há
mais tempo para espera, e que, para defendermos a democracia, para
defendermos ~ paz social, para defendermos a tranqüilidade e a independência, precisamos unir•nos como um só homem em torno do interesse do
Brasil.
Muito obrigado. (Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas. O orador é
cumprimentado.)
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AUMENTO DO FUNCIONALISMO E EMPRÉSTIMO .COMPULSÓRIO

Como Ministro da Fazenda, San Tiago Dantas presta, no Senado, esclarecimentos
sobre o aumento dos vencimentos do foncionalismo público e o empréstimo compulsório
introduzido no projeto da Câmara dos Deputados.

Sessão de 6 de junho de 1963

O SR. PRESIDENTE- Srs. Senadores, neste instante o Senado tem o
prazer de receber S. Ex. a o Sr. Ministro de Estado dos NegóCios da Fazenda, Dr,
San Tiago Dantas, qué veio a este plenârio para fazer exposição de suma
importância.
A Presidência agradece de antemão a S. Ex. a a circunstAncia de se haver
colocado prontamente à disposição dos Srs. Senadores.
Como é do conhecimento do Senado, S. Ex.a disporâ, em sua
exposição, do tempo que desejar após o que, haverá um periodo destinado às
interpelações, no qual cada Sr. Senador poderã falar! Ominutos reservado igual
tempo ao Sr. Ministro para atender às inquirições.·
Durante a exposição, o Sr. Ministro não podeii. ser aparteado, assim
como não poderá S. Ex.a apanear os Senadores, durante o periodo da
interpelação. Assim determina o Regimento Interno.
Tenho o prazer de conceder a palavra a S. Ex. a o Sr. Ministro de Estado
dos Negócios da Fazenda.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
recebi, com grande satisfação e desvanecimento, o convite que me fez
o Sr. Uder do Governo nesta Casa, em seu próprio nome e no de V. Ex.a,
para que aqui viesse prestar alguns esclarecimentos sobre a questão que, neste
momento, o Senado irá debater, do aumento de vencimentos ôo funcionalismo
público e do empréstimo compulsório introduzido no projeto da Câmara dos
Deputados.
Prontifiquei-me a prestar essas informações como o Senado julgasse
mais conveniente- em carãter informal no Gabinete de V. Ex. a, Sr. Presidente,
perante qualquer das Comissões da Casa ou neste plenârio. Recebi como
distinção pessoal, que agradeço, haver V. Ex. a optado pela terceira alternativa,
dando-me novamente oponunidade de dirigir a palavra a esta alta Casa do
Congresso Nacional.
Aqui estive no mesmo dia em que regressei dos Estados Unidos, para
fazer ao Senado uma exposição e uma prestação de contas das negociações
entre os Governos brasileiro e none-americano, visando ao reequilfbrio de
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nossa balança de pagamentos ·no corrente ano e nos anos próximos. Recordome· de que as últimas palavras que tive oportunidade de proferir, naquela
ocasião, versâ.ram justamente sobre o aumento de vencimentos do funcionalismo e sobre a preocupaçlo do Governo com os efeitos inflacionários que
poderiam decorrer da medida se ultrapassãssemos os tetos previstos na
proposta inicial.
Sabe V. Ex.• e sabe o Senado da dificuldade, do esforço que o Governo
vem empreendendo para conter a expansão dos meios de pagamento no Pais e,
desta forma, eliminar, dentro do mais cu.rto prazo, os fatores inflacionários que
ainda vêm do passado e que até hoje, no meado do ano, ainda fazem sentir seus
efeitos sobre a alta do custo de vida e sobre a elevação da média geral dos preços.
Estamos em junho. O esforço do Governo, para conter a expansão dos
meios de pagamento foi, até este instante, coroado de pleno êxito. No primeiro
dia deste mês, quinto dos doze do ano,dnhamos apenas emitido quinze bilhões
de cruzeiros, o que correspondia às previsões do Plano Trienal. E esses quinze
bilhões tinham sido trazidos à circulação e a ela incorporados, praticamente, no
último mês do perlOdo, já que uma pequena emissão que havia sido necessária
no mês de marçq no momento da crise que agitou as principais praÇas do Pais,
havia sido prontamente reabsorvida.
Esse esforço ainda não foi capaz de modificar substancialmente a
tendência que a inflação imprimiu às nossas condições econômicas nos últimos
meses do ano passado, quando apenas no espaço de 60 dias, tivemos uma
emissão de mais da noventa bilhões de cruzeiros sobre um total de cento e
noventa e quatro bilhões que havia sido a emissão de todo o ano.
Esse fator inflacionário não desaparece rapidamente da economia de
um pais. Seus efeitos continuam a surgir naqueles setores até os quais a onda
monetária se vai propagando. Mas é inegável e tem sido observado mesmo
pelos crlticos mais severos da nossa politica financeira, que uma importante
modificação da expectativa já se produziu, nestes meses, na economia do Pais.
Aquela expectativa de altas condnuas e descontroladas desapareceu. Uma certa
expectativa de contenção criou até, em alguns setores industriais, preocupação
com a queda do volume de negócios. As medidas de disciplina do crédito,
tomadas com todo o rigor no Banco do Brasil, chegaram a precisar de
reajustamento, para que alguns setores da produção não sofressem as conseqüências demasiado drãsticas, de uma brusca mudança nas condições excessivamente livres em que operavam. E a verdade é que um sentido de préestabilização instalou-se na economia do Pais, permitindo-nos prever, não direi
com otimismo, mas com fundadas esperanças, o êxito do programa do
Governo de controle da inflação no curso do corrente ano.
É certo que muitos algarismos do Plano Trienal terão de ser revistos e
estão sendo revistos. Nlo nos esqueçamos de que o Plano Trienal foi elaborado
nos últimos meses de 1962 e que os algarismos com que lidou o projetista foram
principalmente aqueles que vigoravam até o mês de outubro, aproximadamente. Novembro e dezembro influíram pouco nas previsões do Plano, e
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foram, precisamente, os dois meses durante os quais mais se controlou o
processo de ampliação de meios de pagamento, de tal sorte que foi excedida a
previsão de cenos índices de aumento de custo devida com que o Plano Trienal
contará, porque os algarismos de janeiro, fevereiro, março e abril não
corresponderam à curva que se vinha esboçando até outubro, mas foram
influenciados pela rápida elevação dessa curva em novembro e dezembro,
fatores que não tinham podido ser oponunamente bem computados. Dai a
necessidade de alguns reajustamentos, dai a modificação de algumas previsões.
Creio, porém, poder dizer ao. Senado da República que não devemos
ver; nesta surpresa, uma razão de quebra de confiança no Plano e na politica de
contenção do Governq porque justamente uma característica essencial de todo
o planejamento é que ele seja constantemente confrontado com dados da
realidade e que se possa, por uma correção que às vezes é de cada mês,
introduzir aqueles elementos capazes de manter o Plano dentro da objetividade
e de orientar a ação do Governo para que não haja surpresa. Surpresas no plano
econômico e financeiro não estamos tendo. O Governo está conduzindo as
finanças do Pais dentro das previsões estabelecidas com cautela e confrontos
constantes com a realidade..
As emissões feitas diante de fatos consumados, os atos em que a
deliberação já nada mais era do que a homologação de um estado de coisas, não
se têm verificado. Estamos praticando os atos que prevÍamos e corrigindo as
nossas previsões com a antecedência necessária para podermos evoluir.
No terreno cambial tivemos mesmo melhorias superiores àquelas com
que contávamos, e, hoje, se me pudesse deter mais longamente nesse aspecto do
problema, já poderia anunciar ao Senado as perspectivas de orçamento cambial
mais favoráveis do que aquelas que aqui detalhei ao relatar as negociações
havidas nos Estados Unidos.
É verdade que o Governo brasileiro ainda não tem os problemas da
balança de pagamentos inteiramente resolvidos. Anunciei ao Senado que, no
mês de junho, teríamos de enfrentar a questão dos nossos débitos com o Fundo
Monetário Internacional e que, depois de enfrentado esse problema, acertariamos discussões com os países europeus, para negociar novos créditos stand
by semelhantes aos que nos concederam em 1961.
O primeiro passo foi dado com pleno êxito. O Fundo Monetário
Internacional, como é do conhecimento de todos, examinou a marcha da nossa
economia e, sem pronunciar-se sobre o conjunto do Plano Trienal, não teve
dúvidas, entretanto, em nos dar acesso à quinta quota de crédito, por
unanimidade de votos na sessão de ontem do seu Conselho Diretor, o que nos
assegura os recursos necessários para equilibrar pane da nossa balança de
pagamentos referente a esse organismo internacional.
Daqui partiremos para negociações com os países europeus e novas
negociações com o Fundo Monetário, visando já agora às negociações de
créditos stand by que possamos empregar em áreas diferentes das do nosso
compromisso com o próprio Fundo.
168

l

Ou~o pensar, por isso,

Sr. Presidente, que nesta segunda oportunidade
de vir a esta Casa, como Ministro da Fazenda, posso dizer, de consciência
tranqüila, que· a politica de contenção financeira vem sendo executada
satisfatoriamente.
Não pretendo anunciar milagres ou resultados maiores do que os
atingidos, mas penso que estamos no caminho do reequilibrio, vivendo as ·
dificuldades dessa hora de reequilibrio, dificuldades conhecidas, comentadas e
analisadas pelos tratadistas familiarizados com os fenômenos que acompanham a fase de pré-estabilização. Indústrias e empresas que vinham trabalhando sob a excitação das demandas ocasionadas pela inflação, ao verem uma
excitação reduzir e mesmo desaparecer, necessitam adapta.l'-se à realidade e
encontram dificuldades, sobretudo porque todas elas, no calor da inflação,
vinham trabalhando com escassez de capitais de giro próprio, apoiando-se,
exclusivamente nas sucessivas ampliações de crêditos bancários.
Isso mesmo que alarmou, entretanto, as praças de São Paulo, do Rio, de
Belo Horizonte e outras praças do Pais nos meses de abril e maio, já parece, neste
momento, bem mais compensado e amortecido. o pretendido desemprego
maciço com que ameaçavam a politica do Governo, há dois meses, revelou-se, a
um inquérito realizado pelo próprio Ministério do Trabalho. muito menor do
que os algarismos que eram, algumas vezes, utilizados para obter modificações
de tratamento bancário num momento. diflcil, de transaçlo. A verdade é que
estamos assistindo a uma redistribuição de forças, a uma reacomodação que
ainda levará algum tempo., mas cujo prêmio, estou certo, será a criação das
condições de estabilidade necessárias para um surto autêntico de desenvolvimento.
Digo um surto autbltico de desenvolvimento, porque o desenvolvimento
fomentado pela inflação, este, creio, podemos dizer, já cumpriu no Brasil a sua
trajetória; já passou daquela fase inicial em que algumas excitações benéficas
permitem uma boa orientação dos investimentos públicos e privados, e entrou
na fase grave, na fase critica em que os altos custos da produção obrigam a
desvalorização sucessiva da moeda e conduzem o Pais a um regime de
sacriflcios que as empresas já não podem mais suportar, e acabam desenhando
um panorama que se parece bastante com o da depressão. Pois, por um desses
paradoxos, a inflação nos seus estágios mais graves oferece um panorama bem
semelhante ao das épocas de recesso econômico.
Por tudo isso, Sr. Presidente, é que julgo de meu dever, neste momento
em que nos preparamos para votar este Projeto n. 0 31, de 1963, trazer ao
Senado, como Ministro da Fazenda, uma palavra de apelo em torno dos
recursos não-inflacionários que procuramos introduzir no Projeto da Câmara
dos Deputados, para financiar o excesso acima de 40%, que acabou sendo
incorporado ao aumento do funcionalismo.
Bem sei que o aumento de 40% tornou-se pequeno ao ser comparado
com os aumentos efetivos verificados no custo de vida, no perlodo decorrido
desde o último reajuste de vencimentos.
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A previsão do Plano Trienal era a de que o aumento do custo de vida
seria de 40%. Mas a aç1o daqueles fatores a que me referi, desencadeada em
novembro e sobretudo, em deze.mbro, quando os cálculos do Plano Trienal já
estavam prontos e até impressos, fez com que o aumento do custo devida, nos
primeiros meses deste ano, ultrapassasse as previsões supostas. Por isso,
encontrou-se que estava em torno de 60% a majo.-ação de custo de vida
efetivamente realizada.
Se pudéssemos ter mantido o aumento de vencimentos do funcionalismo na ordem dos 40%, criando para essa classe, a cujacooperaçlo tanto deve
o Pais, um periodo de sacriflcio a ser corrigido mais adiante, certamente não
teriamos necessidade de pensar em nenhuma forma de. provisão de recursos
não-inflacionários porque, nos cálculos do planejamento financeiro, o aumento do funcionalismo até 40% estava computado.
O aumento para 70% a que afinal chegamos nos reajustamentos
sucessivos criou-nos a necessidade de um suprimento a mais, que s6
poderemos encontrar em três formas. Não se abre. diante de nós, o caminho
de uma quarta.
Primeiro, em recursos obtidos por via de empréstimos, ainda no
corrente exercício.
Não desconhecemos as discussões juridicas que se travam sobre o
empréstimo compulsório, para saber se nele prevalece o caráter de um tributo
ou o caráter de uma transaçlo; mas, deixando de lado essa discussão para olha,r
apenas o aspecto financeiro da questão, o que se procurou através de um
empréstimo, foi retirar da própria economia nacional recursos com que fosse
possível fazer frente aos novos encargos criados para a União.
A segunda soluçlo seria, simplesmentc;agravar o plano de economias
que está sendo aplicado pelo Governo. Devo dizer que esta solução é possível,
mas que representarã. certamente, um tão pesado estimulo à diminuiçlo de
iniciativas, se refletirá de maneira tão negativa no esforço de desenvolvimento
executado paralelamente ao esforço de contençlo, que o resultado global na
economia do Pafs será extremamente desfavoráveL Acredito que acentuariamos
condições de recesso no quadro da economia brasileira, de hoje, e que seriamos
obrigados a suspender o andamento de certos empreendimentos públicos já
selecionados, como aqueles que o Governo não pode deixar de levar adiante no
quadro atual do fortalecimento da nossa infra-estrutura econômica. Teriamos,
então, de pensar em cones naquilo que é possível conar. E como sabemos que
não é possível conar nas despesas fixas da União, os cones iriam recair sobre os
investimentos feitos à custado Tesouro. Iam ser os nossos projetos siderúrgicos,
os nossos projetos rodoviários, as obras que estamos executando em alguns
setores, com imediata conexão com o desenvolvimento do Pais, as que teriam
de ser interrompidas, para fortalecermos, de outro lado, o poder de consumo
do povo, através do aumento de recursos postos à disposiçlo do funcionalismo.
Como politica econômica, creio não haver dúvida alguma em afirmarse que esta seria desastrada, porque estariamos numa quadra em que
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preci$arlamoJ con<;iliar 1- estabili~e com o 4esenvolvimento, recilJZindo
esforço que .po4emos fazer. para ~~egurar a taxa do ~c;senvolvimento, ao
mesmo teinpo que.au_men&a.riamos a capacidade d.e consumo do povg, o poder
de procura nas mãos. de uma das cla$ses .que maior influência exerce sobre o
padrlo médio de vida do povo.
.
É sabido que desenvolver um pais é aumentar a sua qtpacidade de
investir e conter a sua c.apaci~e de consumir. Não se desenvolve· um pais senlo
cons~indo que.. da riqueza que ele. pra,du~. tpdos os anos, aumentç a
quantidade destinada, à~:eaplicação produtiv~aumente a cota que investe, para
produzir mais e melhor, e diminua, por conseguin~ a propensão a consumi~,; a
acentuar a demanda dos bens e serviços existentes no Pais. Se, agora, para
atendermos a este íf,umellto de vencimentos fôs~J;J.lQ~simplesmente, cortar nas
despesas que representam investMilentos à c~s~ do Tesouro, estariamos
fazendo a politica oposta à do des,envplvimento, estariamos diminuindo ~cota
de reaplicação, a cota de investimentos que o P~s,está.e111 condições de realizar,
e estariamos aumentandO:.a propensão a~On$umir, estariamos robustecendo o
pod" .de demaada dentro do Pais, valeJlizer, .estariamos ~otanclo a politica
contrária à aceleração do desenvolvimento llíf.cional.
Resta. finalmente, Sr. Presidente, a. t«p:j_~ forma de financiamento
deste aumento: e a emissão pura e simples,. a criação de papel moeda
com
esse pélpel moeda novo, .~dermos ao~ento, que decorre daelevação,.para
7096.dos tetos inicialmente estabelecidos em 4096,
Não insistir(i nos cálculos e nosaJ.gari"nos._ O. Senado os conhece, bem
como a Câmara dos Deputados, através ,de suas Comissões téc;nicas, pois os
estão estudando. Q).lero a~pas ~ien~ que, na fase da vida econômica
brasileira em·que esta.mos, não é ap~. o S~do que sabe•. não é apenas a
Câmara que. sabe, é todo o povo br.;uileiro, que não ignora que a emissão é
também uma fonna de fazer um empréstimo compulsório.
A emissão não é gratuita. A emissio não. é uma forma de criar dinheiro
que alo custe nada a ninguém. Se o {osse llão, teri~os motivos para aumentar
sb- 7096. Poderiamos aumentar 200 ou. 80096, se não custasse nada a ning1.1ém
distribuir melhor nlvel de vida à custa do. papel moeda,. e não terlamos razão
para deixar de s~ir esse camin}lQ. A verdade é que a emisslo,gerando um
aumento dos meios de pagamento no Pab, estabelece 4esproporção com o
aumento de bens e serviços, que no ,mesmo ~Iiodo, se não é capaz·de realizar,
determina, através do encarecimento da vida generalizado, um seqüestro
indireto dos· beneftcios que essa mesma emissão pretendeu, nominalmente,
outorgar.

Pa.ra.

i

t

Q.ue espera o· Governo obter com esse empréstimo compulsório,
digamos de 50 a 60 bilhões de cruzeiros que tivermos de emitir, para atender a
esses 50 ou 60 bilhões de cruzeiros que não entrarão por uma via nãoinflacionária?
·
Das duas, uma: ou teremos ~e emitir os 50 ou 60 bilhões de cruzeiros,
efetivamente, ou poderemos emitir um pouco meno~ porque o dinheiro volta,
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dentro da sua circulação normal, aos bancos, e poderá ser empregado mais de
uma vez. Mas isto apenas significará que houve maior velocidade na circulação
da moeda; e tanto nos faz, para apreciar o fenôinêno inflacionáriÓ, tomar a
quantia integral como se ela circulasse uma só v~z ou tomar uma parte dessa
quantia e afirmar que ela tem um multiplicador graças ao qual a expansão de
meios de pagamentos é idêntica.
Podemos, portanto, estimar que, se ocorrer uma emissão adicional de
50 a 60 bilhões de cruzeiros ou um aumento dos meios de pagamento do nivel
de 50 a 60 bilhões de cruzôros, teremos, por conta dessa emissão, um aumento
do custo de vida que variará entre 6 a 10%, atribufvel exclusivamente a essa
emissão.
Q..ue representa esse aumento do custo de vida, pergunto eu ao Senado,
· senão alguma coisa que retiraremos dos ordenados, dos salários, das rendas de
todos, sem as formalidades de um empréstimo ·compulsório, mas com as
mesmas conseqüências econõmicas?
Representa encarecer a vida, elevar o nive1 geral dos preços; redunda,
economicamente, no mesmo que manter o nivel do custo de vida e dos preços
um pouco mais baixo e retirar parcelas determinadas da renda que se encontre
em mãos dos diferentes indivfduos. A diferença entre um processo e outro
reside em que, se escolhermos o caminho da emissão e criarmos esses meios de
pagamento novos, esse encargo, que poderá ser de 6 a I 0%, cairá indiscriminadamente sobre o Pais; atingirá os que podem e os que não podem pagar;
golpeará com a mesma taxa os que se encontram nos niveis mais elevados de
renda e os que se encontram nos mais inferiores.
O que há de terrivel na inflação, o que há de odioso nela, socialmente, é
que a inflação não é discriminatória. Ela atinge, por igual, situações económicas
e sociais diferentes. Desse· modo, impõe sacriftci!JS maiores aos que menos
podem suportá-los e menores aos que mais facilmente os suportariam, àqueles
que ela às vezes, eventualmente, até beneficia.
Se caminharmos para uma solução que signifique a supressão do
empréstimo compulsório sem termos outros recursos não-inflacionários- e eu
sinceramente, não os vejo diante de mim- estariamos escolhendo o caminho da
inflação. Esse caminho estará sendo escolhido conscientemente e nós marcharemos então para criar no Pais um aumento adicional do custo de vida que nesta
taxa que esbocei - de 6 até o máximo de I 0% - atingirã, por igual, a todas as
classes sociais.
Se consultarmos o projeto e formos à tabela do empréstimo compulsório, que ele encerra, verificaremos que as taxas imaginadas para esse
empréstimo compulsório são muito inferiores e esse nivel e se distribuem, em se
tratando de rendimentos oriundos do trabalho desde o nivel de 2% até o nivel
máximo de 5%, sendo de notar que mantém a isenção até o nfvel de setecentos e
quatro mil cruzeiros por ano. Vale dizer que as classes mais pobres da sociedade
não serão atingidas pelo efeito do empréstimo compulsório. Aqueles que se
encontram nos niveis de renda mais baixos serão alcançados com 2%, 2,8%,
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2,38% e 2,63%; a classe de rendimentos mais elevados, a dos que percebem mais
de dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil cruzeiros por ano, será
alcançada em 5%, àinda menos do que o encarecimento geral de vida fatalmente
provocado por essa emissão.
Não creio nos seja possível, na fase de consciência dos fatos econômicos
que hoje já ê nossa obrigação ter, lançar, indiscriminadamente, sobre o povo, o
efeito de uma emissão adicionai·· como essa a· que me referi, em vez de
preferirmos seguir uma escala crescente que, a quem mais atinja, ainda atinge
menos que o risco do encarecimento geral de vida, provocado pela emissão.
Q.uanto aos rendimentos não oriundos do trabalho, portanto, não
classificáveis na cédula C, isto é, aqueles que provêm de lucros, aqueles que
provêm de outras formas de atividade econômica, aí se admitiu uma escala mais
fone, que começa em 4% e atinge a lO%, no nivel de dois milhões, duzentos e
oitenta e cinco mil cruzeiros em diante. Ainda esses 10% ombreiam com os
efeitos da inflação. E se hã alguém que venha a ser atingido mais fonemente, são
aqueles que, além de terem seus rendimentos, principalmente oriundos de
outra fonte que não o trabalho, ainda são contribuintes do imposto de renda em
virtude de possuírem ações ao portador, de terem remessas a efetuar para o
estrangeiro, enfim; de estarem nessas categorias contempladas na lei de
rendimentos tributados na fonte.
Creio, Sr. Presidente, que são estas as palavras que eu tinha obrigação
de dizer ao Senado, no momento em que ele discute, com sua sabedoria, com
seu patriotismo e amplo conhecimento da realidade nacional, matéria de tanto
vulto e tão decisiva para o êxito da politica de contenção financeira que
pretendemos levar adiante.
Poder-se-ia aventar a hipótese de não ser preciso emitir nem tampouco
fazer empréstüno compulsório. Seria um otimismo um pouco exagerado, um
otimísmo que, se tivesse fundamento, deveria constituir razão de júbilo para
todos nós.
Temos, é ceno, a esperança de que a arrecadação de tributos, no
corrente ano, ultrapasse. as estimativas contidas no Plano Trienal, mas este
aumento, que acreditamos possa ser substancial, servirá apenas para nos
permitir corrigir as altas de preço que ainda teremos de sofrer no corrente ano,
nos diferentes programas de investimentos do Governo e no custeio de seus
serviços e talvez nos permita segundo pretendemos, a revisão cuidadosa, no
segundo periodo do ano do Plano de Contenção para liberação de algumas
verbas cuja indisponibilidade foi decretada, com grande sacriflcio e pesar
daqueles que elaboraram o Decreto de Contenção. Refiro-me a verbas ·do
Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e Cultura, diretamente
relacionadas com problemas de saúde pública e de educação do povo brasileiro
para as quais devemos preferencialmente voltar a nossa atenção se dispusermos
de fato, de reeursos adicionais inesperados que nos permitam uma revisão.
O sacri6cio dessas verbas não seria tamb&n, de modo algum, justificável.
E estariamos fazendo um câlculo francamente otimista- e ouso dizer fantasioso
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- se pretendêssemos que as despesas da arreçada.ç1o pudessem ser de tal
natureza que um aumento de despesas, ~orno este, nlo precisasse de cobertura.
através de emissões decretadas pelo Poder Público.
Estas, Sr. Presidente as razões que eu queria alinhar perante os Sr~.
Senadores, para justificar a medida. Creio que elas nlo seriam completadas se
eu não acrescentasse, ainda, pequena explicação sobre a técnica adotada no
projeto1 com relação à destinação do empréstimo compulsório.
Financiar com um empréstimo compulsório despesas permanentes de
pessoal não constitui, como é sabido, boa técnica fmanceira. Pelo contrário, o
que se prefere é financiar investimentos com empréstimos; e despesas
permanentes, despesas correntes de pes_soal,de custeio, com ttibutos. Porisso,
procuramos adotar uma técnica que, em vez de destinar o empréstimo
compulsório diretamente ao pagamento do aumento de vencimentos, leva esse
empréstimo para a área dos investimentos, permitindo-nos retirar, por um
acréscimo no Plano de Contenção, recursos orçamentários ordinários para
cobertura do aumento acima de 4096.
Então - vamos dizer, em termos simplificados - acrescentariamos no
Plano de Contenção uma contenção adicional, suficiente para cobrir o aumento
de vencimentos agora decretado.. Com isto, estaríamos retirando recursos de
onde? Do financiamento dos investimentos que se fazem à custa do Tesouro.
Para esses investimentos à custa do Tesour9 é que canalizarfamos o empréstimo
compulsório, obedecendo a uma técnica financeira melhor, mais adequada; e,
com isto, abrirfamos algumas perspeCtivas novas, muito interes~tes para o
Pais.
Em que consistem essas perspectivas? Consistem em criar, pela
primeira vez, no Brasil; um Fundo Federal de Investimentos na infra-estrutura,
em empreendimentos públicos rentáveis, de modo a canalizarmos a capacidade de poupança do povo brasileiro para essa forma de atividade, necessária,
essencial, ao desenvolvimento orgânico e programado. Cada um que, através
do empréstimo compulsório, levasse seus recursos para o Governo, saberia que
se destinavam a ser aplicados num Fundo com o. qual se financiariam
empreendimentos públicos rentáveis. Vale dizer que r.etirarfamos daf aquilo
que todos conhecemos e que hoje representa, apenas, um õnus sobre o Pais.
Procurarf~os, assim, levar para a área dos empreendimentos indus.ttiais
ordinariamente rentáveis, ou que virão a sê-lo quando estiverem em pleno
funcionamento,. os recursos novos que estaremos. cap~do agora.
.Por isso, imaginamos que o empréstimo.: em vez de ser, apenas, de um
ano, o fosse de dois. Corrigirfamos, com isto, as dificuklades que teremos, no
ano próximo, para a disciplina do déficit orçamentário e permitirfamos qqe este
Fundo se, robustecesse e desempenhasse pap~t importante na expansão da
economia do Pais, tomando-se o grande canal através do qual a capacidade de
poupança do povo se canalizaria para esse setor de; atividade básica.
O empréstimo seria reembolsável dentro de certo pr~o. Mas qualquer
daqueles que o tivesse financiado poderia optar J>(lio recebimento de quotas de
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participação no Fundo que, constituiri~ ações representa.tiviU de um conjunto
de inv~timentos oficil!,is e que poderi~ valorizar-se através de dividendos a
serem distribuídos, no futuro, a seus .portadores.
Desta forma, o empréstimo ,compulsório, em vez de se tomar apenas
um expediente mom~ntâneo para corrigir um estado de coisas entra no quadro
geral de uma politica,d~ disciplina do investimento público e de uma associação
de todo o povo ao esforço para o desenvo~vimento da infra-estrutura básica do
Pais.
Este o pensamento a que obedeceu a emenda que, hoje se encontra
·
consolidada no projeto sujeito a apreciação do Senado.
Tenho aqui comigo, assistindo a esta exposição, os assessores do
Ministério da Fazenda que acompanharam e continuam a acompanhar o
esforço de elaboração legislativa, pondo-se à disposição dos Srs. Senadores para
todos os pormenores técnicos que o ca.So requeira. Estão eles, portanto, à
disposição dos Srs. Senadores na medida em que a opinião de qualquer deles se
fizer necessária, pafa esclarecer os aspectos que eu mesmo não poderei
esclarecer, no curso das respostas que terei a honra de dar a todas as questões
que me forem formuladas pelos Srs. Senadores.
Encerrando estas palavras, Sr. Presidente, quero agradecer, mais uma
vez,aos Srs. Senadóres pela atenção com qúe fui ouvido, e pelo honroso convite
que me ofereceu·a oportunidade desta exposição, afirmando ainda que nada
inspirou o Governo, na propositura deste empréstimo compulsório, senão do
desejo, primeiro, de preservar ó êXito da politica de contenÇão financeira, como
base de um desenvolvimento Orglnico do Pais; segundo, de evitar que o reeurso
à emissão represente uma forma de prejuízo mais generalizada e mais injusta,
recaindo sóbre toda·a sociedade, em nfveis provavelmente maiores do que as
condições rindicadas.
Finalmentt; dirigi este expediente para a construção de um sistema de
uso permanente,' q\le possa robustecer a iniciativa polftica nos setores de
atividades básicas do Pais.
Muir&obrlgado. (Muito bem;· muito bem. Palmas prolongadas;)
O SL PRESIDENT,E - De, acordo com o Regimento Interno, cada
Senador ~rt de 10 minuto$, impron:ogáveis,,parainterpelar S. Ex.•, o Sr.
Ministro San Tiago Dantas.
Es~ inscrito em pn~eiro lugar o nobre Senador VasconçelQs Torres, a
quem dou a palavra.
O Sr. Vasconc,{os Torru- •Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro, é
redundância di~se que o Professor San San Tiago Dantas é brilhante.

A causa mais irigtata ganha um colorido especial através da palavra
fácil, exuberante e enéalítadora desse grande mestre do Direito, a quem tanto
admiro e a quem louvo pelos seus esforços no Ministério da Fazenda, para
resolver as intrincadas ·quest6es econômicas da nossa Pátria..
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S. Ex.• nos encantou com a segurança da sua expbsição. De pronto, Sr.
Ministro, quero deixar bem clara a minha dúvida, sobre a constitucionalidade
desse empréstimo compulsório, a V. Ex.• mestre e jurista. Por esse aspecto foi
bom que não se aprofundasse e, de relance,· deixasse mesmo pairando no ar
uma suspeita sobre a constitucionalidade dessa e'menda.
Sr. Ministro, dando que se vai obter essa soma de dinheiro através de
recursos não-inflacion!rios - e, permita-me, data venta, que o diga, uma idéia
muito engenhosa- dando que se possa argumentar com aqueles três itens que
V. Ex.• abordou, e que são os seguintes, para que o aumento ao funcionalismo
seja concedido: primeiro, seria justamente esse empréstimo compulsório no
corrente exerdcio e, pela estimativa de V. Ex.•; o Erário iria beneficiar-se
com cerca de sessenta bilhões de cruzeiros. Não aprovado o empréstimo
compulsório, V. Ex.• teria de agravar o Plano de Economia, o que, evidentemente, criaria uma situação embaraçosa, embora, meu caro Ministro,
lhe possa dizer que esse Plano de Economia exi$te, que o Orçamento que
votamos tem sido uma ficção, não àpenas para· as obralÍ que consignamos e
desejamos ver construidas, como, por exemplo, para hospitais para os quais as
verbas consignadas não do pagas.
Poderia citar o caso de um hospital DC? :meu Estado - o Hospital
Antônio Pedro- prestes falir, porque tem verl~as CÔnsignadas no Orçamento e
estas não são pagas pelo Ministério da Fazenda.
A outraalteinativa seria a estrada larga e inconveniente da emissão pura
e simples que V. Ex.• focalizou com muita segurança.
Mas, Sr. Ministro, dando que a explanaçla de V. Ex.•, tão brilhante,
seja acolhida- e certamente o será, porque na Clmara dos Deputados já o foi-,
perguntaria, então: por que o empréstimo compulsório somente sobre o
aumento do funcionalismo? Por que, Sr. Ministro, sabendo-se que o reembolso
desse empréstimo será diflcil? Com o otimismo de V. Ex.•, com esse salutar
otimismo que nos faz esquecer, por um instante, .a dramática e calamitosa
situação que esse pais vive, e com o qual por duas horas V. Ex.• injetou no nosso
lnimo uma dose de compreensão, V. Ex.• nos abre perspectivas luminosas.
V. Ex.• tem o dom fabuloso da palavra. Abro um parêntestrpara declarar que V.
Ex.• é admirado por todos os setores da opinião· pública Diz~ se à boca pequena
que- seja qual for a dificuldade da causa que V. Ex.•:defenda- quando V. Ex.•
fala, convence. A quedo é não deixar V. Ex.• falar,:porque, senão,convence.

a

(Riso.)

Mas, apesar do dom fabuloso da sua palavra e de todo o seu otimismo,
V. Ex.• não me fart acreditar que esse empréstimo ~rá pago normalmente. V
Ex.• conhece aquele recurso do "exerdcio findo", da "divida flutuante" e de
"restos a pagar". No fim do ano não está ele consigna4o na folha de pagamento
do funcion~ismo e este não vai receber, de maneira nenhuma, o dinheiro que
pagou contra a sua vontade. Dinheiro muito importante no momento, no
futuro não, porque o aumento de 70% já não atende às necessidades do
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funcionalismo e V. Ex. a não conseguiu deter a alta do custo de vida. V. Ex.a
chamou ao seu Gabinete os gros bonnets da indústria automobilisúca e de outras
indústrias e pediu-lhes, patrioúcamente, que não majorassem os preços dos
seus produtos. E a indústria automobilisúca acaba de aumentar em 15% os
preços dos veiculas fabricados no Brasil e para tristeza nossa, sem dados de
custo de produção e sem que ninguém a fiscalize nem a outras indústrias neste
país.
Neste caso, louvo a atitude corajosa de V. Ex. a que, lidando com esses ·
homens, lida com boa fé. Mas todos sabem que a ganância irrefreada desses
industriais tem sido responsável pelo estado calamitoso em que vivemos.
Sr. Ministro, acho que V. Ex. a, advogando o emprésúmo compulsório,
não o está fazendo para si. V. Ex. a estudou o assunto com seus assessores. Mas,
para encerrar minha interpelação, perguntar-lhe-ia: por que só em cima do
funcionalismo? Q,ueria convocá-lo ao debate, a fim de que V. Ex.a se
pronunciasse, neste momento e cenamente depois orientasse as bancadas que
apóiam o Governo nesta Casa, sobre a emenda adiúva ao art. 62, que estudei e
para a qual solicito o apoio de V. Ex. a, no senúdo de que esse emprésúmo
compulsório recaia também sobre outras enúdades, no caso de ser ele aprovado
·
para o funcionalismo.
A idéia que tenho, na interpelação que faço ao digno e brilhante
Ministro, é a seguinte: 5% sobre a economia conseguida pelas entidades
importadoras com a redução e a isenção de tarifas alf;mdegárias; 2% dos
créditos obtidos das enúdades governamentais brasileiras, pelas empresas que
têm o seu capital social; com parúcipação estrangeira, superior a 50%.
É que, Sr.. Ministro, se vamos úrar do funcionalismo o dinheiro dado
pela União, também devemos búscar recursos em empresas que recebem
dinheiro da União e favores de toda ordem e que não revertem em beneficio do
País, mas exclusivamente para a economia particular. Essa é uma idéia que
talvez venha praticar jusú~ e não discrimine, neste empréstimo compulsório,
marc;tdamente o laborioso funcionalismo da lJ nião.
As vantagens obúdas por enúdades importadoras com isenção de
direitos alfandegários são, em geral, favores demasiados que o Estado propicia
sem uma contrapanida razoável. Destane, não será demais um retorno parcial
desses favores, sobretudo tendo em vista que se carreiam recursos para
instituição de um Fundo para investimentos de vulto, que muito interessam ao
País. É essa a minha interpelação, louvando-lhe mais uma vez a atitude
democrática de comparecer ao debate espontaneamente. V. Ex. a tem essa grande
qualidade de homem público: não foge ao debate; é centro de debates, e
procura o debate. Ao encerrar a minha interpelàção, quero congratular-me não
mais com V. Ex. a, mas com o Paísporque, nessa nossa tenivel vida pública, os
comentários mais diversos existem sobre um representante do povo ou sobre
um Ministro de Estado. Ouvia falar que V. Ex. à estava enfermo e preocupei-me,
como seu amigo e admirador. Hoje V. Ex.a desmente aqueles que, não
podendo apenas criticar a sua política financeira, já se preocupél111 também com
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sua saúde. V. Ex. a fez aqui um check up magnifico, falando e demonstrando que,
para o bem da nossa Pátria, a saúde de V. Ex.a está muito firme.
E eu digo: precisamos de ouvir essas informações, mas precisamos
tamb~m da saúde de V. Ex.a, para a execução-desses planos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Ministro de Estado dos
Negócios da 'Fazenda.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, Sr. Senador Vasconcelos Torres.
Em primeiro lugar, os meus agradecimentos pelas palavras generosas
que V. Ex.~ meu velho-amigo, teve para comigo. A sua intervenção traduz bem
este sentimento de inquietude que existe no espírito dos homens mais
conscientes e responsáveis do nosso pafs, diante da gravidade da situação
econômica que nos envolve e, sobretudo, diante dos sacriflcios que todas as
medidas de governo, logo que são formuladas, representam para o povo, desde
as classes populares até aquelas que militam nos setores mais variados da
produção.
Creio, entretanto, nobre Senador, que o ponto vital de sua interpelação
choca-se com a amplitude dos termos do an. 61, do Projeto. V. Ex.a teve a
impressão de que o empr~stimo compulsório seria lançado apenas, ou
principalmente, sobre o funcionalismo, quando, na realidade, ele ~ lançado
sobre os contribuintes· do imposto de renda, sobre os que percebem
rendimentos do trabalho, em geral.
Não houve nenhuma discriminação para atingir o funcionalismo em
esp~cie; não houve nenhuma preocupação de tomar um determinado setor da
sociedade para fazer com que ele respondesse mais pesadamente do que o
outro pelo encargo que se pretende criar. Pode-se perguntar por que motivo
não se previu o imposto lançado sobre pessoas jurídicas, ou melhor, por que
motivo não se estendeu o empr~stimo compulsório is pessoas jurídicas.
A razão é de ordem puramente econômica.
As pessoas jurídicas, tudo aquilo que elas recolherem como contribuição, transferem normalmente sobre o público no resultado de suas
atividades. A firma, a empresa que tiver de contribuir para um esforço nacional
com uma quota qualquer suplementar, incorpora essa contribuição ao preço
dos serviços ou das mercadorias. E como resultado, o efeito não ~ aquele que
nós tecnicamente pretendemos atingir. Eis por que fomos procurar o rendimento no momento em que ele se separa - vamos dizer assim - do ciclo
produtivo e é distribuído àqueles que se devem tornar seus proprietários. Por
isso foram as pessoas fisicas as atingidas pela medida.
Os que percebem rendimentos no estrangeiro, o capital estrangeiro,
que recebe sob a forma de remessas os lucros de suas atividades no Pafs, este
capital estrangeiro foi atingido, nos termos do projeto, nas faixas mais altas de
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tributação que o projeto consigna. De modo que nlo há duvida alguma quanto
ao que eu chamaria a eqüidade da imposição do empréstimo.
O nobre Senador Vasconcelos ·Torres levantou duvidas sobre a
constitucionalidade do empréstimo e teve a impressão de que eu as esposava,
porque para elas acenei muito de passagem. Q.uero dizer a S. Ex.• que tive
ocasião de discutir essa matéria na Comissão da Câmara com o eminente
economista e financista que é o Deputado Aliomar Baleeiro. Sustentei ali o
ponto de vista que neste momento repito, de que, no meu entender, não se trata
de discutir se o empréstimo compulsório é, em si mesmo, uma forma de tributo,
uma forma de contrato, questão que pode ter um ceno interesse acadêmico,
mas que, na verdade, escapa ao problema estrito da constitucionalidade. O que
há é que o an. 141 da Constituição, no parágrafo em que prescreveu a norma de
anualidade, referiu-se especificamente aos tributos. O que nlo se pode criar
para cobrar no mesmo ano é um tributo. E nesse conceito de tributo o que entra
são os impostos e taxas a que se refere a Constituição, e que têm a dupla
caracteristica de arrecadação compulsória e de transfer~ncia definitiva para o
patrimônio do Estado.
Se ao empréstimo compulsório falta uma destas caracteristicas, não
vejo como possamos dar uma interpretação ampliativa àquela proibição
constitucional. Tanto mais que a proibição constitucional implica numa
limitação da faculdade de legislar.
O Congresso pode legislar sobre as matérias de sua competência com
toda amplitude, e há limitaÇÕeS a esta liberdade de legislar colocadas na Carta
Magna. Uma destas limitações é aquela da anualidade dos tributos.
Entendo que estender esta limitação ao empréstimo compulsório é
oferecer interpretação ampliativa que nlo consulta o espfrito daquelas restrições.
Por isto - no que me diz respeito - afirmo que não tenho a menor
duvida quanto à constitucionalidade do empréstimo compulsorio, do qual se
tem lançado mão aliás, outras vezes.
Acredito que a ultima palavra sobre o assunto caberá, mais cedo ou
mais tarde, ao Judiciário, e que ela virá ao encontro dos altos e patrióticos
propósitos do Legislativo, quando. tenha institufdo um meio de defender o
povo contra o aumento indiscriminado do custo de vida.
S. Ex.• salientpu bem que a situação é grave: que há verba de hospitais
que não são pagas pelo Ministério da Fazenda -não nego. Não basta haver
verbas ·para haver dinheiro. Verbas significam uma autorização legislativa mas,
se não há dinheiro para atender a essas autorizações, o dever do Poder Publico é
pôr sempre, na balança, os riscos que decorrem de não se valer da autorização e
os riscos que decorrem de fomentar a inflação. E há nfveis de perigo em que o
fomento da inflação expõe tanto a soci~dade nos seus aspectos económicos, nos
seus aspectos sociais e mesmo nos seus aspectos polfticos que as despesas mais
nobres pelos seus fins, que as mais justificadas que as mais autorizadas têm de
ser suspensas, têm de ser proteladas, t~m de ser impedidas, para que se não
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arrisque um bem que a todos envolve que é a segurança da sociedade, da qual a
moeda faz parte.
E é só por essa razão, que há verbas que não são pagas. E V. Ex. a bem
compreenderá o quanto me custa dizer que entre essas verbas figuram algumas
de saúde pública e de educação, pelas declarações que aqui mesmo acabo de
fazer.
No meu entender, qualquer melhoria de arrecadação de tributos com
que contemos deve ser aproveitada para que, na revisão do Plano de
Contenção, o sacriftcio seja menor nesses setores de interesse vital do homem, o
que, entretanto- creio que posso invocar as palavras de V. Ex. a- em nenhum
caso se justifica é que, pelo fato de a situação calamitosa dos preços ainda
subirem e dos esforços do Governo não conseguirem tão depressa quanto
desejariamos conter a ação açulada de tantos fatores, adotemos medidas
inflacionárias cujo único efeito é tornar a solução ainda mais calamitosa; tornar
ainda mais diftcil, senão impossivel, aos Ministros da Fazenda que venham a
ocupar essa pasta, conter uma torrente contra a qual já sabemos que os meios de
que dispomos são débeis, porque quando os aplicamos, logo somos obrigados
a moderá-los para evitar que o remédio proporcionado ao doente em estado já
tão grave não desencadeie conseqüências secundárias tão temíveis como o
processo da própria doença.
E, quanto mais calamitosa for a situação, para usar sempre a palavra de
V. Ex.a, mais teremos nós, os representantes do povo, de medir e medir a
milímetro as nossas responsabilidades como o fazemos no Governo. nesta Casa
e na Câmara dos Deputados, quando adotamos uma medida que pode tornar
essa situação ainda mais calamitosa e ainda de mais diftcil correção.
Agradeço a V. Ex.a as suas palavras e a excelente contribuição que
trouxe através de sua interpelação.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá.
O Sr. Mem de Sá - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro, não
iniciarei a minha interpelação tecendo os louvores e elogios que V. Ex. a merece.
V. Ex. a não os precisa mais ouvir nem eu gosto muito de os formular.
Vou direto às interpelações.
Primeiro, direi a V. Ex. a que esposo, plena, ampla e irrestritamente a
tese de que todas as despesas devem ser cobertas por meios nio-inflacionários
e, portanto, através do recurso à tributação ou ao empréstimo. A forma ilusória
e criminosa da emissão, mesmo a pretexto de promover o desenvolvimento,
redunda na situação a que chegamos e, com isto, fica confirmada a lição da
doutrina e das experiências universais. Concordando, portanto, com V. Ex.a
adianterei, desde logo, que votarei o empréstimo compulsório, mas penso- e
aqui vai a primeira questão - que, nesse empréstimo, reside a fragilidade do
plano do Governo.
Havendo o Governo cedido em elevar o teto, de 40 para 70%, não lhe
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sobrou outra alternativa. como expôs V. Ex.a, senão a do empréstimo
compulsório. Mas a constitucionalidade deste é discudvel.
V. Ex. a com a sua altaautoridade, diz que não tem dúvidas a respeito.
Outros constitucionalistas1 entretanto, a nutrem e, como V. Ex.a mesmo
antecipou, quem terá de resolver, em definitivo, o problema será o Supremo
Tribunal Federal. E é por isto mesmo que votarei, sem constrangimento, o
empréstimo compulsório, acho-o econõmico e financeiramente acertado. O
ponto de· vista constitucional deixo para a competência do Supremo Tribunal
Federal.
Sendo, porém, discudvel, indago: e se o Supremo Tribunal Federal
decidir pela inconstitucionalidade? Estará o Governo, então1 forçado a cair
diante das duas outras fórmulas que V. Ex. a enunciou, e que são más.
Esse, a meu ver, o ponto fraco dafórmula engendrada; e que, apesar da
serenidade intelectual de V. Ex. a a respeito da constitucionalidade, não pode
haver para a N açlo e para o Governo perfeita tranqüilidade sobre o desfecho de
toda a construção.
O segundo quesito da minha interpelação, V. Ex. a o focalizou, mas eu
pediria que· fosse mais explfcito.
Ao que se ouvé, o aumento de despesa decorrente da elevação· ao teto
de 40 para 70% vai a cerca de 80 bilhões de cruzeiros. Perguntaria: qual a
previsão do Governo, com a arrecadação do empréstimo compulsório neste
ano? A taxa de arrecadação, que V. Ex. a citou atingirá o montante do aumento
da despesa ou, ao contrário, que margem ficará reservada para a inflação?
V. Ex. a fez referência. porém, eu peço mais precisão no informe.
A terceira questão, ligada a esta. é que eu desejaria que V. Ex. a
adiantasse alguma coisa ao Senado sobre a marcha da arrecadação nos
primeiros cinco meses e a previsão do aumento de despesas gerais do
Orçamento e mais do aumento do funcionalismo. Em sintese, em face do
aumento da despesa para o funcionalismo e das probabilidades da arrecadação,
se as previsões iniciais do déficit orçamentário se confirmrun ou se agravam.
Terceiro quesito: V. Ex. a acentuou, com muita ênfase e devidamente, a
preocupação do Governo em não reduzir os investimentos infra-estruturais
indispensáveis para manter a taxa de desenvolvimento. Creio que a taxa de
desenvolvimento não será mantida de acordo com a previsão do Plano Trienal.
Creio que todo programa sério, para freiar uma inflação tem, como
conseqüência necessária e fatal, uma queda na taxa de desenvolvimento. É
breve, será de dois ou três anos, será depois largamente compensada. mas é
indispensável a redução da taxa.
Então V. Ex. a acentua a necessidade - e isto é mais um argumento a
favor- de que o Governo não diminua seus investimentos. Pergunto a V. Ex. a se
tem elementos para informar sobre ·a marcha dos investimentos no setor
privado, em face do quadro geral do Pais.
Um recente relatório da Federação das Indústrias da Guanabara
apresenta um quadro muito sombrio a respeito da queda violenta de investi181

mentos no setor privado, mostrando a gravidade da situação, precisamente
quanto ao desenvolvimento, e do futuro próximo.
A quarta questão escapa ao Ministério da Fazenda, mas diz respeito ao
Governo e se reflete em cheio nos planos financeiros do Ministro. Indago de V.
Ex.a se é possível qualquer plano de contenção e de saneamento financeiro,
qualquer plano para harmonizar a estabilidade monetária com o desenvolvimento econômico, dentro de um clima de agitação politica, de permanentes
agitações sociais e, sobretudo, dentro de um clima de greves sucessivas,
ininterruptas. Dentro de um clima politico como o que está caracterizando estes
meses de Governo, é possível qualquer plano sério em matéria financeira?
Eram as questões que desejava formular a V. Ex.•. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o Sr. Ministro San Tiago Dantas.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
respondo, com grande prazer, às questões precisas formuladas pelo nobre
Senador Mem de Sá.
Em primeiro lugar, desejo atenw na delicada questão por S. Ex.a
suscitada sobre a eventual recusa de validade ao empréstimo compulsório
porque o Supremo Tribunal Federal viesse a considerá-lo inconstitucional.
Certamente, em matéria onde, de acordo com as nossas próprias instituições
politicas, a certeza formal, só quem pode dá-la é o Poder Judiciário, de nada
vale, ou, se vale, vale muito pouco, a opinião pessoal de um administrador.
Por conseguinte, devemos contemplar essa' hipótese não apenas e
especificamente em relação a este caso do empréstimo compulsório, mas em
relação a grande número de medidas de governo que, quando adotadas, às
vezes são controvertidas sob o ângulo da constitucionalidade, mas nem por isso
deixam elas d~ ser votadas pelo Poder Legislativo e sancionadas pelo Executivo,
se .esses Poderes estão convencidos de que elas nlo ofendem a Constituição e
consultam os interesses do Pais. Se, entretanto, isso acontecer, nobre Senador,
e se o Governo se vir diante da dupla alternativa- suspensão de investimento no
setor de desenvolvimento ou emissão- a meu ver, a saída que, como Ministro
da Fazenda, tenho obrigação de aconselhar ao Presidente da República, não é a
opção por uma nem por outra dessas fórmulas, mas a combinação possfvel das
duas, para reduzir ao mfnimo o efeito desfavorável de ambas. Se, naquela
altura, a marcha das iniciativas no Pais decorrer de tal maneira, que não pareça
catastrófico suspender investimentos em escala apreciável, pode V. Ex. a estar
certo, e pode esw certo o Senado, de que aconsélharei a suspensão do
investimento, pois considero essencial, para a sobrevivência da economia
brasileira, o problema do reequilibrio monetário.
Acredito que o que nós, hoje, estamos defendendo em nosso pais, em
meio a tantas dificuldades, é aquilo que já uma vez foi denominado "a
viabilidade do }H'-ojeto econõmico nacional".
É o Brasil um pais viável em termos da civilização moderna?
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É um pouco isto o que está em causa no esforço que todos desenvolvemos. Governo e Oposição, pois creio que, para esse alvo, convergimos todos,
na apreciação patriótica da situação do nosso pafs. E, então, não podemos
menosprezar a imponãncia do problema da estabilidade, nem podemos
menosprezar a importância do problema do desenvolvimento, que pode levar
o Brasil a uma queda de ritmo capaz de representar, depois, uma estagnação da
qual não seja fácil essa arrancada a que V. Ex.• se referiu, ao fim de dois ou três
anos. Um pequeno declfnio, um alisamento na curva do crescimento, é
compadvel com nova partida, mais segura e mais constante. Há. porém, certas
quedas na estagnaÇão que slo demasiado perigosas, e estas devemos evitar.
Temos de ir manobrando, vamos dizer, com dois perigos, com dois venenos,
ministrando simultaneamente dois medicamentos. Se ambos produzem males
espedficos, o dever do Governo será procurar aquela dessimetria que lhe
permita reduzir ao núnimo o aspecto das condições desfavoráveis.
Duas outras questões formuladas por V. Ex.• prendem-se uma à
arrecadação e .seu desenvolvimento atual, e outta à maneira como pretenderíamos cobrir a diferença entre o rendimento que o empréstimo compulsório
pode proporcionar e o desembolso que o aumento de 40 para 70% representa.
Com o aumento de 40 para 70 a estimativa do desembolso é de duzentos e dez
bilhões de cruzeiros sobre os 140 que a proposta do Governo admitia. Teríamos
uma diferença de 70 a 80 bilhões, se pensarmos nos 180 referidos anteriormente, e o que imaginamos que o empréstimo compulsório possa dar nos
ruveis atuais, como consta do projeto, está entre 50 e 70 bilhões.
Há. P-Ortanto, um descobeno que pode variar de 1O até 80 bilhões de
cruzeiros, conforme o êxito da arrecadação.
Q..uero dizer aV. Ex.• que, no meu entender, essa diferença poderá ser
absorvida pela expansão da arrecadação, razão por que juntei as duas
interpelações do nobre Senador.
Durante os primeiros meses a reativação da cobrança fiscal em S. Paulo
nos ofereceu um indice altamente interessante, para o imposto de consumo
que, como V. Ei• sabe, é o que mais contribui para as finanças da União.
Chegamos a obter média de desenvolvimento, naquela e:xatoria a mais
importante do Pafs, de 189% sobre a arrecadação do ano anterior.
As previsões do Ministério da Fazenda, na fase atual, não se baseiam,
entretanto, em algarismos· tão otimistas. Acreditamos em que teremos a
possibilidade de, em vez dos 760 bilhões aproximadamente, como se refere o
Plano Trienal, aproximar-nos dos 900 bilhões de cruzeiros.
Se for esta realmente a resultante dos esforços de dar maior eficiência à
arrecadação, poderemos perfeitamente admitir que, nessa margem, haja uma
absorção da diferença entre o que o empréstimo compulsório dará e o que a
majoração representará. E ainda nos restarão os recursos para enfrentar aqueles
dois itens a que me referi- majoração de custo em vários programas da Uniãoe do seu próprio custeio durante o ano, em revisão de algumas verbas
particularmente..criti~, no setor da educação e da saúde.
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Tenho aqui alguns dados que poderão ser úteis, -também, ao esclarecimento da questão. Mas ficarão para depois, porque desejo responder
rapidamente, às outras duas questões, apresentadas por V. Ex.•.
Está ou nlo está caindo o Produto Nacional Bruto?
Todos os dias sele nos jornais que está caindo. já houve até um
articulista que afiançou, há poucos dias, na coluna que mantém com certa
regularidade, que a taxa de queda. do Produto Nacional Bruto, este ano, seri
descendente. Sabendo-se, como se sabe, o quanto ~ diftcil avaliar o Produto
Nacional Bruto - a ponto de ainda agora nlo termos dados seguros sobre o
crescimento do Produto Nacional Bruto no último ano-, observa-se como essas
afirmativas, aqui e acolá, têm caráter polêmico ou, se quisermos, apologético.
Slo feitas para sustentar uma tese, para obter modificações de politica, para
apresentar uma crltica, muitas vezes, sem possibilidade de comprovação.
Não estou convencido de que, no corrente e no pro:ximo ano, que serlo
os anos crlticos do Plano Trienal, tenhamos de enfrentar o problema de uma
queda importante do Produto Nacional. Nlo excluo que possa existir uma
queda resultante de um reajustamento. Mas, quando consideramos a expansão
da área cultivada no Brasil, quando consideramos o que o Banco do Brasil, este
ano, está financiando no setor agricola e no setor industrial, e comparamos
esses dados com os dos anos anteriores, nossa impressão l! ade que nlo haveria
queda imaginada. E então observamos que a queda de investimentos ocorrida,
nestes últimos meses, foi apenas um reflexo da queda de caixa das empresas que
se viram sem capital de giro, que nlo puderam destinar recursos para
investimentos e procuraram reunir o que podiam para recuperar o próprio
capital em movimento, o que, longe de ser nocivo e negativo, ~ salutar e faz
parte do processo de reequilfbrio da economia nacional.
Finalmente, quero responder à sua última ·e sem dúvida mais importante questão, qual seja à de saber se é possfvel levar adiante uma politica
financeira de reequilfbrio, num clima de agitaçl.o politica. Responderei, com
sinceridade, o que considero tão diflcil que às vezes, sou tentado a pensar que l!
impossfvel. Mas logo caio em mim e penso que l! indispenstvel. Nlo temos
outro meio, nobre Senador, porque, se há um risco que hoje eitamos correndo,
em toda a América Latina, um risco que nos rodeia ~ o da tentação de criar,
artificialmente, condições de imobilização do campo politico para operar,
então, as reformas econômicas. A idl!ia de operar as reformas econômicas
debaixo de anestesia politica é, hoje, podemos dizer, uma constante do
panorama politico daAmmca Latina.
Temos de pensar no que lograram fazer as nações mais amadurecidas
da Europa Ocidental, quando se viram a braços com uma crise inflacionária de
gravidade compari.vel à nossa e lograram recuperar o seu equilibrio, estabilizar
a sua moeda e partir, de novo, para um desenvolvimento orgânico que excedeu
a todos os antecedentes e ultrapassou todas as expectativas sem terem tido
necessidade de coarctar as liberdades politicas e retirar á.livre manifestação das
aspirações sociais. (Muito bem!) Creio que este é o nosso desafio. t o que vamos
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mostrar; se somos capazes de realizar ou nlo; se seremos capazes de pôr a nossa
economia em ordem,· de disciplinar as nossas finanças e de restaurar a nossa
continuidade, num processo econômico de desenvolvimento ameaçado de
colapso pela inflação, sem precisarmos interromper, por um só dia, o
funcionamento das nossas instituições politicas, a vigência das nossas liberdades públicas, a continuidade da vida representativa que, hoje, estamos
praticando e sem precisarmos, tampouco, levar à praça pública processos de
coação com que se procura, muitas vezes, impedir a livre manifestaÇio da
opinião popular. (Palmas.)
Q.ue a luta é extremamente diftcil, nobres Srs. Senadores, creio que
nenhum de nós tem a menor dúvida- e eu participo da apreensão de V. Ex.•s.
Acho, porém, que quanto mais diftcil, mais necessária é. E a hipótese única, que
não devemos admitir, é de que seja preciso anestesiar a vida politica do Pais para
tentarmos tranqüilamente sua reconstituição económica.
Onde isto foi tentado, houve efeitos bem piores do que aqueles que
acompanham as intervenções feitas a frio, como as que estamos experimentando.
Está claro que o preço que temos de pagar é caro; dificuldades,
contradições, descontinuidades, um ato que desmente outro e que se vai
procurar recuperar mais adiante. Mas a verdade é que, nos paises onde se
tentou agir de outra maneira,,ocorrem dificuldades, ao fim de algum tempo,
.bem maiores e quase insuperáveis.
Por isto - pelo que me diz respeito - sofro, confesso a V. Ex. •s e ao
Senado, sofro a permanente inquietação, ao ver quanto é diftcillevar adiante a
politica financeira, visando ao reequillbrio, num clima politico tão agitado e tão
instável com~ o que nos rodeia. Mas acho que só é motivo para pet'Severarmos
nesses propósitos e procurarmos destruir, nos dias de hoje, os erros de ontem, e
prevenir os de amanhã. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre Senador João Agripino.
O Sr. João Agripino - Sr. Presidente, Sr. Ministro San Tiago Dantas,
estamos habituados ao seu talento, ao seu poder de argumentaÇio e à ênfase
das suas palavras. Se não conhecêssemos tanto o Brasil e tantos homens
brasileiros, sempre que nos fosse dada a honra de ouvi-lo, ser-nos-ia dada,
igualmente, a oportunidade de nos convencer.
O nobre Senador Memde Sá, na sua última pergunta, indagou se era
possivel a execução de um plano num clima de agitação. V. Ex.• respondeu
magistralmente, como se agitação fosse uma decorrência de inquietação social e
puramente resultante disso. Nós outros sabemos que há, sim, inquietação
social, que há problemas sociais, mas sabemos- e creio que V. Ex.• tambémque a agitação e a inquietação social são dirigidas, promovidas, exaltadas,
exarcebadas por homens do Governo a que V. Ex.• pertence.

O Sr. Padre Calaz.ans- Muito bem!
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O Sr. João Agripino - Esta é a pergunta do nobre Senador Mem de
Sá, se V. Ex.a acredita que tem condições no Governo para executar um plano
contra seus próprios companheiros de Governo.
Confesso a V. Ex.~ Sr. Ministro, que não acredito no Plano Trienal. A
esperança que V. Ex.• nos deixou no dia em que voltou da América, foi toda por
terra. Não acredito, porque verifico que nlo há harmonia no Governo.
Não há orientaçlo política, econômica, financeira do Governo. É
irremível. Muda, já não digo de semana, mais dia a dia.
V. Ex.• fez os estudos do aumento do funcionalismo e fixou-o em 40%,
e menos de um m~s depois, conhecendo os dados que V. Ex.• já conhecia, as
alterações do Plano Trienal, alterou para 70%. Ora, era dever do Governo, que
planeja, conhecer a reaçlo, as exigências a uma concessão abaixo do crescimento do custo de vida. Era dever prever a exigência de um sacriftcio do
funcionalismo, de receber aumento menor do que a elevaçlo do custo de vida.
Sei que tudo isto deve ter sido feito e planejado, pôr o aumento do
funcionalismo dentro do Plano Trienal e de uma politica séria de Governo.
O que é exato é que veio 40 e se propõe 70%. Convenha V. Ex.•
comigo em que o empréstimo compulsório não é outra coisa senão uma farsa!
Q.uando um pais é organizado e precisa de recursos para suas despesas
normais, busca a elevação dos tributos, e~ nãoJ empréstimos dentro do próprio
pais.
O que temos no Brasil, Sr. Ministro- e V. Ex.• sabe melhor do que eu-,
é uma receita que não basta para as despesas normais da Administraçlo e para
as despesas vinculadas ou obrigatórias. Nlo há, dentro dessa receita, possibilidade de aplicaçlo de um centavo sequer em investimentos de capitais. Era,
pois, dever de um governo que planeja, reestruturar a tributação de forma a
possibilitar a cobertura de todas as despesas normais obrigatórias e vinculadas
ao seu desenvolvimento.
O empréstimo existe porque V. Ex.• chegou à conclusão de que não
poderia caber tributaçlo neste ano. Em verdade, deveria ser tributação e não,
empréstimo, porque, se V. Ex.• não providencia a reestruturaçlo e reorganizaçlo da tributação, chegará à conclusão de que, no ano seguinte, não poderá
pagar ao funcionalismo se continuar existindo o empréstimo e, nos anos
seguintes, poderá ocorrer a mesma situação.
V. Ex.• falou muito em aumento de arrecadação. Desgradaçamente,
não tenho aqui os elementos de que poderia dispor se soubesse com antecipação
da presença de V. Ex.• nesta Casa. Mas, confessso que estou absolutamente
descrente da política administrativa do Ministério da Fazenda, em relaçlo ao
aumento da arrecadação. Considero o Ministério da Fazenda arcaico, obsoleto,
neste sentido.
O aumento da arrecadação do imposto de consumo no Estado de São
Paulo é apenas uma amostra de uma arrecadação razoavelmente organizada
numa unidade da Federaçlo, não no Pais. Para o aumento da arrecadaçlo do
imposto de renda, sabe V. Ex. a muito bem da dificuldade que encontram, hoje,
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as empresas honesw, sérias, dê competir com outras, porque essas estão
ameaçadas de fechar a suas portas por pagarem as suas panes, por pagarem
corretamente o tributo, na competição com as outras que nlo pagam, e não
pagam porque nlo há· fiscalização.
O aumento da arrecadação se deve ao crescimento vegetativo, custo de
vida mais elevado e ao aumento de tributos feito no ano anterior. V. Ex.• nlo
ignora que no ano passado aumentaram-se os tributos do imposto de consumo
e do imposto de renda.
Não encontro, da parte do Ministério da Fazenda, qualquer providência concreta, eficiente, capaz de modernizar o sistema de arrecadação e
fiscalização do imposto de renda. É uma vergonha para o Brasil que ~ imposto
de consumo ainda seja a maior parcela da contribuição de tributo nacional, na
receita de nosso pais.
V. Ex.a, na exposiçlo magistral que nos fez, mais de uma vez, num
otimismo justificado, nos dava como possibilidade deaumento de exportaçlo o
aumento da produçlo do milho. Nlo .raras vezes, nesta C~ os representantes
do Paraná têm reclamando o apodrecimento do milho naquele Estado, porfalta
de colocaçlo e venda no mercado externo ou interior.
Falta harmonià. no Governo, para providenciar e executar aquilo que se
traça na polftica teoricamente.

Pergunto a V. Ex.• que providências foram tomadas para exportaçlo de
milho e em que volume, acredita V. Ex.•, possa o milho contribuir no valor da
exportaçlo?
Há uma prática, Sr. Ministro, de todos os Ministros da Fazenda,
inclusive V. E:x.a, para a qual peço .sua atençlo e esclarecimentos. Há uma
espécie de satisfaçlo, como se fosse uma exe<:\J,çlo extraordii$ia: nlo pagar
para nlo emitir, V. E:x.a deixa de pagar tudo; simplesmente nlo paga, e,
efetivamente, nlo emite ou emite pouco. Mas, a partir de agosto, V. Ex. a é
compelido a pagar tudo aquilo que deixou de pagar em meses anteriores:
créditos de Universidades, despesas de Serviços de Saúde, contra a malária, a
tuberculose e todos aqueles que percebam por verbas globais. Despesas que
nlo estio em plano de contençlo, que nlo slo pagas apenas por retardamento,
inclusive obras.
Chega, entretanto, o fim do nio; e V. Ex. a autoriza os pagamentos que
slo feitos em volume assustador no fim do. ano. Q.uanto às obras, fica até
impossível a aplicaçlo desse. sistema, porque há repartições que no dia 81 de
dezembro têm que prestar contas que slo. aplicadas até nesse mesmo dia.
Há, então, a "qufmica'', que é uma desmoralização, uma vergonha
para a administração brasileira. Todo aquele pessoal que nlo percebe as verbas
normalmente anarquiza o serviço. Nem o chefe. tem autoridade para exigir do
funcionário que nlo está percebendo, pois recebe pela Verba 8, e nem tem
crédito para comprar a preço mais barato. Prejudica, fabulosamente, à
administraçlo esse sistema.
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. Considera V. Ex.•, Sr. Ministro, esta uma si politica antiinflacionária,
ou de contenção à inflaçlo?
Referindo-me a empréstimo, Sr. Ministro, desejo saber de V. Ex.•
que providências o Governo está adotando para atualizar, através de melhorias
do sistema de arrecadação ou através de aumento de tributos, mas para
atualização da receita em relação à despesa, nos exerdcios de 63, 64 e
seguintes; e que providências está tomando o Go\'emo para conseguir um
orçamento equilibrado para 1964, e como conseguir? (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Ministro da Fazenda
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, respondo.com grande
prazer, às questões suscitadas em sua brilhante interpelação pelo nobre Lfder
da Oposição nesta Casa
Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que algumas das suas perguntas,
embora contenham em si mesmas um grande valor critico, se desajustam um
pouco da realidade atual do Ministério da Fazenda Eu teria muito prazer se, em
vez de me limitar aqui a afirmações para serem contrapostas às suas, pudesse
contar com uma visita de S. Ex. a ou um assessor seu designado para examinar o
que se está fazendo no Ministério, em relação a esses pontos vitais.
O primeiro a que me quero logo referir é o de uma pretendida politica
de não pagar para não emitir, e, assim, aparentemente conter a inflação.
Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a politica de contenção
financeira que estou tendo a honra de aplicar naquele Ministério mereça muitas
e pesadas criticas. Ela não satisfaz, em primeiro lugar a mim mesmo, pois todos
nós sabemos a diferença que vai entre os nossos propósitos e a satisfação que lhe
conseguimos dar. Mas há uma critica que ela não merece- é a de que não seja
uma politica de integral boa fé. Ela é feita com os mais pesados sacriflcios, para
acertar. E não seria crivei que se adorasse a politica de represar pagamentos para
iludir, numa ilusão que teria a duração de um s~estre. a opinião pública a
respeito do que se está fazendo no Ministério.
A verdade é outra A verdade é que mesmo as verbas que não se
encontram no plano de contenção capituladas como indisporúveis, mas que, ao
contrário, devem ser liberadas e aplicadas no corrente ano, todas essas o estão
sendo de acordo com um cronograma organizado laboriosamente na Contadoria Geral da República, precisamente para evitar o dispêndio que se possa
desajustar das condições mais favoráveis do fluxo de receita e, sobretudo, da
posição de Caixa do Banco do Brasil, com que teremos que nos defrontar no
corrente ano.
O que muitos denominam "pagamentos não-autorizados", nada mais
é do que pagamentos programados e programados desde logo, com épocas
certas em que as quantias irlo sendo postas à disposição das repartições para
serem utilizadas.
Nos primeiros meses deste ano, houve um certo clamor de alguns
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Ministérios, mas quase todos eles decorrentes da demora com que os seus
próprios serviços elaboraram os cronogramas. E é natural que assim seja. Em
administraÇlo mal aparelhada como a brasileira, nlo se consegue implantar de
um dia para outro uma nova téaúca. E dois meses para introduzir um novo tipo
de serviço não constituem, para ninguém; wn prazo exagerado ou surpreendente.
A verdade é que o Ministério da Fazenda está pondo todo o seu
empenho na organização desta programaçlo, no tempo. E é esta técnica que
está sendo utilizada, ainda que ela não esteja funcionando, neste instante, com
inteira satisfação dos seus a_elicadores.
No que diz respeito à receita, é muito procedente a observação de que
ela, hoje, não corresponde às necessidades de estudo e de que o sistema
tributário do Pais se acha desajustado de sua realidade. Mas é inegável também
e, além de inegável, é público e notório que o Mimstério da Fazenda, neste
momento, trabalha na elaboração de um Projeto de Reforma Agrária Tributária, que ainda espero ter o prazer e a honra de defender nesta Casa, logo que
seja apresentado.
Para elaborar essa reforma tributária nlo convocamos apenas os
técnicos do próprio Ministério. Fomos procurar, através da Fundaçlo Getúlio
Vargas, o concurso de especialistas nacionais e mesmo de especialistas
estrangeiros, e o que P..etendemos apresentar, dentro em breve, ao Congresso
Nacional, é a resposta que nos parece mais adequada, .neste instante, a essa
defic~ncia real, que todos sentimos e a que se referiu o nobre Lfder da
Oposição.
Acredito que sem a reforma tributária não nos será possivel enfrentar
tampouco o problema do equilibrio, antes mesmo de ser calculado. Tão
considerável é a massa das vinculações da receita introduzidas por várias leis
ordinárias. E como, na elaboração da proposta a vinculaçlo precisa corresponder aos quantitativos, às percentagens previstas nas leis de vinculação, o
orçamento já nasce insuscedvel de equilibrio, podemos dizer que o desequilibrio nele é pré-natal. Q.uando aparecer na repartição elaboradora, ele já leva,
como uma conseqüência inevitável, a necessidade de um plano de condenação
ou de economia que o reajuste à realidade ·
Nada disso se salvará apenas com medidas administrativas. Eis por que
no nosso pais a duração desses males de fundo depende, de fato, de reformas.
Não há administrador, por maiore~ que sejam as suas capacidades, por mais
afeitos que estejam ao trato dos problemas financeiros, que possa passar por cima
desses defeitos de estrutura. Eles têm de ser corrigidos na reforma tributária; E
essa reforma tributária, talvez por distorção, dentro do ângulo em que ine
situo hoje, tenho a impressão de que ela deve ser considerada a reforma
básica por excelência, de que depende toda a possibilidade de fazermos
funcionar diretamente o sistema administrativo que possufmos.
Gostaria que V. Ex.•, nobre Senador, ou qualquer Assessor seu
pudessem acompanhar, de perto, o esforço que vem sendo feito para se
conceituar este problema da reforma tributária e para lhe dar um tratamento
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que, em pouco tempo, possamos trazer ao Congresso, vertido na forma de
Mensagem Presidencial.
Q.uero, também, dizer que, quanto a esse empr&timo compulsório.
nlo sei se a palavra farsa, usada por V. Ex.•, nlo cont&n um exagero
desnecessário de colorido. Digamos que o empr&timo compulsório ,é, um
artificio, se quisermos compreender que esta palavra tem um sentido objetivo,
sem nenhuma conotaçlo pejorativa. Chama· se artificio de cilculo o modo pelo
qual conseguimos encurtar uma complexa operaçlo mental. E hã, também,
artiflcios témicos, de que todos lançamos ml.o nas nossas profissões e nas nossas
atividades, e que do meios mais curtos e mais legftimos de atingir um resultado,
para enfrentar um problema imprevisto.
,
Ao sentirmos que faltariam recursos p~ financiar aquilo que,
normalmente, deve sair do tributo- e, de &.to; nlo deve sair do empréstimoqual foi o artificio de que se valeu o Governo na emenda incorporada ao
projeto? Foi propor, no art. 60, que se deslocassem do orçamento outtos
recursos para cobrir essas necessidades que o aumento de vencimentos do
funcionalismo criava; e introduzir o, empréstimo compulsório para levar os
seus recursos aos setores que ficariam desguarnecidos em conseqüência
daqueles cortes - os setores dos investimentos.
Esse artificio é legitimo, é um expedienre,têcnicO que corresponde às
necessidades da boa execuçlo financeira.
V. Ex.• usou a palavra farsa ad colorandum, estou certo, mas' ela nlo
exprime, com exatidlo, o objetivo nem a inspiraçlo de que decorreu esta
medida.
V. Ex.• aludiu, também, ao &.to de que aqui tive oportunidade de
anunciar medidas sobre a exponaçlo de milho que nlo estavam correspondendo à realidade. V. Ex.• tem razio, quando diz que o milho, em muitas
localidades do interior, tem sofrido perecerismo. É, infelizmente, mercadoria
muito peredvel, porque,guardando um grau demasiado elevado de umidade e
nlo sendo logo submetida a um processo de seGlgelll, se deteriora. Por essa
razio, temos tido algumas perdas que, segundo V. Ex.• referiu, têm ecoado
nesta Casa; mas posso assegurar, primeiro, que o Banco do Brasil vem
operando para financiar os exportadores de milho'emlinha de crédito especial,
a fim de fomentar, por todos os meios, as compras no exterior, o escoamento até
os ponos e o embarque para o exterior; segundo, que o Conselho da SUM OC,
em reuniio que já tem cerca de um mês, aprovou a modificaçlo da utilizaçlo de
um crédito de que dispomos no Banco de Exponaçlo e Importação - o
EXIMBANK - para utilizarmos 250 mil dólares desse crédito na compra de
sugadores, capazes de habilitar os principais ponos do Pais, notadamente Rio
de Janeiro, Santos e Pa.ranaguá, a operarem automaticamente o embarque a
granel, já que o embarque ensaado torna onerosa a exf()naçlo. O aparelhamento está adquirido, será instalado ainda em tempo e se nlo posso dizer a V.
Ex.• quantos milhões de sacas lograremos exponar, ,posso assegurar que é esse
um dos problemas que, quanto ao Ministério da Fazenda., nlo dependem mais
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de nenhuma provid~ncia e estio sendo tratados com diligência pela repartição
competente para as providências dessa fast, que é a SUNAB.
V. Ex.• também salientou que duvida do êxito da arrecadação no
corrente ano, pois conhece a obsolescência do aparelho arrecadador do
Ministério da Fazenda. É, de fato, completa; é, de fato, a mais lamentável.
Dentro desses estudos que conduzem à reforma tributária, temos nós uma
pane consagrada à modernjzação do aparelho arrecadador. O que tive oportunidade de dizer aqui, quando de volta dos Estados Unidos falei neste assunto,
foi que esperava, pum prazo que estimava de seis meses a contar daquela data.
poder anunciar melhoramentos substanciais no sistema de arrecadação.
Acredito, que nã.o vou fugir à exceção do prazo que mencionei naquela
data.
Qpanto ao imposto de renda, estamos equipando repartições competentes com recursos modernos para um grau de automatização maior, inclusive
com aparelhagem eletrõnica que lhes permita acompánhar o tipo .de rigor
técnico que o assunto requer.
De modo que também não acredito que estejamos omissos na providência, conquanto estejamos imaturos ~os resultados.
V. Ex.• censurou o Ministro da Fazenda por não haver declarado, logo
que regressou dos Estados Unidos, que os cálculos de 40%, por ele feitos, eram
insuficientes.
A verdade é que, quando voltei dos Estados Unidos, em primeiro lugar
nã.o tinha ainda os dados completos sobre o custo de vida, nos primeiros meses
do ano, notadamente em março e abril, que foram os custos que realmente
determinaram maior preocupação e estimularam esta· revisão.
Em segundo lugar, não tive oponunídade, infelizmente, de fazer os
cálculos que V. Ex.• me atribui. Estes cálculos slo do Plano Trienal, figurain
nele, estio lá descritos e sã.o baseados na projeção do aumento do custo de vida
tal como esse aumento era previsto nos meses de outubro e novembro.
Acredito, Sr•. Senador- e acolho a critica como procedente- que talvez
melhor do que fazermos um empréstimo compulsório, melhor do que
adotarmos as medidas que aqui estamos debatendo, seria perseverar num nfvel
baixo de elevação de preços, com a consciência do pesado sacriflcio que
estaríamos impondo, sob a forma de uma queda do salário real. Mas uma das
características da politica financeira praticada nas condições em que o fazemos
- e ligo estas minhas palavras ao que disse ao nobre Senador Mem de Sá- é que
somos obrigados a nos ajustar um pouco à realidade e a procurar uma linhaem
que, de um lad~ nã.o abandonemos os nossos prindpios e, de outro lado, não
estimulemos desmasiadamente o descontentamento, quando esse descontentamento pode transformar-se numa forma de rerusa de cooperação.
Uma classe de funcionários públicos demasiado descontente demasiado sacrificada, sofre, inh'itavelmente, uma queda de rendimento, sofre
inevitavelmente, úm estado de subemprég<> que a obriga a procurar rendas
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complementares em outros setores. Creio que isso não é proveitoso numa hora
em que precisamos exigir do serviço público uma maior concentração de
esforços para chegar ao seu alvo.
Não quero encerrar estas considerações sem responder à primeira das
observações de V. Ex. a, dizendo sinceramente que não encontro, entre os meus
companheiros de Governo, esses fomentadores de agitaÇão social a que V. Ex. a
se referiu.
Reconheço seu direito, como intérprete de um pensamento politico
nesta Casa, de apresentar opinião nos termos em que o fez. Q.uero, porém,
afirmar que não encontrei ainda, como Ministro da Fazenda, o problema de
uma quebra da frente interna do Governo na adoção de qualquer das medidas
que até agora tive oportunidade de propor.
Reconheço que há alguns de meus companheiros de Governo que,
lidando, mais de peno do que eu, justamente com as aspirações sociais, nos
focos onde elas se formam, são obrigados a tomar atitudes de conciliação e de
intermediação que às vezes podem parecer que se afastam do rigor técnico onde
as medidas financeiras lograriam êxito mais facilmente. Contudo, não estou
ceno, nobre Senador, se a melhor maneira de vencermos na aplicação de uma
politica é preservando apenas o rigor técnico das "medidas. Ao lado do rigor
técnico é preciso que haja a sua aceitabilidade polid.ca e social. Ninguém sabe
melhor isto do que esta Casa que lida, dia a dia, com complexos problemas da
vida brasileira e que é uma caixa de ressonância de todas as suas dificuldades e
de todos os seus anseios.
Uma equipe de Governo não joga, toda ela, na mesma linha, a igual
distância dos alvos a atingir e dos objetivos a alcançar os que jogam mais
recuados, e, desta maneira, é que ela consegue se ajustar melhor às movimentaÇões dos inimigos. Os inimigos no caso são as dificuldades do nosso pais) de
ordem econômica e social. (Muito bem; muito bem. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre Senador Guido Mondin.
O Sr. Guido Mondin- Sr. Presidente, Sr. Ministro da Fazenda, com muita
honra para mim dirijo a V. Ex.a quatro interpelações- comentário.
São elas a sfntése do que tentei dizer em discurso proferido, nesta
semana, neste plenário. Verificará V. Ex.a que elás se atêm, no caso deste
projeto, à criação do Fundo Nacional de Investimentos Industriais.
Verificará ainda, V. Ex.';. que as minhas perguntas revelam, apesar de
tudo o que ouvi nesta manhã., minha preocupação e minha dúvida quanto a
poder o empréstimo resultar benéfico como recurso para os investimentos
planejados.
Terei agora ceneza de ouvir os esclarecimentos de que preciso e
perguntQ, comentando:
1.0 O empréstimo compulsório, criado pelo an. 61, só é compulsório,
não é empréstimo. A faculdade de trocar os titulas imediatamente após sua
emissão, retira-lhe, a meu ver, o caráter de empréstimo. O que sobra é uma
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subscrição altamente vantajosa de Cotas de Participação do Fundo. Tanto isto
é verdade que, tendo em vista que a taxação compulsória produzirá, relativamente, poucos dtulos para serem trocados por cotas, foi aberta a porta: aos
capitalistas particulares e estrangeiros, através da subscrição voluntária
Somente ficarão com o dtulo nas mios uns poucos desavisados, aos
quais se aplicará o resgate previsto, ao fim de dois anos.
2.o A constituição do Fundo propiciará.lucros enormes aos coristas,
porque se constituirá com ações de todas as sociedades de economia mista em
condições de rentabilidade, as atuais ações e todas as novas que venham a ser
emitidas a qualquer dtulo. O lucro da União no mesmo fundo será menor do
que o dos participantes particulares, porque os dividendos das ações que vAo
constituir o Fundo já lhe pertenciam como Renda Patrimonial, que deixará de
figurar no Orçamento da União.
3.o A reavaliação do ativo dessas empresas estatais não trará maiores
vantagens para a Unilo porque as ações novas irlo integrar o Fundo e os
respectivos dividendos também serão lucros do Fundo, mas os acionistas
particulares terlo vantagens enormes porque m:eberio novas ações de graça e
passarlo ·a auferir os dividendos multiplicados pelo número de· novas ações.
4. 0 O Orçamento Federal do ano em curso, desfalcado de parte da
arrecadação do imposto de renda devido pelas pessoas juridicas pela reavaliação do ativo e passivo, será onerado com a abertura do CrMito Especial para
subscrição do aumento de capital de empresas estatais.
Sr. Ministro, estas as interpelações que faço a V. Ex.'i com a preocupação de ser esclarecido. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE - Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, a
Presidência lamenta ter de comunicar aos Srs. Senadores inscritos que na.o terlo
oportunidade de usar da palavra, visto que, às 14 horas, se encerrará a sessão
extraordinária, e, às 14 horas e 30 minutos, terá iiúcio a sesslo ordinária
Deste modo, as respostas ao Senador Guido Mondin serlo as últimas de
S. Ex. a o Sr. Ministro,. nesta sessão extraordinária Resta, pois, ao Senado
aguardar que S. E:x.a aqui compareça futuramente para debater o mesmo
assunto, se for do interesse dos interpelantes.
Tem a palavra S. Ex.a o Sr. Ministro San Tiago Dantas.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, as
questões levantadas, em sua brilhante interpelação, pelo nobre Senador Guido
Mondin, ferem um aspecto novo do problema, não discutido ainda no correr
desta sessão.
A primeira delas diz respeito à compulsoriedade do empréstimo que,
no entender de S. Ex.~ se acha concebido em termos tais, que na.o lhe confere
mais o caráter de empréstimo, e, sim, praticamente, de um tributo.
Creio que o fato de se poder trocar por uma quota de participação no
Fundo, o crédito, resultante da subscrição, não produz efeito ta.o radical como o
que lhe atribui o nobre Senador.
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Na verdade, o empréstimo foi concebido atrav~ de duas alternativas de
resgate: o pagamento, ao fim de dois anos, forma, vamos dizer, normal de
liquidação de qualquer mútuo, e a outra, que consiste na entrega, em caráter
liberatório1 de um titulo à conta de participação no Fundo que o subscritor do
empréstimo não é obrigado a aceitar, mas pode preferir.
Essa alternativa existe em muitos empr~timos compulsórios ou
voluntãrios e, no caso, foi introduzida como meio de estimular aquilo que se
procurou extrair como um subproduto da instituição do empréstimo compulsório. Enfim, visou-se à criação de alguma coisa que poderia vir representar
papel importante no futuro do desenvolvimento do nosso pais, uma espécie de
fundo de participação, com caracteristicas de Fundo nacional, cujos recursos
seriam aplicados nas iniciativas do Estado, precisamente naquelas iniciativas
que, hoje, são numerosas e que têm caráter industrial ou caráter- vamos dizerportante da nossa estrutura econômica.
O Estado, atualmente, empreende várias atividades econômicas de
caráter lucrativo. Empreende atividades econômicas no setor da siderurgia.
Empreende-as no terreno da mineração e da exportação de minérios. Empreende-as, no terreno da indústria do petróleo - na refinação do petróleo e
na petroquímica. Empreende-as. numa série de outras atividades que oferecem, todas elas, resultados positivos e podem, por conseguinte, estimular a
drenagem para esse campo das poupanças populares.
No momento, não há ainda uma confiança suficientle no Estado como
investidor, para se dizer que os papéis das companhias públicas oferecem um
atrativo seguro nas Bolsas de Valores. Mas, basta que um titulo de uma dessas
companhias se afirme durante algum tempo pela sua rentabilidade, pela
segurança dos seus resultados, para que o público não tenha mais prevenção
quanto à iniciativa pública.
E esse dtulo muitas vezes se eleva, comp~ndo, vantajosamente, com
os dtulos das empresas particulares. Sirva-nos de exemplo o que está acontecendo com os dtulos da Cia. Vale do Rio Doce.
Portanto, não há otimismo infundado, não há qualquer fantasia em
supormos que o Estado pode organizar-se melhor, para captar poupanças
populares e conduzi-las a um investimento rentável que ele está em condições
de promover.
Isto o que se procurou alcançar: o que se ligou à idéia do empréstimo
compulsório, através do dtulo que os subscritores, em vez de retirar o Fundo
para subvenção, receberiam em ações, representando a cotação média dos
empreendimentos bem-sucedidos do Governo.
Esta é a filosofia desse Fundo. Àluz disso, nobre Senador, as suas outras
questões como que ficam esclarecidas.
O Governo entende que não há propriamente interesse da União em
perceber lucros com as atividades econômicas que promove. O que está em
causa e deve ser preservado, o que a União precisa resguardar é o comando
dessas atividades. Se a União tiver 51% de uma empresà siderúrgica que deseja
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conduzir, está em condições de realizar, através do comando dessa e~presa, a
açlo benéfica que pode trazer à economia nacional, como empresâria.
Se os outros 49% de ações estJ.o nas mlos do Tesouro para que lhe
proporcionem dividendos ou nas mlos do público, para aumentar o desenvolvimento cada vez maior da participaçlo da economia particular dos empreendimentos do Estado, é coisa que precisa ser analisada à luz de outto critêrio.
A Unilo, no meu entender, se interessa mais em que essas ações
estejam nas mlos do público, evitando a participaçlo do capital privado na
iniciativa pública do que em fazer daquilo uma receita eventual que ela
arrecada e destina para defender a Unilo, como proprietâria de ações nlo
necessârias ao controle. Ao contrário, a Unilo quer o direito de empreender e
controlar. Tanto quanto possfvel, quer associar o homem brasileiro, o cidadlo
brasileiro aos seus empreendimentos passiveis de sucesso.
A idéia da reavaliaçlo do ativo nasceu da necessidade de colocar as
ações nas mlos do público, pelo seu ~or real. Todos sabem que, com a
desvalorizaçlo da moeda ao fim de algum tempo. o capital nominal se de~usta
do a#vo liquido da empresa e passamos a ter, dentro de "!lma açlo de companhia
um. valor ocul~ que, nas negociações particulares, se exprime num igio,
cobrado por ocasilo de venda ou transferência de uma açlo.
Em se tratando de empresa pública a soluçlo mais indicada nlo é esta,
nlo é indicado um igio para a Unilo. A soluçlo mais indicada é a reavaliaçlo,
exatamente, dos ativos, é exprimi-los no capital da empresa e entJ.o permitir
que a subsorçlo recaia sobre uma açlo menos o valor nominal, correspondendo ao valor real.
Slo esses,. Sr. Presidente, os esclarecimentos que desejava dar.
Uma vez que V. Ex, a tem de encerrar esta sesslo, quero expressar o
meu pesar por nlo ter tido oponunidade de ouvir as outtas interpelações,
certamente de .grande proveito, que seriam emitidas por outros Senadores.
Estou pronto, entretanto, para esclarecer, mesmo fora do Senado, quaisquer
dúvidas que me sqam encaminhadas a respeito deste projeto, quer direta~
mente, quer attavés dos Assessores que tenho deixado aqui, na Capital, à
disposiçlo dos Srs. Legisladores.
Agradf;Ço a atençlo. com que me ouviram, .bem como a honrosa
oportunidade que V. Ex. a, Sr. Presidente, me ofereceu para .mais uma vez ter
contato com o Senado Federal, e rendo minhas homenagens ao Senado,
encerrando aqui as minhas considerações. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador
é cumprimentado.)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

San Tiago Dantas comparece ao plenário da Câmara para atender a pedido de
informações do Deputado Cantídio Sampaio e, espontaneamente, para prestar esclarecimentos sobre a compra de companhias concessiondrias de Serviços Públicos de Energia
Elétrica.

Sessão de 12 de junho de 1963

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, o meu comparecimento hoje prende-se a uma dupla finalidade: de um lado, estou atendendo ao
pedido de informações formulado pelo nobre Deputado Cantídio Sampaio
e, de outro lado, estou efetivando o comparecimento espontâneo que aqui
foi anunciado pelo nobre Uder do Governo, há algumas sessões, para prestação
de esclarecimentos sobre a compra de companhias concessionárias de
serviços públicos de energia elétrica. De sone que tenho a impressão de que
o tempo de que disponho não se presta a uma divisão muito grande de minha
exposição. Como já existem 20 oradores inscritos, segundo acusa a Ordem do
Dia, preferia dividir o tempo de que disponho para os dois temas que me
trazem à tribuna e depois, então, responder a cada um dos argüidores
separadamente, como prevê o Regimento. (Muito bem.)
O Sr. Leonel Bn'z.zola (Para uma questão de ordem) - Sr. Presidente,
com o consentimento do Sr. Ministro da Fazenda, eu me permito formular a
seguinte questão de ordem. O Sr. San Tiago Dantas comparece a esta Casa
para tratar de matéria que foi especificada na sua convocação. S. Ex. a, todavia, e
espontaneamente, se propõe a prestar esclarecimentos sobre outras matérias. Eu
e, acredito, muitos outros colegas não nos inscrevemos para a interpelação,
justamente porque não tinhamos conhecimento de que S. Ex. a iria tratar dessa
outra ordem de problemas. Pediria, então, a V. Ex.a esclarecesse se podemos
inscrever-nos para solicitar informações a S. Ex.a sobre a segunda pane da
matéria que pretende abordar no plenário. Até faria um apelo para que V. Ex. a
abrisse nova inscrição para essa parte. Desde já quero que V. Ex. a me considere
inscrito para o debate dessa outra matéria, que não consta realmente dos termos
da convocação.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Se bem estou informado, o tempo
reservado ao Ministro para exposição é de uma hora, com direito a prorrogação
de mais meia.
Eu me prontificaria a conceder esta prorrogação de meia hora para os
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apartes de todos aqueles que desejassem interpelar-me sobre a questão objeto
do comparecimento espontâneo. Se isso satisfizer ao desejo dos nobres
Deputados que querem interpelar-me sobre· este assunto, será para mim
motivo de grande prazer. Se não, nada tenho a opor à inscrição adicional para a
segunda pane das minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.i/11) - O nobre Deputado Leonel
Brizzola levanta uma questão de ordem tendo em vista a declaração do Sr.
Ministro que se encontra na tribuna de que veio a esta Casa, de um lado para
atender à convocação com objeto especifico constante da Ordem do Dia, e, de
outro, para prestar espontaneamente informações a respeito de outra matéria.
O nobre Deputado .Leonel Brizzola oferece à Presidência uma questão de
ordem sobre inscrição para pedir esclarecimentos ao Sr. Ministto quanto
àquela matéria que não foi objeto de anúncio na Ordem do Dia.
O Regimento estabelece com efeito duas formas de comparecimento
dos Srs. Ministros de Estado a esta Casa- por convocação ou espontaneamente.
Num e noutro caso, há as formas previstas para esse comparecimento.
Se não, vejamos: Diz o an. 194 do Regimento Interno:
"A convocação de Ministro de Estado, resolvida pela Câmara, ou
por solicitação de suas Comissões, ser-lhe-á comunicada, observadas as exigências regimentais, mediante oficio do J.o Secretário,
com a indicação das informações pretendidas. para que escolha,
dentro do prazo que não pode ser superior a vinte dias, salvo
deliberação de plenário, o dia e a hora da sessão a que deva
comparecer.
Parigrafo único. Convocado Ministro de Estado, deverá o
Deputado, até cinco dias antes do comparecimento, apresentar
quesitos sobre a matéria da convocação, sem prejufzo do previsto no
parágrafo 2.o do an. 198".
Esse o caso de comparecimento mediante convocação. O an. 195
estipula sobre a outra hipótese:
"Q..uando um Ministro de Estado desejar comparecer à Câmara
ou a qualquer de suas Comissões para prestar esclarecimentos ou
solicitar providências legislativas, consoante o disposto no an. 55
da Constituição, serão designados, por uma ou por outra, o dia e a
hora do comparecimento".
Desta maneira, ainda que o Sr. Ministro possa dar sentido de
espontaneidade ao seu comparecimento, concomitantemente com aquele que
decorre da convocação, na verdade a Presidência tem de dar preferência à
matéria constante da Ordem do Dia, decorrente da convocação, na forma do
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art. 194. S. Ex. a, o Sr. Ministro, deseja. espontaneamente, fazer considerações
sobre outra matéria Não estará impedido de fazê-lo. Mas há uma dificuldade
quanto à inscrição dos Srs. Deputados para interpelar, atendendo ao que dispõe
o parágrafo 4. 0 do art. 198 do Regimento, in verbis:
"O Deputado que deseje formular as perguntas previstas no
parágrafo anterior deverá se inscrever em livro próprio até a sessão
da véspera do comparecimento".
A matéria anunciada para esta sessão como sendo objeto da convocação do Sr. Ministro é constante da Ordem do Dia de hoje, fundada no
requerimento aprovado, de autoria do nobre Deputado Ganúdio Sampaio;
Não havia, portanto, como se inscreverem os Srs. Deputados à véspera, para
tratar de matéria que não figura na Ordem do Dia Para a que consta. estão
inscritos nada menos de 20 Deputados. Nessas condições, a Presidência. para a
um só tempo permitir que o Sr. Ministro possa utilizar a prorrogação para outro
fim que não aquele previsto na prorrogação, dando-lhe sentido de espontaneidade, não poderá deixar também de conjugar essa com outra medida que é a
de permitir que, uma vez esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, a lista
dos oradores inscritos para ela. possam falar os que venham a inscrever-se em
caráter de tolerância suplementar sobre a outra matéria Se o Sr. Ministro nada
objeta sobre essa divisão de trabalho, por isso que não apresenta objeção
quanto ao fundo da decisão, a Mesa adotará esta providência. (Muito bem.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Nada tenho a objetar. Apenas
quero lembrar a V. Ex.a que não sou responsável por essa pequena questão
regimental agora surgida Q.uando o eminente Uder da Maioria, Deputado
Oliveira Brito, aqui falou sobre esta matéria. teve S. Ex.a oportunidade
de. dizer que era intenção do Governo completar as informações que
S. Ex.a prestava. e mencionou nominalmente o Ministro da Fazenda.
Desejoso de prestar esse esclarecimento ao Plenário, ele fixou até logo uma
oportunidade que seria a quinta-feira Na quinta-feira. data de que fui avisado
por S. Ex.a, aqui vim pronto para o comparecimento espontineo que S. Ex.a
aludira Dirigi-me a V. Ex.a e foi então que V. Ex.a me comunicou que esse
. comparecimento tinha de ser transferido para hoje, dia 12, em virtude de haver
também uma convocação minha e haver o nobre Deputado Canddio Sampaio
pedido o prazo de cinco dias para apresentar algumas questões. De sorte que
essa superposição, essa telescopagem dos dois objetivos do meu comparecimento a esta Casa eu quero que V. Ex. a considere quanto a mim involuntária e
estou de pleno acordo com a solução oferecida por V. Ex. a. Poder-se-ia fazer
uma inscrição adicional, em caráter complementar, daqueles que quiserem
discutir essa parte.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.züll)- Nessas condições vou mandar
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abrir a inscrição adicional para a prorrogação solicitada pelo Sr. Ministro para
tratar de assunto que não consta da Ordem do Dia, e considero, desde já,
inscrito o nobre Deputado Leonel Brizzola, conforme seu requerimento.
O Sr. Leonel Briz.z.ola- Pediria a V. Ex. a, Sr. Presidente, um esclarecimento
sobre a decisão que foi proferida.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illz) - Já a esta altura, nobre
Deputado, seria um comentário e que não teria cabimento nesta sessão.
O Sr. Leonel Briz.z.ola - Só desejava um esclarecimento porque não
compreendi a decisão de V. Ex.a.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illi)- Se V. Ex. a deseja um esclarecimento poderei prestá-lo.
O Sr. Leonel Briz.z.ola- Exatamente, sobre a decisão de V. Ex.a .

•

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illi) - Tem V. Ex.a a palavra.
O Sr. Leonel Briz.z.ola (Para uma questão de ordem)- Sr. Presidente, pelo que
compreendi, ouviremos, agora, a exposição do Sr. Ministro. Depois, a
interpelação dos Srs. Deputados inscritos sobre a matéria constante da Ordem
do Dia. Posteriormente, teremos essa exposição suplementar sobre a matéria
que, espontaneamente, S. Ex. a se dispõe a fazer na sessão de hoje. A seguir, a
interpelação dos Srs, Deputados inscritos. Então, novamente, os Srs. Deputados
inscritos em nova lista passariam a usar da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illi)- Dividimos em duas panes. A
suplementar para a matéria objeto da espontaneidade do comparecimento do
nobre Sr. Ministro da Fazenda.
O Sr. Leonel Briz.z.ola- Muito obrigado a V. Ex.a.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Peço que V. Ex.a, no entanto, Sr.
Presidente, divida o meu tempo, creditando à minha segunda intervenção tudo
aquilo que não for ocupado pela primeira.
Posto isso, Sr. Presidente, vou dar inicio à exposição relativa ao
requerimento de comparecimento do nobre Deputado Cantidio Sampaio.
O nobre Deputado Cantidio Sampaio houve por bem encaminhar um
grupo de questões relativas à Instrução n. 0 239 e um grupo de questões
relativas à evasão de rendas.
A primeira pane do seu requerimento está toda ela dirigida para a tese
central de saber se o reajustamento da taxa de câmbio determinado pela
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Instrução n. 0 239 trouxe ou não à economia do Pais prejuízo avaliável
contabilmente em cruzeiros e que poderia, por conseguinte, ser analisado em
primeiro lugar, em relação às várias transações feitas no País e, em segundo
lugar, mais precisamente, aos débito das empresas do Estado e. finalmente,
verificar-se que reflexo pode ter tido sobre os negócios da Carteira de Câmbio
com a mudança de taxa ocorrida.
Creio eu, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a base de toda essa
interpelação reside numa concepção clara do que seja a desvalorização da
moeda através da fixação de nova taxa de câmbio.
Se nós tivéssemos de considerar essas modificações de valor como
operações lucrativas ou, pelo contrário, como operações que conduzissem a
perdas em cruzeiros, é provável que nunca se encontrasse uma circunstância
que justificasse, à administração financeira do Pais rebaixar o valor, moeda
externa, da sua própria moeda doméstica porque todas as desvalorizações
envolvem, necessariamente, para a autoridade que opera em câmbio no Pais
aquilo que se pode chamar um prejuízo de câmbio já que graficamente os
débitos em moeda estrangeira, que tinham uma equivalente dada em moeda
nacional, passam a ser expressos por uma equivalente em moeda nacional
algumas vezes maior. O que justifica que se realizem tlis operações, que se
tomem tais decisões, na economia do Pais? É a própria natureza, Sr. Presidente,
do reajustamento da taxa cambial. O fundamento desse reajustamento não é
outro senão a verificação feita pelo poder competente, pela autoridade
monetária, de que a relação de valor entre as duas moedas está alterada. E a essa
verificação chega o economista pela análise dos preços internos e pela
comparação, portanto, do poder aquisitivo que a moeda está mantendo na
economia interna do Pais e do valor que lhe resulta da sua conversão numa
moeda estrangeira. Todas as vezes que essa alteração se produziu, todas as
vezes que a moeda passou a exprimir uma realidade diferente daquela que o
valor àa taxa de câmbio anunci(\a desvalorização já está feita, e a única coisa de
que se trata é de dar-lhe ou não expressão contábil, se nós considerarmos que o
cruzeiro, num determinado momento, comparado com uma moeda estrangeira perdeu a metade do seu valor, isso se traduz imediatamente no equilibrio
geral de preços por uma perda da capacidade do cruzeiro de remunerar nossas
exportações ao mesmo tempo que estaremos dando, em virtude de manter
aqueles valores antigos, um subsidio espedfico que no caso será o subsidio do
dobro do valor para a moeda estrangeira em que realizamos a conversão.
Tornar esse subsidio claro ou não deixar que permaneça implícito na economia
nacional, que assim vai perdendo substância, através da manutenção de uma
taxa inadequada ou pelo contrário, tornar essa taxa ostensiva e, dessa maneira
realizar claramente qual é a relação de valores da moeda, é o objetivo que tem
qualquer administração financeira no momento em que procede à desvalorização da moeda e reajusta a taxa cambial.
Era isso que vinha acontecendo com o Brasil. Gráficos muito bem
elaborados, e que já têm sido fartamente divulgados nas nossas revistas
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econômicas, indicam como o valor da nossa moeda awmpanha o valor interno
dela, acompanha a curva dos preços internos. De vez em quando, entretanto,
esse valor se inutiliza; os preços internos seguem um cantinho e a taxa cambial
se põe em atraso, em relação a esses preços.
Então sucede que essa taxa de câmbio não permite mais ao nosso pais
vender uma série de mercadorias que estamos em condições de produzir, mas
que não conseguimos remunerar aos seus produtores em virtude da pequena
quantidade de cruzeiros obtida no momento da conversão. É nesse momento
que se situa, para qualquer administração financeira, a conveniência ou mesmo
a necessidade de fazer uma revisão da taxa de câmbio, fazendo com que o valor
externo da moeda coincida com seu valor interno, e que se torne possivel o
prosseguimento normal das transações.

I
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A análise da evolução do valor interno do cruzeiro vinha revelando já
de longa data, seu desajustamento em relação à taxa de câmbio. E o resultado
era que, na verdade, o Brasil já estava em condições de exportar unicamente três
produtos: café, cacau e minério de ferro. Todos os outros, ao serem estudados
os preços indispensáveis para remunerar o produtor, no inicio do corrente ano,
todos os outros já se revelavam insuscetiveis de serem exportados, a não ser que
o Governo, pondo em evidência essa diferença de preço através de um subsidio
comecasse a subsidiar a exportação. O subsidio nada mais era do que a
correção, caso por caso, da insuficiência da taxa de câmbio e por conseguinte
uma forma indireta e, por assim dizer, inconfessada, de estabelecer na
economia do Pais um sistema de taxas múltiplas, cada uma delas calculada ad
hoc, para os diferentes produtos de exportação.
Era o momento de o Governo tomar, então, a decisão de se lhe cabia ou
não reaproximar esses valores, fazendo com que o valor cambial do cruzeiro
correspondesse ao seu valor interno indicado pela curva geral dos preços.
Foi isto o que a Instrução 239 .procurou fazer. Houve quem censurasse
que o valor fosse elevado para 600 cruzeiros quando no mercado de câmbio
parecia existir uma indicação de que não seria superior a 60 cruzeiros a
fraqueza da taxa de 475. De fato, os importadores estavam pagando, nos bancos
privados, além do valor de 4 75 cruzeiros pela moeda, mais uma taxa adicional,
conhecida no mercado como "boneco" e esse "boneco" oscilava entre 60 e 90
cruzeiros, conforme a época e conforme os preços.
Esse valor, entretanto, não impressionou as autoridades monetárias.
Ele apenas indica qual é a capacidade que tem o exportador de, para obter a
moeda estrangeira, que é escassa, pagar uma taxa de câmbio um pouco mais
elevada.
Isto resulta de um grande número de fatores entre os quais avulta a
quantidade de cruzeiros de que pode dispor o mercado importador, o qual,
quanto mais se sentir financiado, maior facilidade terá de pagar uma diferencial
importante. E, do mesmo modo depende de outras circunstâncias diretamente
ligadas ao processo inflacionário: desde que o processo inflacionário se acentue,
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caminha nesse sentido o "boneco", pois que existe maior facilidade de
encontrar preços altos para os produtos importados.
O que impressionou as autoridades mónetárias, o que lhes pareceu
dever constituir a base de raciodnio para procurar o valor exato do reajustamento, foram as necessidades de exportaçlo. O que queriamos era saber qual
o valor do cruzeiro que tornaria as nossas exportações mais rentáveis, que
consolidaria essas exportações no mercado externo e restituiria, portanto, à.
economia do Pafs, condições competitivas.
Foi nessa base que se chegou ao valor de 600 cruzeiros. O valor de 600
cruzeiros ultrapassa ligeiramente aquele que era necessirio para as exportações
de algodão e era o valor suficiente para que pudéssemos exportar a carne, o
milho, sem falar numa grande variedade de manufaturas que se tomam
exportáveis desde o momento em que este seja o valor que podemos
estabelecer para a moeda.

O Sr. Marco Ant8nio- V. Ex.• di licença para um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Estabeleceu-se que os apartes seriam
posteriores, em forma de argüições, e V. Ex.• ~o segundo inscrito.
Assim sendo, Sr. Presidente, o Governo nlo teve a menor dúvida em
caminhar para esse valor. E a justificativa consta deste documento, que vou
pedir licença para ler:
,,

"Desses elementos se evidencia o fato fundamental de que a
correçlo de clmbio. no momento em que era feita, se impunha ao
Pafs, para que nlo continuássemos a dar esdmulos inJustificados à.s
importações e a desencorajar e mesmo tomar impossfveis as
exportações de nossos produtos, com exceçlo do caf~, do cacau e
dos minmos de ferro. A taxa de clmbio, ou seja, o valor externo da
moeda deve guardar relaçlo, t1o estreita quanto possfvel, com a
paridade do preço interno, sob pena de passar a ter um efeito
distorcido e a representar, como vinha sucedendo entre nós, o
subsidio indireto, concedido à.s importações. A modificação da
taxa de clmbio hã de ser vista assim como um regulamento do valor
da moeda em que o espfrito de lucro ou de perda tem mera
expresslo grã.fica, sem trazer na realidade qualquer modificação na
situação econOmica do Pafs. Em outras palavras, nlo hã diferença
em considerarmos a Carteira de CAmbio devendo o dólar ao valor
de Cri 600,00, ou em mantermos a ficção contãbil de que a divida
desses mesmos dólares à raz1o de Cri 460,00, quando esta última
cifra jã n1o exprime o valor da moeda, e para ser mantida tem de
impor severas penalidades ao excesso do mercado internacional.
Por esta razlo, o Governo não teve dúvidas em adotar novas taxas
e fe..lo ao nfvel de 600 cruzeiros, após verificar que era esse algarismo
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mais próxitno da parid,ade de preços internos, e o único capaz de
permitir a franca exportação dos produtos nacionais.
Não parece ao Governo que pudesse ser tomado como indice
satisfatório da taxa de câmbio atual o sobrepreço conhecido como
"boneco", pago pelos importadores aos exportadores ao adquirirem
cambiais, através da rede de bancos particulares. Em verdade, esse
sobrepreço apenas demonstrava que o dólar de importação estava
sendo vendido abaixo do nivel real que o comércio importador se
sentia em condições de pagar, dada a divergência acima apontada
entre a taxa de câmbio e a paridade dos preços. Não era, entretanto,
em relaçlo à importação que a taxa de câmbio precisava ser
reajustada, e sim em relaçlo às importações, cujo fluxo o Governo se
considera no dever de incrementar.
Convém acrescentar algumas considerações sobre a posição
espedfica em que ficam algumas empresas que manipulam moeda
estrangeira para suas compras no exterior, como por exemplo a
Petrobrás. Nenhum prejulzo advirá a essas empresas, uma vez que o
seu produto importado a taxas mais altas seja vendido no Pais por
preço correspondente.
· O curto periodo de desaju-tamento existente é apenas aquele em
que perdura o efeito do fechamento antecipado de câmbio para
importação do petróleo e derivados, ou seja, até outubro de 1968.
Durante esse periodo, os preços internos de tais produtos nlo
sofrerão modificação, diluindo desse modo o impacto que poderia
exercer sobre o custo de vida em caso de reajustamento imediato.
Terminado esse periodo, entretanto, o reajustamento se fará e a
venda dos produtos importados compensará imediatamente o valor
maior em cruzeiros, pago pelos produtos que a companhia tem
necessidade de pagar no exterior".
Q)lero agora também salientar, Sr. Presidente, alguns outros aspectos
apresentados nas perguntas do nobre Deputado Canddio Sampaio.
Pergunta S. Ex.• as implicações financeiras das empresas estatais. Está
ai dito.
A posição do Fundo Monetário Intrnacional relativa a acordos bilaterais brasileiros: sobre a posição do FMI em relação aos acordos bilaterais,
podemos dizer que não é diferente da posição assumida por aquele organismo
em relação aos acordos em geral. O Fundo Monetário Internacional desfavorece grandemente todos os acordos bilaterais, por considerar que eles criam
diston;ões no comércio externo e acabam transformando-se em formas de
subsidiar determinadas linhas de comércio em detrimento de outras, o que
contraria os prindpios, os postulados de onde emana a politica de multilateralização adotada pelo Fundo Monetário Internacional. O Brasil, entretanto, não
tem aceito essas razões e, pelo contrário, não só temos procurado desenvolver
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os acordos bilaterais com os paises da área socialista e com os paises de moeda
inconversível, em geral, como temos mesmo procurado estabelecer alguns
acordos bilaterais com pai ses de moeda conversivel, sempre que esses acordos
bilaterais facilitem a colocação suplementar de determinadas mercadorias de
exportação brasileira que, de outra forma, não terlamos condições de colocar.
Assim é que o Brasil, recentemente, fez um acordo bilateral para venda de
minério de ferro a alguns paises de moeda conversivel, como a França,
recebendo, em contrapartida, petróleo. E no tocante aos paises socialistas, o
Brasil, longe de estar procurando diminuit;está procurando incrementar esses
acordos que, no nosso entender, se adaptam às necessidades de uma economia
subdesenvolvida, como a nossa. É este um dos pontos aliás em que a politica
econômica do Brasil mais claramente se afasta dos pontos de vista recomendados pelo Fundo Monetário Internacional.
Outro ponto ventilado nas perguntas diz respeito à soma dos valores
das operações de swaps celebradas anteriormente à Instrução n. 0 239 e a
vencerem após o seu advento, se possivel sua destinação, data do contrato e dos
contratantes. E, finalmente, a pergunta sobre o montante das operações havidas
na semana imediatamente anterior à referida instrução. Tenho aqui os dados
fornecidos pela Carteira de Câmbio, que vou apresentar: posição geral de
câmbio fechada até abril de 1961, em milhões de dólares.
Em primeiro lugar, os empréstimos compensatórios estão todos eles
alinhados aqui. Empréstimo ao EXIMBANK: 161.062.000; empréstimo ao
EXIMBANK, de 66.036.000; empréstimos do EXIMBANK, de 212.059.
Consórcio de bancos americanos: Nos empréstimos de 200.000.000, todos
contrai dos em 1954, ainda 171.050.000. No empréstimo de 38.000.000, saldo
de 25.030.000. Aos bancos americanos: empréstimo de 10.000.000 de dólares,
saldo devedor de 6.06 7.000; ao Fundo Monetário Internacional162.045.000; à
Agência Internacional de Desenvolvimento, empréstimo de 100.000.000, saldo
de 74.050.000; ao Departamento do Tesouro Americano, empréstimo de
70.000.000, saldo devedor de 60.011.000. Crédito de stand-by europeu, saldo
devedor 20.07 5. Acordo de consolidação europeu_29.068. Total: 961.062. Swaps
naquela data: 408.046.000. Atrasados comerciais e financeiros: 158.097 .000;
créditos comerciais a cobrir: 124.056; promessas de vendas de câmbio:
5.0 19.000. Total dos compromissos com garantia: 1.868.000.000.
Aí está a posição total de caixa.
No tocante aos swaps, devo acrescentar que, a partir de um m~s antes da
Instrução n.o 239, começou a vigorar, no Banco do Brasil, uma orientação
contrária ao estabelecimento de novos swaps. Esta orientação fez com que os saldos
devedores em swaps entrassem em baixa em virtude da liquidação de ~iversos
swaps existentes.
Todos sabem as razões que levam o Governo a não ver favoravelmente
as operações em swaps, de que o nosso pais usou tão largamente nos últimos
anos. Na verdade, as razões se prendem, todas elas, a que o swaps nada mais é do
que uma operação de empréstimo em moeda estrangeira, com transferência do
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risco de clmbio para o Banco do Brasil. Desejando evitar essa ttansfertncia de
risco e o efeito inflacionário que sobrevém ao reajustamento, 1 prorrogaçlo dos
swaps, em vinude da modificàçào da taxa, o Governo procurou começar a
conter as concessões de swaps, desde aproximadamente o mts de março de
1968. Assim é que a posiçlo devedora do swaps que em março chegava a ser, em
milhões de dólares, 8 75,8, já no dia 80 de abril de 1958 havia caido para 86 7,8, e
no dia 81 de maio para 855,4, obedecendo assim ao desejo do Governo de ir
diminuindo o endividamento a curto prazo e, se nlo fosse possivel diminuí-lo,
pelo menos estabiliz!-lo, pois que o endividamento a curto prazo é que tem
constitufdo a fonte de endividamento mais perigosa, nlo só para o Brasi~ mas
para os pafses de posições comerciais semelhantes u nossas.
Desejo, também dar a resposta sobre as compras e vendas de moedas
converslveis conuuadas na semana a que se refere a interpelaçlo do Sr.
Deputado Canddio Sampaio. Olhando, em primeiro lugar os bancos particulares, .predominaram as veodas sobre as compras, no setor financeiro: foram
vendidos 8.196.000 contta compras no. valor de 2.29S.OOO. Ponanto, há uma
diferença de SOS a mais nas vendas. Houve, por coDJegUinte, uma oferta a
acrescentar aqui. l nas comerciais, as compras foram a 6.644.000, as vendas a
5.607 .000, deixando um saldo de 1.057 .000. No tocante ao Banco do Bmil o
movimento foi mais imponante. Mas esse movimento resultou, em grande
parte, da circunstAncia de que na época as operações de venda feitas a
instituições governamentais foram vultosas. O total das vendas foi de 17.000.000.
Mas, desses 17.000.000, 10.7 51.000 foram feitas a entidades governamentais: ao
Instituto Brasileiro do Café, à Rede Fmoviãria Federal, ao próprio Tesouro Nacional,
para suprimentos destinados à Delegacia do Tesouro e a serviços de empréstimos, à
Petrobr!s, à Carteira de Redesconto, à Companhia Siderúrgica Nacional e à
Companhia Estanlfera do BrasiL Na realidade, nesse periodo foi mais sensfvel o
movimento de compras do que o de vendas, para a parte que não era destinada
ao Governo. Q.uero também salientar agora que as operações de compra e
venda contratada$ pelo Banco do Brasil sofreram uma influ~11cia significativa
com o advento da Insttuçlo n. 0 289. De modo ge~ nessas vendas a posição
vinha sendo perdedora desde o inicio de 1968. Em janeiro, para 1O1 milhões de
vendas, houve 46 milhões de compras, o que acusava um resultado negativo de
54 milh()es. Em fevereiro, a relação j! é um pouco melhor: as compras vão a 40,
as vendas a 68. O déficit é de 28. Em março, o déficit cai para 12 e no inicio de
abril, até o advento da lnsnuçao n. 0 289, cai para 14. Da IllSb'UÇio n.o 289 em diante,
~posição se transfonna e é positiva, de 18,4 milhões no fim do mês de abril; de
14,2, durante o mb de maio: o que mostra o desaparecimento de uma cena
capacidade de procura da moeda estrangeira, uma melhoria de oferta no setor
da exponaçlo e, por conseguinte, uma tend~cia para a regeneraçlo do
mercado, que se estendeu também u outras moedas conversiveis que nlo o
dólar, modificando-se no totaL Essa é a tend~cia do mercado. Creio que os
dados que acabo de comunicar demonstram apenas aquilo que normalmente
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era de esperar sucedesse, em conseqüência da Instrução n. o 239, que não poderia
deixar de agir como um freio em relação à tendência para imponar.
É claro que, se a inflação continuasse, se dentro do mercado interno as
injeções de moeda se continuassem a fazer sentir com o mesmo ritmo,
aumentando a capacidade de procura de moeda estrangeira nas mãos do
público, dai resultaria inevitavelmente, ao fim de pouco tempo, um novo
predomínio da procura da moeda estrangeira, os efeitos da Instrução em
grande pane se anulariam. Mas, até este momento. não é isso o que tem
acontecido. A prova é que o "boneco", a tal diferença oferecida nos bancos
paniculares pelos imponadores que têm tendência para pagar mais, até agora
só fez duas tentativas ligeiras de reaparecimento, mas todas elas extremamente
episódicas, em praças de menor importância do Pais.
Pelo contrário, o que se vem observando é um grande repasse diário
dos bancos particulares ao Banco do Brasil, demonstrando que o reajustamento
da taxa está exercendo sua ação frenadora sobre as imponações.
Creio que não temos motivo algum, até este momento, para duvidar do
aceno da medida cambial posta em prática pelo Governo.
Ela está cumprindo sua missão: estimular a exponação e agir como
freio em relação às imponações excessivas que temos tendências para realizar
acima da nossa atual capacidade de pagar. Não creio que a taxa de 600 cruzeiros
por dólar seja, como muitos dizem, taxa frágil e que o Pais seja convidado,
dentro de pouco tempo, a realizar novas desvalorizações. É claro que todo pais
onde o processo inflacionário continua é um pais que, periodicamente, em
virtude da elevação de seus preços internos, tem necessidade de desvalorizar
sua moeda. Mas, até o presente momento, a tendência, que se vem observando
na administração financeira não faz prever essa necessidade, pelo menos, em
prazo demasiadamente cuno. A impressão que tenho é de que nos poderia
fortalecer ainda durante bastante tempo, atrás de uma taxa que foi calculada
com bastante realismo e que está operando os efeitos que dela esperavam as
autoridades monetárias no momento em que foi adotada. Não posso, é
verdade, fornecer ainda dados minuciosos sobre as perspectivas globais da
exportação durante o ano. Devo dizer, entretanto, que já as exponações de
milho, com a instalação que esperamos se realize dentro de poucos dias, da
aparelhagem automática nos ponos do Rio, Santos e de Paranaguá, para
embarque de mercadoria a granel, terão lançado o ritmo de expansão da
forma prevista, e acredito que se não conseguirmos chegar aos níveis de
exponação inicialmente imaginados, pelo menos· nos aproximaremos consideravelmente deles.
·
Também no que diz respeito à carne, os resultados que o Banco do
Brasil vem fornecendo ao Ministério da Fazenda são animadores. Acredito que
a mesma coisa sucederá no tocante às exponações de manufaturas e que
retiraremos da medida cambial, nesse particular, o proveito que desejamos.
A segunda parte do requerimento do nobre Deputado Cantídio
Sampaio refere-se a medidas para acelerar a arreCadação.
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Medidas para acelerar a arrecadação constituem, numa administração
financeira, ponto fundamental. Mas infelizmente, não são daquelas que se
possam pôr em prática em prazo muito cuno. Há certa necessidade de, em
primeiro lugar, estudar essas medidas, depois montar a máquina que vai
coloct-las em prática e, afinal, gradualmente, passar a uma fase de execução em
que sobem os algarismos, apresentando liquidamente estes resultados.
Farei depois chegar às mãos do nobre Deputado o Relatório sucinto
que sobre o assunto elaborou a Diretoria Geral da Fazenda, procurando
mostrar-lhe as medidas que estão neste momento sendo estudadas para serem
postas ein prática.
No tocante ao imposto de renda, especialmente, estamos neste
momento estudando e já implantando provid~ncias de automatização, equi·
pamentos de controle eletrônico, que vão auxiliar de maneira extraordinária o
trabalho de revisão das declarações e permitir um controle mais objetivo dos
seus resultados, encurtando os longos periodos de verificação, hoje em grande
pane responsáveis pelas delongas havidas na cobrança desse tributo. Além
disso, no tocante ao imposto qe consumo, a modificação verificada na
administração desse setor de finanças está produzindo resultados bastante
animadores, especialmente no que diz respeito à Recebedoria de São Paulo,
hoje responsável por 56% da arrecadação desse tributo.
A levarmos em conta os fndices apurados até o fim do último mês o
Ministério da Fazenda acredita que nos sejà possfvel apresentar resultados na
arrecadação deste ano bem superiores às estimativas contidas no Plano Trienal.
Em vez das estimativas de 78 7 bilhões de cruzeiros, ali previstas, o Ministério da
Fazenda acredita que nos aproximaremos da cifra de 900 bilhões de cruzeiros.
Se isso acontecer, teremos, então, a possibilidade de fazer no segundo
semestre uma pequena revisão do plano de contenção, primeiro para absorver
aquela pane do aumento de despesas com o funcionalismo que o empréstimo
compulsório não foi capaz de reembolsar, e, segundo, para fazer uma revisão
de cenas despesas que, por terem sido postas em disponibilidade de verbas,
parecem afetar de maneira prejudicial a vida do País, notadamente nos setores
de saúde pública e de educação. Essas duas previsões foram previstas para o
segundo semestre, logo que os algarismos sobre a melhoria de arrecadação nos
permitam um juizo mais exato.
Q.uanto à sonegação nas alfàndegas, é diflcil oferecer uma estimativa do
que ela possa representar no momento atual, como pede o nobre Deputado
Cantfdio Sampaio. Avaliar a sonegação seria conhecê-la,e conhecê-la já seria ter
a possibilidade de evitá-la. Na realidade, o que o Governo está procurando fazer
neste momento é aprovar um plano de reequipamento das alfândegas para que,
melhorada a eficiência dos serviços, possamos então atacar um problema que
não é próprio do Brasil, que é comum a todos os pafses,e que acreditamos possa
ter um reflexo bastante benéfico na arrecadação, embora os impostos alfan·
degários compareçam com percentagem diminuta sobre o total da arrecadação
brasileira.
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Aí estão, Sr. Presidente, as informações que desejava prestar. (Muito bem;

muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illi)- Passa-se aos oradores inscritos.
Devo esclarecer ao plenário que, na forma do que se convencionou
adotar para o aproveitamento do tempo disponível,seja para as interpelações
nesta parte, seja na prorrogação, a qual, regimentalmente, só podemos fazer
por uma hora reservaremos para esta primeira parte todo o tempo disponível até
o final da sessão, isto é, até as 18h30m.
A prorrogação, que poderá ser até de uma hora, ficará reservada para a
segunda parte; a exposição do Sr. Ministro e as interpelações que forem
possíveis, à vista das inscrições suplementares.
Dou a palavra ao nobre Deputado Cantídio Sampaio.
O Sr. Cantídio Sampaio - Sr. Presidente, Exmo. Sr. Ministro, Srs.
Deputados, diftcil - a não ser que nestas emergências tivéssemos prévio
conhecimento, como sugere o nosso Regimento Interno, da exposição que viria
a ser feita pelo Ministro- dificil apanhar, num instante, todas as cifras, todos os
pormenores, todas as circunstâncias ali inseridas.
O requerimento que tivemos a honra de oferecer à consideração do Sr.
Ministro, naquele prazo de cinco dias - que, permito-me dizer, não pedi, o
Regimento Interno é que o impõe - teve, julgo eu, a virtude de estabelecer o
diálogo entre a autoridade máxima fazendária do Poder Executivo e o Poder
Legislativo, acerca de matéria que traduz tamanha importância para a vida
econômica e financeira da Nação.
A Instrução 239, realmente, como acabamos de ouvir, trouxe repercussões profundas à nossa economia e às nossas finanças. S. Ex. a, o Sr. Ministro,
ao abordar os vários quesitos de cada um dos grandes tópicos desse requerimento, fez-nos compreender quanto significa para todos nós a modificação que
se operou. Gostaria de ter ouvido, no que respeita à Instrução 239, referências
mais objetivas sobre sua implicação no custo de vida Podemos, entretanto,
inferir que ela não deixou, como não deixará daqui para o futuro, de repercutir
vivamente sobre esse mesmo custo de vida, que se assinala, a despeito de todas
as medidas contensivas postas em exerdcio pelo Governo, através de índices
assinalados pelas organizações técnicas da Nação e que registram aumentos
sucessivos de 4 a 5% ao mês.
Também não tive a fortuna de ouvir de V. Ex. a qualquer menção acerca
do item "b"- Reflexo da desvalorização do cruzeiro nos preços internacionais
dos produtos exportáveis brasileiros.
'
QJ.lero crer, pelos estudos que fizemos, pelas consultas que dirigimos a
técnicos de envergadura, que, quando se desvaloriza a moeda interna, o
importador estrangeiro tenta e alcança participar da melhoria da situação do
exportador nacional. julgo que S. Ex. a o Sr. Ministro logo a seguir nos fará a
gentileza de abordar este tópico, que considero da maior importância
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Q.uanto aos compromissos em dólares ultimados no regime anterior da
Instrução 239 e que dependerão de cambiais a serem adquiridas pelo Governo
ao novo preço do dólar, não pude apurar o montante exato, porque não sou
taquigrafo, mas suponho teremos em nossos Anais elementos importantes de
estudo para podermos julgar com segurança que compromissos o Governo
passou a encampar com o acréscimo do preço do dólar, que deve obter agora,
depois do advento da Portaria 239, tanto para esse item como nas operações de
importação fixadas na semana anterior à referida instrução e como principalmente se pode bem compreender, no vultosissimo montante das operações que
devem vencer-se após o advento da portaria em causa.
O objetivo destas perguntas, Exmo. Sr. Ministro, seria, creio eu, o de
fornecer dados a esta Câmara. para que apreciássemos com justeza se esse
acúmulo de compromissos, essa obrigação que o Governo assume na nova
cotação do dólar, para saldar dividas que recebeu ao preço do dólar anterior, se
esse montante, traduzido na diferença de cruzeiros, não iria perfazer quantia
igual ou superior àquela que teria o Governo de desembolsar, na hipótese de, ao
invés de desvalorizar o cruzeiro, optar pela hipótese dos subsidias de
importação àquelas utilidades que foram consideradas gravosas ao nivel do
câmbio anterior, dando ainda um saldo ao Governo, independente desta
desvalorização, que vem sacrificar evidentemente o nosso mercado importador
e, por conseguinte, através das importações onerosas, repercutir no custo de
vida in genere, porque sabemos todos nós que o preço funciona como um
sistema de vasos comunicantes: basta tocar em uma ou em algumas utilidades,
como no caso do trigo, como no caso do petróleo, e todos os outros preços
sobem na mesma proporção. Dir-se-á que a paridade interna do cruzeiro deve
ser procurada mediante estudos meticulosos. Realmente, eu nem me abalanço
a comparar-me com os técnicos de grande estatura do Ministério da Fazenda,
principalmente com a cultura invulgar do Exmo. Sr. Ministro, que nos honra
com sua presença. Q.uero crer, entretanto, que o valor do cruzeiro estaria
exagerado em 600 unidades. Se considerarmos, por exemplo, a contribuição
obrigatória do café, principal produto de exportação brasileira. em que o
Governo participa em cerca de 6096 do preço internacional, poderlamos, não sei
se cometo temeridade em afirmar, chegar à conclusão de que a paridade do
cruzeiro poderia encontrar-se muito peno do preÇo que se paga em cruzeiro ao
produtor do café, acrescido das demais despesas do IBC. Nesta hipótese, sem o
confisco cambial, consideradas estas despesas, que se acrescentariam, eviden~
temente, ao preço interno do café, imagino que um dólar de 400 cruzeiros daria
perfeitamente para registrar a paridade interna do cruzeiro. Entretanto, à vista
desses esclarecimentos, que, como disse de inicio, recebi, admito, com a mesma
perplexidade dos demais colegas, obtendo uma visão geral, muito geral, muito
superficial da matéria exposta tão brilhantemente pelo Exmo. Sr. Ministro,
acho que, depois, quando examinarmos serenamente estes dados, poderemos
firmar um juizo definitivo. Mais como um quesito único que remeteria a S. Ex. a
no que respeita à Instrução n. 0 239, poria nestes termos a indagação: quanto a esses
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compromissos em cruzeiro, ao novo preço do dólar, decorrentes das obrigações que o Governo teria que saldar após o advento da Portaria n. o 239, teria o Sr.
Ministro condições para nos dizer em quanto importam em cruzeiro ou, então
se não dispusesse desses elementos, estariam os técnicos do Ministério da
Fazenda ou V. Ex.• em condições de nos dizer ·se não dariam para subsidiar
aqueles produtos onerosos cujo fluxo de exportação a Nação tem interesse em
facilitar, evitando a desvalorização do cruzeiro, e, portanto, a par desta
conseqüência positiva, que todos reconhecemos, o cortejo de resultados
negativos, principalmente no que respeita ao custo de vida, o que, tenho
certeza, de que o Sr. Ministro com seu extraordinário espirito público e sua
invulgar inteligência e cultura técnica, não nos negaria neste instante? Com este
quesito, Exmo. Sr. Ministro, que reputo dos mais importantes e que creio ser
uma das grandes dúvidas que pairam sobre este plenário, porque consultei a
muitos dos meus eminentes colegas e deles ouvi, quase em unissono, a
manifestação desse estado de ânimo relativamente à Portaria n.o 239, encerro este
primeiro tópico para dizer que talvez um só deputado" não discrepe do ponto de
vista de que a Nação tem que realmente marchar para um regime econômicofinanceiro estável e que confiamos no trabalho pertinaz de V. Ex.• como um dos
homens deste Governo a quem mais deve o Brasil e que há de conseguir, para
felicidade desta terra, que todos estremecemos, o mais seguro êxito na empresa
que se propôs.
No que respeita, Exmo. Sr. Ministro, à evasão de rendas públicas,
gostaria, com a devida permissão, de discordar de V. Ex.•. Não creio que, em
grande parte, das medidas que se impõem ao Governo, flão esteja ele em
condições de tomá-las em prazo relativamente cuno. Não fala a V. Ex.• um
deputado que haja exclusivamente lido os jornais ou ouvido boatos, mas que
teve o cuidado de correr repartições das mais importantes da arrecadação
pública nacional e verificar o estado de quase absoluto abandono em que se
encontram essas repartições, carentes de quase tudo, dos mais elementares
recursos, a ponto de os responsáveis encaminharem, quase diariamente, às
autoridades competentes do Ministério da Fazenda oftcios e mais oftcios,
telegramas e mais telegramas, pedindo providências simples, que não chegam,
e mencionando expressamente nos seus oftcios o gravame à arrecadação que a
contemporização dessa assistência vem diariamente causando.
Tive ocasião, Exmo. Sr. Ministro, de produzir aqui um discurso a
respeito do imposto sobre a renda. Foi ele publicado no dia 31 do mês próximo
findo. Q..uero crer que este ano iremos realmente ter um incremento na
arrecadação desse imposto, mercê da declaração de bens que, de cena maneira,
pôs em pânico os sonegadores, e das declarações de rendimentos daqueles que
as fizeram, porque muitos sonegadores, que deviam faz~las, não as fazem,
porque estão isentos, como conseqüência da própria sonegação, de apresentar
a declaração de rendimentos e, por conseguinte. a declaração de bens. Mas
autoridades das mais responsáveis no meu próprio Estado rue afirmam que há
uma evasão correspondente pelo menos a 150% do que se deve arrecadar este
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ano. E não é dificil. No dia em que visitei a Delegacia Regional do Imposto de
Renda em São Paulo, encontrei as autoridades responsãveis experimentando
um dos seus dias mais amargos. Havia ali, Sr. Ministro, uma fila quilométrica de
contribuintes querendo pagar o seu imposto e nem um só tesoureiro para
receber!
Isso na principal repanição arrecadadora desse imposto de todo o
Brasil. Encontrei funcionãrios conando avisos com tesoura Nenhuma mãquina manual de conar papel! Processos empilhados, falta de prateleiras, falta
de tudo. As verbas não chegam àquela repanição. No ano passado, não chegou
nada Até rateio entre funcionãrios, para comprar guias, tem de ser feito. As
Inspetorias, pelo interior, à medida que se .tfastam do centro de São Paulo,
como de qualquer das delegacias regionais do Brasil, estão em abandono,
atingindo a raias verdadeiramente inenarrãveis. Repartições em que os agentes
fiscais, sem condução, sem nenhum recurso, não estão fiscalizando praticamente coisa alguma, além de haverem recebido ordem superior para que a
firma que fosse fiscalizada agora só poderia sê-lo de novo decorridos cinco
anos, perdendo também aquela faculdade que tem o fiscal de exercer
fiscalização incena no setor ou na seção que lhe é por lei deferida, para o
Delegadó Regional encampar essa disposição legal, superpondo a própria
competência, de indicar as firmas, excepcionalmente, que devessem receber a
fiscalização, revogar o processo genérico instituido em lei e tornar regra essa
exceção que acabo de assinalar.
Poderia, Sr. Ministro, referir-me ao lucro presumido estabelecido em
500 mil cruzeiros, quando firma alguma, nas capitais, poderia sobreviver se
tivesse um movimento anual de 500 mil cruzeiros. Muitos milhares de firmas,
em todas as capitais do Brasil, mantêm rendimentos abaixo desse nivel,
sonegando impostos em quantidade inenarrãveLpara gozar do favor fiscal de
não precisar elaborar livros. Deixam de remeter ao Erãrio quantias que reputo
de grande expressão para uma nação cujo orçamento atinge déficits realmente
aterradores.
Q,uanto ao imposto de consumo, o próprio Uder da Maioria no
Senado, o eminente Senador Barros de Carvalho, proferiu discurso abordando
a situação das Recebedorias, das Coletorias, fechadas, em grande quantidade,
por falta de funcionãrios, de coletores, de escrivães, de serventes, ou então a
pique de serem despejadas por falta de pagamento, como a de Campinas, a de
Rio Branco. E tudo isso, Exmo. Sr. Ministro, julgo que reflete um quadro que
poderia perfeitamente, através de medidas a curtissimo prazo, ser remediado,
com alto proveito para a receita brasileira. Atingindo essa receita o nivelem que
deverã estar, na casa talvez de um trilhão e seiscentos bilhões de cruzeiros,
aquelas atividades fundamentais daNação não teriam de ser sacrificadas com o
plano de contenção elaborado pelo Governo.
Q..uanto às Alfândegas, eu também as visitei. O contrabando nesta
nação, Sr. Ministro, atinge tal degrau, que vou permitir-me ler a V. Ex. a a noticia
que sai sempre num jornal de Belém do Parã, O Dio., dando a cotação do
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c.ontrabando. A cotação do contrabando é dada num jornal público, como se se
trataSse da atividade mais legitima, mais moral, da Nação. Aqui está O Dia, de 6
de maio de 1963:
''CocaçaD- Em face da alta do dólar, verlficàdaatualmente, os preços
do café e do ufsque sofreram alteração no "comércio ilegal",
passando a obedecer à seguinte cotação:
Belém- Café "tostado", tipo "pretinho": CrS 6.000,00 a saca;
uisque White Horse e Q!teen Anne a CrS 25.000,00 e CrS 23.000,00 a
caixa e CrS 2.300,00 e CrS 2.100.00 a garrafa, respectivamente.
Paramaribo - Café cru, tipo 4 (exportação): 29 dólares; tipo
"vermelhinho"- o café do IBC, para uso externo- 26 dólares e tipo
"pretinho" a 22 dólares. Café "tostado", tipo "pretinho" a 18
dólares a saca. Uisque White Horse e Q!teen Anne a 17 e 15 dólares a
caixa, respectivamente.
Mercado fraco - Ultimamente o mercado de Paramaribo tem-se
mantido retirado com relação ao comércio de café com o Pará.
Acontece que a recente partida de café chegada para o IBC local é de
péssima qualidade e o café "tostado" (assim como o cru) tipo
"pretinho", daqui saldo, tem tido pouca aceitação, provocando,
inclusive, a diminuição de 1 dólar em saca, enquanto o café cru
aumentou de cotação, tanto o tipo 4 como o "vermelhinho". No que
se refere, porém, a mercadorias estrangeiras, o mercado se intensifica cada vez mais, tanto que o uisque White Horse e o Q!u•m Arme
aumentaram 3 dólares em caixa. Agora, com a adoção do café
torrado, o comércio de café "tostado" com Paramaribo desaparecerá automaticamente, o que poderá causar nova elevação nos
preços dos artigos estrangeiros que terão de ser adquiridos à base do
dólar".
Exmo. Sr. Ministro, é um jornal brasileiro dando a cotação da bolsa de
contrabando num Estado da Federação! Noutros lugares, falta apenas o jornal,
mas há o contrabando ao longo de toda a fronteira. Na Alfândega, através do
subfaturamento nas nossas exportações ou do superfaturamento das nossas
importações, como assinalam os inquéritos desta Casa, relativaip.ente aos
medicamentos, às empresas de aviação, verificam,se crimes surpreendidos
oficialmente, importações altamente danosas à Nação, com a diferença de preço
internacional assinalada pelo Banco do Brasil.
Mas, Sr. Ministro, nunca aconteceu nada a ninguém. Verdadeiras
fonunas em dólares vão empobrecer, dessangrar nossa balança de pagamentos,
colocando-nos em posição de indigentes internacionais, quando, na realidade,
Exmo. Sr. Ministro, não o seriamos se nos dispuséssemos a pôr cobro a esses
abusos, a exigir exação, moralidade no comércio interno e no comércio
exterior, na exportação e na imponaçlo, impedindo estas manobras seme212

lhantes ao "boneco" a que V. Ex.a se referiu, que tanto nos lesou, porque nunca foi
escriturado. Desses "bonecos" não vinham os impostos correspondentes, entretanto, as autoridades da Nação o conheciam, como V. Ex.a pode depreender
dos considerandos da própria Ponaria 239, reconhecendo oficialmente, a
existência desta distorção no nosso mercado de câmbio.
Assim, Sr. Ministro, quero crer que é realmente dificil a esúmativa do
quanto sai de nossas energias pelas alfândegas. Conhecê-las, diz V. Ex. a, seria
evitá-las. Creio que falta conhecer realmente o montante exato, mas penso que
não há brasileiro, sobretudo com responsabilidade de função pública, que não
afirme com segurança que, no custo dos produtos que temos a impressão de
que se desintegraram no preço, deve-se computar o subfaturamento da
exportação, que é realmente, Sr. Ministro, um instituto padfico da Nação
brasileira, ou, então, o sobrefaturamento da importação, enriquecendo maus
brasileiros que, através desses dois artificios, mantêm no exterior quantias
enormes que, segundo informações de fontes fidedignas, alcançam
2.500.000.000 de dólares. Esse mesmo dólar que vem alimentar o mercado
paralelo, eufemismo de mercado negro do dólar, também estampado em todos
os jornais e cuja cotação é a CrS 780,00 na venda e a CrS 795,00 na compra,
como estampa o jornal de São Paulo, edição de hoje, Folha da Manhã. Estamos,
ponanto, tal a diferenç~ de preço do dólar estabelecido pela 239 e o que se
registra no mercado paralelo ou mercado negro desse mesmo dólar, com a
mesma diferença existente entre o câmbio oficial e o mercado negro, à época da
Ponaria 239.
Isto, Sr. Ministro, a meu ver, é a ameaça à Nação, não de uma tentativa
de restabelecimento da "operação boneco", mas da "operação boneco" que
vem aí, porque ela é, realmente, alimentada em virtude dessa disparidade de
preço do dólar legal e do dólar de câmbio negro.
Exmo. Sr. Ministro, infelizmente dispomos apenas de meia hora
Teriamos aqui, e eu me permito, posteriormente, entregar a V. Ex.a casos
realmente graves de contrabando em que intervém o própFio Banco do Brasil,
com assinaturas de Diretores da Caneira de Câmbio, facilitando contrabando
nesta Nação, casos que, embora pareçam isolados, marcam uma tendência e
marcam, sobretudo, uma espéêie de deterioração moral da administração
pública brasileira Como não posso, por falta de tempo, revelar esse caso, que
será objeto de discurso nosso nesta Câmara, terei oponunidade de levá-lo
pessoalmente a V. Ex. a, se V. Ex. a assim o permitir. No mais, Sr. Ministro, quero
dizer que minha intenção, nesta tribuna, é de colaborar. Sou um brasileiro que
ama sua pátria, e minha posição nesta Casa não é combater senão os maus
brasileiros, que se forrram à custa da desgraça daNação. E julgo que prestamos
serviço à Pátria vindo a este diálogo com V. Ex. a, que considero um dos homens
mais eminentes da administração, cujos serviços prestados ao Brasil o situam
em posição invejável, reverenciada por todos os bons brasileiros. Q..uero
agradecer a V. Ex. a por sua gentileza e desejar, sinceramente, o melhor e maior
êxito na grande missão a que V. Ex.a se propôs. (Muito bem; muito bem. Palmas.)
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O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, felicito o nobre
Deputado Canddio Sampaio pela magnifica exposição que acaba de fazer em
torno dos tópicos da sua interpelação. E quero dizer a S. E:x.a que recebo,
realmente, como colaboração, e colaboração muito valiosa. suas observações e
suas informações.
No tocante ao primeiro tópico por ele abordado, o da influência que a
desvalorização do cruzeiro poderia ter nos preços internacionais, desejo
completar as informações que prestei, pois neste ponto fui, realmente,
lacunoso.
De fato, Sr. Presidente, toda as vezes que se altera o valor externo da
moeda. existe a reação natural dos mercados para onde os produtos do Pais
dessa moeda são enviados, para recalcar os preços externos, compensando,
assim, de algum modo, a melhoria dos preços obtidos pelo produto.
Todos sabem o quanto esse problema preocupa a administraÇào
brasileira a propósito dos preços do café. Q.ualquer melhoria de preço do café
em cruzeiros desperta, nas praças para onde o café é exportado, uma reação
espedfica, e surge uma tendência de baixar o preço do café em moeda externa,
impondo ao produtor brasileiro um pequeno sacrificio compensatório, sacrificio que é tanto maior quanto mais tenha sido exagerada a desvalorização. A
observação é, portanto, procedente. E nada mais imperdoável a uma decisão do
Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito do que ter sido omisso
em relação a esse perigo, não haver tomado, de pronto, as providências
necessárias para evitá-la e compensá-la Essas providências se fazem necessárias, sobretudo, em relação ao preço daqueles produtos que, já pelo valor de
460 cruzeiros, o dólar, logravam ser exportados e alcançar preços externos
compensadores para o exportador. Era. portanto, por ai que devia começar a
nossa preocupação de defender os preços externos. E a Instrução n. 0 239 nada
mais é, na realidade, do que uma seriação da providência destinada a operar essa
proteção, primeiro em relação ao café, depois em relação ao cacau, logo depois
em relação ao algodão- os três produtos que mais diretamente poderiam ser
alcançados por essa compressão corretiva de preços.
No tocante ao café, que estava sujeito a uma cota de contribuição básica
de 22 dólares, a Instrução 239 alterou essa cota de contribuiçã(> para 26 dólares.
Q.ue se pretendeu, elevando-se dessa forma a contribuição?
Fazer com que aqueles cafés da safra de 1962-1963, que já se vinham
exportando e que produziam um preço, em cruzeiros, determinado para o
exportador, não fossem bonificados em virtude da modificação da taxa de
câmbio, o que teria dois efeitos, um de ordem ética e outro de ordem
econômica O de ordem ética seria um prêmio injustificado a exportadores no
correr da safra. quando todas as despesas dessa safra já tinham sido feitas até
aquele instante. E o efeito de ordem económica. a possibilitação de um recalque
de preços no mercado externo, precisamente da natureza daquele indicado
pelo nobre Deputado Canddio Sampaio.
Com relação ao cacau, o mesmo se fez. Ali vigora um sistema diferente,
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um sistema percentual de cota de contribuição. Avaliou-se que aumento da
percentagem seria necessário para que os preços não sofressem aquela
bonificação e despertassem reação contrária nas praças do exterior.
Com relação ao algodão, o caso foi um pouco diverso. Os preços do
algodão haviam sido estabelecidos no dia 28 de fevereiro, pela preocupação do
Governo de fixar estes preços antes de se iniciar a safra, evitando, desse modo, se
reproduzisse o que aconteceu em outras ocasiões- fixar-se o preço do algodão
quando o produto já foi em parte transferido das mãos do produtor para as
mãos do intermediário e já não vai, assim, servir de metro para todas as
transações.
No momento de fixar o preço do algodão chegou-se, depois de estudos
laboriosos para os quais foram convocados os representantes mais legitimos de
todos os setores interessados, à idéia de que um preço da ordem da grandeza de
1 mil, 180 cruzeiros era quantia que ao mesmo tempo nos conservava a
possibilidade de exportar e de remunerar os custos internos novos a que estava
sujeito o produtor. Já não era, entretanto, possivel, com aquele preço, exportar
a 460 cruzeiros o dólar. O Governo anunciou, então, para que os negócios dos
produtores não sofressem desencorajamento imediato, que garantiria acima de
460 cruzeiros mais 100 cruzeiros por dólar, reservando-se a faculdade de fazêlo através de um reajustamento ou taxa cambial ou através de uma subvenção.
Deixou a opção para ser definida posteriormente.
E, graças a isto, as primeiras movimentações da safra de algodão
puderam ter lugar, contando os exportadores com um câmbio que, por uma via
ou por outra, seria não de 46p cruzeiros, mas de 560 cruzeiros.
No momento em que os estudos feitos revelaram às autoridades
monetárias que 560 cruzeiros seriam suficientes para o algodão mas não para
outros produtos que estávamos em condições de exportar, verificou-se que a
taxa de 600 deixaria uma bonificação a mais, de 400 cruzeiros, e essa
bonificação, repetia, em relação ao algodão, o que se observava em relação ao
café e ao cacau.
Eis por que se constituiu prontamente, na própria Instrução 239, uma
quota de contribuição no valor de 40 cruzeiros para o algodã~ a fim de
normalizar a situação em relação a esse produto.
Outros produtos a análise revelou que dificilmente poderiam sofrer
redução, em virtude da alta determinada no preço do produto brasileiro, dada a
participação pequena que o Brasil tem nos mercados internacionais, como é,
por exemplo, o caso do minério de ferro, tanto mais que, ai, qualquer
bonificação que se viesse a observar favoreceria desde logo e numa percentag:em dominante, o próprio Poder Público brasileiro, através da grande
companhia exportadora que é a Cia. Vale do Rio Doce.
Existe um ponto suscepóvel de dúvida em relação a algunf produtos do
Norte e do Nordeste: o sisal, o mentol, o óleo desmentolado e a castanha do
Pará. Sofreram no inicio um pequeno recalque do tipo indicado pelo nobre
Deputado Canódio Sampaio. Mas a observação que tenho em mãos, fornecida
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pela CACEX, nos diz que já podemos constatar a elevação dos preços do mentol
e do óleo desmentolado, cujo mercado mundial o Brasil domina amplamente,
de 2 dólares, 25 por libra, para 2 dólares, 60. Do sisai, de 280 dólares por
tonelada para 330 atualmente, já com firme tendência para atingir os níveis
anteriores àquela Instrução, ou seja, 360 dólares em média. A cera de carnaúba,
cuja base de preço anteriormente à 239 situava-se ao redor de 0,35 por libra,
para declínio 0,31, já se encontra agora a 0,34, ou seja, um centavo abaixo da
cotação anterior. De modo que me permitiria poder informar ao nobre
Deputado que está plenamente corrigido o efeito depressivo indicado.
O Sr. Sérgio Magalhães - Permite V. Ex.a?

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, se conceder o aparte
posso descontar do tempo da resposta?
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Ma:z.z.illi) - Não poderia descontar do
tempo da resposta, nobre Sr. Ministro, como também não seria próprio
apartear neste momento em que V. Ex. a está respondendo a uma interpelação.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Então lamento muito, mas depois
estarei à disposição de meu nobre amigo Sérgio Magalhães.
Pergunta o nobre Deputado Cantidio Sampaio se não poderíamos,
então, em vez de reajustar o valor do dólar para os níveis necessários ao
incremento das nossas exportações, subsidiarmos as exportações brasileiras, e
se isso não nos ficaria mais econõmico do que a diferença em cruzeiros que a
Caneira de Câmbio terá de cobrir, para saldar todos os compromissos em
dólares que aqui enumerei. Q.uero, em primeiro lugar, lembrar a S. Ex.a o
alcance talvez insuspeitado da sua observação.
Esses compromissos cambiais, a que me referi, são os que em grande
pane vêm de longe e que nasceram muitos deles na época em que o valor do
dólar era de 18 cruzeiros. Receberam sucessivamente todos os reajustamentos
da desvalorização e muitos deles, a sua grande maioria, aliás, se destinam à
liquidação a prazos longos, nenhum deles representa, ou melhor, apenas uma
pequena pane deles representa compromissos a cu no prazo, que tenham de ser
saldados no espaço de um ano ou de dois anos. Dentro dessas cifras existem até
débitos para serem saldados em 20, 30, até 40 anos, os da Agência Internacional de Desenvolvimento. Por conseguinte, seria muito dificil estabelecer essa
comparação entre subsídios que teríamos de dar à nossa exportação do corrente
ano e no próximo, e essa modificação de valor que pode aliás vir a ser muito
maior, porqpe nada indica que o Brasil seja um país que tivesse adotado a
estranha política de jamais rever o valor comparativo de sua moeda e solucionar
todos os desequilíbrios de preço pelo caminho de subsídios.
Portanto, nobre Deputado, o que poderíamos fazer, para responder à
sua pergunta, é situá-la no registro técnico próprio e indagar se os compro216

missos do corrente ano, vamos dizer, poderiam ser comparados aos compromissos cambiais do corrente ano, em subsidias que teriam que ser dados à
nossa exportação para se verificar se com vantagem uns poderiam ser
permutados pelos outros. É um trabalho interessante; é um trabalho que
merece ser levantado com cuidado. Mas o que quero lembrar a V. Ex.• é que,
quando adotamos o caminho do subsidio, na realidade, asseguramos ao
importador um preço especial e fazemos recair sobre toda a comunidade
nacional o subsidio que demos e que vamos retirar da emissão. Na hora em que
subsidiarmos o algodão, o milho, a carne, para podermos promover as
exportações, esses subsidias dados pelo Governo, à custa de uma de suas
agências, terá que ser oriundo de onde? Não havendo uma receita tributária,
onde podemos ir buscar esses subsidias para legitimá-los, então, como
transferência de rendas, as suas conseqüências, para julgá-la oportuna teremos
que ir buscar na emisslo. Buscar na emissão, isto significa que iriamos buscar os
efeitos do subsidio que se iriam fazer sentir no encarecimento da vida. Iriam
incorporar-se aos novos custos e fazer com que na etapa produtiva seguinte,
vamos imaginar, no outro ano, o nosso financiamento, o nosso subsidio ainda
tivesse de ser maior, porque mais ainda se teriam distanciado· nossos custos
internos do equilfbrio que estávamos procurando corrigir. Ao contrário,
fazendo reajustamento do valor da moeda, procuramos, na importação, o
equivalente do que vai ser pago na exportação. Teremo~ que dar ao exportador
não mais CrS 460,00 por dólar, mas CrS 600,00; mas esses CrS 140,00 por dólar
nós esperamos retirá-los da importação. Iremos retirá-los do próprio movimen:to econômico fechado do Pafs e, desse modo, nenhuma pressão inflacionária decorre e; pelo contrário, um efeito antiinflacionário é a resultante final
' desse procedimento que se vai observar.
Eis por que julgo que a tese do subsidio, subsidio que entre nós é
financiado não por impostos ou poupança pública ou privada, mas financiada
pela emissão, seria desaconselhável taxativamente e que a solução economicamente sadia é fazer com que os preços das importações financiem o que deve
ser pago pelas exportações. E isso me leva a responder, também, sobre o custo
de vida. Não tenha dúvida nenhuma,· nobre Deputado, de que resulta certo
aumento do custo de vida todas as vezes que a importação encarece. Mas
esse aumento do custo de vida nada mais é do que um daqueles aumentos que .
representam meras homologações de uma realidade existente.
V. Ex.• sabe muito bem - como excelente economista que é e que
demonstra ser na sua interpretação- que existem duas maneiras de se aumentar
o preço de um produto. Há uma que decorre de fatores gerais, afetando a
demanda dentro de um pafs, como, por exemplo, quando se processa uma
grande expando dos meios de pagamento, permitindo que determinados
setores da sociedade, a cujas mãos esses meios de pagamentos foram ter, entrem
leiloando as mercadorias e serviços existent6, disputa:nd~as por preços mais
altos e assim fazendo com que os preços se elevem, não em virtude de alguma
coisa que tenha de ver com o custo das mercadorias, mas sim que tenha de ver
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com a maior capacidade de procura de quem as deseja comprar. Este o
aumento de preços que é pane integrante do processo inflacionário. Q.uando,
entretanto, nos limitamos a verificar os custos já aumentados de certa
mercadoria, custos esses que não estão sendo pagos porque estão sendo
sofridos por alguém, então o aumento de preços tem um caráter corretivo e,
tendo caráter corretivo, embora influa no aumento de custo de vida e em todas
as suas conseqüências, não se pode dizer que ele estimule, propague e
multiplique a inflação. Foi o caso há pouco tempo da Usina de Volta Redonda
que precisou reajustar os preços dos seus produtos. Por quê? Por que existia
uma demanda excitada por maior volume de meios de pagamento, determinando a alta generalizada dos produtos siderúrgicos?
Não! Porque Volta Redonda já vinha trabalhando com custos elevados
e não estava transferindo esses custos para o comprador dos seus produtos.
Estava, pelo contrário, absorvendo esses custos e, absorvendo esses custos,
estava fazendo com que alguém pagasse por eles. E esse alguém era a própria
economia nacional de que aquela fábrica é um órgão, de que aquela fábrica é
um instrumento de atuação.
Os custos cambiais têm de ser incorporados à realidade econômica do
Pais porque, se nós não os incorporarmos, na realidade eles estão apenas sendo
subsidio, estão sendo subsidio através de facilidades que vão sendo concedidas
ao importador e que o tmportador traduz em lucro para si. E, justamente porque
o importador é subsidiado, é que ele pode repanir um pouco do seu lucro com
o exportador e essa repartição do lucro com o exportador é que constitui o
"boneco".
O "boneco" nada mais é, analisado na sua essência econômica, do que
o mesmo que chama o câmbio do super e do subfaturamento, ou seja, uma
associação, uma capacidade que tem aquele que está fazendo um lucro oculto
de transferir uma pane desse lucro para outra pane que está perdendo, para
estimular a associação.
O desaparecimento do "boneco" nada mais exprime do que o fato de
que este lucro oculto deixou, pelo menos temporariamente, de existir.
Ele se restabelecerá. nobre Deputado, se a inflação não for contida mas,
se ela for contida, ele não voltará.
V. Ex. a não se t>scandalize tampouco com o câmbio paralelo alto a 780 e
790. Em primeiro lugar estou ceno de que esse câmbio traduz mero episódio
psicológico dos últimos dias. V. Ex.a sabe o quanto o mercado paralelo é
sensível à manifestação de tudo quanto possa afetar a estabilidade da ordem
pública, e os fatos politicos do nosso pais se refletem, de maneira muito direta,
na sua vida cambial e financeira. Mas o que quero lembrar a V. Ex.a é que,
quando esta administração financeira se instalou, no dia 23 de janeiro de 1963, a
taxa de câmbio era de 460 e 475, e o mercado paralelo estava a 815. A distância
era de 475 para 815 e agora é de 600 para 730 ou 740, podendo chegar a 790 em
momentos de maior sensibilidade psicológica do mercado, como este que
estamos atravessando.
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O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mau.illz)- Atenção!

l

O SR. SAN TIAGO OANTAS - Estou encerrando, Sr. Presidente.
Apenas uma palavra mais.
•
Lamento que a necessidade de dar respostas mais completas a V. Ex.•
neste ponto não me tenha deixado ler, como pretendia, o relato elaborado pelo
Sr. Diretor-Geral da Fazenda, das medidas que estão sendo postas em prática
neste momento, no Ministério da Fazenda, para melhoria da arrecadação. Mas
quero salientar a V. Ex. a que muitos dos defeitos que apontou, e que realmente
existem e constituem pesado labéu na vida politica brasileira, não serão
corrigidos apenas com medidas de maior eficiência material adotadas nos
serviços da Fazenda do Pais. Muitas dependem de reforma tributária em que o
Ministério da Fazenda está trabalhando e que constitui mensagem que dentro
de pouco tempo, estou ceno, virá ter à consideração do Legislativo, representando uma nova formulação do nosso sistema tributário capaz de tomá-lo mais
justo, de dar-lhe um sentido econômico mais frutffero e de ampliar a base da
incidência da arrecadação, evitando que continue sucedendo o que hoje sucede
e que V. Ex.• tão bem aponta: numerosas pessoas, numerosas firmas conseguem esquivar-se ao pagamento dos impostos que a simples assiduidade maior
da fiscalização não consegue trazer com a rapidez necessária ao campo da
tributação. V. Ex. •, entretanto, receberá, assim como vai·ter os dados numéricos
que tive há pouco a oponunidade de ler, V. Ex. • receberá também esse trabalho.
e creio que teremos muitas outras oportunidades de discutir a matéria. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Marro Antônio - Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados,
infelizmente o prazo de que aqui dispomos não nos permite um exame
mais acurado e aprofundado da brilhante explanação que o Sr. Ministro
da Fazenda vem apresentando a esta Casa, procurando esclarecer problema
que constitui realmente uma das magnas questões da nossa vida. Apesar do
brilhantismo da exposição de S. Ex. •, temos de manifestar a nossa discordância
diante de algumas teses e de algumas respostas dadas com tanta elegância e com
tanta profundidade.
Sr. Ministro, discordamos da afirmativa de que a desvalorização da
moeda, ocasionada pela Instrução 289, teria sido conseqüência da desvalorização interna que existia. Basta acompanharmos cenos dados - e cito apenas
um - para verificarmos que a desvalorização provocada pela Instrução 289 foi
superior, ultrapassou aquele percentual da desvalorização que já existia na
moeda interna. De janeiro de 1968 até 80 de abril do ano corrente tivemos um
aumento de custo de vida- e serve bem esse dado para marcar a desvalorização
interna da moeda- em cerca de 20%. No entanto, nesse mesmo periodo, o que
verificamos é que a desvalorização externa ·da moeda, ou seja, a queda do
cruzeiro em relação ao dólar, foi de 81,5%.
Discordamos, ilustre Ministro e Professor, da tese de V. Ex.• quando
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afirma que existe uma conseqüência natural entre a desvalorização interna da
moeda e sua desvalorização externa. Naturalmente, estas duas linhas existem,
são paralelas e, portanto, uma não deixa de ter implicações na outra nem de
repercutir sobre a outra.O que nos impona saber, porêm, ê se o custo de vida,
se a desvalorização interna ê que provoca a desvalorização externa ou se, ao
contrário, a desvalorização externa ê que contribui para a desvalorização
interna. t verdade que houve épocas, quando a taxa cambial esteve fixada,
durante longos anos, em que se verificou a hipótese configurada por V. Ex.•, ou
seja, de que, diante da desvalorização interna existente da inflação, foi o
Governo posteriormente obrigado a proceder à desvalorização do cruzeiro. Foi
esse o caso da Instrução 70, da Superintendência da Moeda e do Crêdito. Porém
o que observamos agora ê que o Governo desvaloriza o cruzeiro acima daquela
taxa existente internamente e que é agora a desvalorização externa, essa
modificação na taxa camb~que irá provocar a alta do custo de vida e, portanto,
a desvalorização interna da moeda.
Portanto, Sr. Ministro, o que nos impona conhecer ê, num dado
momento, se aquela providência governamental, a fixação da taxa do cruzeiro,
se esta providência contribui para a elevação do custo de vida, portanto, para a
desvalorização interna ou, se ao contrário, foi apenas conseqüência de uma
situação já existente. Somos daqueles que, ao examinar objetivamente a
Instrução 239, verificamos que a primeira hipótese, a primeira tese.ê que deve
ser constatada na apreciação desse fenômeno. E perguntamos nós a V. Ex.•:
quais foram os estudos em que se apoiou o Governo para fixar o dólar em 600
cruzeiros? Disse V. Ex.• que o Governo não ficou apenas naquele indicio que
nos ê dado pelo "boneco", e que naquela êpoca variava entre 50 e 60 cruzeiros,
mas foi além, fixando em 600 cruzeiros a taxa cambial. Q,ueremos saber, Sr.
Ministro, que elementos tinha o Governo, para chegar à conclusão de que o
valor do cruzeiro seria, comparando-se com o dólar, de 600 unidades. Sabemos
perfeitamente que, inclusive, esta taxa chamada "boneco'~ esse deságio, melhor
dito, reflete não somente a desvalorização interna ou externa da moeda, mas,
tambêm, manobras de especuladores bem conhecidos em nosso pais e que têm
ocasionado tremendos prejufzos à economia brasileira. Portanto, não podiamos sequer aceitar que o valor do cruzeiro fosse aquele estabelecido pela
taxa vigente mais o preço do "boneco", porque, já no exame desta sobretaxa
utilizada largamente no comêrcio externo deveriamos pesquisar se ali tambêm
não haveria a resultante da ação de especuladores que constantemente tramam
contra as finanças do Pais.
Mas vejam, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao fixar o Governo o dólar
em 600 cruzeiros ultrapassou em muito o próprio "boneco" e foi a essa taxa,
que ainda existe.
E S. Ex.a, o Professor San Tiago Dantas, em sua exposição, se
percebemos com clareza, nos disse que o Governo foi levado por uma única
razão: a de estimular o comércio externo.
Então temos, como razão apresentada oficialmente a esta Câmara, que
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o Governo fixou essa taxa tendo em vista a ampliação, o incremento das
exportações do nosso pais. Q.uando aqui estivemos, alguns dias atrás, nesta
tribuna, manifestamos também nosso apoio a todas as iniciativas governamentais, visando ao incremento do comércio externo do P~s. Porém, Sr. Ministro,
somos daqueles que julgam que esses estimulas à exportação devem estar
inteiramente desvinculados, separados da fixação da taxa cambial.
E por que razão? Porque sabemos que, em se tratando de comércio, é
indispensável que se examine produto por produto, que se veja a situação de
cada um deles, cuja exportação desejamos incrementar, porque, inclusive,
muitos deles devem merecer um auxilio maior, outros devem merecer um
auxilio menor, levando-se em conta também o interesse do Governo em
estimular esse ou aquele setor da produção brasileira. Disse V. Ex. a, respondendo à pergunta formulada pelo nobre Deputado Cantídio Sampaio, que o
recurso ao subsidio seria provid~ncia em última análise inflacionária. Não
resta dúvida que alguma repercussão financeira decorre do estabelecimento de
uma politica de subsfdios. O que devemos comparar, porém, é esta politica de
estímulo através do subsidio, separando-se a taxa cambial desses incrementos
ao comércio externo, se essa politica é menos onerosa ao Pais que a politica,
que, infelizmente, foi adotada pelo Governo.
E nós, Sr. Ministro, discordamos da forma por que o Governo vem
resolvendo o problema. Infelizmente, nlo se trata de medida tomada
excepcionalmente por este Governo, mas vem sendo toda uma norma
de conduta, largamente utilizada, de todas as administrações que têm levado o
Pais a esta situação em que estamos e que de forma alguma é racional e que de
forma alguma se nos afigura agora como satisfatória.
Achamos nós que o Governo deveria seguir o caminho de outros pai ses
que nlo socialistas, pai ses capitalistas, como os Estados Unidos, que subsidiam
diretamente alguns produtos considerados gravosos para a economia norteamericana, como é o caso do trigo, se nlo me engano também o caso do
algodão. Mas o que se fez foi a desvalorização total da moeda, e a repercussão
dessa decisão é imediata no conjunto da economia brasileira. É necessário
também que se digam aqui as razões desta opção. Perguntaria então a V. Ex. a se
o fato de ter o Governo enveredado por esse caminho, se esta atitude não foi
influenciada, inclusive, por teses do Fundo Monetário Internacional. Podem
alguns colegas suspeitar de que o orador tem, e é verdade, profundas reservas
diante das teses, das sugestões, do Fundo Monetário Internacional. Sim, tenho
profundas reservas, porque sei bem as conseqü~ncias dessas sugestões, que
levaram o Pais a essa situação em que nos encontramos. Mas observadores
insuspeitos formulam também a mesma questão. O comentarista económico
do jornal a Folha da Manhã. de São Paulo, 24 horas após o conhecimento da
Instrução 239, dizia o seguinte:
"Numaprimeira etapa falou-se em bonificação aos exportadores
desse artigos, mas o "artificialismo" dessa medida poderia suscitar
novas complicações com o Fundo Monetário Internacional~'
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V~se, portanto, Sr. Ministro, que nlo somente aqueles adversários
intransigentes da politica do Fundo Monetário Internacional ligam, relacionam
essa medida, a Instrução 239, com as sugestões do Fundo. Taml*m comentaristas de jornais tradicionais e conservadores apresentam a mesma dúvida, a
mesma questão.
Desejariamos, ainda, Sr. Ministro, já que o tempo nlo nos permite
debater, como seria necessário, a ess~ncia dessa politica que vem sendo adotada
pelo Governo, chamar a atençlo de V. Ex.• para outros pontos, formulando,
naturalmente, novas indagações.
O Plano Trienal, apresentado aqui pelo Governo, dizia que as taxas
cambiais nlo seriam alteradas, que o Governo as considerava realistas e que,
portanto, nlo deveriam sofrer alteraçt>es. Isto foi dito oficialmente ao Pafs em
dezembro do ano passado. Vimos, então, poucos meses depois, o Governo
modificar tão drasticamente a taxa cambial.
Devemos, portanto, assinalar essa profunda contradição do Plano
Trienal com a politica posteriormente adotada pelo Ministro da Fazenda.
Mais ainda, Sr. Ministro, o Plano Trienal especificava que o custo de vida
nlo ultrapassaria o percentual de 25%. Ora, somente como decorrência da
Insttuçlo 239, que desvalorizou a moeda em 31 ,5%, somente como decorrência
dessa desvalorização interna também deverá pelo menos ultrapassar esse
percentual.
Terminando, Sr. Presidente, desejaria perguntar ao Sr. Ministro se
conhece os dados oficiais da Petrobrás, segundo os quais, em decorrência da
Insttuçlo 239, aquela empresa terá um acréscimo em suas despesas de 5 a 12
bilhões de cruzeiros, já que ela necessita importar equipamentos e, além disso,
efetuar amortizações de compromissos financeiros e estabelecer outros novos
no corrente exerdcio.
Afasto, aqui, a questão do preço do óleo, ftxado na própria Instrução.
Encaro as repercussões que a Instrução 239 acarreta para a Petrobrás, como
também para várias outras empresas estatais.
Formulo, em último lugar, esta indagação, agradecendo a V. Ex.•,
desde já, a brilhante liçlo que naturalmente nos propiciará. (Muito bem; muito
bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazz.illt)- Com a palavra, o Sr. Ministro da
Fazenda que, nlo sendo prorrogada a sessão, só disporá do tempo restante, até
às 18h30m.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, consulto a V. Ex.• se,
diante disto, havendo sessão noturna, segundo me informa o nobre Uder da
Maioria, não seria preferfvel que, em vez de se prorrogar esta sessão, o que nos
aproximaria do inicio da próxima, ocupasse eu a tribuna no inicio da sessão
noturna para a segunda parte da discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazz.illz)- Pode ser aceita a sugestlo de V.
Ex.• e penso que o Plenário nada tem a objetar, tendo em vista a comunicaçlo
anteriormente feita sobre a matéria, atendendo a que a primeira hora da sessão
notuma poderã ser efetivamente dedicada a matéria que não seja de deliberação, por isto que, como de hábito, nos primeiros momentos de sessões
extraordinárias, não há número para deliberaçlo.
O Sr. Herbert Leuy (Para uma questão de ordem) - Sr. Presidente, V.
Ex.• estabeleceu no debate ontem verificado nesta Casa que o interpelante e o
Sr. Ministro não teriam mais do que 15 minutos. Ocorre que o nobre Deputado
Cantldio Sampaio, aliás com grande satisfação para a Câmara que o ouviu,
esteve mais de meia hora na tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illl) - Precisamente meia hora, na
forma do Regimento, que lhe assegura esse tempo, na qualidade de autor do
requerimento de convocaçlo.
O Sr. Herbert Leuy - O nobre Ministro da Fazenda ocupou meia
hora para sua resposta.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mauilll)- Ainda na forma do Regimento.
O Sr. Herbert Leuy - Q..uero dizer a V. Ex.• que permaneci nesta
Capital e fiquei inscrito precisamente para poder interpelar o Sr. Ministro da
Fazenda. Eu seria, por cessão, o interpelante seguinte.
É verdade que não desejo criar nenhum constrangimento ao nobre
Ministro da Fazenda. Mas consulto S. Ex.• se, na sessão notuma, desde que vai
comparecer espontaneamente, poderia proporcionar-me a oportunidade que
as circunstlncias me retiraram e para a qual eu desejaria um corretivo.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illi) - Antes que o Sr. Ministro
responda e para facilitar o encaminhamento do assunto, direi que V. Ex.•
poderá inscrever-se na parte adicional das interpelações ao Sr. Ministro da
Fazenda e, desde que não houvesse qualquer dificuldade para V. Ex.• ser
orador chamado, poderia permutar com um dos colegas inscritos, como já o
fazia nesta oportunidade.
O Sr. Herbert Leuy - Creio que, regimentalmente, eu não poderia
interpelar o Sr. Ministro sobre a matéria da convocação atual. Teria que
interpelá-lo - desde que o seu comparecimento é espontlneo - sobre a
exposição que fará. Dai a solicitação que daqui formulo ao Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illl)- Isto quanto ao objeto, porque o
Sr. Ministro poderia, evidentemente, aceitar qualquer interpelação de V. Ex. a e,
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a respeito, prestar esclarecimentos. Q.uanto à inscrição, fica assegurada a V.
Ex. a.
O SR. SAN TIAGO DANTAS -Estoudeplenoacordo,Sr. Presidente.
Apenas desejo, ao iniciar-se a sessão noturna, fazer minha exposição e, logo que
começarem as interpelações, estarei pronto a responder ao nobre Deputado
Herben Levy sobre a matéria que S. Ex.a desejar, do exposto na parte
vespertina, ou do exposto de noite.
O Sr. Herbert Levy - Muito obrigado a V. Ex.a, Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli} -- Fica, portanto, assegurado o
comparecimento do Sr. Ministro da Fazenda à sessão noturna, para, na
primeira hora, tratar da matéria sobre a qual S. Ex. ajá fez alusão à Casa e deseja
cuidar naquela oponunidade.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, o nobre Deputado
Marco Antônio levantou a tese de que, em primeiro lugar, a influ~ncia dos
preços internos sobre a taxa de câmbio cede em importância à influência das
modificações da taxa de câmbio sobre os preços internos. E acrescentou,
citando o m~s de janeiro como exemplo, que, no seu entender, a correção da
taxa para 600 cruzeiros ultrapassou de muito as necessidades decorrentes do
aumento verificado nos preços brasileiros, representando, assim, fator autônomo de agravamento dos custos. Embora os argumentos apresentados por S.
Ex.a, com tanto brilhantismo, sejam todos merecedores da mais alta consideração, quero crer que não poderiamos perfilhar a idéia de que exista relação
de causa e efeito entre câmbio e preços internos do Pais, orientada apenas num
sentido. A verdade é que os reajustamentos da taxa de câmbio provocam
modificações dos custos, mas também há fatores internos que, por sua vez,
atuam como causas independentes, elevam os custos da produção e, por
conseguinte, colocam os produtos nacionais na contingência de não poderem
ser exponados, se não os socorrermos através de modificação da taxa de câmbio
ou de subsidio. Estamos ai num daqueles muitos assuntos em que a relação de
causa e efeito se faz sentir em ambas as direções e em que tanto podemos dizer
que algumas vezes é a taxa de câmbio que vai determinar uma revisão de
cenos custos e, por conseguinte, ter influência sobre os custos internos de
produção, como outras vezes esses custos internos de produção se vão elevar
em vinude de fatores internos da economia nacional - salários, custos da
matéria-prima, impostos, fatores os mais diversos e, desde que isto aconteça,. o
administrador se encontra em face da situação para a qual procura corretivo no
câmbio ou no subsidio.
Pretende o nobre Deputado Marco Antônio que a correção cambial foi
excessiva. Não compreendi muito bem o cálculo por S. Ex.a feito, baseado no
mês de janeiro. Mas creio que S. Ex. a não tem a menor dúvida de que o periodo
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dentro do qual precisamos examinar a variação dos nossos preços internos é o
periodo que vai da Instruçlo n. 0 229, de setembro de 1962, até a Instruçlo n.0 289, de
abril último. Foi esse o periodo durante o qual a taxa de cAmbio ficou mantida
no valor fixo de 460,00- 475,00, enquanto continuavam a subir no Pals, sob a
presslo de fatores inflacionários internos que nada tinham que ver, aliAs, com
fator-es cambiais, os preços dos nossos produtos destinados à exportaÇio. Nlo
nos esqueçamos de que foi este um periodo de pesadfssimas pressões
inflacionárias. Af sé localiZàm, nos meses de novembro e dezembro; as maiores
emissões de papel-moeda realizadas pelo Governo Federal, orçando pela casa
dos 90 bilhões de cru2eiros. Foi nesse periodo que se deu, em todos os setores
da atividade, uma elevação dos rustos internos capaz de fazer com que os
preços vigentes para. safras anteriores aparecessem simplesmente ultrapassados, quando os 6~glos governamentais foram cha.mados a fixar novos preços
para ar taxas atuais. Se tomarmos de setembro a abril a elevaçlo do nfvel geral
de preços e aceitarmos essa elévaçlo de nfvel geral de preços como expressiva da
mudança do valor inrorporado aos gastos dos produtos brasileiros, vamos
encontrar 85S\); no mlnimo, como a rnajotaÇio havida de setembro a abril do
corrente ano. E se aplicarmos esses 85S\) ·ao clmbio de 460, vamos encontrar
mais de 600, vamos encontrar 620 a 640 como taxa de clmbio correspondente.
Eis por que ouso pensar que nlo houve nenhum excesso no cálculo feito, se nos
reportarmos à época que deve ser levada em conta e aos valores que devem ser
apreciados.
Perguntou-me S. Ex.• em que esrudos se baseou o Conselho· da
Superintendência da Moeda e do Crédito para adotar esse valor de 600, jt que a
simples sobretaxa cobrada na mercado pelos exportadores aos importadores, o
chamado "boneco", nlojUstificaria elevaçlo tlo considertvel.
já tive oporrunidade de informar e digo agora com maior clareza que a
deliberaÇIO governamental se baseou essencialmente no estudo dos custos dos '
produtos suscepdveis de exportaçlo. Nlo levamos em conta exclusivamente a
majoraçlo geral verificada no nlvel dos preços poratacado, embora esse lndi<:e
nos possa prestar o serviço· dessa tonfi!ontaçlo que acabei de realizar. O que
levamos em conta. foram· ptécipuamente os preços daqueles produtos que o
conhecimento que as autoridades· brasileiras têm da economia brasileira nos
permite acreditar possam ser praticamente prodtitos de exportaçlo. De nada
nos adiantaria pensar 11a elevação do custo da produçló de um artigo ·que o
Brasil, no espaço de um· ano, no esp~o de dois, nlo pode exportar em
quantidades apreciáveis.
Mas havia artigos que sabfamos estar em condições de exportar; os
6rglos competentes da Comisslo de Financiamento da Produçlo, da SUNAB,
da Carteira de Crédito Agricola e Industrial do Banco do Brasil, estavam em
condições de informar com relativa precislo sobre a majoraçlo havida nos
custos e sobre a possibilidade quantitativa de exportaçlo. Foram esses os artigos
estudados, foram os preços necessários para assegurar essa expando, os que
prevaleceram nos cálculos do Governo, e por isso oGoverno não sentia necessidade
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nem de ir a 620 ou 640, tampouco sentia a possibilidade çie ficar nos 560
que. seriam suficientes para a exportação do algodão.
S. Ex.a também procurou defender a tese do subsidio. Já tive
oportunidade de falar sobre esse assunto diversas vezes, para colocar com a
.possivel clareza o ponto de vista do Governo sobre essa matéria. Acredito que
haja alguns casos em que, na economia de um pais, seja legitimo manter o preço
de uma determinada mercadoria e de um determinado serviço em niveis
baixos, inferiores àqueles que seriam capazes de assegurar a lucratividade,
operando uma transferência de renda, fazendo com que outros setores mais
bem aquinhoados paguem por aquele e desse modo alcançando uma finalidade qualquer de justiça social ou de incremento de uma atividade econômica.
Mas essa solução só será defensável e admissivel se tivermos a ceneza de estar
subsidiando o setor que pretendemos manter nos niveis baixos, com rendas,
com poupanças retiradas de setores da sociedade que estão em condições de
fornecê-las. Subsidiar, entretanto, com a emissio, isto é, subsidiar com o
encarecimento genérico da vida, subsidiar com um tributo que, como sabemos,
recai sobre a sociedade desigualmente, desfavorecendo precisamente as classes
populares, aquelas que sempre perdem através do processo inflacionário, é o
q:ueo Governo não consegue justificar e não pode aceitar como inspiração de
sua poUtica.
O Gov.erno brasileiro cometeu#durante longos anos, o erro de pagar à
importação um subsidio constante, frustrando e desencorajando nossa capaçidade de exportaçlo. O resultado não foi de maneira nenhuma o enriquecimento do povo. Pelo contrário, os setores para os q\lais, durante longos anos,
carreamos dólares à taxa de·l8 cruzeiros, ou, posteri~eru:e, a taxas um pouco
mais elevadas, m~ ainda nlo reais, fizeram os graodes lucros que enriqueceram as faixas da sQCieda.Q.e.assim beneficiadas pdo ~b~clio. E não foi o povo
que se enriquec~u à custa das taxas de favor conçedic:Ja$:d~ante longos anos à
importação. Pelo conttário, podemos.dizer que aq\le~ taxas foram f!)!:torsivas,
q~ prejudicaram o QesenvQ.lvimento .do Brasil, que C-QAtributram pa@ as
desigualdades.sodais:e econ~rilicas em que nos.de~mos e que comprometeram, a longo prazo,. ,o. no~ processo de. rec:u~raçlo,. por.que .não expandimos nossa cap~ida.de de ~po~•.como terhunos.copcijções de fazê-lo.
Eis por que.suponb0, <:om estas.palav.ras, respcmder às considerações
.do. nobre Deputado Marco An~nio e reservar-me p~ quvir a interpelação do
nobre Deputado Herben Levy l)a segunda parte, que,dediçareÓl()nos assuntos
do comparecimento espontâneo. (Muito bem; muito bem. falmas. O oradQr é cumprimentado.)

';
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COMPARECIMENTO DO Sll. MINISTRiO. DA ,FAZENDA

.
Comparece ao Plenário da Cdmara dos De~tados S. Ex. a :9. Pout:or; San Tiago
Dantas, Ministro Fazenda.
· · ' ·
·. '
··
·
· ·

tia

O Sll. SAN TIAGO· DANTAS- Sr. Presidente; também eu estimaria
muito encontrar-me neste assunto em concordincia plena com o nobre
Deputado Leonel Brizzola, com que, muitas vezes, tenho condivididQ
opiniões em diversas questões relacionadas oom a vida pública do nosso,pai$.

Creio, entretánto, que os pontos que nos separàin ha apreciaÇlo deste
momentoso caso estão muito claros, e, se já não ressaltavam claros da minha
própria exposiçlo, agora se tomaram transparentei (X)m as considerações
breves, mas concisas, feitas pelo meu ·nobre. interpelante. · •·
QJ.tero; em primeiro lugâr; salientar qüe nlp tenho o receio manifestado por S: Ex.• de ~ue a compra d~s~ empres~ ~Ço~sbti.a uma' espéCie de
impasse no campo das tarifàs de erte'rgia elétrica em nOsso país:
.
Primeiramente, não pod~o.s esque.cer,que, já e:xl~te uma boa p~
deste preço computado na tarifa. e que é o corr~spon«J~nte lltOS emprfstimos
somados aos 185 milhões, Ali temos.itós os ss. milhO.es ·do EXIMB~NK; a,li
temos nÓs a cÚvida, do Banco Nacional de .Desên~olVilnento Ecoiu~mico; .~.i
ternos rnesiJlO u.~'ipone do invesQmento feit~ pe~A.;,;eric~~ Foreign Powei, e
é investimen~empréstimo, já que~ co,mc;> todos sal?e.m,, na possa lqisl~o. o
investimento feito diretamente, como contribuiçlo dó àdonista. goZa, para esses
fins legais, de ~~tamento semelhante ao investimento oriundo do empréstimo.
Vlo a 58 milhões os investimentos que se encontram conteritplados já no
encargo tarifáriô:·Q.uanto ao testante, nlo creio que à !.letrobrb óU aS empresas
que se venham a 'organizar para exploraí' as. subsidWias' da. AMFORP se
encontrem sem mêios de iricorporilr a seu pátrirri6tiio a diferença entre ó Viilôt
da compra e~ válor resultante das desvalorizações posteriores do cruzeiro. Nad
creio, pelas i:az~s que hoje aqui tivtmos muitaS .vêzes. oportunidade .de
mencionar, e. agora com muitá opoltunidade
·os reaj'uswnentos · dti
valor dos ativos das empresas continuatló e, dada a: telaçlé> pariilela que tende a
se estabelecer constantemente entre o· valor externo dà moeda e seu 'Vàlor
interno, relaçlo quede vez em q~àndo é perdida'pelo fato de um desses vaJores
ser rigido enquantO o outro vài tvolüírido sobre ~ reaçlo natUral, isto fará com
que, numa das reações ,do ativo,póssa a empresa 'irlcotporat tudo 'aquilo que
representa nesse momento Ull,l pos~yel- vamos chamélf ·assim a expresSão ~m
seguida, um p(>ucé> imprópria..:. prêjufzo"'de clrnbio decorrente do fato de a
transaçlo se reponàr a 1962 esó ser cortclÜida e ~us~da ~ 19'68, quarido tuna
desvalorizaçlé> do cruzeiro ocorrer. Mas· essa denàlorizaÇto~a Câmara· éómpreende, será absórvidâ nas rea~áliações 'do· ativo·. posteriores. fie modo ;que
siritetatrtenre não me assusto com esse âspectó dà questio nem creio,

q*e

qué

227

tampouco, que haja qualquer necessidade posterior de ir levantar esse
reajustamento tarifário a todas as empresas, porque não nos esqueçamos de
que no sistema do Código de Águas, no sistema da tarifa pelo custo, ao qual o
Brasil poderá definitivamente convener-se logo que tenha absorvido esse
problema do capital estrangeiro nesse setor, no sistema da tarifa pelo custo o
preço é composto pela soma de determinadas parcelas que variam de uma
empresa para outra. Assim é que temos lá o custeio, eternos já as taxas, como a
de n~versão, como a de depreciação, como, em alguns casos. em vez da de
reversão, a de amortização, e temos também a remuneração de I 0% sobre o
investimento aplicado. De modo que a norma que vigora entre nós é a da
diversidade tarifária que se estabelece em função desses elementos variáveis que
apontei.
Q)Jero, também agora, salientar que não é exato tenha ~o a Comissão
lnterministerial quem fixou o valor de I S5 bilhões. :A Comissão Interministerial nada mais fez do que dar a sua adesão a algumas cifras que lhe haviam sido
anteriormente apresentadas.. Tenho aqui nas minhas mãos- e no dia em que
comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito estou pronto a entregar, mas
não acho necessário, porque uma cópia já constado relatório da CONESP- o
Oficio n.o 20/63, em que o eminente Presidente da CONESP comunica a fase
final das negociações. ·E aqui justamente vem aquela proposta final da
AMFORP a que me referi há pouco, de 188 milhões de dólares, e no anexo
aponta a contraproposta de 29 de janeiro de 1968, chamado aqui "preço
definitivo USS 135.000.000,QO". Foi a este algarismo, encontrado não pela
Comissão mas por quem poderia encontrá-lo~ que a Comissão Interministerial
deu a sua adesão.
Também alude o nobre Deputado Leonel Bnzzola a esse algarismo
que consta do texto da ata publicada no Correio da Ma~. julguei ver nisto um
como que velado des~entido da idéia de que a ata não tivesse existência
jurldica. Ela de fato não o te~. A Câmara me conhece e sabe que eu nunca lhe
faltei com a verdade, nessa ou em qualquer outra matéria. (Muito bem; muito bem.
Palmas.) O que existe, e foi publicado no Correio da ManJzã., é uma minuta. Era de
fato uma minuta destinada a servir de relatório à Comissão Interministerial, já
que a Comissão Interministerial, depois de reunir-se, de chegar a suas
conclusões, deveria redigir o vencido, como se faz nas reuniões. E foi para
redigir esse vencido que se iniciou a elaboração de um documento. E eram
conclusões da minuta desse documento aquelas que o nobre Deputado Leonel
Brizzola teve oponunidade de ler, creio que num programa de televisão- não
estou bem seguro sobre este ponto -, e que poucos dias depois apareceu no
Co"eio da Manhã- justamente a minuta que não fora aceita, porque não parecia
traduzir todo o conjunto de precauções que achávamos já naquela altura
deveria ser incorporado. E depois o trânsito dos acontecirpentos nos levou a não
compreender entre elas a necessidade de tornar mais expli~to um ponto a que o
nobre Deputado Leonel Brizzola aludiu, com razão: que não pode pairar
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dítvida nenhuma que, dentro do conceito de tombamento, figuram, ?1~ apenas
a constatação da existência flsica do objeto, mas ta.mb~m a verificaçlo da
exatidão do ·lançamento.· contábil' qúe lhe corresponde.
Outro aspecto que também quero salientar é ? que diz respeito ao
Grupo Light. É motivo de grande preótupação para mim e, creio, para todo o
Governo o fato de não se haver· podido acelerar, tanto quanto teria sido
conveniente, a conversação com o Grupo Light nessa fase das negociações. A
idéia da Comissão Interministerial era constituir, agora, um pequeno grupo de
negociações, destinado a abrir· conversações· com o Grupo Light dentro das
idéias gerais que resultam dessa primeira fase das conversas.
É claro que para o Grupo Light não podemos' admitir, por exemp!o,

o

prazo de vinte e cinco anos. Temos necessidade de prazo bastante maiór.
Segundo, precisamos acertar com o Grupo Light um congelamento qualquer d~
tarifa, de modo que não se incorpore aopatrimônio do Grupo Iight qualquer
beqeficio das tarifas que venham ser' à. ele estendido. Esses expedientes
precisam ser estu~ados, examinados e postulados. E posso afirmar à Câmara
que as primeiras reações do Grupo Light a essas colocações básicas forain
favoráveis. Creiô ·que teremos possibilidade de negociar tàmbém com esse
grupo. Não temo o efeito terrível sobre as tarifas de amortização dos preços a
longo prazo. Não temo sobretudo porque vejo a reprodução, daquilo que eu
disse na minha exposição, vejo no parcelamento do preço algo de muito
coincidente com o que sucede com a formação do Fundo de ReverSão, a taxa de
reverslo que. deve' acumular recursos durante a duração da concessão para
poder pagar a reversio no final. Aliás, o Grupo Light, creio eu, ainda está com
largo prazo diante de si. O prazo do Grupo Light vai até o.fim do século. Q.uero
agora afastar-me das palavras do nobre Deputado Leonel Brizzola num ponto
fundamental, mas que eu não poderei deixar passar em silêncio, sob pena de
não ficar bem com a minha própria consciência. É quando S. Ex.• declarou que
·ouviu do Embaixador Gordon que a Justiça brasileira não poderia julgar os
casos de desapropriação e que estes deveriam ser sempre submetidos à
arbitragem internacional.
De fato, o Embaixador Gordon, quando eu ocupava o Ministério das
Relações Exteriores, pouco depois da encampação da Companhia TelefOnica
Nacional, de PortO Alegre. teve um encontro no meu gabinete. no Itamarati,
com o entlo nobre Governador do Rio Grande do Sul. E, no estqdq ~
soluções que ali foram cotejadas, ele propôs a criaçlQ, de um tribunal arbitJ"a}.
Houve, de fato, uma passagem na conversaçlo, que tanto o Governador Brizzola como eu repelimos, que foi quando s. Ex.• nos declarou que
tinha dítvidas qu~to à isenção do juiz a quem estava aforado o caso. Não foi
uma dítvida quanto à isençlo da Justiça brasileira, mas quanto à isenção de
determinado màgistrado. E o Deputado Leonel Brizzola, por ceno, se recorda
de que as razões até foram dadas no momentó pelas circunstâncias de haver
mediado um prko de poucas horas entre a distribuiçlo da petição ao juiz, por
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processos normais de distribuição, e, poucas horas, depois, um longo despacho
extremamente elaborado, no. qual o juiz aplicava as medidas que houve por
bem aplicar naquele caso.. De modo que se tratava de desconfiança especifica
em r:elação a um magistrado. Mas, mesmo assim, tanto eu, Ministro do
Exterior, como o Governador, na qualidade de mandatário que era, pedimos a
ele não levantasse essa suposição a respeito de um magistrado que merece toda
a nossa confiança.
Q.uanto a atribuir, como suas palavras parecem deixar ver, a colaboração do Embaixador Gordon no texto da emenda. Hick.enlooper, ouso pensar
que não tem procedência po.r uma razão que vou dizer com toda a franqueza.
Talvez não a dissesse se fosse Ministro do Exterior, mas acho que o Ministro da
Fazenda não tem a mesma obrigação de protocolo que o Ministro do Exterior,
num caso desses, deve ter. t que, no meu entender, a autoria da emenda
Hick.enlooper saiu dos escritórios de advocacia da IT & T. Foi essa companhia
que gerou a emenda e não o Embaixador Gordon, porque aq1,1i está nas minhas
mãos o documento que o Departamento de Estado distribuiu no Congresso
Americano contra a emenda Hick.enlooper, em que alinha todos os argumentos, procurando mostrar ao Congresso a inconveniência de sua aplicação.
Vem um por um:
"A inclusão dessa provisão no Foreign Assistance Act poderia fazer
aparecer- diz aqui o primeiro argumento- que o nosso programa é
substancialmente motivado pelo desejo de proteger os investimentos privados dos Estados Unidos em que eles slo, na verdade, tools do
financiamento do capital dos Estados Unidos.
2 - Um fatal e muitas vezes crucial elemento da politica interna
dos Estados Unidos é, por esta emenda, deixado à mercê de uma
ação muitas vezes desarrazoada, que um interessado no exterior,
não sendo membro do Governo, não po.deria tomar.
3 - A emenda sugerida pode, também, retardar algumas das
reformas econômicas e sociais que nós desejamos em conexão com
o nosso programa de ajuda, particularmente na América Latina".
E assim vai. Eu· mandarei depois uma cópia fotostática à Comissão
Parlamentar de Inquérito, porque esse documento mostra, e mostra exuberantemente, que o Depanamento de Estado, de cujos pontos de vista o
Embaixador do.s Estados Unidos jamais se afastaria, não aprovou e, pelo
contrário, combateu a emenda.
Se não houve veto é pela razão constitucional que eu indiquei; não há
veto parcial no sistema constitucional none-americano.
Também não &!ei se me compete fazer uma observação sobre a
estranheza, do nobre Deputado Leonel Brizzola, da presença do General
Ministro da Guerra na Comissão e a ausência do Miniatro da justiça.
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Nlo posso responder integralmente pelas motivações da exduslo >de.
uns e da incluslo de outros, mas posso dizer que, ·de um modo geral; no •mm
entender, houve uma preocupação de conduzir.a essa Comissão as,peasoas•que
se haviam familiarizado com o assunto ao longo da sua tramitaçlo.:As•im:tqve
o General Kruel havia sido, como Secretário do Conselho de segurança
Nacional, o autor de um parecer fundamental, nlo propriamente· sobre,a
compra das empresas de energia elMca, mas sobre a compra da· Companhia
Telefônica Brasileira. O Consultor-Geral da República tinha, igualmente~ tido
oportunidade de manifestar-se sobre vários assuntos, mencionados; nesse
trabalho. Se o desejo, entlo, de reunir pessoas que tivessem conhecimento ·do
assunto e que pudessem tomar uma decisão sem necessidade de se· estabele-.
cerem outros degraus de assessoramento, ê que deve ter pesado no espírito do
Sr. Presidente da República ao formular a constituiçlo dessaComissã.o.. At:mKe
que o Ministro da Guerra, sobretudo no que diz respeito atelecomuni~6es~
mas, tambêm, sem a menor dúvida, no que diz respeito a ierviçosde;energi•
elêtrica, tem uma palavra a dizer pelos aspectos de segurança; nacional, t'alvez
mais direta, t'alvez mais extensiva, sobretudo, do que a teriam outros Ministros
militares. A incluslo dos outros não traria senão vantagem à Comissão, rp.as
t'alvez que um, aquele que cobriria mais superftcie do problema, pudeste
justificar que os demais não fossem incluídos.
... :
Estas as considerações que gostaria de fazer sobre os pontos mencionados pelo nobre Deputado teonel Brizzola, dizendo;-lhe, desde logo~ que
a todas as suas questões e mais às que provavebnente·formulará <na ComissãO
Parlamentar de Inquêrito, terei, na próxima quarta-feira; oponunidade de dar
as respostas ao meu alcance, valendo-me, sempre que necessário, do.asses..soramento dos homens dignos e competentes que integram a CONESP, que à
ajudaram em todas as fases do meu trabalho. E não quero encel'taf; este mé-q
pronunciamento na Clmara sem render-lhes as minhas mais sincer.as hQme~
nagens. (Palmas prolongadas.)
·
O SR. PRESIDENTE- (Ranieri Maz.z.illt) __ ;()·Sr~ .Ministro utilizou 80
minutos para fazer a sua exposiçlo. Seguindo prindpiodo Regimem:o Interno;
que manda assegurar ao Ministro, quando in~elado; tempo iguaho usado
pelo parlamentar, vou assegurar ao Plenário igual tempo patafazer .interpehtções ao Sr. Ministro, ou seja, 80 minutos.
Dou a palavra ao primeiro interpelante inscrito,. o •nobre Deputado
Leonel Brizzola, que dispõe de 15 minutos. ·
.-'

~

.' :

O Sr. Leonel Briz.z.ola - Sr. Presidenre;, Sp. Deputados, quero 'e»temar
desde logo o quanto lamento tenha dé' d:iscordar, de segl,lir linha· diver;.
gente da que observa homem da inteligêAcia e'da:"culrura do ·ProfeSiSOr S~n
Tiago Dantas, com quem, aliás; tanw ve:tes éomungu~i em relação a muifos
problemas de nossa vida politica e de nossa teálidade econômi~social.: N~te
caso, sigo caminho inteiramente dive~icoiOC9">me em posiçlà·arttagônica

281

àquela em que S. Ex.• se situa, porque entendo servir melhor dessa forma aos
interesses do meu pais. Servir -ao nosso povo e ao nosso pais realmente nos
impõe essas contin~ncias lamentáveis, penosas e até mesmo amargas e
constrangedoras.
Na tarde de hoje mesmo, Sr. Presidente, vivi um desses momentos;
meus nervos foram submetidos à sua prova suprema- a circunstAncia de ter de
ouvir insultos, ofensas, agravos, sem a reaçlo natural que somente ela poderia
desagravar a qualquer um que preza a sua honra.e a sua dignidade. Prestei com
isso a maior homenagem que poderia prestar à Casa, mesmo porque eu me
tracei uma missão e quero cumpri-la. Todos estes fatos que certamente
ocorrerão, e muitos pelo nosso caminho, absolutamente não terão forças para
dele me afastar. Reduzo-os às suas adequadas proporções. E se num dado
momento, ou num dia qualquer, tiver de utilizar aquela reaçlo natural a que
qualquer um de nós tem direito, peço a Deus que me conceda o supremo
privilégio de faze-lo contra os traidores da minha pátria e não contra aqueles
simples instrumentos, qual o do que se nos atiça quando passamos pela
estrada. Q.uem persque um caminho para servir ao seu povo não pode
responder ao do que ladra, que morde, ladrando e mordendo como ele.
Contas ele pode ajustar, isto, sim, exatamente com o dono desse elo, assim
mesmo quando não interfere com seus propósitos, com seus objetivos.
Não poderia, realmente, Sr. Presidente, deixardefazerestasreferências
neste momento. Estas divergências, que se vêm acentuando, de orientação em
relação ao problema das subsidiárias estrangeiras concessionárias de serviço
público, entre a minha pessoa e o ilustre Professor San Tiago Dantas,
realmente constituem uma dessas situações constrangedoras da vida pública.
Mas em nenhum instante servem de desestimulo. Ao contrário, são divergências deploráveis, pelas circunstAncias que acabei de assinalar, lamentáveis,
porque desejaria estar identificado numa decisão como esta com um homem da
inteligência e da cultura do Professor San Tiago Dantas. Ouvimos a sua
exposição, feita com brilhantismo que todos nós lhe reconhecemos. t a
primeira vez que S. Ex.• fala nesta Clmara sobre o assunto de forma ampla,
justificando a conduta de seu Minis~rio e do próprio Governo. Pessoalmente,
insisti muito para que c-omparecesse ao plenário da bancada do Partido
Trabalhista Brasileiro e lá fizesse exposição idêntica a esta. Tenho acompanhado
seus pronunciamentos públicos a respeito. Não ht dúvida de que este
importante assunto foi conduzido sem o necessário debate, sem o exame amplo
indispenstvel ao tratamento de questão tio delicada e complexa. Aguardaremos as notas taquigrtficas de sua exposição para uma antlise mais meticulosa. S. Ex. a, na próxima quarta-feira, estari no seio. da Comisslo Parlamentar de Inquérito para o seu depoimento e para as inquirições. Nessa
oportunidade, jt com o exame da sua exposição, teremos ensejo de debater
aspectos e detalhes deste problema, mas desde logo eu desejo fazer aqui
algumas referências e pedir a S. Ex.• os esclarecimentos que nos puder dar.
Omitiu S. Ex.• um aspecto delicadfssimo, talvez por falta de tempo para
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abordar esta q~: as cônseqiltnciàs, os efeitbs ·desta chamada nacionali·
zaçlo por compra, que serlo um verdadeiro imposto, um tributo lançado sobre
amplas ca:madas da população brasileirá. ·Refiro-me às tarifas.
A Eletrobrás, ao assumir esse acervo, terá que recalcular, melhor dito,
adotar tarifas que permitam à empresa resgatar esse compromisso. Pois bem.
· A Eletrobrás terá· que partir, pará efeito de tarifa, ·se quiser ser real e
adotar larifa verdadeira, nlo simples artificias de cálculo, de um investimento
remúnerâvel de 116bilhões de cruzeiros, porque~ exatalnente esse o·montante
dos compromissos a resgatar pela Eletrobrás. Todavia, a legislaçlo brasileira
nlo permite esse cálculo sem que haja uma descontinuidade, a inais absoluta,
na vida dessa empresa. · Pelos cálculos e informações do Sr. Engenheiro
Presidente da Eletróbrás, o investimento a ser escriturado deverá'estaremtorno
de 55 bilhões. O número exato nlo foi ehunciadopor S. Sa. Oi'a, se a Eletrobras
~obrigada a cà.lcularurifas nessa base, como terá condições para responder por
um compromissa no montante de ll6 bilhões. ex:dufdas àinda as iridenizaÇões
para ps acionistas minoritários, indenizàções que nlo ·foram inch.ddas nos
cálculos apr~entados pelo Sr. Ministro? Os·relatórios da CONESP nlo foram
conclusivos. Apresentou este relatório um conjunto de sohíções,e Comisslo
Interministerial foi que opinou· pela fórmula final há pouco descrita pelo Sr.
Ministro San Tiago Dantas, confirn1ando, dessa forma, o texto daquela ata _que
foi publicada pelo Oom.'lo da Manha. E mais ainda: as tarifas que a Eletrobrás terá
que adotar deverão ser estendidas· ao Grupo Light. Todas essas subsidiárias da
AMFO RP representam cerca'de·l 0% de nossa potência instalada. A Liglit, cetca
de 56%. De modo qué a elevaçlo dás tarifas para a: Eletrobds terá uma
repercusslo imensa e profunda para a Light, tornando-a incomparável à base
desse critério. Nós nlo entendemos entlo que nacionalizàçlo ~essa que resulta
numa apólice de seguro para a Light, porque, mesmo admitindo os cálculos da
Eletrobrás, na b•e de' 82% de aumento de tarifaS, a Light deveni alcançar uma
receita superiór a IS bilhões de cruzeiros por ano. Está operaçlo é imponan•
dssima, porque fixa uma doutrina que deverá ser aplicada à, Lig!Jt: e o
importante ~ a Light, ·nlo, a Bond. & Share, porque a Light. ~ 56% da pottncia
instalada, e a Bond. & Share, apenas 1Q96. E mais: essas tarifas terlo de ser
estettdidas à CEMIG, à. CEE do Rio Grande'do Sul e às inúmeras empresas
misw ou particulares que possam existir. DaJ o caráterlesivo dessa operàçlo.
Nlo prevalece, tamb~. o argumento de que, aplicando a legislaçlo, a
·
indeniuçlo seria de um vulto tlo grànde que nos éncontrarfamos frente a uma
impossibilidade. Nlo ~o que os tombamentos tem demc;»nstrado. Ora, nós, qut
queremos defender o interesse público, nos encontramos, para araumentar,
entre duas posições igualmente respeitáveis, sustentadas por grupos de juristas.
De um lado, jurisconsultos que estio opinando na b~e do semço público de
outro, jurisw que estio fornecendo· pareceres remunerados pára· essas empresas. Q.ual a posição obrigatória do Poder P6blico? Adotar aquela orientaÇlo
que representa sactiftcio menor para o povo e para a economia do PaJs. No caso,
~ exatamente aquela orientaçlo a que aludiu S. Ex.•; o Sr. Ministro referindo-se
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a artificias de cilculo. Nlo. Slo posições respeitáveis sustentadas em pareceres
dos mais eminentes juristas do Pais? Exatamente a orientação seguida pelo
Governo gaúcho, como também a orientaçlo seguida no caso do Espfrito Santo
e de Pernambuco, com peculiaridades.
Desejo, assim, Sr. Presidente, pedir, a S. Ex.• o Sr. Ministro, a gentileza
de nos fazer a leitura do memorando assinado pelo nosso Embaixador nos
Estados Unidos. Se S. Ex.• não tem o texto consigo, faria entlo um apelo para
que, na próxima quarta-feira, o trouxesse à Comisslo, já que S. Ex.• declarou
que foi de sua autoria a determinação para que o nosso Embaixador assinasse
esse memorando.
Muito apreciaria também que S. Ex.• nos :explicasse, se estiver ao seu
alcanc~ naturalmente, o porquê da presença do Sr. Ministro da Guerra nessa
Comissão e da ausência justamente de um titular indicado. para o tratamento
desses problemas, o Ministro daj ustiça. É certo que o Presidente joio Goulart e
o Presidente Kennedy realizaram entendimentos em termos gerais, tratando da
nacionalização dessas empresas. Ocorre que, após esses entendimentos, o
Governo dos Estados Unidos praticou um ato unilateral, através da lei ainda há
pouco referida por S. Ex.• cujos termos coincidem com estranha exatidão,
com o pensamento de S. Ex.• o Sr. Embaixador dos Estados Unidos no Brasil,
pensamento revelado numa reunião realizada no gabinete de S. Ex.•, o
Sr. Ministro das Relações Exterio.res de então, o ilustre Profes5or San Tiago
Dantas, de não reconhecer autoridade ao Poder judiciário brasileiro, por ser
parte nesses lidgios de que essas questões deveriam ser resolvidas por
arbitragem internacional, por conseguinte por juizes internacionais, de acordo
com as leis internacionais. A Foreign and Aid coincide de forma estranha com o
pensamento do Sr. Embaixador Lincoln Gordon. Foi um ato unilateral do
Governo norte-americano.
Não considera S. Ex. a que aqueles entendimentos deixaram de existir?
Por que, então, nós brasileiros, não podemos dar tratamento unilateral para o
problema, já que os norte-americanos o deram? Somente os tombamentos
fisicos e contábeis como também as tomadas de contas nos irão revelar
exatamente os valores dessas indenizações, seus montantes, no caso de
empresas concessionárias de serviço público em regime de monopólio sob a
égide de uma legislação farta e ampla, como a tem o nosso pais, não é razoável
que o Brasil abra mão desses direitos que nós, governantes,abramos mão dos
direitos do nosso povo nesta compra. ·Só deve prevalecer o tombamento. Tudo
o mais são artificias de cilculo sem base- desculpe-me S. Ex.• o Sr. Ministroporque todos eles vêm de notas recolhidas de dados gerais da contabilidade
dessas empresas. E nós, autoridades públicas do Governo do Rio Grande do
Sul, temos provas de que essas contabilidades são fraudulentas. E o depoimento
do Presidente da CONESP foi nesse sentido. Apenas recolheu dados gerais da
contabilidade dessas empresas. Não houve sequer tomada de contas, não houve
perlcia, não houve qualquer levantamento, sequer por amostragem. Os dados
foram fornecidos pelos americanos.
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Q.uero, entlo, indagar do Sr. Ministro, jâ concluindo, Sr. Presidente, se
a S. Ex.• nlo eausou e~pkie ou mesmo sentimento de insegurança a
disparidade destaS· conclust»es: dezenas de bilhões para câ .<fezenas de bilhões
para li. Finalmente, s6 àtrav~s da adoÇio de taxas adequadas de clmbio ~ que
chegaremos a valores em ·dólares mais ou menos parecidos. Tudo isto
demonstra que o importante I! o tombàmento. Mas existe tombamento e
tombamento. E o que se faz necessário no caso, é um tombamento rigoroso
flsico e contábil, e, também, uma tomada de contas.
Ao examinarmos o memorando de cujo conteúdo, naturalmente, s~
Ex.• iri dar conhecimento à Casa e ao Pais, verificamos que os 180 dias referidos
na exposiÇio de S. Ex.• dizem respeito apenas a uma verificação sobre se
aqueles bens e materiais existem, não quanto ao seu valor. Então não será um
tombamento,.. mesmo porque,realizado esse contrato, as contestações juridicas
dessas empresas serão tantas que o Governo brasileiro não terá mais condições
de fazer valer os seus· direitos.
Deixo e encaminho estas solicita(ões a S. Ex.• o Sr. Ministro, declarando, finalmente, que a nossa discordãncia não está na questio de nacionalização. N6s nos colocamos na posição daqueles que julgam que o certo é a
encampaÇio, a retomada dos serviços e a desapropriaÇio dos bens de acordo
com a nossa legislaÇio. A soluÇio final,se for o caso, o J udiciârio que dê, o nosso
Judiciário à base das nossas leis, porque esses capitais vieram para o Brasil à base
de nossas leis.
t inaceitável que nos submetamos às exigências de uma legislaÇio
estrangeira.

O Sr. Neiva Moreira- Muito bem.
O Sr. Leonel Briz.z.ola - Segundo, se o Governo, apresentando razões,
muitas delas respeitáveis, como acabamos de ouvir do Professor San . Tiago
Oantas, acha que deve comprar, que deve resolver estes problemas, evitando
litígios, este é um caminho. Mas a questão delicada está, não tanto nas
condições, mas no preço, e s6 há um preço vAlido neste caso; aquele que sirva
aos interesses da empresa.
Praticamente, o preço final previsto nos entendimentos é o formulado
pela empresa numa das suas últimas propostas. Ai está a questão.
.
Ouvimos a exposição de S. Ex.• e verif!camos que as quantias são tão
diversas e tão vultosas, que não há um clima de segurança para o Governo .
convencer-se de que es~realmente, transacionando pelo justo preço. E, mais,
Sr. Presidente, estou certo de que nem sequer uma arbitragem essas empresas
aceitam. Q.uando o. Poder Público, para adquirir meia dúzia de lápis, alguns
móveis, algumas máquinas de escrever, necessita de concorrência pública ou de
tomada de preços, muito dificil, quase insustentável possa ele comprar um
acervo dessa ordem, convenhamos, na sua grande maioria ferro velho. Em que
pese as informações da Contabilidade, não há af vantagem alguma, a não ser a
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de salvar do inc~ndio, para essas empresas e seus proprietários esses bens que
estio sob .a ameaça de passar para seus legitimas donos, os brasileiros, desde
que aplicadas nossas leis. O nosso pais prev~ estes casos em sua ordem Jwidica..
A respeito destas últimas considerações, pergunto ao Sr. Ministro se se
sente seguro acerca do valor do preço previsto para pagamento desse acervo, de
acordo com os termos finais dessas negociações, se considera S. ex.• que ai está o
justo preço.
Terei muitas questões a formular aS. Ex.•, entretanto as deixarei para o
seio da Comissl.o Parlamentar de Inqu~rito.
Desde já, Sr. Presidente, agradeço a V. Ex.• e à Casa e antecipo meu
agradecimento l resposta do Sr. Ministro. (Muito.bem; muito bem.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Em primeiro lugar, quero agradecer
as palavras do meu dileto amigo Deputado Bezerra Leite e dizer-lhe, respondendo ao tópico de sua intervenção: o Presidente da República não assumiu
com o Presidente dos Estados Unidos nenhum compromisso de comprar essas
empresas ou de realizar qualquer outra transação especifica. De modo algum.
Naturalmente. as conversações travadas entre os dois Presidentes
atingiram, tamb~m. esta matéria, porque não~ possfve~ numa revisão geral das
resoluções entre o Brasil e os Estados Unidos, deixar de considerar os problemas
e relações econõmicas de ordem privada existentes entre os dois pafses. E foi
assim que o Presidente dos Estados Unidos tomou conhecimento das intenções
do P~esidente do Brasil.sem que, entretanto, algo que mereça, na boa técnica, o
nome de um compromisso, tivesse saido dessa troca de vistas.
Q.uanto à formulação do débito em dólares} o natural é que a parte
vendedora não deseje ser paga numa moeda diferente da sua, pois só dessa
maneira ela se acautelaria contra desvalorização e teria a segurança de que ou
poderia retirar esse dinheiro em moeda estrangeira, levando-a para seu pais, ou,
então, fazer as conversões em cruzeiros às taxas das épocas próprias para
aplicação no Brasil.
Aliás, sou dos que pensam que esta obrigação de reinvestir deve ser
tratada nos documentos conclusivos dessa operaçlo com grande flexibilidade.
Não vejo grande interesse em ligarmos a esta obrigação de reinvestir nada que
possa transformá-la num privilégio. Creio que é nesse sentido que se encaminham as negociações, e nele devemos perseverar at~ o fim.
Agradeço a V. Ex.• especialmente as refer~ncias generosas que me fez e
sei que partem de sua grande amizade pela qual tenho muita satisfação e
orgulho. (Muito bem; muito bem.)
EXPOSIÇÃO DO SR. SAN TIAGO DANTAS, MINISTRO DA FAZENDA,
NA SESSÃO NOTURNA DE 12·6-68
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, logo
que se levantou no Congresso e no Pais a notória celeuma em tomo da compra
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das concessionária~ .de serviços públicos de'energia el~trica e de telecomupi~
cações, declarei ao eminente lfder do Governo nesta Casa, o Deputado Oliveira
Brito, que estava pronto para aqui vir,espontaneamente, ttazer as. informações
de que disponho para plena elucidaçlo da opinilo do CongesSQ a. respeito
desses assuntos.
É ceno que, pouco depois, recebi -da Comjsslo Parlamentar de
lnqu~rito, constitufda especialmente para esse fiJn; convocaçlo para prestar
depoimentos, o que deveria ser feito aman~ .ciia lS dejunho, e será feito em
data ·próxima, em virtude do feriado.
Estou pronto para prestar 1 Comisslo Parlamentar· de lnqumto ·os
esclarecimentos pormenorizados que elà de mim solicitar eque estejam ao meu
alcance, e espero, hoje, ocupar a atenÇ!o da·casa com uma fixaçlo geral dà
pósiçlo do Governo no caso particular das· empresas de energia elétrica.,
notadamente das subsidiáriasdaAmnican Fottign Powtrqúetem sido·o objeto de
discussões mais· milluclôsas.
Temos estado diante desse caso, Sr. Presidente, como que diante de um
libelo -= eu nlo me ·~ntiria bem sobretudo em momento de reestruturaçlo do
Governo, como e~t~ qúe .estamos attave~~do, se 11Jo. tto~xesse à Cllnara .a
J:q.firmaçlo .serena. da minha posiçlo eni face. deste ~su!lto e se nlo ~e
oferecesse as conpil»\liçOes que se acham ao meu . alc;ànce pà!:a que a Clm~'e'
atrav~s da Câmara, o Pais, se possam amplaptente esclarecer.
. Em primeiro lugar, desejo contestar formalmente _que es~ 9peraçlo ~e
compra tenha sido ttatada pelo GQverno e, notadamente, pelo Min.istério da
Fazenda, como uma operaçlo sigilosa.. Éla vem. de adgi(nistr~Oes ·ànteri~res.
iniciou· se:, a..l>ero diz.~r, no squndo. semesq-e de 1961. Veio, epouco a pou~ó,
'erohiindo atnvés de ·ten~tivas e de 11egodaçOes, para :chepr a uma fase 'ae
de~~i~o e de am~u.-eci~ento, qu~do oatual(;o~~q,presidenéi~ toma~a
~ r~eas da Nação. , · ·
·· ··
·· .· · · ·
. ·.
:
.·
Foi predlafflente no dia 29 dejane,ro 4ó con;~te ano, poucos dias,
portanto, depois de ~e ~a:ve~ dada a ~ot:tstiP~Í~o de ,nçwo góverno, qu,e c~egou
às mlos do Ministro da Fazenda ó aviso em que oPresidente da q,misslo de
Nacionali~çlo das Empresas de Serviços Públjcos, a CQNESP, Qte pariicipàva
a fàse final das n,egocl~Oes a:té .entlo reali~d..S.'
· ·
· · ·
. Creio que u~ das minhas atividaÃes Qc$ta ~.asta, ,ainda aq11(em
Brasilia, oo~&,~tuill .em procurar dar 4lfoxwa~és _s.o,Pr~· os piiJlclp~oJ t .as
caracteristic:a.s, ~ negpc~Oe~ havidas .UP1 ppo dr,:d~tados, em. p~
meus companheil:()S de partido, em pane i~t~~ 4-a. Frente P~lauu;nw
Nacionalista.; quem~ derama.honra de comparecer a ~IW; reunião no gallinete
do Miqistro da .Fu.end~. em BrasfUa,e. entlo Jiver~ conhecimento de várias
circunstAncjas·~~... ,{u,r;uia~nc:maisc:la~J.<).I\J.~Ófo~esq\l~tenho
sAo de,que os i~c;gr~.4a CONESP,·no~c;I)te 9 p~idc;nted,~Petr()br~,
nunca dci~a.p~,forn~er .todoJ o~ elemelltos, todos os daqo~ solicltadO,$,po,r
qualquer p~entar ou ppr qualquer p~oa CO,JA •re~pon~b.ili4ad~ ;no
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Governo sobre as diferentes· fasés e os diferentes atos envolvidos nesta
transaçlo.
Assim como entendo que deve ficar bem claro que nenhum propósitó
houve de realizar uma operaçlo sigilosa, assim aunb&n quero dizer, com
clareza,onde começam e onde acabam as responsabilidades do atual Governo.
Não posso acreditar que,em matéria de tanta significação e de tanta monta,as
indagações e as discussões possam tomar a .figura de uma procura de
responsáveis. Em primeiro lugar, considero· todos os membros do Governo
responsáveis pela transaçlo havida e quero assumir a minha cota de responsabilidade, solidária e plena, pelo que fiz e pelo que outros fizeram. Assumo,
com toda a consciblcia de minha atuaçlo pública, a inteira responsabilidade
daquilo que o Governo fez e deliberou neste as&unto. (Palmas.) Não quer i$tO
dizer que tenha cabido apenas ao atual Governo a formulação de transação.
Como disse, ela se abriu por uma proposta recebida da American Foreign Power
em 21 de novembro de 1961. Ela evoluiu ao longo de conversações várias e de
um exame interno feito no Brasil da situaçlo e aunb~m das repercussões
internacionais.
já que essa negociação serviria de modelo para a saluçlo de problemas
ligados aos investimentos estrangeiros na irea. de serviço público, o Sr.
Presidente da República achou que devia levar a discussão ao terreno
internacional. E, mais tarde, em SO de maio de 1962, constituiu-se a comissão a
que me referi, a CONESP, a qual trouxe os entendimentos e os estudos até os
primeiros dias do atual Governo.
Nessa fase, Sr. Presidente, Srs. Deputados, já existia no Brasil, claramente, uma linhade descontentamento em tomo das negociações iniciadas.
Talvez essa linha mergulhe suas raizes mais profundamente do que no simples
exame das condições da transação. Opiniões emiâdàs, atitudes tomadas por
muitos, mostram que existe hoje, não apenas nos meios pollticos, mas tarnb~m
fora deles, uma posiçlo contrária 1 nacionalizaçlo mediante compra e que
favoreça uma soluçlO unilateral, tomada pelo poder público, sob sua exclusiva
responsabilidade, sem nenhuma forma de negociaçlo capaz de eliminar uma
área de atrito.
·
t sabido que o problema comporta e 'gera attitos de grande vulto,
atritos que começam muitas vezes no interior do Pâfs e podem transcender as
suas fronteiras, uma vez que ~ na área dos serviços públicos que se acha a mais
importante inversão de capital estrangeiro em nosso pais e em outros paises da
Am~rici Làtin'a. !iild~t). d-e tratar esse asssunto como um terreno de luta, onde
posições ·preclsairi s~ lam~liS ·e afirmadas e utilizadas mesmo como instrurri~nto·de urn proce.ssb dilllêtiêo de antagonías com at fontes de onde procedem
esses capitaiS, é aériti por muitOs corno vilidâ e nlô'póde set teíJelida senão no
quadro elo éxame.d~itiiÍà fif~ geraL Q,.tíando'lqllitúigil'àlíl, nos primeiros
dias do atual Go\;emói' dúViCb.s, criticas e re~e*;·~'dé Sr: Prêsidente da
República a incumb~hda de oollsultar algumas' ilusms· p~onàlidàd~s brasileiras· para saber' Sé dâs ·rt~o deiejarillrit eonstifuir; àcitriá da CONESP, uma
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espécie de corpo de decisões capaz de emitir, para uso do Governo, um ponto
de vista sobre as negociações que a CONESP havia realizado. Creio que neste
momento em que devemos encarar com toda a amplitude o sucedido, nlo devo
silenciar a respeito dessas providências, embora elas nlo tenham chegado a
nenhuma concluslo construtiva. Mas o certo. é que, devidamente autorizado
pelo Sr.· Presidente da República, convidei para integrar esse grupo de trabalho
o Sr. Marechal TeiXeira Lott, o ex-Governador Carvalho Pinto e o. Ministro
aposentado do Supremo Tribunal, Orozimbo Nonato. Dos três, o Ministro
Orozimbo Nonato foi o único que se declarou disposto a integrar o grupo, se a
matéria reservada ao seu exame fosse apenas a de natureza jurfdica. Os outros
se escusaram. Cheguei a convidar, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente
da llepública, para substituir o Marechal Teixeira Lott, outra alta patente das
nossas Forças Armadas, que também por sua vez declinou do convite.
Ponderei, entlo, ao sr. Presidente da llepública que,em matéria desta natureza,
era melhor que a responsabilidade ficasse com quem tinha efetivamente de
responder perante aNaçlo pelos atos do Governo, e que talvez fosse preferfvel
que S. Ex.• confwse aquele encargo a ·uma comisslo integrada pelos seus
próprios Ministros de Estado, sugestlo que S. Ex.• houve por bem converterem
realidade, constituindo, dessa forma, a Comisslo Interministerial. Foi a
Comissão Interministerial, por isso, o último elo de uma cadeia de atos e, vamos
dizer, de instrumentos encaminhados para uma conclusão final daquilo que se
começara a tratar quase dois anos antes. Desejo acrescentar, Sr. Presidente, que
neste momento em que falo 1 Clmara a minha primeira e ·fundamental
preocupaçlo é mostrar a esta Casa que nem eu, como Ministro ·da Fazenda,
nem, acredito, qualquer dos meus companheiros de Comisslo Interminis·
terial, temos a mais ligeira dúvida de que, estabelecido o prindpio de compra, a
negodaçlo realizada com a Amtrican Foreign Power para aquisiçlo de suas
subsidiú'iudo'B!Uil,Joium ato legitimo, negociado com prudência, com roda
a .a:tençlo ao ttiteHsM 'p6btioore:d' que todos os aspectos focalizados, nesta
Cata·® fora·delaj-como lesivoa-ao.mteréSse ~onal, niO l'esistem a um exame
Rféno e te J!W~an\~'pelO:CO~Ot pleilameJUe;amlpMWeiU:OJll OS interesses
do ;Paf•·~ ~m os;de\fer~ ·de· quem·o administra.. Q.uerG,• por· iJSO,. euminar
téCWt os aspecxo.·dftsa •tran~Lquero·Uamiw a •quatloi clo·Jriço; qp.ero
~iftara•COAWidO·do preço C!ttl'd(»li'I'U, COIIJWlte ·lfo;finaj da:negoà~
q~o'examintrio:pi'Q(J,' 'o tein\(esqmêqco 'e :os: asp~ laterab:quc' muitak
vezes setomuamos nlailimpcmu•s,Coiuoi}>or exemplo, o darela~oenuea
conduslo deua{Comp!J e a vigência de uma seçio.da lei amaiarl~·d&Fóreip
Aitl• Act, ulatiu'Ul desapi!Opriaçõcs rnlo,indenizad•~aüzad. ,n~ e•rior;,
Descptaínbtmexaminat. afbW.,~J,-.os:d.o;mclàGrando:demtm:
dirn~n~o ~U::ado~~- Bras~ .a ~"'das provid.&iiciae fie tombamentO
conráOile' &ico, >já ,bftienadaa ·pc;lo ,sr.··.·~aidentt :àa::B.epúbli~ · e .que, na
realid,ade; já sniahamrealizando.me$l'DOantcrio~emc.aesta súaordem; an
v!riasetn~'c;loigrupo. .
,,
. , , .,.,.
· Desejo; ipor 61timo, encerrando esta ~iliae, mostrar de· que maneira. a
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meu ver, se projeta este assunto em face do problema de nacionalização das
empresas de serviço público no Brasil.
O primeiro ponto que quero salientar, Sr, Presidente, Sn. Deputados, é
a questlo da submissl.o da lei americana, porque, sinceramente, me custaria
muito prosseguir nesta exposiçlo se não deixasse primeiro clareado, com toda a
segurança, o que me parece existir de positivo nesta pretendida imposição feita
pelo Governo brasileiro, da compra das empresas subsidiárias da AMFORP.
Em primeiro lugar, há um problema de datas qu~ merece ser
salientado.
Como disse, a proposta feita pelaAmerican Ftn'eign Power às autoridades
brasileiras é de novembro de 1961. Em abril de 62 o Presidente da República
esteve nos Estados Unidos em visita oficial. E sl.o dessa época os seus
pronunciamentos sobre o assunto, já largamente conhecidos, inclusive um
deles incorporado no próprio comunicado conjunto de suas conversas com Q
Presidente dos Estados Unidos. DeSO de maio tacriaçlodaCONESP, e de }.o
de agosto de 1962 é a lei americana a que fazemos alusl.o.
Por conseguinte essa negociaçl.o preeXiste de vários meses. A lei
conhecida como Foreip Aid Act, não se diga que ji era intenção do Governo
americano aprovar essa lei para impor, através dei• determinadas negociações
a paises como o Brasil. Nlo seria verdadeiro. A subseçl.o da lei introduzida por
uma emenda que se tomou conhecida pelo nome de seu proponente, o
Senador Hickenlooper, nl.o encontrou o apoio do Poder Executivo, e o próprio
Departamento de Estado teve ocasião de divulgar o seu ponto de vista no
Congresso, contrário à aprovaçlo dessa seçlo. Se ela perdura, estou conven·
cido, é porq~ o Presidente dos Estados Unidos não dispõe de faculdade de veto
parcial, e o veto total aplicável ao Ftn'eign Aid Act representaria, no corrente
exerdcio, a suspendo de todo o programa de cooperação internacional
daquele pais. t só assim que posso explicar que a legislaç1o norte-americana
tenha incorporado dispositivo tlo retrógrado e tlo reacionário como este,
oriundo da emenda Hid.enlooper. Ele faz retroceder, e de muitos anos, a
esperança, que a muitos animava, de que o governo dos Estados Unidos
separasse, com nitidez cada vez maior, os objetiv.os da sua politica externa de
cooperação dos interesses das grandes companhiu americanas que operam no
exterior. Nlo ~ pode compreender que a cooperaçl.o internacional, hoje
fundamentada, não apenas num simples propósito de ajudar determinado pais,
mas no de intervir no curso da História, proporcionando determinadas linhas
de desenvolvimento aos diferentes cenários sociais, possa ficar dependente,
num pais grande ou pequeno, do atendimento de um interesse de ordem
privada, materializado na desapropriação de uma companhia americana.
Em face das linhas evolutivas que se vinham delineando para a politica
de cooperação internacional, ouso pensar que a presslo brasileira, juntamente
com a pressão de outros paises, conseguirá levar, cedo ou tarde, o Congresso
americano a rever os seus processos e abandonar essa disposiçlo. Teve ela,
porém, o papel de fazer com que o Governo brasileiro se interessasse pela
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compra das subsidiArias da Amtrican Foreign Power e se visse compelida por
influblcias diplomiticas, a concluir essa transaçlo. É o que contesto perempto·
riamente; As negociações slo anteriores, como acabei de mostrar pelas datas, e
elas têm objetivos próprios, ligados aos prindpios enunciados pelo Presidente
da República, nlo apenas uma, mas duas e mesmo tr~s ve~es, de encontrar um
caminho de nacionalizaçlo das empresas, sem passar pelos atritos internos e
externos suscitado'S pelos processos de desapropriaçlo. O que a emenda
Hick.enlooper veio depois acrescentar foi um elemento novo no quadro que,
sem dúvida, nlo pode tam~m ser por nós desconhecido. Nlo quer dizer que o
Brasil esteja na contingencia de adquirir daAmeritan Foreign Power para receber a
cooperaçlo americana que tem ajustado a~ agon. Nlo. É certo, porém, que
onde houver desapropriações enquadriveis no dispositivo da emenda
Hick.enlooper e a~ hoje ainda nlo ressarcidas na forma da própria legislaçlo
brasilein,surgiri para o Governo dos Estados Unidos o problema de suspender
a continuidade de sua cooperaçlo internacional, pois que a sua lei interna nlo
lhe permite agir de outro modo, e, por conseguinte, tudo aquilo que ele tenha
contratado, tudo aquilo que ele tenha ajustado, levando em conta a situaçlo do
pais com que trata, ficari sujeito a uma revido, se situaçlo dessa natureza se
delinear.
Mas nlo exageremos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o alcance,
inclusive, do exame que tive oportunidade de fazer do texto dessa subseçlo da
lei americana; Tenho a convicção de que ela não se aplica ao setor da
encampaçlo da·subsidiária da Ameritan Foreign Power de Porto Alegre.
O caso da de Vitória, tamb&n objeto de uma desapmpriaçlo, jã
desapareceu, porque o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o
assunto, dando, aliãs, ganho de causa 1 companhia, num problema de
compe~ncia, para desapropriar, problema em que, segundo creio, a Unilo foi
a~ litis consortis da empresa.
De sone que o que restari como ma~ria sujeita 1 controv~nia e à
indenizaçlo alcancada pelos dispositivos da lei americana seria, sobretudo, o
caso de Recife, que ~ um caso bastante peculiar, em que o que se discute ~
apenas, de um lado, a extensão da parte do patrimônio sujeita a cãlculo de
revenlo gratuita- que, segundo uns.~ apenas a rede e, segundo outros, abrange
parte maior- e, de outro lado, a quedo de saber se aquela companhia tem ou
nlo direito a uma reverdo de contrato, uma vez que estaria tamb~m
prorrogado por prazo indeterminado, em virtude do Decreto-lei de 1945.
ve, ponanto, a Clmara que nlo existe af grande mat~ para se
apresentar o Governo como pressionado na realizaçlo dessa transaçlo.
Qpe foi que levou o Presidente da República a optar pelo caminho da
compra das concessionárias? Na verdade, nlo escapa ao Sr. Presidente da
República desde os primeiros dias de seu governo, como nlo escapa a ningu~m.
a nenhum de nós, que a era da exploraçlo de serviços públicos mediante
concessões de empresas paniculare5, notadamente estrangeiras, estã terminada. O sistema que funcionou no passado, numa ~poca em que os pafses
241

subdesenvolvidos nlo dispunham de capacidade de formaçlo de capitais
próprios, nem sequer de amadurecimento tecnológico necessário para atividades desse g~nero, esti hoje completamente ultrapassado e condenado na
verdade a impasse no seu desenvolvimento, principalmente nesse periodo que
se estende de 1945 para cá, periodo de 15 a 18 anos, que foi caracterizado no
nosso pais, como em outros, pelo grande surto inflacionário e pela reorientação
do capital internacional que, na verdade, se desinteressou do cumprimento dos
seus compromissos de investir nas áreas subdesenvolvidas onde havia contratado. É muito diflcil, nessa mat~ria, pronunciar um julgamento sereno,
colocando todas as responsabilidades numa área só. As culpas das companhias
concessionárias são imensas e abrangem desde o descumprimento de obrigações contratuais at~ o retraimento manifesto no compromisso de fazer novos
investimentos para sustentar serviços. Acresce que as dificuldades de obter
remessas de lucros muitas vezes fizeram com que essas companhias procurassem adotar o sistema de investimento indireto atrav~s de um empréstimo, não
raro obtido numa a~ncia internacional para a própria matriz estrangeira,
empr~stimo que a matriz estrangeira em seguida repassava às suas subsidiárias
no Brasil, cobrando uma diferença de juros que, na realidade, nada mais
representava do que uma remessa de lucro capitulada de outro modo. Ao lado
disso, reconhecemos tamb~m que as economias nacionais durante a fase que
indiquei, sofreram o impacto do processo inflacionário e tiveram as maiores
dificuldades em adotar uma politica de tarifa que permitisse uma expansão
correta e um estimulo adequado a esse setor dos investimentos públicos.
Houve, como todos sabem, um congelamento tarifário, rompido, aqui e ali, por
negociações isoladas e quase sempre nlo presididas por um critério lógico
aceitivel, já que o sistema do Código de Águas, de remuneração justa no limite
de 10% sobre o custo do serviço, não chegou a ser aplicado nessas empresas que
traziam contratos do passado e tinham tarifas de risco, tarifas contratadas, e
que, por esse motivo, nunca puderam ser colocadas em face de um sistema tlo
lógico, tlo sadio como aquele que se incorporara ao nosso Código de Águas.
Tarifas estornadas, inflação aumentando, rapidamente, o custo dos serviços,
impopularidade das companhias inadimplentes, tudo isso convergia para fazer
com que a área dos serviços públicos, notadamente os de energia elétrica, se
tornasse extremamente critica, na qual o Governo nlo podia deixar de sentir
que era necessário pOr um paradeiro, principalmente depois que germinava
entre nós, como em outros pafses democráticos, a convicção de que esses
investimentos de infra-estrutura lucram em ficar concentrados na mlo do
Estado, inclusive para que o Estado possa dar-lhe o tratamento unitário
adequado, o que no nosso caso se faria através da sistematização na Eletrobrás.
Como chegar, porém, ao saneamento desse estado de coisas? Como levar
adiante uma politica que nos permitisse aliviar o desenvolvimento nacional de
pesada tara representada pela deficiência do sistema de serviços de energia
el~trica concedido? Era aqui que se impunha ao Governo a escolha de um
rumo. O primeiro, a que o Governo não queria seguir justamente para
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permanecer fiel A idéia. de transfer~ncia dos serviços para a órbita do próprio
Poder Público, seria a utilização das concessões. já no próprio inicio do
Governo parlamentar, a Portaria 821 do Ministério das Minas e Energia
mandara preparar normas de tombamento das empresas destinadas a verificar
a exatidlo flsica e contábil de seus investimentos para poder, de acordo com
esses investimentos, reajustar valores e tarifas. Aplicar-se-ia, então, simultaneamente As empresas o critério do Código de Aguas e da legislação
subseqüente, que permite a cobrança de uma tarifa baseada no custo do serviço,
mais uma remuneração razoável de 1096.
Permitir-se-ia corrigir o valor dos investimentos, que seria o valor do
custo histórico atualizado de acordo com os índices do Conselho Nacional de
Economia, na forma do art. 57 da Lei n. 0 3.470.
Esta solução não era a que agradava ao Governo desde os tempos do
parlamentarismo. Na realidade, como funcionaria a aplicação desta solução,
que chamarei, aqui, de solução da atualização? Ela funcionaria dando às
empresas um capital no qual se exprimiria o custo histórico atualizado do seu
investimento, e, daf por diante, nos termos do Decreto 5. 764, a possibilidade de
obter, do Poder Público, um novo contrato em que ela seria restituída do prazo
da sua concessão anterior. E então se estenderia um período, vamos supor, em
média de 30 anos, durante o qual, além do custo de serviço e da remuneração, a
tarifa asseguraria a percepção de uma taxa- chamada taxa de reversão, ou taxa
de amortização, conforme se tratasse de concessão para reversão onerosa ou
para reversão gratuita. E essa taxa de reversão, que poderia estar em tomo de 3
ou 3,3%, recomporia no prazo de duração da concessão o capital com o qual a
empresa devia ser indenizada ao expirar-se o novo prazo a que tivesse feito jus.
Essa idéia de dar às companhias uma nova e benigna fase de existência
para lograr, afmal, uma indenização representativa de custo histórico atualizado do seu investimento, par~cia coqtrariar profundamente os objetivos de
uma política que em matéria de energia elétrica aspirava à sistematização e à
centralização do sistema sob o comando da Eletrobrás.
Abriam-se, então, dois caminhos: um, o caminho da desapropriação:
outro, o caminho da compra. A desapropriação tinha por si a vantagem de, em
vez de se fixar o valor dos bens a serem desapropriados ao longo de negociações
trabalhosas e na dependência da concordância do vendedor, ser ato unilateral
de comprador. Mas, é evidente, Srs.. Deputados, que a aplicação desse critério
conduziria o Governo, necessariamente, a ter de fazer uma opção, e essa opção é
que julgo tenha sido decisiva na resolução tomada ainda nos tempos do
Governo parlamentar. Trata-se de saber se a indenização que se vai depositar
em juízo é aquela que exprime efetivamente o investimento da empresa,
estimada ao custo histórico atualizado, ou se, pelo contrário, para tomarmos
mais viável a indenização, vamos aplicar, à · estimativa .do que deve ser
depositado, alguns critérios que, constituindo artificios para redução do valor,
nos possam colocar diante de uma indenização feita por preços tão baixos que,
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a rigor, a empresa quase nada teria a esperar a nlo ser depois que se
pronunciasse sobre o assunto ajustiça.
Esta idéia das desapropriações feitas abaixo do valor do investimento
dobrado é que foi a idéia conceituada, a meu ver, como a criadora de atritos
capazes de envenenar nlo apenas a atmosfera interna entre o Pais e o capital
aplicado nessas atividades, mas também a atmosfera internacional, ou seja, as
relações econõmicas com os paises de onde procedem tais investimentos.
Em que consistem, Srs. Deputados, esses artiftcios?
Eles podem consistir- em muitos casos pode-se, evidentemente, fixar
parcelas a serem deduzidas do valor do investimento baseadas em indenizações
trabalhistas, como. se as empresas tivessem, de um dia para outro, de deixar de
existir, e tivessem que liquidar todos os compromissos com seus empregadosna aplicação de multas por infrações verificadas no momento em que se vai
proceder à desapropriação e computadas, desde logo, num encontro de contas
com a própria indenização. E podem ir mais longe ainda, atingindo um critério
em tomo do qual a discussão é possível, que é o de saber se as que trabalham no
Pais em regime de tarifa contratada, isto é, regime da tarifa de risco estabelecido
antes da entrada em vigor no Código de Águas, podem ficar sujeitas
retroativamente ao critério da remuneração de I 0%, e, se possfvel essa aplicação
ou tomada de contas desde uma época anterior de suas atividades, encontrar
maneira de reduzir o valor daquela que lhes deve ser paga sob a forma de um
depósito judicial.
Af os problemas que se apresentam são muitos e variados. É preciso
nlo esquecer que o reajustamento do custo histórico pelos fndices de correção
monetária foi obra de uma lei recente, de 1958, e que en~ muito possivelmente, nos encontrarlamos na situação de, em fases anteriores a essa lei, termos
de levar em conta o custo histórico pelo seu valor originário e ir comparando na
tomada de contas com valores gradualmente inflacionados das remessas e das
receitas alcançadas pelas empresas. Todos esses pontos geram controvérsias,
vários pontos de atrito e de inconformação. Se o Governo brasileiro quiser
aplicar o critério da desapropriação jogando na avaliação do patrimõnio que
indeniza nlo apenas o tombamento do investimento feito e a aplicação de uma
correção monetária para o custo histórico, mas todos esses outros elementos
que lhe permitem desgastar o valor da companhia até, tomar o depósito menor
e dessa maneira, enfrentar unia desapropriaçlo com pequeno desembolso,
então não resta dúvida alguma que esta é uma solução extremamente polêmica
e que o Governo pode adotar, mas tem de adorá-la com pleno conhecimento
das repercussões que ela necessariamente terá sobre o desenrolar de suas
relações econõmicas dentro da área interna, como da área internacional. Não
coube ao atual Governo, nem cabe mesmo a mim, participar de qualquer
discusslo de Governo em tomo da escolha desses dois caminhos.
A escolha da soluçlo compra, para evitar atritos internacionais, firmouse, como é público e notório, nos primeiros meses de 1962. A solução da
compra apareceu, entlo, favorecendo ao Governo brasileiro, com diversos
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objetivos, simultaneamente. Em primeiro lugar, podia-se caminhar para um
preço que estivesse na ordem de grandeza do investimento efetivo apurado,
através de tombamento fisico contábil e apreciado com a correçlo monetária
autorizada pela nossa Lei; podia-se evitar o desembolso da concesslo por~
que se podia convencionar, com o vendedo~ o pagamento a prazo,fazendo, n1o
o depósito da quantia no inicio, como aconteceria numa desapropriação, mas o
pagamento escalonado· em prazos longos de 20, 25 anos, o que acabaria
representando, para a economia do Pai~ aproximadamente o mesmo que a taxa
de reversão que numa concessão nova se cobra e se inclui na tarif~ dividindo o
total do investimento pelo prazo de duração do contrato.
Assim como numa concessão de 30 anos se divide o investimento por
30 e se chega a uma taxa de reversão de 3,396, assim num pagamento a prazo,
digamos, de 25 anos, seria possivel diluir o preço em algo que representasse
como que uma taxa de 496 sobre o investimento, que é, em outras palavras, o
próprio preço.
Por outro lado, o Governo brasileiro julgou conveniente; na situação
cambial que atravessa, obter das companhias que assim retiravam o seu capital
que, ao invés de retirá-lo, o reaplicassem no Brasil. Nlo fez disso um privilégio,
nlo desejou fazer disso um direito de que o próprio Governo brasileiro nlo se
· pudesse desinteressar. Pelo contrário. O Governo brasileiro se reserva a
faculdade de dispensar esse reinvestimento se não o julgar conveniente. Mas se
for considerado conveniente, ele pode, inclusive, ser orientado para ·áreas
selecionadas, as quais devem estar definidas no próprio contrato de compra ou
através de algum órgão ou mecanismo que o contrato de compra indique
devidamente.
Tais eram, Srs. Deputados, as caracterlsticas de operação através da
compra pela qual optou o Governo brasileiro.
Ela representava a segurança de nlo precisar desembols;u: inicialmente, o valor das concessões, de poder, pelo contrário, justificar um
pagamento que se distribuiria ao longo do prazo de amortização, aproximadamente como uma taxa de reversão. E essa fórmula tinha por si o apoio de
outras experiências internacionais já realizadas, porque ela servira no México e
na Colômbia, onde fora usada para poder chamar à exploração direta os
serviços de energia elétrica, evitando os mesmos atritos internacionais que aqui
se pensou evitar. Foram essas as razões que levaram o Governo brasileiro a
escolher a fórmula do não atrito, ou seja, a fórmula da comp14. e essa fórmula,
depois de anunciada pelo Presidente da República num discurso pronunciad~·
no Brasil, foi discutida durante a sua viagem aos Estados Unidos e consta
expressamente, como um parágrafo, do comunicado das conversações havidas
entre os Presidentes da República do Brasil e dos Estados Unidos sobre assuntos
de interesse comum dos dois. pai ses.
Q.uero agora, Sr. Presidente- porque, infelizmente, por mais que me
apresse,· vejo que o tempo caminha e não posso deixar de ser claro a respeito c:le
alguns pontos - passar diretamente para a análise da compra, tal como foi
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processada, discutida e negociada pela Comisslo de Nacionalização das
Empresas de Serviço Público.
Em primeiro lugar, desejo salientar que a compra recai sobre dez
companhias subsidWias, da American Foreign Power. Essas dez companhias
representam um total de 581 mil quilowatts gerados e 182 mil de capacidade
virtual da Usina de Peixotos, 895 mil de transmissl.o e 798 mil.de distribuição.
Tem sido repetido várias vezes que este é um C()njunto obsoleto e que essa
obsolência nlo foi levada em conta pela CONESP na apreciaçlo devida dos
valores. Slo dois pontos que desejo retificar. Em I.o lugar, 70% dos investimentos do grupo, posteriores a 1945. A idade média de duração do investimento é de quatorze anos e seis décimos, e os Critério• adotados pela CONESP
na apreciação de valores dos materiais mais antigos dos investimentos de mais
tempo foram os critérios teenicamente aconselhados para se avaliar a depreciação de um patrimônio dessa natureza.
Tudo o que era novo foi, pela CONESP examinado como novo e tudo
que era velho examinado pela CONESP como velho, aplicando os critérios de
desapropriação, que n1o poderiam deixar de ser utilizados neste caso.
No tocante a prazos, a CONESP orientou-se para obter os mais longos
de que pudesse gozar o nosso pais. Enquanto outros pafses, como o México,
por exemplq contou, creio eu com 15 ou 17 anos a CONESP, partindo de uma
proposta inicial também de 17 anos daAmerican Foreign Pow~ conseguiu chegar a
25 anos, dos quais 8 sem nenhum pagamento- 8 anos de carência- e os últimos
22 para a amortizaçlo.
O pagamento inicial que a companhia pretendia fosse de 10%, a
exemplo do que obtivera em outros pafses, a CONESP, ao longo de suas
negociações, conseguiu também reduzi-lo a 7,4%.
No tocante a juros, os juros convencionados foram os de 6 e 6,1/2%,
contando-se os de 6,1/2% sobre a parte destinada à reinverslo no Pais e 6% sobre
a parte destinada à exponaçlo.
Em termos gerais creio que a parte que poderá ser reservada a
reinvestimentos no nosso pais atingiri a 75%.
Slo essas as caracterfsticas gerais da transaçio. Desejo agora dizer
algumas palavras sobre o preço.
Tem sido dito muitas vezes que é diftcil compreender o critério pelo
qual a CONESP formulou seu preço e, sobretudo, o critério pdo qual se passou
do preço em cruzeiro para o preço em dólar. Creio que nlo me seri diflcil, Sr.
Presidente, em alguns minutos, dizer à Clmara qual foi o critério que presidiu a
esse cálculo e a essas conversões. Em primeiro lugar, aceitou-se como ponto de
partida a aplicaçlo ao investimento das empresas dos indices de correção
monetária afixados pelo Conselho Nacional de Economia. Desse modo
conseguiu-se chegar a um valor, que foi de 46 bilhões de cruzeiros, pelas ações
mais o investimento representado pelos empréstimos feitos às companhias e
pelos quais as companhias deviam continuar a receber. Esse valor de 46 bilhões
de cruzeiros foi alcançado aplicando-se um sistema de indices corretivos,
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elaborado pelo Conselho Nacional de Economia e que tem a caracterlstica de
apresentaljnão o valor de moeda no último ano mas o valor médio da moeda no
ano que se pretende indexar.
Assim, em 1962, o índice do Conselho Nacional de Economia nos
fornece o valor médio do cruzeiro naquele ano e não o valor do cruzeiro em 81
de dezembro de 1962. Apresentando esse valor, a companhia vendedora
recusou formalmente convertê-lo em dólares à taxa do último dia do ano, pois,
como todos se recordam, durante o ano de 1962 vigoraram várias taxas de dólar
em virtude de recomendações feitas pelo Poder Público através da desvalorização da moeda. A idéia de apreciar em cruzeiros médios e em seguida
converter à taxa de câmbio do último dia do ano parecia à companhia uma
maneira de puni-la no preço, uma vez que se adotava a taxa mais desfavorável
para ela e ao mesmo tempo a taxa mais favorável para o comprado~;" no tocante à
expressão monetária em cruzeiros. Estávamos ai, Sr. Presidente, diante de um
daqueles pontos que têm muito que ver com o que hoje conversamos no
expediente da tarde, num daqueles casos em que a relação entre o valor interno
e externo da moeda se toma essencial para que se possa dar eqüidade ao termo
de uma transação.
Lançadas essas objeções acolhidas pelos negociadores, procurou a
comissão examinar a que resultado conduziriam os vários critérios que podiam
ser ali alternativamente considerados.
O primeiro que se examinou foi tomar como base do cálculo em
cruzeiros não o valor médio do cruzeiro em 1962, mas o valor final deste
cruzeiro no dia 81 de dezembro de 1962, e deste modo encontrou-se o valor de
68 bilhões de cruzeiros pelo patrimônio.
Poder-se-ia agora aplicar a esse valor de 68 bilhões de cruzeiros a taxa
cambial do último dia do perlodo - critério, então, pelo qual se faria tanto a
atualização desse patrimônio em cruzeiros como a sua conversão em dólares.
Comparou-se o resultado desse critério com o de outro, que consistia
em tomar o valor de 46 bilhões, ou seja, o valor médio, pelo valor médio do
cruzeiro em 1962, e transformar-se esse valor em dólares. não à taxa de 81 de
dezembro, mas também à taxa média do ano de 1962.
E, finalmente, para comparar esses dois critérios com um terceiro,
gratia argumentandi, a CONESP também buscou o quantum em moeda de valor
fixo,· em dólar, para assim comparar os três resultados a que chegava.
É interessante, Sr. Presidente, Srs~ Deputados, que esses resultados
dos cálculos da CONESP se aproximam sensivelmente. Se tomarmos o valor de
46 bilhões, isto é, basearmo-nos no valor médio do cruzeiro em 1962 e dividirmos
pela taxa média do ano, que é de 822,90, encontraremos o valor de 142 milhões
e 400 dólares. Se tomarmos agora os valores de 81 de dezembro de 1962,
encontraremos para o valor em cruzeiros 68 bilhões; para a taxa de câmbio 475,
o total será de 148 milhões e 200 mil dólares. Se tomássemos o valor fixo em
dólares, o valor aquechegariamos, creio eu, seria em tomo de 143. Vou pedira
um dos assessores da CONESP, aqui presente, que confira estes algarismos para
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que não incorpore aos nossos Anais alguma inexatidlo. (O Sr. Ministro consulta se
estão corretos os dados, e o assessor confrrma-os.) Fi-lo assim que a CONESP chegou a
estes três valores, para com eles fazer o seu ponto de partida na negociação.
Q.uem diz, entretanto, negociação, diz insist~n~ conversa. troca de pontos de
vista, procura de uma conciliação maior dos interesses de lado a lado. Nesse
panicular, os que neg~ciaram em nome da CONESP com os diretores da
American Foreign Power, longe de merecerem censuras, mereceram louvores,
porque fizeram tudo para conseguir baixar os preços dos níveis indicados. A
American Foreign Power reclamava, na primeira fase das negociações, pelas ações,
138 milhões e 800 mil dólares. Pedia o pagamento de crMitos que tem, já
devidamente apurados e que representam remessas de várias naturezas não
realizadas até esta data, no valor de 1Omilhões e 400 mil, o que dava um total de
149 milhões. Além disso as companhias ficaram oneradas pela divida para
com o Export & Import Banlt., que é uma divida de 38 milhões de dólares e outra
divida de 7 milhões e 400 mil, equivalentes em dólares, apenas para efeito de
cálculo de uma divida em cruzeiros ao BNDE a 45 milhões e 400 mil. As
negociações se desenvolveram em vários pontos e serviram, nessa fase, a obter
alguns rebates. A dedução, por exemplo, de parte da reversão gratuita, de
Pernambuco, a vários juros, que a companhia pretendia e de que a CONESP lhe
pedia abrisse mão; alugueres pelos grupos de geradores que haviam sido
cedidos à Prefeitura de Belo Horizonte, e outros valores desta natureza,que
levaram então a reduzir a cifra de 188 milhões e 600 mil para 135 milhões, e a
cifra de 1O milhões e 400 mil para 7 milhões e 700 mil.: Foi assim que se chegou
ao final dos algarismos. Não houve nisso nada que pudesse ser considerado um
deslize, nada que pudesse representar a aplicação de um crMito tecnicamente
indefensável, mas, pelo contrário, uma negociação legitima; conduzida de
acordo com prindpios de eqüidade.
Não se diga que na negociação daCONESPnão se levou em conta uma
tomada de contas a ser feita a subsidiárias, para verificar se no passado elas
teriam tido receitas que ultrapassassem os 10% de remuneração justa a que se
refere-o Código de Águas. O critério que presidiu as negociações da CONESP
excluiu qualquer possibilidade de uma tomada de contas e, nesse particular,
não existe voto vencido entre os membros da CONESP signatários de relatório.
O que nós vimos é que se considerou que essa tomada de contas não se aplicava,
em se tratando de companhias que trabalhavam no regime de tarifa centrada e
não estavam sujeitas, por conseguinte, ao sistema de tarifa pelo custo-serviço, a
não ser depois de feito um tombamento e de renovados os seus contratos.
Vou pedir a V. Ex. a, Sr. Presidente, desculpas, mas terei necessidade de
avançar um pouco mais, porque se não o meu pensamento ficará mutilado em
pontos fundamentais.
O SR. PRESIDENTE (RanieriMaz.z.illz)- Compreendo bem, mas deveria
informar a V. Ex. a que já excedemos de dez minutos mesmo aquele tempo
regimental maior de uma hora.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Vou procurar, entlo, resumir estas
considerações finais·em poucos momentos.
A idéia, Srs. Deputados, de que o preço tivesse podido sofrer uma
grande majoração em face da nova taxa determinada pela Instrução 289, precisa
ser compreendida, à luz dos mesmos critérios que informaram o estudo da
CO NESP. Se a transformação de cruzeiros em dólares tivesse de ser feita à taxa
de 600 cruzeiros, posta em vigor pela Instrução 289, entlo, do mesmo modo,
para fazermos a atUalização do ativo não seria mais o valor médio do cruzeiro
de 62, mas o valor doe cruzeiro em 63, ao ser adotada a Instrução 239, o que teria
de ser levado em linha de conta. Foram estes os critérios· que inspiraram o
trabalho da CONESP e nenhum outro, o que me permite dizer, com segurança,
que não houve aqui nem deslize técnico nem qualquer espécie de transação ou
conclusão aos interesses do nosso país.
Desejo, agora, ja que meu tempo está esgotado e que devo concluir
rapidamente, definir o papel que a Comissão Intenninisterial teve nessa fase
das negociações. Esse papel se resumiu, Srs. Deputados, no exame do resultado
dessas negociações da CONESP, e na decisão tomada de autorizar o Embaixador brasileiro nos Estados Unidos a rubricar um memorando de entendimento no qual se compendiam os resultados dessas negociações e que não
constitui um contrato de compra nem mesmo contrato preliminar, tendo, em
inglês, o nome de·Memorandum of Understanding, o que na verdade significa,
apenas, a definição de intenções redprocas das partes, antes da fase conclusiva
de uma transação.
A ordem para que o Embaixador Robeno Campos rubricasse, em
Washington, o memorando de entendimento foi dada por mim, e assumo a
responsabilidade.
Estou ceno de que o fiz cumprindo as intenções do Governo que deseja
realizar a compra dentro desse esquema de idéias.
O único ponto para o qual uma necessidade estrita de revisão se
impunha era, sem dúvida alguma, a questlo do tombamento ftsico-contábil das
empresas. Esse tombamtnto é indispensável, porque na apreciação do investimento se aceita, para cltegar ao preço-base, aquilo que consta da contabilidade
das empresas, da contabilidade examinada pela Divisão de Águas, mas ainda
não confrontada com os próximos inventários de que as empresas dispõem e
que devem ser vistos pelos agentes do Poder Público. Já antes mesmo que se
falasse nesse tombamento, a Divisão de Águas, ~jo chefe é o próprio
dignissimo Presidente da CONESP, Engenheiro Paulo Romano, havia constituído comissões' de tombamento em número de 15, que já se achavam
examinando bens das empresas, por determinação do Sr. Presidente da
República, para que a satisfação da opinião pública seja completa e não exista a
menor dúvida sobre a exatidão daqueles dados. A obra das comissões de
tombamento se antecipou à conclusão do contrato definitivo, sem prejufzo
do direito que o memorando de entendimento reserva ao Governo d~ até seis
meses depois de conduido o contrato, verificar a exatidão do tombamento e
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abater as parcelas que pareçam necessárias. Esse tombamento ser! conduzido,
estou ceno, com todo o rigor necessãrio, para que o povo brasileiro possa saber,
como acentuou o Sr. Presidente joio Goulan, numa de suas mais recentes
declarações, que nenhum aspecto do inventãrio ftsico-contãbil dessas empresas
deixou de passar pelo crivo do Poder Público. Nem se diga, Srs. Deputados, que
não ser! possivel realizar, num prazo relativamente cuno, essa verificação,
porque desde o momento em que se multipliquem as comissões de tombamento, desde o momento em que nas empresas maiores essas comissões sejam
vãrias, o trabalho pode adquirir um ritmo acelerado, sobretudo atendendo a
que ele é grandemente facilitado pelo fato de jã existirem inventãrios, e esses
inventãrios ja se encontrarem quase todos em mlos dos representantes do
Poder Público.
Creio, por isso, Sr. Presidente, que nlo podemos ter receio nenhum de
enfrentar, de cabeça erguida, o Congresso e o Pais por esta transaçlo que ainda
não estã concluída, mas que o Governo tem o propósito de concluir, nlo
porque esteja sendo obrigado a isso por nenhuma po~ncia estrangeira, mas por
estar sinceramente convencido, jã hã bastante tempo, antes mesmo da atual
administração, de que a melhor maneira de atender aos nossos interesses na
nacionalização desses serviços não era seguir a vida dos atritos, das dificuldades,
dos incidentes, mas procurar uma negociaçlo altiva e sincera, a via da
harmonia, do entendimento mútuo, da amortizaçlo a longo prazo, de acordo
com as possibilidades do Pais.
Estamos, Sr. Presidente, numa fase da nossa vida politica em que, como
toda a Câmara sabe, pois que a Câmara é o coração da vida politica do Pais, o Sr.
Presidente da República estã empenhado na recomposição do seu Governo.
Como seu Mini.stro da Fazenda, tive oponunidade de dispor, nas mãos de S.
Ex.a, o meu cargo e de lhe pedir que me substitua, de acordo com sua
orientação. Por isso, fazia questão, e insisti, de não adiar esta exposição de hoje,
de vir à Câmara prestar uma homenagem que devo aos meus colegas de Poder
Legislativo, como Ministro, falando com franqueza (Jialmas), não escondendo
nada e assumindo, integralmente, como sempre, as responsabilidades do que
se faz no governo a que penenço. (Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas.)

O Sr. Bezerra Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Exmo. Sr.
Ministro San Tiago Dantas. V. Ex.a acaba de nos dar hoje, em duas
oponunidades,magistrais liç6es de economia e finanças. Respondendo a todas
as interpelações que lhe foram dirigidas, com o brilhantismo do seu verbo fãcil e
os recursos da sua sólida cultura, argumentando com os elementos buscados na
nossa realidade econõmico-financeira, esgotou, praticamente, todo o assunto
das interpelações, deixando satisfeitas todas as indagações e sanadas todas as
dúvidas que porventura pairavam no espfrito dos que não se apercebiam com
clareza dos rumos da politica do Governo na Pasta Ministerial confiada a V.
Ex. a.
Q}lero, no entanto, neste assunto da compra das companhias estran250
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geiras, plenamente 'esclarecido por V. Ex.•, amplamente justificado por V. Ex. a,
fazer-lhe uma indagaçlo que pode parecer redundante, pois V. Ex.• já se referiu
ao assunto, mas que precisa ser feita para deixar bem definido um ato da maior
importância. Assumiu o Sr. Presidente da República,·em sua visita aos Estados
Unidos, virtual compromisso para a encampação ou para a compra dessas
empresas concessionárias do serviço público? Constituiu esse compromisso
porventura assumido uma contribuição necessária para o revigoramento das
nossas relações comerciais com os Estados Unidos, deterioradas e prejudicadas
pela expropriação de subsidiárias das referidas empresas?
Sabemos que as negociações preliminares foram conduzidas pelo
Ministro Moreira Salles, informado, assistido e orientado pelo seu staff e pela
sua equipe de técnicos. Na ocasilo V. Ex.• era o nosso chanceler.
V. Ex.• tem sido injustamente atacado, tem sido injustam~nte agredido
por uma conduta que nlo é sua nesse particular, porque é do governo que V.
Ex.• representa. É preciso que fique bem claro que a responsabilidade das
iniciativas para a aquisiçlo das concessionárias estrangeiras penence a todo o
governo, faz pane de um plano de governo; de um governo que tem coragem,
que tem hombridade e dignidade bastantes, para, nessa conjuntura, ficar ao lado
de V. Ex.•, apoiando-o, solidário e coerente na defesa de uma atitude sua.
Nesta horaem que só se fala em reformas, em que se esboça uma
reforma ministerial, todo o Pais está perplexo, em uma grande expectativa, que
ê, ao mesmo tempo1angústia e esperança, que é, antes de tudo, uma busca de
definição.
Vamos sair das sombras da dúvida, de ajustamento inadequado, de
posições contraditórias, das transigências, das complacências, das contemporizações e dos descompassas que perturbam, tumultuam e desacreditam, para
definição do Governo, que já está tardando. Vamos medir a força dessa decislo,
pela força que V. Ex.• venha a somar, na Pasta Ministerial que tanto honra, pelo
trabalho em equipe dos novos titulares da.S pastas que vlo vagar. V. Ex.•
personaliza a esquerda positiva que dá ao PTB esta função de equilibrio, esta
relaçlo de entendimento, este caráter de moderação e este amonecimento de
choques e de conflitos, indispensáveis à convivência do centro com as
esquerdas, em busca da evolução e do desenvolvimento sem revoluções, sem
agitações, sem violências.
O componamento de V. Ex.• marca o componamento de um governo
trabalhista, no seu melhor conceito, cristlo e nacionalista, sem pieguices e sem
jacobinismo, contra os extremismos da esquerda e da direita, ind~endente e
soberano.
A politica econômico-financeira que V. Ex.• tenta executar com tanto
patriotismo, com tantos sacrificios, com tanta renúncia, já está dando os seus
tlo esperados resultados. Se ainda estamos no perlodo da pré-estabilização, se
nlo nos adiantamos mais no combate à inflação, é porque nlo conseguimos
ainda alcançar o estágio de boa e sl politica, indispensável ao êxito de qualquer
planejamento.
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V. Ex.• merece a confiança de toda a Naçlo brasileira, que espera do
Presidentej olo Goulart a confirmação das suas disposições de soerguimento da
economia nacional, de combate sem tréguas à inflaçlo, de combate inflexivel
do custo de vida, atrav~s do prestigio e da autoridade que venha a lhe atribuir no
novo ministério. V. Ex.•, neste cuno periodo de Governo, conseguiu ser o nosso
maior Ministro da Fazenda e, ao mesmo tempo,o·pára-choques, o apagador de
incêndios, o conselheiro-mar e enciclopMico do Governo e do regime.
Praza aos c~s. para a felicidade do Pais, que possamos continuar a
contar com a sabedoria de V. Ex.•, com o patriotismo de V. Ex.• e- por que nlo
dizê-lo?- com o nobre sacriftcio de V. Ex.• na condução dos graves e imensos
problemas econômicos e financeiros do Brasi_\paraque possamos manter acesa
essa tênue chama de esperança em melhores dias, para o nosso povo, tão sofrido
e tão desencantado.
Sr. Presidente, como a exigüidade do tempo nlo vai permitir que
outros ilustres indagadores formulem suas interpelações, transmito a do Sr.
Deputado Sérgio Magalhães. Faço-o porque quero que este assunto fique
sobejamente esclarecido, totalmente debatido ne$ta noite, nesta Casa
Sou, pois, portador da seguinte indagaçlo:
"Se uma grande proporção do dinheiro pago pela compra das
concessionárias vai ser empregado no Brasil, por que razão a
operação não foi ajustada em cruzeiros, em vez de dólares?"
Era essa a minha intervenção, Sr. Presidente. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illr) - Esgotado o tempo reservado
para as interpelações da matéria objeto do comparecimento espontâneo do Sr.
Ministro, vou dar a palavra ao nobre Deputado Herbert Levy, que, na forma do
pronunciamento do. Sr. Ministro San Tiago Dantas, teria oponunidade de
fazer-lhe interpelações sobre matéria estranha ao objeto do comparecimento
de S. Ex. a a esta sessão.
Com a palavra o nobre Deputado Herben Levy para, por 15 minutos,
usar da tribuna
O Sr. Herbert Levy - Sr. Presidente, Srs.. Deputados, Sr. Ministro
da Fazenda, não posso furtar-me, antes de passar para o assunto da convocação
anterior de V. Ex.•, a algumas palavras sobre o tema que V. Ex.•, com muita
precisão e com tanto brilhantismo, expôs à Cllmara dos Deputados.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Obrigado.
O Sr. Herbert Levy - Q.uero dizer a V. Ex.• que me separa uma
divergência total e completa da filosofia adotada pelo Governo nessa matéria de
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encampação de empresas de energia elétrica. Acho que está completamente
errado que o Governo, que, evidentemente, não dá conta das tarefas
administrativas e da direção industrial e empresarial que lhe são cometidas,
nesta altura assuma outros e amplos encargos que irlo, inevitavelmente,
comprometer o consumidor brasileiro, irlo estimular o processo inflacionário,
porquanto sabemos perfeitamente que o Estado é, de regra, um mau administrador. Ainda há poucos dias o Almirante Silvio Mota, depondo numa
Comissão de Inquérito desta Casa, deu alguns dados reveladores que sustentam essa nossa tese em favor da iniciativa privada, de que as empresas estatais
de transporte marltimo, de 1957-62, em 5 anos, tiveram o seu subsidio
majorado em 18 vezes, de 1 bilhão de cruzeiros em cifras redondas para 18
bilhões de cruzeiros em 1962, enquanto a tonelagem transportada baixava,
também em números redondos, de 1. 700 mil toneladas para 700 mil toneladas,
isto é, baixava a pouco mais de um terço. Enquanto isso, as empresas privadas
transportadoras, tendo tido um aumento de 6 vezes, de 500 milhões de
cruzeiros para a 8 bilhões de subsidio, aumentaram em quase o dobro a
tonelagem transportada, de 5 milhões e 500 mil toneladas para 9 milhões e 800
mil toneladas. Não é preciso desenvolver argumentação muito grande para se
compreender o erro que consiste em atribuir ao Governo- mau administrador,
é evidente, af estão as empresas de navegação, af está a Rede Ferroviária Federal,
af estão várias outras empresas industriais do Estado- a obrigação de assumir
esses encargos. E mais ainda, Sr. Ministro: não é fácil compreender que uma
nação, que tenha tanto para realizar, se dê ao luxo de descapitalizar,
indenizando - como, aliás, deve indenizar, corretamente, adequadamente,
justamente- investimentos realizados para serviços públicos, que poderio ser
reaplicados em investimentos industriais, de rendimento muito maior, quando
V. Ex.• mesmo esclareceu, de forma muito nftida, que a razio de ser de esses
serviços ficarem em atraso em relação às nossas necessidades foi a legislação
vigente, a impossibilidade de atrair capitais,dadas as condições más de operação
dessas empresas que não puderam ampliar-se, não puderam acompanhar o
desenvolvimento econômico do Pais e dai os déficits consideráveis que se
registraram na potência instalada, dai a grita inevitável que ocorreu diante da
insuficiência dos serviços prestados.
Ora, se esta é a realidade- e V. Ex,a lucidamente o reconhece 1 é claro
que a solução nlo é estatizar as empresas, mas criar as condições para que elas
possam levantar os, capitais necessários, ampliar os seus serviços, prestar em
muito melhores condições de administração, de eficiência, de economia para o
consumidor brasileiro, aqueles serviços que porventura sejam reclamados pela
coletividade.
Uma vez asseguradas essas condições, essas empresas, em muito
melhores condições do que o poder público, poderio prestar esses serviços.
Ninguém tenha dúvida de que, com a passagem de tais serviços para o poder
público- e af está a deterioração da Petrobrás, entre outros exemplos, através da
politicagem que ali impera há dois anos, aí está tudo isso que temos diante dos
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olhos -,a Eletrobds iria comprometer inevitavelmente pela má administraçlo,
pelo empreguismo, por tudo isso que é comum na administraçlo governamental do nosso pais, o consumidor brasileiro, através da alta das tarifas ou,
então, através das emissões que o Governo teria de fazer para subsidiar essas
empresas, ao invés de elevarem elas suas tarifas.
Num simples desabafo, Sr. Ministro, aqui vai a opinilo frontalmente
contrária á orientaçlo da estatizaçlo dessas empresas, que considero um
desserviço á Naçlo.
Isto posto, sobre a exposição de V. Ex.•, na parte da tarde, estou
substancialmente de acordo com os dados e à posição tomada por V. Ex. a Faço
alguns reparos e algumas objeções. V. Ex.• falou que havia apenas um prejuizo
gráfico na elevação das taxas de clmbio. Considero o reajustamento da taxa de
clmbio um imperativo. Acho que deveriamos ir além; devemos ir á plena
verdade cambial, ao restabelecimento das taxas livres de clmbio, que a
experiência nos demonstrou altamente favorável ao Pais, pela elevação positiva
das taxas de investimento. Mas V. Ex.•, falando num prejuizo apenas gráfico, só
está certo na pane que se refere àqueles financiamentos aprovados pelo BNDE,
pelo Governo, reajustáveis na sua taxa de clmbio de custo. Mas V. Ex.• nl.o está
ceno quando se trata de operações já fechadas, de cruzeiros já recebidos pelo
Banco do Brasil, que constituem os atrasados comerciais, em relaçl.o aos quais
nl.o há apenas prejuizo gráfico, mas prejuizo efetivo em cruzeiros. V. Ex.• falou
da elevação de 7·00 para 900 bilhões do imposto de renda. Isto corresponde
àquelas observações que se fizeram nesta Casa sobre a falência da elevaçl.o
efetuada. Na verdade, Sr. Ministro, o que verificamos- e me perdoe a franqueza
- é que nl.o há mérito na administração que aumenta os impostos para
equilibrar o Orçamento e que atinge ex:atamente aquela área dos que pagam
corretamente o imposto de renda, dessas 400 a 580 mil pessoas que declaram o
imposto de renda no Pais, metàde das quais contribuem com mais de 80% da
arrecadaçl.o do imposto de renda. Ora, o empréstimo compulsório, que veio
constituir o remédio encontrado pela administração para atender aos encargos
do funcionalismo, é mais uma puniçl.o aos honestos, áqueles que declaram o
imposto de renda corretamente e o pagam. Porque devo dizer a V. Ex.• que a
majoração feita no ano passado, na lei que votamos, corresponde; em
rendimentos m~ios, a uma elevação de duas e meia a três vezes o valor do
imposto pago no ano anterior. Uma elevaçl.o absurda, insuportáveJ.tabelas que
excedem às norte-americanas, sem aquelas condições de alivio. A verdade é que
o contribuinte paga sem um protesto. Agora, para cima desses que pagam, mais
um empréstimo compulsório é uma iniqüidade que nlo pode passar sem uma
observaçãq e aquelas dezenas de milhares de contribuintes oriundos das
profissões liberais, sobretudo, que nem sequer fazem declaração de imposto de
renda, e os grandes contribuintes que se abrigaram,através do anonimato, nas
ações ao portador e pagaram 45% e não têm mais. nada a pagar, a não ser o
empréstimo compulsório, tudo isso revela a iniqüidade de se lançar sobre os
ombros daqueles que representam os contribuintes médios, ou da classe
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mé(iia superior, os Onus do reajustamento orçamentário, tanto mais agravado
quanto é certo que a pessoa ftsica nlo tem a faculdade, dada pela lei, de abater
das suas rendas a importlncia que pagou para efeito de imposto de renda.
Além disso, Sr. Ministro da Fazenda, o que verificamos pela exposição
de V. Ex. a é como slo falazes as previsões que o Plano Trienal pretende fazer em
m?.téria de elevaçlo de custo de vida, de volume de crédito e outras previsões
que a técnica demonstrou não podem ser lançadas e como contribuem para o
descrédito do Plano,' para não falar na absoluta imprecisão dos dados sobre
produção e consumo dos vários gêneros, e, por último, mas não menos
importante; a influência dos fatores psicológicos desfavodveis, cuja funçlo tem
sido farta por parte do· Presidente da República e alguns daqueles que lhe slo
chegados, gerando a instabilidade, a desconfiança, que agravam todos os
fatores financeiros negativos. V. Ex.• mesmo referiu-se à incidência dos fatores
psicológicos no agravamento da situaçlo monetária nos últimos dias e sabe V.
Ex.a que a luta contra ainflaçlo impõe concentração absoluta de esforços; e, no
entanto, esses esforços se tornaram inteiramente falazes, vlos, inúteis, quando a
insegurança, a intranqüilidade, a subverslo organizada, se promovem nesta
Nação e fazem com que todos quantos participem da vida econômica
'
descreiam da vida futura.
Isto posto, Sr.· Ministro da Fazenda, com essas considerações, sem a
menor pretenslo, desejaria formular uma pergunta a V. Ex. a para, em seguida,
formular uma segunda, tio-somente.
Q.uero saber, Sr. Ministro, por que razlo o Governo e V. Ex.•
aprovaram que se dobrasse o preço do açúcar da noite para o dia, por um lado,
sem que até agora se fizesse o reajustamento necessário nos estoques anteriores,
o que representa 8 bilhões, como denuncia o próprio presidente da COFAP,
contrariando tudo que se tem feito nesta matéria? Q.uando se reajustou a taxa
cambial para o trigo, a gasolina, os estoques anteriores foram expropriados.
Q.ual a razão desse comportamento em relação ao açúcar, dobrando-se o preço
em 24 horas e mantendo, entretanto, o Governo o intquo, o injustificável e
antijurldico confisco cambial que pesa sobre a lavoura cafeeira. Gostaria que V.
Ex.• me desse a razlo de ser desses dois pesos e duas medidas em relação ao
açúcar e em relação ao reajustamento de estoques existentes no caso do trigo, da
gasolina e o nlo-reajustamento em matéria de açúcar, de outro lado.
É a primeira pergunta, nobre Ministro da Fazenda.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Como V. Ex.• fez muitas considerações anteriores que eu, também, não gostaria de deixar sem resposta, pediria
que V. Ex.• formulasse a sua segunda pergunta, que, depois, eu responderei a
ambas e mais às considerações posteriores que V. Ex. a fizer.
O Sr. Herbert Leuy - Nobre Ministro da Fazenda, como da resposta
de V. Ex.a às minhaS duas perguntas devem resultar outras observações,
eu solicitaria a V. Ex.a, se não fosse ~busar de sua condescendência, que
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me respondesse a essa pergunta, ao que; então, eu formularia a segunda
pergunta e, depois, focalizaria as considerações de ordem geral.
O SR. SAN TIAGO 'DANTAS- Sobre a pergunta de V. Ex.• posso
esclarecer o seguinte: em prindpio o Governo foi chamado a examinar o pedido
de reajustamento de preço do açúcar, formulado através do Instituto do Açúcar
e do Álcool e do Ministério da Indústria e do Comércio, ao qual ele se acha
subordinadq sobretudo tendo em vista a extraordinária diversidade de quadros
que, no momento, apresenta a produção nacional. A produção, no Nordeste.
como V. Ex.• sabe, está apresentando no momento uma baixa de produtividade
tão alarmante que existe o receio de que o preço fixadqinclusive a taxa corretiva,
que deve ser redistribuida em favor do Nordeste, não seja suficiente para
assegurar aqueles resultados que o Governo mais tinha em mira, como, por
çxemplo, a normalização do pagamento do salário-mfnimo na lavoura
canavieira do Nordeste. Uma vez apresentados os algarismos, o Ministro da
Indústria e do Comércio e o Ministro da Fazenda solicitaram ao Ministro do
Planejamento que procedesse a um estudo, a um levantamento dos custos reais
de produção nessas diferentes áreas canavieiras, e foi com base nesse estudo que
se chegou à fixação do preço vigente. O preço, creio eu, é de 3 mil e poucos
cruzeiros. Peço desculpas a V. Ex.•, se não tenho muito presente ao espfrito,
mas me recordo de que 200 cruzeiros são retirados de cada saca de açúcar para
se formar, com isso, uma bonificação em beneficio da lavoura de baixa
produtividade. O total da safra brasileira se espera em 56 milhões de sacas, mas
a maior pane dela está no Sul. No Nordeste, devem existir apenas 19 milhões de
sacas, de modo que o que conseguirmos retirar aqui, multiplicando 56 a 200,
levaremos como bonificação para a área dp Nordeste e também liberaremos
dessa contribuição de 200 cruzeiros as áreas intermediárias, que nem têm a
produtividade de São Paulo, que nem têm a baixa produtividade do Nordeste,
notadamente Minas Gerais e o Estado do Rio.
Mal adotadas essas medidas, o Instituto do Açúcar e do Álcool
apresentou ao Governo as mais violentas reclamações contra as taxas aprovadas. Segundo demonstrativos que contaram, inclusive com o patrodnio; com
a fiança bastante valiosa de governadores dos Estados do Nordeste, o
reajustamento de preço estaria abaixo das possibilidades regionais. O Governo,
neste momento, está estudando novamente esses algarismos para poder confirmar a sua primeira apreciação ou, então, chegar a um novo elemento que nos
permita retificação da primeira decisão. Nesse momento, adotar o confisco do
açúcar existente, principalmente levando em conta que a quantidade de açúcar
em mãos dos. fornecedores nordestinos era pequena, pareceu às autoridades
federais medida demasiado cerceadora, demasiado pesada para ser imposta
quando decisão anterior era mais ou menos repelida por toda a lavoura e por
toda a indústria canavieira. Por isso, decidiu-se não aplicar, mas houve uma
demora na tomada de resolução a esse respeito, demora de que V. Ex.• deu
contas no pronunciamento do Diretor da CO FAP. Mas acredito que, dentro de
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um ou dois ,diass.o·~uardar,.V. ·Ex.• terá diante de si elementos novos de
decido do GOverilO;eluuponderações constituiria: um subsidio valioso que
terei o maior prazer em ~ar ao conhCcimento do meu colega, o Ministro da
Indústria e do Comércio.

l
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, , ·O Sr. Heibert,Leuy...., Agora eu pediria a V. Ex.• que me respondesse sobre
a. discriminação em .relação ·ao café.. Por que raüo. o café continua cPm. um
confisoo ·que representa 5006- ·ou mais da met"cadoria p.-oduzida, qu~do os
dados estatisticos demonstram insuficiência na próxima safra, em face do
consumo, e os dados sobre cortes de cafeicultores nQs dão a medidá de que, no
futuro, não haverá superprodução e até poderá hav~r urua falta considerável de
café?

O SR. SAN TIAGO DANTAS- ,Nio é isSP que eu tenho ouvido ~os
Diretores do llistituto B,:asileiro do Café quanto à próxima safra. PelP.concrúio.
O que eles ~m-apresentado nas discuiiÕeS, indusive na sesslo da Junta
Administrativa do IBC, · a que tive oportunidade de comparecer para ouvir
diretamente os lavradores, é que a próxima safra pode-nos surpreender com um
quantitativo superior a 80 ltlilh6es de sacas. Se V. Ex.• tem informações
diversas, elas sl.o muito be~Jl-!Yindas. Agora, no tocante a este ano, a nossa
interv.ençlo- que ainda nlo se completou, aliás, pois, como V. Ex.• sabe,· deve
ter sido vetado hoje, parcialmeate,o .Regulamento de Embarque proposto pela
Junta -,ela tem um objetivo estritamente regulador. Em primeiro lugar, .ela
retira uma quantidade de recursos-: que eu nlo s~.se. realmente, um homem
com a alta responsabilidade de economista. de V. Ex.• pode qualificar de
confisco, a exemplo do que, habitualmente, vejo fazer-se nas discussões, sobre
problema de puço do café. A verdade é que se retira do rendimento do café, em
dólares, uma massa de recursos com a finalidade predpua de defender e
equilibrar a lavoura cafeeira.
Há anos, realmente, em que os recursos retirados ao café, através .de
uma quota de conttibuiçlo em dólares, nlo slo suficientes para atender a todas
as despesas de· êldesa do produto, e a naçlo inteira concorre para essa defesa
através de papmentos, através de contribuições que acabam recaindo sdbre a
-erilisslo. Q.uàndô vem um ano ·como o atual, ·parece-me que é uma oportunidade que a lavoura cafteira tem de retribuir um·pouco o sacriftcio nacional,
deixando nél:' mlos do GOverno urri saldo em dólares, que, se nlo vai beneficiar
o café neste ano, talvez o beneficie rio ano próximo e certamente beneficiai'i a
estrutura geral do Pafs, na qual o caf~. se apóia e em que o caf~ é, tamb~m.
reconheço-o, a base principal. Acho que entre o caf~ e a e~onomia brasileira há
uma inter-reláçlo f4o' escreita, que um'apóia e defende o outro, e nlo há nada
demais em que~ num ano ·de safra pequena, os recursos que tomamos de
empréstimo ao café, através da quota de contribuição, restam nas mlos do
Governo, para ~udá-lo a defender a estrutura da economia nacional. Nada
disso.~ feito contra o.café ou sem aleance para ocaf~. O Governo examinou
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cuidadosamen• este ano a quota de contribuiçlG» que podia fixar. A própria
lavoura de caf~ reconhece a necessidade de. uma qaotade contribuiçlo, apenas
procurou fixá-la baixa demais. Se f8ssemos ouvir o que a lavoura nos pedia nas
primeiras reuniões dajunta- V. Ex.•, que acompanhatoda a vidaeconõmicadõ
Brasil, está bem a par daquelas primeiras discussões-, nós terfamos deixado o
preço do caf~ em cruzeiros tlo elevado que se eítaria verificando agora, no
mercado de Nova Iorque, aquilo que o nobre Deputado Canddio Sampaio
receava hoje numa das suas interpelações: a influencia depressiva sobre o preço
exterior dos nossos produtos de expon:açlo. E acredito que irfamos contrariar
uma tendência sólida que o mercado mundial do café está apresentando para a
alta, folgando de tal maneira o preço em cruzeiros, que essepreço iria cair. Mas o
Governo, pelo contrãrio, está procurando, com muita atençlo, nlo sacrificar a
lavoura cafeeira e fixar o preço, ou melhor, assegurar um preço através de uma
cota de retençlo búica que possa: primeiro- garantir que os preços-ouro do
café slo sustentados; segundo- nlo estimular, exagerada e inconvenientemente, a lavoura,para que ela aumente a sua área cultivada, o que-evidentemente
nlo representa uma tendência favorável no longo prazo; e terceiro- entretanto,
dar à lavoura cafeeira condições de estabilidade no éorrente ano, principalmente com firme propósito de nlo fazer alterações de preço no correr da safra.
Acho que o Governo conquistou ceno direito à consideraçlo do público e,
notadamente, nos meios cafeeiros do Brasil, quando firmou a posiçlo, hi
alguns meses, de que preços não se alteram no curso da safra. E ainda agora um
dos pontos bisicos por nós introduzidos por via del'esoluçlo da SUMOC é a
proibiçlo da equanimizaçlo das safras, pelo menos naquela faixa em ·que
podemos ter interferência, que é a faixa do café financiado pelo Banco do
Brasil, diretamente, ou através de redescontos.
As medidas adotadas slo bem recebidas pela lavouracafeeira. Confesso
a V. Ex.• que; neste momento, em matéria de cotas de contribuiçlo e de
sacriflcio impostas à lavoura cafeeira, nlo é com mi consciência que aqui me
apresento para debater com V. Ex.•
O Sr. Herbert Levy ,... Sr. Ministro da Fazenda, lamento ter de dizer
a V. Ex.• que, em matéria de dados e de apreciações sobre a politica cafeeira, ji
nlo posso destinar a V. Ex.• aquele adjetivo muito do seu agrado quanto à sua
precislo e quanto ao se\,1 perfeito domfnio da matéria.
..
Q.uero que V. Ex.• diga ao informante do Instituto Brasileiro do Café
que lhe falou de uma safra de 80 milhões, no ano agrfcola 1962-65, que o
álculo oficial da safra, por parte do Instituto...

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Nlo é nesse ano agrfcola. Estou-me
reponando ao ano 1964 a 1965. No ano agrfcola 1968-64 o cilculo é de 28
milhões.
O Sr. Herbert Levy - Nesse sentido, o futuro a Deus penence. Eu
chegarei lá V. Ex.• deve ter ouvido ou sabido que; segundo o depoimento que o
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St. 'Ministro da Jfgricultura prestou ohtetn dessa tribuha, faltárlo 2 tnilhões de
sacas na pr6Xitria;'5afra e que cortaram 1·' bilhão de cafeeiros, estando 'e'm
processo de corte màis I l>ilhlo.
Peço a v. EX.• verifique que essts cafeeiros, que estio sendo conados oo
montante de 2 bilhões, na.o estio sendo replantados. Precisàn!lente para
contrariar essa impress1o que V. Ex.• reflete de que os preços slo remuneradores, quero informar- e V. Ex;• ted ·a confirmaÇão· de· quantos conheçant a
matêria- que as lavouras destrufdas estló sendo cerCádas para forrt1ação de
pastos. Por isso, o Sr. Mihistro da Agricultura, 'ontem, dtssa tribuna, manifestava
o seu receio de· que dentro de cinco anos nlo tenhamos caf~ suficiente para
fornecer os 700 rtiilhões de dólares q'ut fornecia à.· nossa balança comercial,
Lamento que as informações que dão a V. Ex.• sobre a matma nos possam levar
à mone da galinha dos ovos de ouro, que tem sido o café.· Ora, dizer que em
qualquer época o café contribui para as emissões ou para a inflação é fugir dos
dados absolutos que existem sobre o problema.
discurso que pronunciei, reproduzindo dados e levanEm 1960,
tamentos, minuciosamente apresentei demonstração que foi feita pelo então
dirigente da COFA~1 Sr. PUnio Cavaltanti, de que tinham sido utilizados do
confisco cambial150 e tantos bilhões de cruzeiros para a ação de defesa do caf~
mas se haviam a:n'ecitdado, através desse Fundo, de 53 a 60, 459 bilhões, havendo
um saldo de quase 800 bilhões para o Governo. Em matéria de arrecadação de
confisco cambial> Acrescentaria agora a V. Ex.• que,no ano 61-62, quando se
verificou o maior desequiUbrio entre a produção e a oferta; e quando foi
necessãrio efetivamente ao Governo retirar 10 milhões de sacas do mercado,
não obstante a arreadaçlo dos 28 dólares por saca, feita nessa ocasilo, a sa&á
maior, as exigências maiores de retiradas, houve um saldo favorável, depois de
pagos os 1O milhões de sacas, depois de todas as despesas lançadas gràciosamente ao Fundo do Café, houvé saldo superior a 20 milhões para tsse Fundo.
Na safra corrente na.o se tirarlo mais de 2 ·ou 8 bilhões de sacas. O saldo será
próximo de 150 bilhões de cruzeiros para o Fundo do Caf~. Fica, portanto, um
Fundo considerável disponfvel. Vamos entrar numa safra deficitária. Estamos
conando dois bilhões de cafeeiros. E sabe V. Ex. • qual o número total de
cafeeiros no Brasil? Três bilhões e cento e onze milhões. Q.uer dizer que vão ser
cortados dois terços dos cafeeiros, precisamente porque a lavoura não agüenta
essa imposição que V. Ex.• diz qtie recebeu de bom grado, mas que eu,
comparecendo a inúmeras concentrações delavradores, posso informar que
um estado de revolta se nota nas manifestações de praça pública e que serão
incontidas,se quaisquer dessas disposições forem votadas no sentido de reduzir
ainda mais a disponibilidade para a lavoura, onerada com o Estatuto do
Trabalhador Rural, com a tri!>utação, em 12 meses, dos custos dos inseticidas,
dos tratores, dos acessórios e dos fertilizantes. Agora, nobre Sr. Ministro,
apenas para completar o quadro ruinoso criado com essa situação, quero dizer
que V. Ex.• se lembrará do problema que levantei na presença de V. Ex.•, do
presidente da República e do Presidente Kennedy, dos Estados Unidos. Esta
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nação tem suwrtado sozinha, inexplicavelment~ os ônus de equilibrio
esúústic;p mundial do café. A superprodução, por neglig~ncia nossa~ por
incapacidade criminosa nossa, tem sido um pro~lema. Só o Brasil retira café
para assegurar a estabilidade de preços ao mupdo intéiro. V. Ex.• assistiu à
minha manifestação nes~ sentido, declarando que o Pais não devia suportar
esse ônus, que deveria ser distribui do igualmente entre todos os produtores na
proporc;lo d~s suas safras, jã que todos se beneficiavam dessa estabilidade de
preços feita até agora às custas do Brasil. EV. Ex.a assistiu, nobre Ministro da
Fazenda, à reaçlo pron~ imediata, do Presidente-~~nnédy, dos seus Ministros
de Estado, apoiando vigorosamente essas considçrac;ões e oferecendo o apoio
dos EstadosU nidos, o maior consumidor de café; à medida que o Brasil pedisse
para tornar mundial e nlo brasileira a superprodu~o.
O que fizemos disto, Sr. Ministro da Fazenda? - Recebemos aqui o
Acordo Mundial do Café; que fomos obrigados a votar porque diziam que,se
não o votássemos, o café cairia não sei quantos cents em Nova Iorque e
perderlamos dez~nas de milhões de dólares de c~iais. l'omos obrigados a
votar o Acordo Mundial do Café, que ratificou e con~olidou a inferioridade do
Brasil em face do mercado mundial, inferioridade que se manifestou por uma
perda, só nos últimos sete anos, quando esta· perda se tornou mais insuportável
para a lavoura- perda de 8, 7% da nossa contribuiçlo para o c&nsumo mundial.
Vê, portanto, V. Ex.• que em matéria de café, no plano internacional
como no plano interno, estamos seguindo uma política suicida, de matar a
"galinha dos ovos de ouro". E quando se fala em safras de 30 milhões, nobre
Ministro da Fazenda, verifica-se é a irresponsabilidade diante dos dados que o
próprio GECA confirmou, de que 2 bilhões de cafeeiros, .dos 3 bilhões, 11
milhões existentes, estio sendo cortados, precisamente porque a lavoura não
tem agüentado o confisco cambial. Perdoe, nobre Mini~tro, a minha veemência,
que não diminuiu minha admirac;lo por V. ~x.•. Mas, com sua capacidade, V.
Ex.• deve tomar conhecimento mais exato e profundo do assunto, não se
satisfazendo com dados que lhe são fornecidos e não correspondem à realidade
brasileira. (Muito bem; muito bem.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, ouvi com toda a
atenção que sempre me merecem as opiniões do nobre Deputado Herbert
Levy, não só neste, como em outros assuntos, que S. Ex.• versa com grande
conhecimento. Q.uero dizer que as informações a que me referi, sobre as
proporções da safra chamada "futurona", não foram colhidas apenas de
funcionários do IBC, mas de lavradores que integram ajunta~dm~nistrativa do
Instituto, a cuja reunião tive oportunidade de comparecer e onde eles fizeram
essas declarações. Estou ,pronto, porém, a reexam,inar esses dados à luz de
informações como as que acabo de ter oportunidade de ouvi,r e me entender
sobre o assunto com o Instituto e com o Ministério da Indústria e do Comércio.
Também eu penso que nossa politica do café não pode merecer, se fizermos o
seu retrospecto, nenhuma aprovação, nenhuma espécie de aplauso. (Muito bem.)
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·Basta pensat qu,t- tem,o·s perdi~ó· gtaduiilmente nossa posiç&o dt'panicip~lo
nó consumo'ln'U'n'dfãl; b~ta pensar qúe n()s óltimos anos; nló s~~· dizer b~rn
exafariieme· .~taantó:s, o consú.Mo. mú~diat de· .caf~ âuqteri,to~ .1.2. ~lth~es. de
sà(aS e que nesse aumento del2'rrtilbôHde sacas nlo'hi d .aumento de Uni~
única
de càf~'brâsileiro. ' ' . . . . ,,
' .
. •'
,' . '

saca

Q Sr. Htrbm Leuy -

·

Perfeitamente.

o; sR,. ~J\NTI'1-Go DANTAS ~-~-~an(?s.serxno~~~~P,do~af~ér~m

r,t;laçlo ao, 9fé ~PI grande exame ~e co~w:iência e .~rqqs ~.~1 ~o~<;ar noMa
I?PM~ca. de. ~o~~ rno_s__ estale~s. pwa Jsa~~, de ~nde 4ev.e~os_p,~r.1 4e n1o4.9

qu~. ~ong~. ~e ffi<j y~r, ~':'i' co~o ,~m pretensó 4eJtruiflo~ ~~.P..~~J ~ps ovos de
o.~r?, _,.uero que s.. ~x.• tenha ~ cer.te.za de q~ eu•. Pqr ,mun, nl~ ~ho outr«:>
desejo ~r:t~~ o ~e y~r ~ pqliti~a ,d~. café~~ e çolq~·· ~-~~ reJlls~
N~ S()\\ con,rra o ~C()~P.Mundial: ~.?,.Ç,afé. ~fh~ a op,i~d,~. ~· ~;a taJve~ ~
pouco radical, porque penso que elarepresenta,de qualquer forma. um eJ{()rço
para-~~ um, pouco, esll!eMCritlcio e-.pua;aca.barmos com esse sistema_
que~ agQra vigorou, dc,so,mente o lluilfazerquota.de retençlo e tomar.ueu
ç;Q"go o r~equili~do.ç.oll$\Ímo muqdial,. É.verdade qu~ quaodov.uno•paraa
pqti~descqbtiiRO&que.a.re~ieita em outras,tq\õesls·vezes é niais ao
ç;unpo das prom~sas ,que no daS. r.ftalid.ad~s. · '
. . · .,
.·.·

l

O Sr. Hérbert Lwy - Nlo existe, Sr. Ministro.
,, O SR. SAN TIAGO DANTAS, 7 Há,p~ucotempo,· houve umafalhade
qfra na Amtri~ ~ qp• prQduziu como: resultado::.uma rápida, saida;de
çaf.é.. brasilc:iro, .. qtm, •nos beJlefiCiou- bastante. ·..Estamos ai,: · creio .eu,· neste
~omento, de j~~ro --~·agora, C1>Ja6 milhões.. o~ rpiJ. satas..exportadas1 mais
ou men~u, ~.o dia, de; ontem, c~a S llilÜhôes e 4GO e. poucas .Jàcas em igual
perlodo dq. ano .anterior• .. 0~ .. ess,e em .gr~de · pané . foi- ·um ...perlodo: '~
açe~r3.flo,dc~;xp,onaçõe$,p~r quebra.dc s,úranO$. pafses da América Cen~. o
que provou q~e ~s.nlQ ~ carry QJ.WT, nlo tinhatn .lá. nenhuma retençlo·fei~
porque se nãq S(~ p~momerno ~iriam apJ."~veitar para escoar.. : · . "
Mas, de qualquer forma. há algumas conquistas no arordo.mupdiah
U111a ddas é f'- ,obrigação de qu~~ tQdo,., façam. cotas. a .cria.çlo.de cotas
~uJ14iah e .não .cotas de detel'Uli~os .. mercados, solu~o temivd flue
apresef\taria o tisco ~e uansf~ o. merc~ do café· num mercado c:ontrd-:
lado pd~ Cpngr~ dO$ E$t,aciqs UnidP.A. ~.exemplo da ~j..,.ontec:e mnn>
do açúçar. P~~ nl.o q:rmos qm, Sugar Act pano .café., nada foi: mais providencial
que o sistema de cow,globais a.doc;a.do no ~ordo. Além disso, há.tambént a
vanracem de.:que fiC.o»: ress~y~da a salda dos.mer~dos novos, de que ficou
instituido o,cenifJQ.do ~.origen;1 e,,.gr~ça.s a iuo, criado um mecanismo de
contro~~ ,de r~~ponações, CM~. o qll.al (), arasp ;está podendo tomàr algumas
medi~~,qu.eamda nlo ~ d~.gr~de volume.~ s1o pre~issoras; no tocante
ao. co111~rcio do .~é Djl área •oc;-ista.
.. ,
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Q,uanto ~o saldo do Fundo de .Reserva do C,afé, ac~o que V. Ex.• o
estimQu este ano muito alto, atribuindo-lhe o valor de 150 bilhões. Não é esse
vaÍ~r q!-le estaJ1los esperando recolher nes~e fundo.' O sá1do final,acredi~~s,
v~ ser de 94 bilhões. to que se está imaginando no corre.nte ano. Não exi~te,
assim, uma tão grande previsão quanto a que V. ~~·~.estava imaginando. No
ano passado, as aplicações foram muito grandes. Este ano, cremos sejam
pequenas em vinude de não haver cafés existentes a comprar. Haverá cafés a
comprar, mas todos exportáveis. A cota de equilfbrio e óf, cota de mercado serão
escoadas a seu ·temp'ó, porque provavelmente conseguiremos vender todo o
café correspondente à safra atual, ou não venderemds'toda: aJafra'atual, ou não
venderemos todo, mas hávérã pequena substituÍÇÍo por cafés da safra anterior.
. Posso assé'gurar a V. Ex.• que o propósito do Governo, nO 1ocante à
politica cafeéira, ·é revisionista. No tocante a este anõ, os vetos planejados não
são vetos, penso, dos cjuais V. Ex:• vai discordar. Um 4eles, por exemplo; que
reputo o mais imponante, é o que diz respeito àS éomprás, pelo IBC, no início
de safra
·
·
·
V. Ex.• conhece, a· Cl:lmara toda -conhece, potque todos ilós ~omos
representantes do café, a. pressão que eXiste da parté dos -próprios lavradores
para que o IBC aatecipe a q,oca das compras: em vez de<:omprar apenas no fim
de safra, quando jã se pode tratar o café com prado como excedente, começasse
a comprar desde logo. Este ano as pressões 1 foram m-aiores e a Junta
Administrativa insistiu por uma abenura de compras logo no primeiro
trimestre da safra.
O Governo se dispôs a concordar com isso, mas com o que o Governo
não quer concordar, nobre Deputadb, é em que, nessàs compras realizadas no
primeiro trimestre,jã vigore o preço base de Cr$11.000,00 edeCrt·7.000.00,
para as duas zonas, como vigoraria se estivéssemos no fim da safra, porque a
impressão que temt>s é quê isso redundaria numa 'entrega maciça de cafés ao
IBC logo no inicio da safra, sem nenhum esforço de cometcializaç2o. Não vejo,
realmente, que interesse terà algum possuidor dé café em retê-lo,· em tontiriuar
a pagar o serviço de um fmanciamento jã contratado, em ter os ônus de
armazenagem etc., quando pode, imediatamente; livrár-se de tudo isso, entregando logo no primeiro trimestre os cafés pelo mesmo preço por que os
enttegaria ·no fim da safra
A idéia do Governo é que no primeiro trimestré a compra se faça, mas
se faça por preço um pouco menor, estabelecendo .uma escaía que é, vamos
dizer, um desencorajaniento. No-primeiro trimestre seria 90%; ou seja, 9~900;
seria 95%, no segundo trimestre; e do terceiro em diante, ·1 O~ do preço. Esse é
um dos vetos estabelecidos. Acredito que haja ainda alguns outros de sentido
meratnente nonnalizador da 'safra Aceitamos que pata os caféS da cota de
expurgo- expurgo; nã<f,· porque este ano não haverá txpurgo-,para os cafés da
cota· de equilíbrio se aceitem cafés preparados do tipo 6 para melhor, o que é
também, como V. Ex.• sabe, aspiração da lavoura De modo q\ie o tratamento
que o Governo se preparou para dar ao café e que se acha consubstanciado já
numa resolução da SUMOC, Resolução n. 0 240, a ser báinda talvez amanhã ou
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depois, -logo que o -IMtituto tenha tomado conhecimento do veto, creio
agradará à lavoura cafeeira e será tomado como regulamentaçlo de incentivo.
..

. Q.ue,ro,~~z~ duas palayras, ape~~· com licenç~,do Sr. Pre~~diente, para

respónd~r a dois po1,1tos da exposiçio preliminar do nobre Deputado Herben

Levy.

'

l

· · '

-

·

·

· '·

O p~~eir~ _,q~do S. Ex~ a. diz .qu~ .jl$ minhas observações sobre
reajustamento da taxa de clmbio eram procedentes, menos quanto a u~a
pane, aquela em q~ o Banto do Brasil já recebeq os crqzeiro~e ajndl(J não pôs
os dólares à disposição. É verdade. Nlo o nego. Slo os atrasados comerciais.
Mas, os atraSados comerciais representam, CJLquela cifra total de compromissos
que mencionei, no valor de 1 bilàlo e B60 milhões, 168 müMes de dólares. Não
significam cifra muito. importante. no complexo-considerado, mas a obser.vação.do·nobre Depu.tado é procedcmte. ,_
Não gostaria, também, dê deixarp~~têpàro as criticas que s. Ex.. a
fez áo eníprês'nriio compulsório. O · Góvdrid 'não t~~ ·nenhum desejo de
faiet emprêstimo coni~ulsóri&: o Údfdno'áp'élou pàra·a medida, como tive
oportunidade de expor no ~S~nad(;, ná momento em qu~ nos víamos- a braços
co~ Uma majoraÇio do áÜ~,enro Cfo funcióÓa1i$ín~; pata à qual só poderiamos
ir, buscar recurso's em tr~s · f611tes! êortár ·ria:s· Hespesas do ánô, e já,' 'entlo,
terf~os dé éórdlr'nas d~spesas ·ode il\vestiníénw q~_preJudicaria à desenvolViniento cio ráh é'dHninuiria o rt(lmero d·e enipre~s, ~endo talvez intolerável,
talvez mando verdâdeirá tÚesS!o; d'eíftpt'éstinio coniputsórió, este contra o
qtial s. Jtx:a alinh~u argtiilieinos póndetáveis;'porqu~. "de fato, é sacriflcio para
\Jm~ cÔntrib~~n\e jã~~tan~ o,nefà~ô;' bu/airidà, á emfsstó. Màs essa emissão, se
feita numa or'dem de grandeza confotnré a ~eldddade da circulação da mt:Jeda,
vari.ài:ia eí:Ítre 80 ii.60. bilho~s de tn)'zeiros. A emissá.o, cdrnt tive oportunidade
deniostrar àô'~riàdó, genírif'!.utl aum~nto de custo de vida que não seria a uma
.~a inferior ào 'lhlxitnó dd' 'enip'rêmíno cdmpulsório na tabela- dos tendiinentos'·d~1uaH~ticL1'' '
· :"' 1 '
·._ '-·' • · -·
"
''
:
..
' '~. ' .
EnlâG.:,n(ls,i~os~laQ~ s,gW;e,- ;to~ ~. pop,11lação br3$ileira, especjalmente soQre os.~ pobre., s~re aquelc;s qU,e não c,ontribuem mas que
cq~pram,., q~as que pagam, ~ q~e s~em,. as. <;onseqüências do· eJ?-<:w,eçimento da v~.. ~Jll ônus, ~~r "do que o maiqr, ôpus que .o empr~stimo
c~mpulsório ,Q'Ía .. so.~re qa,i~q~r. contri.b,uinte ev~Dll:'~ da cédula c.
··~

•

·'
Foi por'tjta' rázlo- e para.u'sar lima expresslo,- se V. Ex.a me permite;-,
como a melhor dás piores sdfu~ões; 'qu~ o Go'rerilO' apelou para um empré~
timo ·córiipulJõrio-, que,· sé tiãó foi' dedmdo,-peló' Congresso, como tenho
certeza de que será, setá substituído péla,emisslo:•·E~ então, o CongresJO
preferifá''o atimênto do cú'Sto dé'vida, o ~ncarecimento conscrente e indiscriminado a utna contrlbúiÇA.o adicionál que,l r~coi\heço, é pesada, mas que,
pelo·menos; :~ 11elétiva e rêcai sôbte>quetn podé'pagar..
·
· Era'&' que éu'queria•di~. (M1títo bem,; iriuilo'btm.)
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O Sr. Herbert Levy- Nobre Sr. Ministro da Fazenda, a última questão que
eu desejava. ..
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazz.illz)- Nobre Deputado, V. Ex. ajá não
dispõe mais de tempo e, realmente, excedeu ó concedido anteriormente.
O Sr. Herbert Levy- Eu posso rematar estas nrlrrhas considerações?

O SR. PRESIDENTE {Ranieri Mazz.illz) - V. Ex.a poderá rematar.
O Sr. Herbert Levy- Obrigado a V. Ex.•:
Nobre Ministro da Fazenda, eu desejaria que V. Ex.• focasse a sua
poderosa inteligência sobre estes problemas aqui levantados em matéria de
café. Irá V. Ex. a verificar que continua, mesmo·depois das considerações que eu
apresentei, afastado da re,alidade do problema.
Estamos constituindo uma comissão parlamentar de. inquérito precisamente porque há dados absolutamente inexplicáveis sobre a vida do IBC.
V. Ex. a salientou que não há café a retirar desta safra- apenas para dar
um exemplo -,e realmente ~ão há ou há muito pouco. A arrecadação da taxa
total de 26 dólares deve oscilar entre 230 e 240 bilhõés de cruzeiros. Façamos o
cálculo sobre a expo~Ç,l() provável, não havendo café a retirar. Veja bem V.
Ex.• como é que se pode chegar a um resultado de 97_ bilhões <ie sa,ldo. Além
disso, devo informar a V. Ex.• que as noticias que se tem sobre os estoques
efetivos do IBC são alarmantes e, por. isso mesmo, é indispensável .uma
verificação cuidadosa <festa matéria. Vamos enço_ntrar quadro muito diferente
desse que está sendo apresentado. V. Ex.•, sé e](am,inar cuJd'a4osamente os
dados do Acordo~undial de Café, vai ver que ele ~o n~s proporciona essa
vantagem assinalada: ao contrário, ratifica. up:na desyan~gem e a ·torna
permanente. V. Ex.• vai ver que os cafés vendidos para à _área socialista, aos
novos mercados, assim chamados - aqui está depoiminto internacional
insuspeito, que não tive oponunidade de ler a V. Ex.•- são negociados a
qualquer preço, para pagamento em moeda forte. E bomíque o Governo tome
conhecimento desse fato. V. Ex.•, que tlo lút:id6 é, ·éhegou a defender o
monopólio da exportação do café pelo IBC, pelo Governo, o que me rez tremer
de medo, nobre Sr. Ministro da Fazenda, porque, atualmente, o IBC está
vendendo cafés - e aqui estão dados insofismãveis - pela metade do preço
através de seus entrepostos no exterior. Aqui estão. dados que fornecerei a V.
Ex.• e que a comissão parlamentar de inqué~il<> tem cie apurar.
V. Ex.• vai verificar.que. enquanto as estatisticas,intern~ionais do café
acusam uma importação de 46 milhões de sacas e de dois milhões e duzentas •
mil sacas flutuantes,. as estatísticas de exponaçlo c;los palses produtores
mostram um diferença de três milhões de sacas, Sr. Ministro da Fazenda, três
milhões de sacas entre os dados mundiais de importação e exportação. Isto
explica também porque em Paramaribo se pode comprar café à vontade, muito
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abaixo dos pT~s brasileiros. Veja V. Ex.• sob.quantos aspectos esse barcd do
café está fazendq água e ameaça soçobTar. E isso disse muito bem o Sr. Ministro
da Agricultur~ontem: daqui a cinco anos, teremos arruinafla a nossa laW>Utca e
nlo. ter~ma~, 700 müh6es de dólàres der receita para essa despesa. Mas,
precisamente, porque V.·:Ex.a, d.o honestamente, tem reconhecido a necessidade ele uma revisão de todos esseS' assunros,éque me animo a formular estas
considerações. Não me referi a outros pontos, que me parecem de imponbcia
vital e que desejariaap•esen~ a·V. Ex.• Nlo quero nem posso; mesmo porque
acho que·nl>s: ouuos já •abusamos de :V.. Ex.• que, num esforço· admiráve" está
pr:ocurando prestar esclarecimentos à CAmara dos Deputados. (Muituimn;' muito
bem. Palmas.).
O SR. PRESIDENTE {Ranini Mazzilá) - Tení a palavra o Sr. Ministro
da Fazenda.
·.i''

l

·O SR.;. SAN TIAGO· DANTAS. ""·Agradeço as contribuições do nob~
Deputado HerbeftiLeVy e não sóJarei bom uso delas, como procurarei levá•las
ao conhecimento do eminente colega Ministro: da Indústria e do Comércio, sob
cuja jllrisdição se encontra· particular.mente. o Instituto ·lkasileiro do Café. ·
Q.uero, enttetaato, aproveitar a oportunidade, ao encerrar aqui estas
minhas -pala.vras,: para dizer alpma:coiwsobre esta.l'ftxpoitaç1(> de·caft·da
área socialista, talvez porque amanhl, êste assuntá possa vir à rona e me falta' a
oportunidade de dar esclaremnentos. ·
.
·É provável que se observe·amanbl que, oomo Ministro da Fazenda,
opinei favora~lmenre a que a Unilo Só~úca possá· tetXpottar certá quantidade ·de cafés que· para lá exportamos no ano passado e que ela· deseJa
reexportar para alguns pafses da área socialista.
Esse pedido nos foi formulado pelo órglo competente do Governo
soviético e encontrou resistência da parte do Instituto Brasileiro do Café.
É provável que amanhl, divulgada a nodcia de que o Ministro da
Fazenda, pelo contrário, pediu a reconsideração da decislo para se permitir a
reexportação, sUJjam dúvidas a respeito do motivo dessa intervenção.
A razio é simples. Em primeiro lugar, entendo que a Unilo Soviética
nlo tem feito nenhuma reexportação iUcita. Pelo contrário. Este fato mesmo é
uma prova. A autorização por ela pedida para reexportar para a Tchecoslováquia,
a Hungria e Cuba demonstra que, sem esta autorização, nenhuma reexportação foi feita. E ainda mais. O Brasil ainda nlo ocupou totalmente, este ano, a
sua cota do Acordo Mundial do Café a que V. Ex. a se refere. Em dois pafses, pelo
menos, slo pafses onde a colocação de cafés brasileiros nos seria altamente
.vantajosa,porque nos ajudaria a completar nossa cota. Nós nos fortaleceremos,
por conseguinte, em ocupar os mercados que não slo capitulados como novos.
mas como tradicionais, e tanto poderemos fazê-lo em vinude da reexportação
como da exportação direta. Por esse motivo, o Ministério da Fazenda opinou
favoravelmente a essa reexportação, com exceçlo de Cuba, porque a expor-
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taçlo para Cuba é muito eventual.· não há' motivo para a. considerarmos como
mercado permanente e deve-se mais a uma quebra da safra no próprio pais, que
é produtor. Em relaçlo a isso é que eu,. pessoalmente, .como Ministro da
Fazenda, propus,e o Governo brasileiro tomou a seu car:go efetivatja exporta~
para Cuba, e nlo se justifica nesse caso a reexportáçlo.
Sr. Presidente, foi para mim motivo de grande satisfaçio ·ter hoje;
primeiro à tarde e agora, durante à noite, até o infcio da madrugada, esse
contato com a Câmara dos Deputados; Q.uero que taflto nos esclarecimentos
que prestei à tarde, como nestes que pude acrescentar à noitct1,a Câmara dos
Deputados veja apenas. uma manifestação do. meu firme empenho de colaboração com o Poder Legislativo e da minha convicção de que só através de um ·
entrosamento, de um entrosamento, ouso dizer, operacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo, é que o regime pode funcionar~ pode preservarse dessas permanentes ameaças que o rodeiam.
·
Sou um velho convicto de que não há melhor maneira de administrar
do que na conviv~ncia estreita e assiduado Poderiliegislativo. Creid que tenho
sido dos Ministros de·Estado nos últimos dois: anos mais freqüe~ites-~ esta Casa e
ao Senado e que mais tem procurado entrosar a.sua administraçlo com as
reações da opinilo p6blicá veiculada através dos represmtantes dó povo nas
duas Casas do Congresso Nacional. Acredito que estas duas sessões terão sido,
para mim e para os problemas que de mim dependom; ~ente proveitosas e
posso assegurar que,junto.à Comissão Parlamentar de Inquérito, como junto a
quaisquer das comissões especiais da Cimua, estou .pronto· a continuar
prestaQ.do esclarecimentos, vendo em to~ essas oportllnidades um grato
ensejo de render minhas homenagens a este Poder a que tenho a honra de
penencer. (Muito bem; muito bem. Palmas prolongaf.as. O -orador é vivamente
cumprimentado.)
-t

...

.

.

;

_;

'

'.,.
:;

:·.

....
266

'

.

II- POLÍTICA EXTERNA

l

. l)ECtARAÇÃO DE SANTIAGO

Como Iider do Bloco PRBIPR, San Tiago Dantas fala sobre a V Reunião de
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores dos Estados Americanos, realizada em
Santiago do Chile de 12 a 18 de'agosto de 1959.

·sessão de 26 de agosto de.1959

O SR. PRESIDENTE- Passa-se ao Grande Expediente.
Há sobre a m~sa e é deferido o seguinte
REQUERIMENTO

l

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados:
Solicito a V. ·Ex. a que me conceda a palavra, como Uder de Bloco, no
Grànde Expediente da·Sesslo de hoje, na forma do an. 64, do Regimento.
Sala das Se'ssões, em 26 de agosto de 1959. -San Tiago Dantas, ViceUder no exerdcio da liderança.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Mf)galhães, 1. 0 Vice) .c- Tem a palavra o Sr.
Deputado San Tiago Dantas, na qualidade de Uder de Bloco, que vai ocupar a
tribuna por 60 minutos, no Grande Expediente.

O Sr. Corrêa da Costa- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE- V. Ex. a poderá usar da palavra para uma questão
de ordem, com licença do orador.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com prazer, Sr. Presidente.

O Sr. Corrêa da Costa (Para· .U1!14 questão de orciemJ - Sr. Presidente,
é com verdadeiro constrangimento que levanto uma questão de ordem neste
instante.
Devo, preliminarmente, agradecer a extrema gentileza do Sr.
Deputado San Tiago Dantas, porque a minha questão de ordem se prende
justamente ao assunto da precedência dos oradores na hora do Expediente.
V. Ex. a, Sr. Presidente, sabe que a inscrição para o Grande Expediente é
feita com o comparecimento dos Srs. Deputados até às 13 horas do último dia
de sessão de um mês. para o mês seguinte, o que exige, realmente, um pequeno
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sacrificio pessoal. Mas a Mesa,.,·nô cumprimento do Regimento, tem atendido
aos nobres lideres dos diferentes partidos, concedendo a palavra em caráter
preferencial a ilustres Srs. Deputados, entre os quais se situa o brilhante
Deputado San Tiago Dantas.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Magalhães, Lo Vice) -V. Ex. a vai permitir
que eu esclareça. O nobre Deputado San Tiago Dantas está no exerdcio da
liderança, ocupando a tribuna, não em caráter preferencial, mas na qualidade
de Uder de Bloco, podendo usar as duas panes do Grande Expediente.
Como vejo que a questão de ordem de V. Ex.a se basearia em fato
diferente, distante da realidade, interrompo V. Ex.a, para evitar perda de
tempo.
O Sr. Corrêa da êosta- Agradeço a V. Ex. a Devo, porém, salientar que no
Diário do Congresso de hoje consta o seguinte: "Deputado Pinheiro Chagas, em
caráter preferencial".
Ponanto, houve súbita mutação na ordem de preferência. Agradeceria
a devida providência da Mesa no sentido de conciliar o interesse dos lideres de
partidos com o da planicie, também desejosa de oçupar a tribuna. Neste
instante, por exemplo, estamos, sessenta Deputados na fila, aguardando a
oponunidade de falar, no Expediente. Se V. Ex.a, Sr. Presidente, dos mais
democratas desta Casa, puder conciliar os interesses dos lideres e o dos Srs.
Deputados, terá prestado um grande serviço a todos nós.
Era o que desejava dizer, agradecendo a generosidade do ilustre
orador, Deputado San Tiago Dantas. (Muito bem. Palmas;)

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Magalhães, 1. 0 Vice)- Respondo ainda ao
nobre Deputado Corrêa da Costa.
Q.uando estive no exerdcio da Presidência, convoquei ao meu gabinete
os lideres de partido, aos quais dei ciência das inúmeras reclamações dos Srs.
Deputados que necessitavam usar da tribuna, para orações mais longas no
Grande Expediente. Comprometeram-se, então, os Srs. lideres a usar dessa
faculdade o mínimo possível.
Entretanto ocorrem situações às quais não pode intervir a Mesa da
Câmara, pois o art 14 do Regimento é muito claro e permite aos líderes de
Bloco ocupar a tribuna em qualquer pane da sessão.
O Sr. Corrêa da Costa - Muito grato a V. Ex.a, Sr. Presidente, e ao
nobre Deputado San Tiago Dantas.
Peço desculpas por minha interferência, talvez indébita, no momento
em que o plenário da Câmara terá o prazer de ouvir a palavra brilhante e
inteligente de sempre do ilustre Deputado San Tiago Dantas. (Muito bem.)

O SR. SAN TIAGO DANTAS- V. Ex.anadatemdequesedesculpar.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Magalhães, 1.-o Vice) - Com a palavra o
nobre Deputado'San !fiage Dantas.

l

l

O SR. SAN TIAGO DANTAS· (Cqmo Líder de Bloco'J- Sr. Presidente, a
quest!o de qrd~m,l~antada pelo nosso eminente colc:ga Deputado Corrêa da
Costa leva-me ajti.stificar, em primeiro lugar, o motivo por que e?tendi haver
urgênCia mí comunica~ que devo fazer, na Sessão de hoJe, ao' Plenário.
Realizou-se, ·(le 12 a 18 do corrente mês de agosto, na Capital do Chile,
a V Reunião de Consulta dos Mini~tros das Relações Exteriores dos Estados
Americanos. Reuniões como essa, pela importância politica e pelas finalidades
a que se acham présas, valem para os Estados que a elas comparecem pelas
responsabilidades internacionais que têm oponunidade de assumir ou de que
declinam.
Tendo tido a honra de comparecer, como representante da Câmara,
àquele conclave, julgo de meu dever fazer-lhe, e à Nação, o relato fiel das
declarações feitas' e dos compromissos assumidos pelos chanceleres que ali se
reuniram, focalizando, de modo especial, a ação internacional desenvolvida
pela Chancelaria brasileira.
Sr. Presidente, a V Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores dos Estados Americanos fora convocada pelo Conselho da Organização, dos mesmos Estados, ·nos termos de uma resolução de 13 de julho
último, para o fim especial de examinar a grave tensão politica existente numa
das regiões do nosso hemisfério - a ·do Caribe - e para propor medidas de
caráter internacional que pudessem reduzi-la contribuindo, ao mesmo tempo,
para o fonalecimento da democracia representativa; para a proteção eficaz dos
direitos humanos.
Esta situação, que deu origem à convocação da Consulta.é daquelas
que, como a Câmara bem sabe, não têm tido, nos últimos tempos, caráter
meramente episódico, mas vêm apresentando forma crõnica, mantendo sob
permanente ameaça a paz que procuramos resguardar em nosso hemisfério.
Não é, por teno, peculiar à região do Caribe a instabilidade politio, que
permanentemente ameaça governos e regimes americanos. Infelizmente, o
nosso hemisfério figura, entre as regiões de maior instabilidade do globo, onde
o funcionamento das instituições democráticas é interrompido, a miúdo, por
golpes de Estado, revoluções de Palácio, pronunciamentos militares e subversões populares. Estas vitimas, raramente, assumem o caráter de movimento
ideológico, de caracterlsticas definidas. São apenas formas violentas de luta pelo
poder, em que, não raro, desempenham papel oculto, mas decisivo, as forças
do imperialismo econõmico, os interesses das grandes companhias estrangeiras, mais poderosas do que o próprio Estado, a cuja sombra funcionam.
A cada episódio violento de instauração de novo governo, sucede o
conejo dos atos de arbítrio, das execuções sem julgamento, e dos julgamentos
sem garantias, da proscrição de chefes e éorreligionários, que vão formar, nos
territórios de países vizinhos, uma população flutuante, mas permanente de
exilados. São estes grupos, muitas vezes poderosos e solidamente amparados
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por governos estrangeiros ou forças econômicas, que se vão constiruir em foco
permamente de rearticulação revolucionária, para derrubar os novos governos
instituídos em seus paises.
Essa situação de instabilidade crônica, que infelizmente se incorporou
à fisionomia póliticadoliemisfério, torna-se o caldo de cultura em que medram
as revivescências do colonialismo e por onde se insinuam foryn.as larvadas de
intervenção politica, fazendo com que a vida pública desses paises seja na
realidade o teatro onde contendem, não apenas os seus interesses domésticos,
mas também, em parte principal, interesses alienigenas, sobretudo os que se
vinculam ao dominio das grandes companhias internacionais. (Muito bem.)
Essa situação, Sr. Presidente, que tem na região. do Caribe o foco de
maior intensidade e de mais nitida caracterização, vem atravessando, no ano de
1959, uma fase de intensa reativação.
No m~s de abril, assistimos ao primeiro desses episódios, que foi a
invasão do Panamá O desembarque nas costas panamenhas de um grupo
armado transportado pelo navio Majoré suscitou o protesto do representante
dessa República junto ao Conselho de Organização, d~ Estados Americanos,
denunciando os antecedentes da invasão que lhe pareciam demonstrar haver
sido ela lançada de um Estado insular americano. E, como o desembarque
caracterizava plenamente uma agressão militar, foi possível de~cobrir nele os
pressupostos da imediata apliação do Tratado Interamericano de Assistência
Redproca, que é o mecanismo regional de que dispomos para enfrentar as
situações de ruptura da paz.
O Conselho da. organização convocou logo a reunião de Consulta dos
Ministros das Relações Exteriores, como fundamento no an. 6. 0 do Tratado
referido. Constituiu-se de próprio, provisoriamente, em órgão de consulta, e
designou uma comissão que, no dia seguinte, viajou para o .local onde a invasão
ocorrera, não só com o objetivo de investigação, masjá também para as gestões
cabíveis no sentido do restabelecimento do estado de coisa$ anterior.
O êxito dessa comissão e dessa Consulta Provisória foi pleno. Pouco
mais tarde, em 18 de junho, era apresentado ao C()nselho da Organização o
relatório do caso do Panamá, e o Conselho cancelava a convocação da reunião
especial dos Ministros das Relações Exteriores, dando o episódio por terminado.
O Sr. Rui Ramos- Interrompo o discurso de V. Ex. a sempre proferido
em linguagem adequada e brilhante...
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Obrigado a V. Ex.a.
O Sr. Ruj. Ramos - .. . apenas para dizer que nós, os seus colegas,
acompanhamos do Brasil a sua atuação no exterior por ocasião da reunião
realizada no Chile. Tivemos o prazer.de constatar a importância e a eficiência da
contribuição que o eminente colega levou àquele alto conclave. Q.ueremos
dizer, na qualidade de colegas do Parlamento e panicularmente de compa272

nheiros da bancada trabalhista; que V. Ex. a soube honrar e destacar sobremodo
o nosso corpo de companheiros trabalhistas, na reunião de que participou de
forma tão saliente.

I
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço as palavras de V. Ex.a, que
me desvanecem profundamente.
Sr. Presidente, ainda não se encerrara o caso do Panamá, e já surgia
outro, desta vez tendo como teatro a Nicarágua. Os acontecimentos não
diferiram essencialmente. Tamb~ ai se tratava de uma invasão armada,
lançada segundo as denúncias apresentadas ao Conselho de Organização, do
território de um Estado centro-americano, e consistindo no desembarque de
pequenos grupos, que haviam viajado até o território nicaraguense em aviões
militares. Desde logo o Conselho da Organização revestiu-se da condição
espedfica de órgão de consulta e também enviou ao território da Nicarágua
uma comissão especial, cujos bons oflcios lograram, também neste caso,
contribuir em pouco tempo para o restabelecimento da paz.
Passam-se mais alguns dias, e em junho do corrente ano já entre duas
outras repúblicas da América Central- a R-epública Dominicana e a República
de Cuba- uma situação tensa se delineia, levada, em denúncia formal no dia 4
de julho de 195 7, pelo embaixador de uma delas ao conhecimento do Conselho
da organização. Desta vez não é uma invasão militar o que se apresenta, nem
fatos que possa configurar o ato da agressão previsto no Tratado do Rio de
Janeiro. São apenas preparativos militares, treinamento de oficiais e de
soldados no território de um desses Estados e, ao mesmo tempo, atos do
comércio de armas e de propaganda através da radiodifusão, capazes de fazer
pensar, de um lado e de outro, na iminência de uma invasão militar.
Diante desses atos que às partes interessadas pareciam configurar
violações do Tratado de Havana, de 1928, sobre Ós direitos e deveres dos
Estados em casos de lutas civis, o governo da República Dominicana pediu ao
Conselho da Organização fosse novamente convocada, com base no Tratado de
Assistência Redproca, a c.>nsulta de chanceleres americanos.
O Sr. Colombo de Souza- Nobre Deputado, o relato que V. Ex.a vem
fazendo à Câmara muito nos impressiona. Farlamos, portanto, apelo 'a
Organização dos Estados Americanos no sentido de que, em vez de transformar-se em apagadora de incêndios, mobilize ou faça com que os Estados
americanos fossem munidos, por assim dizer, de marerial incombustivel. Para
isto seria necessário, primeiramente, dar outra educação politica ao povo
americano. SegUndo, melhorar seu padrão de vida, pois uma das causas desses
conflitos é justamente o baixissimo nivel de vida.
Em terceiro lugar, que fosse evitada a venda de armas justamente a
determinados povos, que, munidos delas, vão provocar esses dissfdios. Em
quarto lugar, V. Ex.a se referiu à menor interferência dos grupos de trustes
internacionais, porque V. Ex.• teve a coragem de afirmar 1 Casa que muitas
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dessas lutas são provocadas por interesses antagónicos de grupos internacionais. Este é o trabalho que devemos fazer no sentido de eliminar: esses
constantes conflitos entre povos americanos; do contrário, estaremos simplesmente apagando incêndios, deixando que material combustfvel se acumule na
fogueira.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Creio que as informações que darei
em seguida sobre a orientação adotada pela Reunião de Santiago vão agradar
a V. Ex.a, porque coincidem, em boa parte, çom seu ponto de vista e sua
apreciação do problema.
O incidente suscitado pela nota da República Dominicana ao Conselho
da Organização, no dia 4 de julho, veio demonstrar claramente, Sr. Presidente,
que o Conselho não tinha diante de si novo caso que. pudesse ser tratado
isoladamente, como o haviam sido os anteriores.
Estava claro que o que se vinha repetindo no Caribe era produto de
uma situação internacional generalizada e que as medidas tomadas individualmente, para atender a este ou aquele conflito, para deter esta ou aquela
agressão, não poderiam motivar senão uma sucesslo indefinida de comissões
ad hoc, cujos efeitos, por outro lado, revelam-se tão prontos e eficazes que, na
verdade, tudo estava a indicar a necessidade de um rem~io amplo, capaz de
exercer no caso uma terapêutica preventiva. Por esse motivo, o Conselho de
Organização, com o voto da grande maioria das clelegações, inclusive o do
Brasil, preferiu, no caso especifico que lhe era trazido, abandonar por completo
a idéia de um tratamento tópico e isolado e partir para uma consulta de
Ministros das Relações Exteriores, não com fundamento no Tratado do Rio de
Janeiro, mas com base nos ans. 39 e 40 da Carta da Organização. Sr. Presidente,
a Cãmara não ignora que .a consulta de Ministros das Relações Exteriores pode
realizar-se por dois motivos: em primeiro lugar, com fundamento no Tratado
do Rio de Janeiro, quando se verifica o rompimentp da paz, isto é, quando
ocorre um ato de agressão entre Estados americanos, ou contra Estados
americanos; em segundo lugar, com fundamento na própria Carta da Organização, como órgão de consulta e todas as vezes que se apresenta assunto de
caráter urgente e de interesse comum, sobretudo relacionado com a manutenção da paz, impondo o conceno de uma ação polltica conjunta, para que são
inadequados os outros órgãos da Organização. Decidiu-se,:assim, no dia 13 de
julho, convocar a V Reufiião de Consulta dos ~nistros das Relações Exteriores,
na cidade de Santiago, oferecida pelo Chile p;pa sede do conclave.
Os objetos assinados à consulta eram dois. Em. primeiro lugar, o exame
geral da situação existente no Caribe e a proposição co~aeta de medidas
capazes de enfrentá-la. Em segundo lugar, o estudo de, medidas de fonalecimento da democracia e de proteção efetiva dos direitos humanos, que
.pudessem ser adotadas, imediatamente, com o objetivo de fortalecer a estrutura
polltica da região e de todo o hemisfério, e eliminar, gradualmente, se possível,
essas causas que pennanentemente voltam a agitar os povos americanos.
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O assunto era daqueles que nenhuma reunião internacional enfrenta
sem temor. Primeiro, porque sabemos que ·não é fácil propor medidas de
caráter preventivo para processos de contornos indefinidos, como são esses que
periodicamente levam a se colocarem, uns diante dos outros, os Estados do
Caribe. Segundo, porque em que seja um objetivo geral dos povos americanos,
solidamente implantado na consci~ncia pública e na consciência dos seus
estadistas, a defesa do regime .democrático e o seu fortalecimento através de
meios de ação internacional, não nos foi possivel até hoje converter esse
objetivo em preceitos juridicos, nem encontrar os meios nativos de atingi-lo. A
verdade, Sr. Presidente, é que ai se nos depara.antagonismo que, ao menos .nas
presentes condições históricas, parece insolúvel.
De um lado, desejamos mobilizar a opinião pública internacional e o
próprio sistema regional contra regimes dita~riais, e eliminá-los, fortalecer os
regimes democráticos, e evitar que os governos se desviem de sua prática. Mas, de
outro lado, temos erigido e continuamos a erigir o principio de não-intervenção
em fundamento da ordem jurtdica internacional americana, não admitindo,
em caso algum,. que um Estado, ou conjunte;> .de Estados, ou mesmo uma
organização internacional, se imiscua na situação politica de um pais, para
provoçar, deste ou daquele modo, fatos ou atas que se inscrevam no âmbito de
sua autodeterminação,. de sua soberania.
A América possui uma história cheia de ex~plos eloqüentes das
conseqüências da violação do principio de não-iqtervenção. Podemos dizer que
foi defendendo este princi pio,.reafirmand~o.e reiterando-o em todos os nossos
atas e reuniões internacionais, que criamos justamente a melhor das defesas
para nossa independência e para consolidadepolitic:a, pois a verdade é que, não
sendo fácil definir os desvios da prática da democracia. a intervenção tanto
poderia servir para abreviar os dias •de ·wn ..regime ditatorial, como .para
favorecê-lo, e em cenas casos para permitir tornar ineficaz aação da consciência
da população nacional, um sentimento de solidariedade,,capaz del~rnarinfeliz
a ação da consciência continental sobre o que se passa dentro· das suas
fronteiras.
O Sr. CelsO>Brant- Permita· me, Sr~ Deputado, esse é pmblema de grande
seriedade e um dos maiores óbices para o sucesso de uma conferência como .a
que se realizou. em Santiago.. Para o povo. americano, uma conferência desse
tipo não pode chegar ao êxito que todos desejap1os, justamente pela impossi-.
bilidade prática das intervenções num problema.desumagravidade como esse
das organizações não~emocráticas. na América democrática.
Parece a todos nós que a Organização dos EstadosAmerica,nos poderia
colocar fora de sua organização os paises que nao atendessem a esse minimo
que está, como V. Ex.ll sabe, dentro dos próprios direitos do homem. V. Ex. a, Sr.
Deputado, traz à Câmara depoimento realmente .precioso da atividade das
nações americanas, reunidas em Santiago para tratar dos seus problemas. Essa
conferência, como disse o Sr. Fidel Castro, está fu~o. a s1,1a finalidade
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predpua, que é examinar de fato os problemas mais sérios, mais rigorosos da
organizaçlo democrática em nosso continente.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Verá v~ Ex.• que esse é um daqueles
problemas em que a sabedoriados Estados não consiste muitas vezes na adoção
das terapêuticas mais radicais e, sim, na das terapêuticas mais eficazes, que são
as que conseguem colocar ao lado da consciência internacional a população dos
paises vitimas dos regimes ditatoriais ou da optesslo financeira externa. Foi
nesse sentido, nobre Deputado, que a atuação da Conferência de Santiago em
grande pane abriu um caminho, o qual poderá vir a revelar-se fénil nas suas
conseqüências e aplicações.
Q.uando a delegação brasileira chegou à Capital do Chile, encontrou
diante de si um ambiente deceticismo em relação às possibilidades da consulta.
No tocante ao primeiro item da agenda, esbarramos,' especificamente,
com os seguintes obstáculos: por um lado, os paises mais diretamente
implicados no estado de tenslo internacional eram infensos a qualquer espécie
de procedimento ad hoc, a qualquer comissão deeniergência que se pretendesse
criar para examinar suas situações internas ou suas relações. Não se tratava, é
verdade, como no caso do Panamá, ou de Nicarágua, de um caso de agressão
militar patente, em que a investigação internacional é irrecusável. As atividades
denunciadas ainda se processavam dentro das fronteiras dos Estados interessados. Por isso, no receio de que uma infraçlo qualquer do prindpio de nãointervenção viesse a ser cometida levantavam-se os espfritos contra medidas
daquela natureza.
Por outro lado> o ·único órgão existente que poderia atuar no caso de
maneira espedfica se achava reduzido à inércia, em ·vinude de suas últimas
defmições estatutárias. Esse· 6rglo era a Comisslo lnteramericana de Paz,
criada em 1940 pela II Reunião de Consulta dos Chanceleres Americanos e que
havia prestado importatlla serviços em outros episódios internacionais;
Desde 1956, entretanto, por força dos Estatutos aprovados pelo
Conselho da OEA, em obediência a uma decisão tomada na Conferência
Interamericana de Caracas, a Comissão Interamericana de Paz s6 pode intervir
numa questão quando os Estados interessados solicitem ou aceitem expressamente a sua inte~ncia.
Dai resultou que sua atuação passou a encontrar obstáculos semelhantes aos de uma arbitragem, recusando-se os Estados, dai para cá, a
concordarem com sua intromissão, nos casos surgidos entre eles.
O único aparelho existente, estando inerte, e recusando-se os interessados à criação de qualquer outro, a Conferência de Santiago corria o risco de se
tornar um simples fórum para os pafses portadores de denúncias e acusações,
os quais levariam documentos, alegações e provas, com o possfvel efeito de
exacerbarem, em vez de diminuírem a tensão existente.
No tocante ao fortalecimento da democracia e à proteção dos direitos
humanos, segunda pane da Agenda, as dificuldades nlo eram menores. Um
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dos pontos- para o que a consciência dos povos americanos parece estar hoje
orientada- é a formulaçio de uma proreção intemacional.efetiva dos direitos
do homem. Na verdade, porém, essa proteção internacional ainda constitui,
apenas, uma aspiração, pois não possufmos nenhum texto com força obrigatória, nenhuma convenção firmada entre os Estados que permitam considerar
incorporados ao direito internacional positivo as normas sobre reconhecimento dos direitos humanos. Temos apenas uma declaração, a Declaração
Interamericana dos Direitos do Homem, aprovada em Bogotá, em 1948. Mas
essa declaração não tem força coercitiva, e convenê-la numa convenção juridica
é um dos temas recomendados à futura conferência interamericana que deve-se
reunir em Q.uito, em fevereiro do ano próximo.
Q.uanto ao fonalecimento da democracia, ainda é mais rudimentar o
que possufmos na América, ou, pelo menos,. ainda o era até a Reunião de
Santiago, pois, neste panicu1ar, há oponunidades, para que os Estados americanos
empenhem o melhor dos seus esforços no sentido de fonalecer. o regime
democrático e assegurar a sua estabilidade. Nem sequer uma declaração sobre o
regime democrático, seu conteúdo e características, existia até hoje, nos anais
dos congressos interamericanos: apenas a inclusão, entre os prindpios do art
5.o. da Cana, do exerdcio efetivo da democracia representativa1como se {osse da
solidariedade entre os Estados americanos, e a reafirmação, feita em Resoluções
da IX e da X Conferência Internacional, de que estes devem unir seus esforços
para alcançar, em breve prazo, a realização efetiva do sistema democrático
representativo. Compreende-se, assim, que o Comitêjuridico Interamericano
do Rio de Janeiro, convidado a preparar, sobre este assunto, um projeto de
resolução, tenha tido oponunidade de declarar que .a matéria ainda não era
suscetivel de tratamento juridico, pois ainda. se achava no estágio de mera
afirmação de aspiração politica comum aos povos americanos.
Reduzidas as coisas a essas ;proporções; pouco ou quase nada era de
esperar que a Conferência de Santiago conseguisse realizar.
Entretanto, Sr. Presidente, quando comparamos as dificuldades da
Agenda e o clima de ceticismo que cercou o:s dois primeiros dias da Consulta
com o modo por que ela, em seguida, se processou, e com os resultados
consignados na ata final, somos obrigados a reconhecer que a V Reunião de
Consultas pode figurar entre as mais fecundas que os chanceleres americanos
tiveram oponunidade de celebrar.
O primeiro desses resultados não foi um resultado escrito. Não se acha
consubstanciado nos termosode nenhuma resolução. Foi, antes, um resultado
moral, que se evidenciou pouco a pouco, principalmente depois dos .primeiros
atritos ocorridos no plenário da reunião.
Verificou-se que os laços de coesão moral que prendiam as delegações e
o sentimento de integrarem um organismo internacional, com as responsabilidades de organização dos Estados americanos, tinha sobre o espírito das
panes interessadas ali presentes mais força do que no primeiro momento fora
licito imaginar. O desejo de achar uma solução, de não sair de Santigo sem
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haver encontrado os lineamentos de uma fórmula que pudesse, dai por diante,
ser aplicada utilmente, foi o que prevaleceu. E rumpro meu dever, dizendo à
C1mara e ao Pais que foi principal protagonista do esforço de conciliação
realizado pelos Chanceleres para alcançar esse resultado; o Ministro das
Relações Exteriores do Brasil Sr. Horácio Lafer. Pela maneira incansável e
esclarecida por que se dedicou a essa tarefa, pela satisfação ampla que deu às
panes interessadas e pelo alto sentido de isenção e de eqüidade com que soube
conduzir as negociações de que pouco a pouco se foi tornando o centro, o
Chanceler do Brasil esteve à altura das grandes gestões conciliatórias, que em
diversos momentos da história diplomática temos tido .ocasião de conduzir no
continente.
Ao lado desse aspecto moral, houve também o aspecto jurídico e o
politico. Em primeiro lugar, quanto ao item 1. 0 da Agenda, coube à Delegação
do Brasil apresentar aos Chanceleres, que tomaram a iniciativa da conciliação, a
fórmula que daqui por diante servirá para uma atuação permanente nas tensões
internacionais do Caribe ou de outras regiões, o que deve conduzir à sua
eliminação progressiva.
Essa fórmula foi adotada em caráter extraordinário e experimental,
para que sobre ela se pronuncie, em definitivo, a XI Conferência lnteramericana, à vista dos resultados alcançados nos próximos meses. Consistiu em
atribuição à Comissão lnteramericana de Paz, poderes especiais para atuar, não
na forma dos seus estatutos, mediante a anuência de todas as panes interessadas, mas por iniciativa própria, e para investigar quaisquer violações do
Tratado de Havana sobre direitos e deveres dos Estados em caso de lutas civis, e
das convenções internacionais sobre o asilo, a que se acha subordinado o
tratamento dos exilados. Ficam ai evidentemente compreendidas as infrações
relativas ao tráfico de armas, ficarão as violações dos direitos humanos
ocorridas em quaisquer paises, desde que possam ter ressonância sobre as
relações internacionais, e a própria relação entre o subdesenvolvimento
econõmico e a instabilidade dos regimes.
Não se trata, assim, de entrar a Comissão na esfera interna dos Estados
para apreciar as violações dos direitos humanos como um fato de sua vida
interna e ligado ao exerdcio de sua soberania. Trata-se de apreciar as violações,
sempre que elas contribuÍrem, pela sua ressonância internacional, de um modo
ou de outro, para ameaçar a paz.
O Sr. Oswaldo Lima Filho - Desejo salientar, inicialmente, na magnifica
exposição de V. Ex. a, o resultado proficuo da V Reunião de Consulta, na qual a
representação brasileira se houve com muita felicidade, mantendo aquela alta
tradição da ação diplomática brasileira nas relações americanas. Todavia,
desejo frisar que essa ação é tanto mais dificil- e V. Ex. a ressaltou vários aspectos
que tornaram delicada a ação, em relação às garantias de direitos individuais e à
ação interna dos governos americanos - quando evidentemente estamos- e V.
Ex.a sabe disso melhor do que nós, mestre que é da matéria- enfrentando no
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mundo de hoje uma crise de direito internacional, quando as necessidades do
homem moderno, quando as conquistas da técnica vão dilatando o campo de
aplicação do direito internacional, que se põe, assim, em conflito com aquelas
soberanias que alguns autores chamam até de pequenas soberanias paroquiais,
fundadas, com muita razão, em prindpios de um nacionalismo muito justo,
aliás, a base, rocha de criação, de fundamento dessas nacionalidades.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço o aparte de V. Ex. a.
Realmente, é esse o problema. E V. EJ!:..a sabe muito bem que se, de um
lado, temos todo o direito de esperar qJ.le os organismos internacionais
alarguem cada vez mais o seu raio de ação, de outrolado, sobretudo em nosso
hemisfério, onde uma potência de grande poderio econômico convive com
pequenas potências, de economias subdesenvolvidas, é necessário, mais talvez
do que em qualquer outra área do mundo, exaltarmos o prindpio de nãointervenção, como verdadeira trincheira para defendermos atrás dela a
soberania dos pequenos pai ses, em face do risco de uma inflltração de vontades
mais poderosas.

O Sr. Celso Brant- Sabe V. Ex. a que essa grande nação, através de sua
história, não tem respeitado esse critério de não-intervenção. Seu território foi
acrescido através da intervenção, através de pressão econômica essa nação
continua a fazer sentir o seu propósito de expansão. Mas, Sr. Deputado,
acredito que, em vista da impossibilidade em que se viu a Reunião de Santiago
de estudar, na sua base, o problema jurldico, deveria essa reunião, para se
tornar mais prática, objetivar o espfrito da Operação Panamericana, que, como
V. Ex. a sabe, grande conhecedor que é do assunto, vê no fator econômico um
dos motivos mais importantes para o convfvio dos paises sul-americanos. Sabe
V. Ex. a que esses atritos de ordem politica têm origem também econômica em
nosso hemisfério. E indaga o povo, cético, como sabe V. Ex. a, com relação aos
resultados da Conferência de Santiago, por que não foi dada à Operação Panamericana, nessa reunião, o relevo que ela naturalmente poderia merecer,
sabendo-se que outras nações estavam profundamente empenhadas em que o
problema do subdesenvolvimento fosse colocado na pauta em primeiro lugar,
em caráter de prioridade.
O SR.. SAN TIAGO DANTAS - Longe de a Reunião de Santiago ter
deixado em segundo plano o problema das relações entre o subdesenvolvimento e a instabilidade politica, este foi precisamente o ponto sobre o qual
trabalhou, para tratar da parte da Agenda relativa ao fortalecimento da
democracia.
E agora passo, Sr. Presidente, a examinar esse aspecto do conclave que
se integra com o primeiro, relativo à dinamização da Comissão Interamericana
de Paz.
O fortalecimento da democracia, tal como o tem entendido a chance279

laria brasileira e eomo hoje o entendem as chancelarias de quase todos os pafses
àmericanos, está ligado precipuamente a dois campos de especulação e de
atuação democrática. O primeiro é o campo econômico e o segundo é o campo
jurldico.
No campo econômico, a tese em que vimos insistindo, desde a IV
Reunião de Consulta, em Washington, em 1951, é de que a estabilidade das
instituições democráticas resulta, em grande parte, do próprio grau de
desenvolvimento econômico e do tipo de estrutura social que logrem alcançar
os povos subdesenvolvidos deste hemisfério.
Na verdade, o pauperismo em que vivem as populações latinoamericanas, a debilidade de uma estrutura social, em que se contrapõem ainda,
por toda parte, uma sociedade de rotos e uma sociedade de milionários, e o baixo
nivel de renda por habitante, que situa o nosso hemisfério entre as regiões mais
pobres do mundo, tudo isso faz com que entre nós não possa medrar uma vida
politica realmente estável, onde as liberdades públicas encontrem clima de
segurança indispensável ao funcionamento continuo das instituições constitucionais.
Se reclamamos como ponto de partida da defesa das instituições
democráticas em nosso hemisfério, o desenvolvimento econômico, a melhoria
das condições de vida das nossas populações, não podemos deixar de objetivar
uma substancial mudança na politica de cooperação internacional, que, tendo
nos Estados Unidos da América o seu centro propulsor, na realidade abrange,
de maneira muito desigual, as diferentes áreas subdesenvolvidas do mundo,
colocando precisamente a nossa no nivel mais baixo das prioridades.
O Sr. joséjoffilly- Todos nós, nobre Deputado, registramos com especial
alegria a essência do pensamento politico de V. Ex.a que, segundo observei,
pode-se resumir em duas palavras: que o fortalecimento dos regimes democráticos depende fundamentalmente da luta anticolonialista.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- V. Ex. a resumiu muito bem os dois
aspectos em seu entrosamento redproco.
O Sr. Rondon Pacheco- Louvo a preocupação de V. Ex. a em prestar à Casa,
de maneira tão brilhante e minuciosa como ora faz, sobre sua honrosa missão à
Conferência de Santiago. Sabe V. Ex. a da parcela de responsabilidade reservada
ao meu partido no setor da politica externa do Pais, presidindo como preside as
duas Comissões de Relações Exteriores, a do Senado e a da Câmara,
respectivamente, nas pessoas dos nossos ilustres companheiros, os eminentes
Senador Afonso Arinos e Deputado Raimundo Padilha. Aguardava justamente
que V. Ex.a entrasse na segunda parte do seu discurso, para observar que, a
nosso ver, os resultados de Santiago sobre o ponto de vista psicológico foram
positivos. Entendemos que as conclusões de prinápios gerais de Santiago
resultaram em benéfico aceno de esperança que há de ser transformado em
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poUtica mais objeti~ de sentido menos platônico na coexis~cia padfica e
solidúia das nações americanas.

l

l

Ex.•,

O SR. SAN ·nACO DANTAS - Agradeço o aparte de V.
eo
incorporo com desvanecimento ao meu discurso.
Sr. Presidente, o aspecto econômico do problema do fortalecimento da
democracia foi tratado na Reunilo de Santiago em mais de uma das resoluç6es
incorporadas l ara final, mas ficou expresso· principalmente no esforço de
obtermos nova formulaçlo juridicapara o dever de cooperaçlo redprocaentre
os Estados-no qual nl.o queremós ver uma atividade unilateral e filantrópica,
mas um venladeiro dever jurfdico, imposto pela· ·solidariedade dos povos
demoaiticos. Mais adiante, ao coméntar a parte dispositiva da Dedaraçlo de
Santiago,, espero voltar a este ponto, e a esclarecer melhor a contribuiçlo
brasileira.
A Declaraçlo de Santiago. Faz apenas alguns dias que ela se
incorporou ao-acervo dos documentos americanos, edelaji disse um eminente
diplomata, o Sr. Tobar Zaldumnido, que sua impordncia para a defesa da
democracia americana é paralela l da Dedaraçlo de Bogotipara os direitos do
homem. -O SecreWio de· Estado, Sr. Helt6, -classificóu•a entre os grandes
dorumentos americanos. De igual mo-4o se expressaram diplomatas e juristas,
que nela viram um paso à frente no tratamento técnico de um dos têmaS
porventura mais diflceis da vida internacional.
A Declaraçl.o de Santiago, proposta na reunilo ·de Chanceleres pela
delegaçlo do Brasil, veio representar de fato o mais consistente esforço até aqui
realiZàdo no sistema interamericano. para traduzir em alguns prindpios
simples e concisos aquilo que os Estados ameriçanos ·hoje reconhecem ser a
essência do regime democritico tal como o praticamos na América. Nlo é um
dorumento acadbnico. Nele nlo se prorul'á dizer como caberia melhor numa
escola de Direito o que seja o regime democrático ou como deve ser entendido.
O conceito da demoaaclaé um 'produto da txperiência histórica, e nlo
pode ser isolado com proveito e vtrdade,- senlo dentro d~uma época e de uma
irea cultural.
A proposta brasileira, que se CóllVerteu na Declaraçlo de Santiago,
prorurou materializaJ; num número reduzido de preceitos, aqueles traÇOs que
os povos americanos, na presente-fAse de•sua evoluçlo politica, consideram
fundamentais pára identificar o ·regime demO<ritico, e para atribu1rem ou
rerusarem essa condiçlo ao governo '()U regtlne que praticam.
O primeirO desses princ{pios, que abre pela sua amplitude oenúnciado
da Declaraçlo, é a supremacia, ou império da-lei, isto~ o prindpio que coloca a
autoridade dos governos abaixo da autoridade da norma jurfdica. E-sse
prindpio, que os povos de llngua inglesa denomínain de nde of law é
caracterizado, em nossos regimes pollticos, pela independência dos poderes e
pelo controle da legalidade dos atOs de governo por órglos judiciais independentes.
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Onde se acumularem no mesmo órgão as funções de legislar e
administrar, ou uma dessas e a de julgar, onde os atos de governo não puderem
ser submetidos, para apreciação de sua legalidade, ao controle de um juiz
independente, não se pode diz-er, no presente estado de nossa consciência
jurídica, que subsista um regime democrático.
O segundo prindpio requer que o governo dos Estados americanos
resulte de eleições livres.
O terceiro condena como antidemocrático toda perpetuação do poder,
e mesmo o seu exerdcio por prazo indeterminado, se ficar claro o propósito de
perpetuar-se. Um governo de fato, saído muitas vezes de uma revolução
popular, não é antidemocrát;ico, mas pode tomar-se o seu prolongamento
indefinido e denunciar o propósito de perpetuação.
O quarto e o quinto princípios se referem à proteção dos direitos
individuais, impondo aos governos que mantenham, com base neles, um
regime de liberdade e de justiça social e exigindo que a proteção dos direitos do
individuo seja assegurada por meios judiciais. Realmente, o regime democrático está descaracterizado em qualquer país onde a proteção dos direitos do
individuo ficar na dependência exclusiva dos órgãos da administração. É a
proteção judicial, sob a forma de habeas corpus, mandado de segurança ou
recurso de amparo, além de outros meios que se nos podem deparilf na
legislação dos países, a característica de uma organização democrática das
liberdades públicas.
já na proposta do Brasil se destacava, pela ênfase que a sua proteção
efetiva requer, o direito de livre manifestação da opinião. Uma sugestão da
Delegação da Colômbia veio tratar com maior minúcia este importante ponto,
incorporando-se à Declaração de Santiago como requisito indispensável à
existência e ao funcionamento do regime democrático, a liberdade de
imprensa, rádio e televisão e de todos os meios necessários à manifestação de
opinião e à informação.
Igualmente incorporou-se à Declaração um artigo em que se conden~
como contrário à ordem democrática americana, o uso imoderado da proscrição politica, responsável pelos constantes deslocamentos de exilados do
território de um para o de outro pais.
Finalmente, o art. s.o da Declaração representa, como tive a oportunidade de dizer momentos atrás, uma contribuição brasileira para a formulação
do dever de cooperação econômica entre os Estados como base da solidariedade entre os governos democráticos americanos. Temos sustentado que o
regime democrático só poderá prosperar e cpnquistar estabilidade, em nosso
hemisfério, se as profundas desigualdades econômicas entre os Estados forem
progressivamente abolidas, eliminando os últimos residuos de colonialismo e
dando à independência politica dos povos a base econômica que lhe corresponde. Para isso é necessário que se intensifique o processo de desenvolvimento econômico de cada um dos Estados Latino-americanos, mas essa
intensificação não poderá ser obtida apenas com os recursos internos de cada
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pafs, numa época em que para outras regiões ~ub,Jesenvolvidas do mundo
afluem recursos considmveis proporçjonados pela cooperação i:~lterruu:jonal.
Se o florescimento da ordem democrática em no.ssa comunidade
regional depende do desenv.ol\limento ecQnômico, e se o desenvolvimento
econômico, por sua vez, depende da cooperação internacional, é claro que
entre esta e o fortalecimento da democracia existe uma anexo de causalidade
indisfarçável, ao q~ cumpre dar adequada expressão jurfdica.
Por esse motivo propôs a Delegação brasileira que entre os traços do
regime democrático na América, consagrados na Declaraçlo de Santiago,
figurasse o dever dos Estados de cooperarem entre si para o desenvolvimento de
suas economias e a melhoria de condições de vida de suas populações, tendo em
vista, como objetivo fi~ o fortalecimento do regime democrático. A proposta
brasileira, na forma particularmente imperativa de que se revestia, nlo foi aceita
pela totalidade dos Estados, mas foi possfvel preservar o seu alcance e o seú
pensamento na redaçlo que ora se acha incorporada ao texto de Santiago e que
constitui, sem dÍivida alguma, um importante passo na formação da consciência de um dever juridico de auxilio reciproco entre os Estados para elevação
de suas condiçô'es econôm1éas e sociais.

l

Desse modo, Sr. Presidente, a Declaração de Santiago veio a ser um
documento sintêtiCÓ, mas inequfvoco, do que os povos americanos hoje
identificam sob a expressão regime democrático, usada em tantos documentos
internacionais. Ela não representa uma convenção, nem pode servir de base
para que a Organização dos Estados Americanos, ou mesmo um Estado ou
grupo de Estados, se imiscua nos negócios iÍlternos de um deles para julgar Ç>
seu regime politico e aplicar sanções de qualquer natureza. Ela constitu~ antes,
como se acha declarado nuín de seus considerandos, um instrumento de
opinião pública, que serviri. para aprimorar o sentido democrático, que
desejamos exaltar na vida americana e ao mesmo témpo abriri. caminho para
que, no futuro, possa 5er constitufdo, à sombra da Organização dos Estados
Americanos, um sistema de controles efetivos, compatível com o respeito das
soberanias e com a observlncia do prindpio de não-intervenção.
Isto é, do prindpio que coloca a autoridade dos governos abaixo da
autoridade da normajuridica. E~se prindpio, que os povos de lfngua inglesa
denominam de rule oflllw é caracterizado, pelo controle da legalidade dos atos
de governo, por órglosjudiciais independentes.
Onde se .acumularem no mesmo órgão as funções de legislar e
administrar ou uma dessas e a de julgar, onde os atos do governo não puderem
ser submetidos. para apreciação de sua legalidade, ao controle de um j~iz
independente, não se pode dizer, no presente estad() de nossa consciência
juridica, que subsista um regime democri.tico.

ora~or,

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illa)- Sou obrigado a advertir o nobre
aliás muito a contragosto, de que há matêria em regime de urgência.
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Assim sendo, devemos passar logo à Ordem do Dia. Pediria a V. Ex. a, portanto,
concluísse suas considerações dentro de poucos minutos.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Obrigado a V. Ex.a, Sr. Presidente.
O Sr. Fernando Santana- Nobre Deputado, infelizmente, não vou ter
oportunidade de dar o apáne que, no tempo devido, havia solicitado.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Lamento, mas, infelizmente, como o
Sr. Presidente me advene, estou invadindo o periodo reservado às votações.
O Sr. Fernando Santana- Desejaria apenas lembrar que receio continue
mesmo a Resolução de Santiago apenascomo fónnulajuridica, porque, como
V. Ex. a e toda a Casa sabem, a região do Caribe é completamente dominada por
um truste internacianal que se chama United Fruit Company. Enquanto essa
região for dominada economicamente e esses governos continuarem a ser
postos e depostos por esse truste internacional, a-tensão no Caribe permanecerá
e, a meu ver, aumentará, no sentido de influir, ou antes disso, de provocar a
contra·revolução. em Cuba, porque a projeçio desse truste alcança também
aquela República, que se vê completamente cercada neste instante. Cuba está
tentando romper esse cerco, para ver se leva seu povo a um nivel de vida
melhor.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- É o papel das fórmulas jurldicas, Sr.
Deputado: realizar um trabalho gradual de defesa da consciência dos povos e de
evidenciação da ilegitimidade daquilo que se pratica contra ela, não raro por
interferência de outros Estados ou de forças econõmicas internacionais. Nesse
sentido, as conquistas que se realizam no terreno juridico preparam e
antecipam conquistas históricas, que se vão consumar mais adiante.
E a Conferência de Santiago, conseguindo estabelecer prindpios que
permitirão definir com clareza o que a consciência dos povos americanos hoje
identifica como regime democrático, marcou, indiscutivelmente, um passo,
abriu caminho para outras conquistas e transformações.
Sr. Presidente, vou terminar. Ao longo desta exposição, que não pude
fazer tão breve quanto desejava, procurei balancear os principais resultados da
Reunião de Consulta realizada em Santiago. Creio 'que esses resultados podem
ser considerados construtivos, não só em relação ao problema politico de caráter
regional para cuja solução a Consulta fora convocada, mas também quanto ao
aprimoramento dos instrumentos internacionais éom que os Estados americanos se vêm esforçando pela proteção mais eficaz dos direitos humanos e pelo
fortalecimento da democracia.
A Delegação brasileira contou com a colaboração de homens de experiência, tirodnio e habilidade, como o Senador Mouta Andrade, o General
Nelson de Melo e o Embaixador Fernando Lobo, e teve o apoio técnico de um
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grupo de diplomatas, escolhidos entre os melhores de que dispõe o Itamarati.
Pelo realismo e p_ela isenção de suas atitudes, tanto quanto pelo valor de sua
contribuição ao preparo dos instrumentos internacionais compendiados na ata
final, creio que a Delegação brasileira à V Reunião de Consulta dos Ministros
das Relações Exteriores, chefiada pelo Sr. Ministro Horácio Lafer, realizou um
trabalho que pode ser considerado digno das. tradições da chancelaria
brasileira, e fértil em relação ao futuro politico daAmérica. Agradeço a V. Ex. a,
Sr. Presidente, a concessão destes minutos, e à Câmara a atenção com que me
ouviu. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

l
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CASO DO SANTA MARIA.

San Tiago Dantas faz. pronunciamento como lider do PFB, censurando a atitude
do Presidentejânio Q!uulros com relação ao Navio Santa Maria. e abordando a crise entre a
Assembléia Constituinte e a Câmara de Vereadores do Estado da Guanabara.

Sessão de 2 de fevereiro de 1961

O SR. SAN TIAGO DANTAS (Como Lider de partido.)- Sr. Presidente, a
Nação brasileira acompanha com emoção há 24 horas o episódio da chegada do
Santa Maria ao território brasileiro. Dessa emoção participa o Congresso
Nacional, e é natural que assim seja primeiro, porque todo mundo sabe que o
navio insurreto leva em seu bojo, além da tripulação, centenas de passageiros
cuja situação, segundo nodcias fidedignas já chegadas ao Pais, começa a ser
aflitiva e exige indiscutivelmente que se lhes aplique tratamento humanitário;
segundo, porque a Nação brasileira não pode deixar de ver com simpatia um
movimento, ainda que fadado talvez a resultadb material diminuto, mas que,
pela sua repercussão internacional, marca o estado de inconformidade em que
se encontra a opinião democrática de Portugal e do mundo em relação à
ditadura do Sr. Oliveira Saiazar. (Muito bem.).
Este movimento de simpatia tem raizes profundas na consciência do
povo brasileiro. Nosso povo, ligado por vinculos históricos, de sangue e de
solidariedade cultural, ao nobre povo português, não pode deixar de sentir,
como algo que queira e afeta a unidade fraterna em que gostarlamos de conviver
politicamente, o fato de vermos que, naquela nação de tão altas tradições
políticas, há mais de trinta anos se perpetua um regime, que não permite ali o
florescimento de uma vida pluripartidária (muito bem),que não se exterioriza em
eleições verdadeiramente livres, e que serve de cobertura a uma política
econõmica, que sustenta as desigualdades sociais, mantendo o povo português
num estado de divisão de classes, de diferenciação exagerada de fortunas, que
infelicita o grande proletariado das fronteiras daquele pais. (Palmas.) Tudo isso,
Sr. Presidente, não podia deixar de criar em nosso espfrito um sentimento de
particular solidariedade com esta nobre aventura que levou o navio português a
uma atitude de insurreição e a demandar as águas de outro pais, onde pudesse
continuar sua afirmação de prindpios, levando ao conhecimento de todos os
povos os propósitos que inspiraram o seu gesto.
Ao sabermos que o navio se dirigia para a costa brasileira, era natural,
entretanto, que à nossa emoção se somasse uma preocupação profunda. Não
podíamos ignorar as dificuldades, as delicadezas, as graves responsabilidades
que decorreriam desse ato no momento em que o tivéssemos de enfrentar.
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E sendo esse um fato que afetariaprofundamentenossa politica externa
e exigiria de parte :do Govemo brasileiro uma conjugaçlo, de fato,. de
responsabilidade e de descortino, as forças majoritirias desta Casà, em cujo
nome tenho· a honra de usar a: 'palavi'a. gostariam de estabelecer uma trégua
parlamentar para que-a soluçlo dadà pelo·Gevemo brasileiro n1o fosse apenas
fundada na orientaçlo e na opinilo politica das forças que se encontram no
governo, mas pudesse contar com o apoio de toda a opinilo nacional. (Muito
bein. Palmas.)
Nlo seria esta: a primeira vez:; Sr. Pr.esidente; Srs. Deputados; em que na
luta parlamentar se estabeleceria o principio de excetuar dela a matéria
internacional e de se considerar que os assuntos da politica externa em que se
acha: comprometida a soberania do Pais podem e devem· ser examinados,
conduzidos e deliben:dos em harmonia de vistas pelasforças do governo e pelas
fotças da oposiçlo1 pois, na verdade;:quando salmos do campo dos problemas
internos e internacionais, nossas palavras e decisões adquirem uma dimensão
maior e nos obrigam a considerar que nossas atitudes comprometem, em face
das demais nações, todo o nosso povo, e que· nossos gestos slo fadados a
repercntir e durar. Além disso, Sr. Presidente, quero também dizer que, se
havia um assun~ em que nos sentlamos inclinados a abrir ao Sr. Presidente da
República um · a6dito de confiança, esse havia de ser a sua orientaçlo
internacional em face de declarações realizadas por ele durante sua campanha
eleitoral, e que se transfonnaram em· verdadeiro compromisso com o povo
brasileiro, de rever a nossa posição intemacioMI, de nos colocar numa linha de
absoluta independência,· de reatar nossas relaçÕes com todas as nações
civilizadas do mundo (muito bem), de cujo concurso nlo é licito prescindir na
vida internacional de nossos dias, e de dar seu apoio à linha anticolonialista, em
que povos como nós, que têm obrigeçlo de-solidariedade com as nações que se
encontram nas mesmas etapas históricas, n1o se podem deixar de encontrar.
Tudo isso conduziu-nos na manhl de hoje a uma das maiores- e queira
Deus que nlo definitiva .;..'decepçõesao 4epararmos com a primeira atitude em
face da vida intemacional; tomada pelo novo governo, justamente no instàhte
em que se aproximava das águas territoriais brasileiras o navio insurreto Santa
Maria. É que, num momento desses, .quaado esperávamos ,que o Go~
medisse suas responsabilidades com instrumentos de preçisão, · e tomasse
atitudes que se• pudessem tomar claras, coerentes e operativas, o que vimos
estarrecidos foi que o Sr. Presidente da Repúbliça se colocou pessoalmente, e ao
seu Governo, num impasse de onde dijicilmellt.e poderã sair, sem quebra de
prindpios· superiores, que sempre on.mtaram .a vida internacional do Pais.
(Palmas.)
Sabemos, Sr. Presidente, que nossas relações com a nobre naçlo
ponuguesa são delicadas e - por que nlo ·dizê-lo? - diffceis. Temos tido
episódios a lamentar na vida diplomática dos dois palses e é natural que assim
seja, porque· slo sempre diftceis' ·as relaÇões· mtte dois paises, quando
um deles se encontra unido pelOs laços· da mais' ·fraterna solidariedade
1
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ao seu povo e separado pela mais cabal opos~ ,de idéias ao seu governo. É
dificil aos brasileiros, é dificil ao Estado brasileiro conseguir manter esta linha
profundamente instável por que temos de fazer transitar nossas relações com
Portugal. Seu povo nos merece tudo. Não fJZemos, talvez no fundo do nosso
coração e da nossa consciência,diferença de qualquer ~reza entre o Brasil e
Portugal. Pelo povo portUguês nossa nação se engaj..na afu.ndo em todas as suas
dificuldades, em todos os episódios de sua vida nacional, mas não podemos
deixar de ver, com decepção profunda. o quanto demora. o quanto se eterniza;
naquele pais, um regime que, pelos prindpios politicos em que assenta. já de há
muito devia estar banido e substitufdo por uma fórmula verdadeiramente
democrática de viver.
Numa situação como esta. em que as relações são diflceis, em que as
contradições slo freqüentes, em que os choques slo inevitáveis, dir-se-fa que o
Chefe de Estado precisa. mais do que nunca. manter em suas mãos o prumo,
para que nenhuma das suas palavras, para que nenhuma das suas decisões,
possa produzir feridas que muitas vezes deixarão inevitáveis e duradouras
cicatrizes. Pois bem; Sr. Presidente, como a Câmara inteira ouviu, há pouco,
lido da tribuna pelo nobre Deputado Bocaiúva Cunha. no momento em que o
Santa Maria se aproxima das águas territoriais brasileiras, o Presidente da
República envia-lhe um telegrama que o Congresso Nacional não pode deixar
de analisar em todos-os seus termos porque nele estio implicitos, mas visfveis,
fatos da maior e da mais grave significação. Esse telQgra~Ra pode ser dividido em
duas partes: na primeira,o Presidente da República como que· faz um retrospecto
de fatos que a Nação desconhecia e que ocorreram durante o seu roteiro de
candidato. Diz ele:
"A uma hora de hoje tomei conhecimento do telegrama que me
enviou de bordo do Santa Maria" ...
Note a Câmara. desde logo, a gravidade desta forma excepcional, que é
o Chefe de Estado dirigir-se, pessoalmente, ao ·Capitlo insurreto. Nenhuma
dúvida que qualquer mensagem, que qualquer entendimento, teria de ser
dirigido ao Capitlo. Nlo há outra autoridade a bordo do navio, é ele o
competente para se entender nas questões de direito privado ou de direito
público. Mas, o que é inusitado, o que é verdadeiramente um tratamento de
exceção, que precisa ser compreendido na sua origem e. alcance, é que tal
comunicação, em vez de ter sido feita por uma das autoridades administrativas
do Pais, tenha sido avocada pelo próprio Chefe do Governo. É ele quem se
dirige ao Capitão. Continuou·
" ... recordando nosso contato em Caracas, reafirmo-lhe" ...
A expressio. "reafirmo-lhe", somada à recordação desse contato, é
mais do que clara para revelar conversação anterior.
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" ... minha fidelidade às nossas inabaláveis convicções clemocráticas."

I

l

A fidelidade é do Presidente e as convicções são de ambos.
Até aqui, aquilo que poderlamos chamar os considerandos do telegrama. Dai por diante, o que se segue é algo que considera.riamos perfeitamente
normal na troca de correspondência motivada pelas circunstâncias:
"O Governo e o povo do Brasil acompanham com profunda
emoção a sorte de centenas de passageiros que se encontram sob sua
guarda e responsabilidade, podendo V. S. a ter segurança de que, no
exerdcio de minhas atribuições constitucionais, ser-lhe-á concedido,
e àqueles que o desejarem, o direito de asilo em território pátrio e o
mais que as leis e tratados vigentes me permitirem".

O Sr. Seixas D6ria - Nobre Deputado, a meu ver, esse telegrama reflete,
realmente, o sentido de toda a Nação brasileira. Na campanha do Sr. Jãnio
Q.uadros, ele afirmou, muitas vezes, qual sua posição no Governo, no que tange
à política internacional. E reafirmou agora, por último, em seu derradeiro
discurso, aquela mesma atitude. A Nação inteira, no meu entender- e certo no
de toda a Câmara -,está desejosa de aplaudir a posição dos insurretos do Santa
Maria.

l

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Pois a Nação brasileira, nobre
Deputado Seixas Dória, vai certamente aplaudir esses sentimentos, não só
agora, mas por muito tempo. O que, porém, ela vai amargar e o que vai
decepcioná-la, são as conclusões práticas a que o Sr. Jãnio Q.uadros vai chegar e
que já estão contidas no seu telegrama. (J>almas.) Na verdade, o que este
telegrama deixa claro, o que este telegrama deixa patente, é que o candidato
assumiu, com aquele que seria mais tarde o chefe desta insurreição no Santa
Maria, um compromisso. Este compromisso envolvia, de qualquer modo, a
posição do futuro Governo brasileiro, e o texto' lido há pouco pelo Deputado
Bocaiúva Cunha contém alusões precisas, que teriam sido feitas pelo Comandante Galvão, a uma promessa q1,1e estaria aliás vinculada à própria data emque
ele se decidira a aproximar-se da costa do Brasil

O Sr. Adauto Cardoso- Estive em Cuba e na Venezuela com o Sr. Jãnio
Q.uadros e preciso esclarece~ a V. Ex. a e ao seu nobre partido, que professa
pontos de vista e propósitos de luta contra o colonialismo, não só este encontro
que com Gaivão teria tido o Sr. jãnio Q.uadros em Caracas. Eu mesmo assisti a
encontros do Sr. Jãnio Q.uadros com outros lideres ,anticolonialistas, com
perseguidos políticos de colõnias britânicas, que se encontravam refugiados em
Caracas. E posso acrescentar a V. Ex. a que a todos esses lideres, não só ali, como
nas outras excursões do candidato, a todos o Sr. Jãnio Q.uadros deu expressão à
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sua tendência, aos seus pontos de vista de solidariedade do Brasil e solidariedade do seu programa de candidato às aspirações de liberdade dos povos
oprimidos. (Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito bem. Registro com prazer e
incorporo ao meu discurso esta valiosa informação de V. Ex. a, que mostra não
ser, indiscutivelmente, o que se lê no telegrama, uma frase solta, de sentido vago
e insuscetível de interpretações, mas que houve, indubitavelmente, um
compromisso com este comandante e que este compromisso, por conseguinte,
chegou agora à data do vencimento. (Muito bem.)
Vamos ver de que maneira pode o Presidente da República saldar a
divida politica, que com tanta generosidade, com tão boa orientação ideológica,
merecedora de todos os nossos aplausos, assumiu nessa reunião de Caracas, a
que fez alusão o nobre Deputado Adauto Cardoso. Estamos diante de três
possibilidades apenas. A primeira delas é a que jã se deixa entrever na segunda
parte do telegrama que tive hã pouco oponunidade de reler à Câmara, a que jã o
ouvira através do Deputado Bocaiúva Cunha- a concessão do direito de asilo e
o mais que as nossas leis e tratados permitirem.
Q.ue permitem as nossas leis e tratados ao Presidente da República,
quando S. Ex. a se dispõe a conceder asilo a insurretos que aponam ao território
nacional dentro de um navio mercante ou de guerra? Não resta ao Presidente da
República grande latitude de deliberações; não encontra S. Ex.a terreno sem
demarcações, sem balizamento jurldico certo, para saber o que pode fazer. Na
realidade, o Brasil tomou sua posição neste panicular hã mais de 30 anos, na
ocasião em que assinamos com outros paises do nosso hemisfério a Convenção
de Havana sobre os direitos e deveres dos Estados, em casos de lutas civis. Esse
tratado, que jã tem tantos anos de vigência e tem sido invocado e aplicado tantas
vezes, nas múltiplas oponunidades que a agitada vida do nosso hemisfério tem
proporcionado, prevê, no seu art. 3. 0 , em termos que não deixaram margem a
nenhum sofisma, o que pode fazer o Chefe de um Estado, quando aporta no
seu território um navio insurreto, sejà ele de guerra ou mercante. A solução é
esta: entregar o navio ao governo constitui do do pais desse navio e tratar os seus
tripulantes como refugiados politicas. Fora dai, Sr. Presidente, não existe
alternativa. Em vão se dirã que a nação ponuguesa não é signatãria da
Convenção de Havana. Se a nação ponuguesa não é signatãria da Convenção de
Havana e se não se quer aplicar aqui uma regra de direito internacional
costumeiro, o que se pode dizer, apenas, é que o navio, se aponar ao território
nacional e não deixar asilados, não estã sujeito à entrega imediata ao governo
ponuguês.
Esta interpretação é legitima, e eu peço à Câmara que me acompanhe
neste raciodnio de ordem exclusivamente técnica.
Fosse o governo ponuguês parte na Convenção de Havana, houvesse
ele assumido para conosco os mesmos compromissos internacionais, e no
momento em que o navio entrasse nas ãguas territóriais brasileiras, tocasse um
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dos nossos ponos, se colocasse sob a jurisdição das nossas autoridades,· nada
restaria ao Governo brasileiro para honrar o Tratado senlo entregar o navio e
asilar territorialmente a tripulação. Sucede, porêm, que a nação ponuguesà nlo
ê signatária desse Tratado e nlo nos poderia cobrar um dever de entrega que
não assumiu conosco bilateralmente. Mas, se o Brasil concede asilo territorial a
essa tripulaçlq se o Brasil se dispõe a tratar como refugiados politicos os que se
encontram a bordo do Santa Maria, ê porque, ~ste caso, como em muitos
outros, se considera no direito de invocar a aplicaçlo do Tratado como norma
do Direito Internacional Positivo a que obedece o Pais. Assim fizemos em relaçlo
a Ponugal, no caso do General Delgado, quando a matêria nlo era de asilo
territorial, mas diplomttico. Assim temos feito em tantas outras oponunidades,
por considerarmos que essas normas de cari.ter humanitário, que se referem ao
asilamento, slo notmas que as nações que a.S reconhecem podem aplicar
unilateralmente quando se produz o fato politico gerador do asilo.
Assim sendo, podemos invocar o Tratado para asilar, mas, se o
invocarmos para esse fim, nlo podemos deixar de invocá-lo completamente,
porque a norma jurldica nlo pode ser cindida em duas panes para se cumprir a
pane que desejamos e negar-se eficácia à que não desejamos.

O Sr. Adauto Cardoso- Permite V. Ex.• uma interrupção?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com prazer.

O Sr. Adauto Cardoso- É, de certa maneira, temeroso que interrompo a
sábia dissertação de V. Ex.• que a Clmara toda ouve deleitada, tantos os
ensinamentos de natureza jurldica e atê mesmo de bom gosto literário que V.
Ex.• nos traz.
O SR. SAN TIAGO DANTAS-

Obrigado a V. Ex.•

O Sr. Adauto Cardoso- Mas, Sr. Deput.ado, acredito que sua investigação
sobre o problema juridico do Santa Maria i! de certa maneira prejudicada pelos
fatos. O noticiário já de ontem nos assegurava que o juiz ·competente da cidade
do Recife concedera o mandado de reintegração de posse requerido pela
companhia proprietária do navio. Ponanto, quaisquer que fossem as disposições das autoridades brasileiras, quaisquer que fossem os propósitos de politica
internacional, um fato haveria que cortaria por completo as suas e as nossas
preocupações. É que o navio, de qualquer forma, deveria ser entregue em
virtude do mandado de reintegração de posse concedido pelo juiz competente.
De modo que, a não ser mesmo pelo prazer da discusslo ou do debate do tema
jurldico, nlo vejo como, na hipótese, justificar a preocupaçlo de V. Ex.• com a
orientaçlo do Governo.
·
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Cita-me V. Ex.•quenloêodebatede
direito privado, nlo ê o possfvel interesse do armador deduzido perante os
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tribunais de Recife, o que pode nesse momento comover o Congresso. O que
pode comover o Congresso, e que, aliás, comove toda a Nação, não constituindo o
prazer acadêmico de um debate juridico, mas, constituindo grave apreensão
pelo futuro da nossa politica externa, é aquilo que pode acontecer se
esquecermos qualquer debate de natureza privada para considerarmos a
posição do Governo brasileiro em face da atitude que o seu Presidente assumiu.
(Palmas.) Essa a questão que nos interessa.
O Sr. Adauto Cardoso- V. Ex. a perdoará que retorne ao tema. Mas é com
extrema surpresa que vejo membro de partido que nesta Casa levanta conosco a
bandeira da reivindicação anticolonialista, e que no exórdio do seu discurso
não negou calorosas palavras de apoio à rebelião dos democratas portugueses,
descambar para restrições à atitude generosa do Presidente Jãnio Q.uadros.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Folgo em ver V. Ex. a voltar ao debate
de natureza politica, porque gosto de ver V. Ex.a na defesa de uma linha
ideológica, esquecendo a simples questão de um arresto de direito privado.
(Palmas.) Mas, posso assegurar que longe de me haver afastado daquela linha,
estou apenas mostrando, através de alternativas que nos abrem, a que triste
desfecho os compromissos de Caracas conduziram o Presidente do Brasil.
(Palmas.)
. O Sr. João Mendes- Permite V. Ex.a um aparte?

O SR. SAN TIAGO DANTAS -

Com prazer.

O Sr. João Mendes- Sr. Professor, ouvi com atenção a preleção de V. Ex. a,
mas, agora, sou forçado a dizer que me surpreende afirme o professor notável
de Direito Civil que temos em foco uma pequena questão de arresto. Temos em
foco, Sr. Deputado, que se transferiu a questão do campo do Direito Público
para o campo do Direito Privado. Se a companhia proprietária do navio
requereu e o arresto foi deferido, sendo concedida a medida liminar, nem o
Governo, nem o Presidente da República podem, se opor a isso. Se ele criar
qualquer dificuldade à execução dessa medida judiciária, af, sim, é que ele
subverteria a ordem jurldica.
O Sr. Bocaiúva Cunha- V. Ex. a poderá dar essa lição ao Govemdor da
Guanabara.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Permita o meu nobre colega, ilustre
advogado e grande jurista, que eu lhe recorde apenas que o processo intentado
pelo armador pode ter diferentes desfechos judiciários e que, se esse desfecho
for desfavorável ao armador, a questão se recolocará em sua plenitude.
V. Ex. a não quererá por certo aconselhar nosso Governo a habilitar-se
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com litis consorte nesse arresto, para sair de u!J)a difi~dade politica. (Palmas
prolongs4s.)
O Sr. Adauto Cardoso- V. Ex.• me permita que, por amor à recnica, eu o
chame à linha mais ortodoxa do processo. Nlo se trata de arresto, nlo se trata de
questlo de Direito Marltimo; trata-se de mandado de reintegraçlo de posse. V.
Ex.•, tio cioso da ortodoxia process:ual. deveria manter o debate dentto dessa
.
linha a que me .-efii'Q.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Nlo se trata tampouco de.questlo de
processo, rnas de questlo de informaçlo. V. Ex.• estimais a par~ natureza da
medida judiciária intentada. A única coisa que me importa é que ela é de ordem
privada e que, se ela é capaz de, por um momento, toldar a grave questlo
pública que estamos debatendo, e fazer com que o Governo respire pela
esperança de que o armador o tire das dificuldades, nem por isso o Congresso
deixa de inquietar-se. (Palmas.)
O Sr. João Mendes - Agora fui chamado ao debate, Sr. Deputado.

O SR. SAN TIAGO DANTAS -V. E:x.•é sempre bem-vindo com seus

i

l

apartes.
O Sr. Jóão Mendes- Só admito sua afirmaçlo em tom de bom-humor,
como efetivamente foi dada em resposta ao meu aparte. Considero-a uma
pilhéria, porque, arres~ ou concesslo de mandado de manutençlo ou
concesslo de m;mdado de segurança, seja qual for a sua natureza, trata-se de
medida judicialque se tem de tumprir. Q.ualquer autOridade que se oponha à
ex:ecuçlo dessa medida estad subvertendo a drdem juridica processual e a
ordem politica. No campo da pilhéria, em que V. Ex.• esti pondo a questlo
agora, caindo da austeridade em que se vinha mantendo...

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Nlo, Sr. Deputado. Nlo houve
quebra da austeridade. O que digo a V. Ex.• é que o processo intentado por um
particular pode ser julgado de· maneiras diversas~
O Sr. João Mendes- Essa anedota de portugu&, que é a tomada de navio
mercante para derrubar o poder de Salazar...

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Peço a V. Ex.• nlo chame de anedota
de português o que é uma legitima explosão do patriotismo ponuguês. (Palmas
prolongtulo.s.)
O Sr. João Mendes- Aceito o debate nos termos em que V. Ex.• o coloca.

O SR. PRESIDENTE - Atençlo!

293

O Sr. João Mendes- Q.uando cessarem as palmas, que V. Ex. a recebe em
homenagem à brilhante oração que profere e não aceito como uma desconsideração dos ilustres pares à maneira de eu encarar o problema. ..

O SR. SAN TIACO DANTAS- Ninguém seria capaz de desconsiderar V. Ex. a
O Sr. João Mendes - ... direi que nunca fugi, em nenhum momento de
minha vida, às atitudes que assumo. Afirmo e reafirmo, Sr. Deputado, que não
pode ser ato benemérito o assalto a um navio, inflingindo-se sofrimentos terriveis
a seiscentos e tantos passageiros. Aceito, ao contrário, como ato teatral de um
tradutor de dramas que está fazendo uma comédia nos mares, nada mais do
que isto.
O Sr. Mendes Go11falves- V. Ex.• fala pela UDN?

O SR. PRESIDENTE- Atenção! Peço aos nobres Deputados que só
aparteiem com licença do orador, mantendo os debates à altura em que se
desenvolvem.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, dizia eu, quando tive a
honra de ser aparteado pelos nobres colegas, que o Governo brasileiro,
colocado nos estritos termos da segunda parte do telegrama presidencial, não
tem diante de si outra saida senão fugir aos compromissos assumidos na
primeira. (Palmas.) Foi o que declarei.
A primeira pane do telegrama nos dá noticijl de compromisso que,
pelo seu alto sentido ideológico, pela sua significação na vida internacional,
despenou a nossa simpatia. Mas os remédios apontados na segunda parte, que
ouso chamar a parte dispositiva do telegrama, não têm outra conseqüência
senão mostrar que se tomaram letra morta os compromissos indicados na
primeira pane. (Palmas.)
O Sr. Hamilton Prado - Permite V. Ex.•?

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Eu queria pedir a V. Ex. a, se me
permite, armar este raciodnio, porque em seguida tenho ceneza de que o
aparte penetrará mais fundo na questão.
O Sr. Hamilton Prado- Aliás o meu aparte seria pertinente exatamente ao
raciodnio de V. Ex.•

O SR. SAN TIAGO DANTAS.:... Se V. Ex. a insiste, não tenho dúvidas
em conceder-lhe o aparte.
O Sr. Hamilton Prado- V. Ex.• destacou de inicio que o Presidentejânio
Q.uadros assumiu um compromisso de natureza pessoal e, quando se dirigiu ao
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Capital Galvio, S. b,a, o fez ~m, na primeira parte do seu· telegrama, em
cunho pessoal.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - O cunho pessoal cessou no dia 31 de
janeiro de 1961.

l

O Sr. Hamilton Prado - Veja V. Ex.• que a decorrência desse compromisso evidentemente seria de ordem nacional. E S. Ex.• o Sr. Presidente da
República, em funçi.Q das responsabilidades da chefia do Governo de âmbito
nacional, tinha de levar em consideração todas as possibilidades que agora V.
Ex.• está ponderando e fazendo sentir existirem no presente caso: de um lado,
no que respeita ao Tratado de Havana. e de outro, a drci.tnsd.ncia de nlo ser
Portugal subscritor desse Tratado de Havana. Ainda. uma terceira pipótese V.
Ex.• aventou, qual seja o mandado judicial,Jã intentado ptla firma proprietária
do navio, nlo ter afinal provimento, e, conseqüentemente, vir a subsistir
novamente o problema no campo do Direito Internacional. Óbvio pois que S.
Ex.•, homem qu:e tem noção da sua responsabilidade; homerri que vê, em
conseqüência. os riscos de uma atitude precipitada, só poderia fazer como fez
agora na função de Presidente da República, estâbelecendo inicialmente que
agira na base de tratados e das leis que regulam a espécie. Evidentemente, outra
atitude nlo poderia ter, dado que qualquer solução pode sobrevir depois do
estudo dessas leis e desses tratados.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Conheço a inteligência de V. Ex.• e
seus grandes recursos parlamentares. Tudo podia esperar, entretanto, que fosse
dito em defesa deste telegrama do Presidente da República, menos que ele é um
ato de prudência.

O Sr. Cl6vis Mota- Sr. Presidente; nlo trago aqui nenhuma consideração
de ordem juridica; apenas fatos, talvez desconhecidos de V. Ex.•. e da Casa.
Acabo de chegar do Norte, passando por Recife, e tive oportunidade, ,não
somente, de sobrevoar o Santa Maria, ver sua posiçlo~ como também de tomar
conhecimento das últimas conversações a respeito do caso. Q.uero dizer a V.
Ex.• que esse compromisso- que existia. em verdade, .está provado .... entre o
atual Presidente da República e o chefe dos revoltosos ia pouco além. É o
próprio Capitão Galvlo que está exigindo o cumprimento, atrav& do representante do ltamaraty que se encontra na cidade do Recife,. do compromisso de
o Santa Maria aponar a Recife, desembarcar seus passageiros e os tripulantes que
não estão de acordo com essa revolta, abastecer-se e se fazer· novamente ao mar.
Este o compromisso realmente que o Capitlo GalvlL está exigindo, apesar de o
navio estar do lado de fora da barra, guardado por belonave americana, por
perto das águas brasileiras por unidades de nossa Marinha e, bem ao longe, a
umas vinte ou vinte e cinco milhas, pela esquadra portuguesa, juntamente com
outra unidade espanhola. O fato é este. E o compromisso vai mais adiante,
quando se deseja que o navio se abasteça e se faça ao mar novamente.
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O Sr. Adauto Cardoso - Permita-me o nobre orador, apenas um ligeiro
aparte. O que se vê, o que se conclui, é que a maioria nesta Casa, através de V.
Ex.a e daqueles que lhe têm dado apoio, revela tão profundo, tão arraigado
hã.bito de intepretar o pensamento do Sr. Presidente da República, que
continua a querer interpretar até mesmo os compromissos do Sr. Jlnio
Q.uadros, eleito em 8 de outubro por seis milhões de brasileiros...
Vozes- Oh!
O Sr. Adauto Cardoso- ... que eram da UDN, do PSD e do PTB. É o hábito
do cachimbo que faz a boca torta. O que se vê aqui é apenas isto: processa-se
interpretar testemunhas a respeito de compromissos do Presidente Jânio
Q.uadros como se ele os tivesse revelado a cada um dos nobres Deputados da
maioria que em nome dele tem falado.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Engana-se V. Ex.a) meu eminente
do Sr.
colega Adauto Cardoso. Nlo há aqui propósito de penetrar no esplrito
I
Jânio Q.uadros ou de ver aquilo que ele tenha realmente em seu pensamento.
Estamos examinando suas palavras e atitudes. Testemunho do que ele tenha feito
ou dito, até agora, só V. EX.a trouxe a este plenário.
O Sr. Adauto Cardoso - V. Ex.a leu da tribuna um telegrama, Srs.
Deputados, Sr. Professor, meu nobre colega de advocacia, em cujas palavras,
que V. Ex. a procurou fazer, medir e contar, V. E:x.a não encontre mais nada
além do protesto de cumprir a letra dos tratados internacionais (vozes, palmas) e
daquilo que as leis estipulam. (Palmas.)

O SR. SAN TIAGO DANTAS -Vêem V. Ex.asqueénecessárioqueeu
faça, antes de passar à segunda afirmação de meu discurso, pequeno retrospecto do que acabei de dizer, e peço desculpas à Casa pelo fato de reincidir na
explicação.
O que disse e repito foi isto: que o Sr. Jânio Q.uadros, no seu telegrama,
invocou compromissos que o Deputado Adauto Cardoso, inclusive, soube
terem sido assumidos e que slo para todos nós do maior valor ideológico, mas
que, na segunda parte, ao dizer que daria ao Capitão revoltado o tratamento de
asilo e ·mais o que os tratados e as leis permitissem, prometeu-lhe um
tratamento incompaúvel coin a latitude daquela promessa, o que coloca o
Presidente da. República na situação de ter feito o Capitão revoltado entrever
uma grande perspectiva para a sua chegada às águas territóriais brasileiras e, na
verdade, encontrar aqui apenas aquilo que o estrito direito de asilo permite dar.
(Palmas.)
O Sr. Adauto Cardoso- Releia V. Ex. a o telegrama. Se V. Ex.'; mestre de
Direito e da tribuna. quer manter-se leal à sua linha de conduta, releia o
telegrama.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com o maior prazer.
O Sr. Adauto Cardoso- Releia e restitua a esse documento aquilo que nós
todos temos o direito de exigir, a sua clareza, a simplicidade generosa. Releia,
mais uma vez e veja como V. Ex. a está acrescentando ao texto palavras que ele
não contém.

•

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Pois vai V. Ex:a·ouvir de novo, pelo
menos a parte do telegrama que interessa. ..
O Sr. Adauto Cardoso - A totalidade, a totalidade..
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Com grande prazc:r, "A uma hora de
hoje tomei conhecimento do telegrama que me enviou de bordo do Santa Maria.
O Sr. Bocaiúva Cunha - Prestem atenção!
O SR. SAN TIAGO DANTAS- "Recordanc:Jo nosso contato em
Caracas, reafirmo-lhe minha fidelidade às nossas inabalávei~ .convicçOes
democráticas".

l

O Sr. Adauto Cardoso- Esses os únicos compromissos, e V. Ex. a não tem o
direito de-deduzir dai a existência de outro.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Esses compromisso-. Sr. Presidente,
sejam eles quais forem, nas suas minúcias, na sua form!.llaçlo, Qlo podem ter
outro sentido senão o dé um tratamento especial. Não é possfvel eqtender-se
senão como a promessa de um tratamento diferente do simples asilo à
tripulação e subseqüente entrega do navio ao governo .de Portugal.
O Sr. Adauto Cardoso - Onde está a palavra compromi~so nesse
telegrama, Sr. Deputado? Repita, se V. Ex. a quer ser leal à linha de debate que
temos observado nesta Casa.
·
O SR. SAN TIAGO OANTAS- A palavra compromisso foi usada por V.
Ex.a, quando disse: "esses são os nossos compromissos".
O Sr. Adauto Cardoso - No telegrama V. Ex:• não encontra outro
compromisso senão com os ideais demOcráticos. Rememore o meu aparte e
releia o telegrama. V. Ex.a não está sendo fiel a um documento.
(Vários apartes são solicitados simultaneamente ao orador)
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilü) - Atenção!
O Sr. Adauto Cardoso - V. Ex. a está atraiçoapdo um· documento.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, peço desculpas aos
nobres Deputados por suspender momentaneamente os apanes. Momentaneamente apenas.
O Sr. Ari Pitombo- Olhem a prova fotográfica: o colóquio dos dois em
Caracas.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illi)- Atenção, nobre DeputadoAri
Pitombo.
Solicito aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas bancadas, e
que só apaneiem cada um por sua vez, com o consentimento do orador.
O Sr. Adauto Cardoso - Releia o texto do telegrama, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illz) - Atenção, nobre Deputado
Adauto Cardoso.
O Sr. Adauto Cardoso - Sr. Presidente, é um direito mínimo meu o de
apelar para que o documento seja lido.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illz)- Atenção, está na tribuna um
orador a quem peÇo prosseguir na sua oração, lembrando que dispõe de apenas
mais 15 minutos.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Darei o apane pedido pela nobre
Deputada Ivéte Vargas, mas, antes, quero pedir licença para concluir meu
pensamento.
Desejo dizer que, se houve, entre o Sr. Jânio Q.uadros e o chefe
revoltoso do Santa Maria, um contato em Caracas, do qual resultou, para o
Chefe do Governo do Brasil, a necessidade de se dirigir, de maneira inusitada,
ao Capitão, relembraridb como vimos no texto há' pouco lido o encontro e a
"fidelidade às nossas inabaláveis convicções democráticas", não quero crer que
o que daí resulte, como única conseqüência, seja a promessa feita pelo Sr. J ãnio
Q.uadros de que daria ao Chefe do Santa Maria e à tripulação esse tratamento
estrito, que consiste em internar a tripulação e entregar o navio. Porque, no
caso, nada teria havido de especial entre eles, nada teriajustificado o entusiasmo
que o próprio Deputado Adauto Cardoso mostrou pela fndole daqueles
entendimentos, pois o que se estaria prometendo n,ada mais era do que o que
pode ser cobrado sem a intervenção, na verdade supérflua de uma afirmação de
solidariedade politica

•

O Sr. Adauto Cardoso- Permita V. Ex. a que lhe negue razão.A tradição do
Governo a que V. Ex.a tem dado apoio, a linha de conduta seguida pelo Sr.
Juscelino Kubitschek .e pelo Embaixador Negrão de Lima, com sacriflcio do
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Embaixador Álvaro Lins, foi do mais irrestrito apoio à ditadura salazarista.
Assim, era natural que o Sr. Jãnio Q.uadros devesse dar ao Capitão Gaivão a
promessa de sua solidariedade ao regime e aos ideais democráticos. (Muito bem.
Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Af está, Sr. Presidente, o dilema em
que se encontra hoje o Governo do Brasil: ou recebe exilados e, neste caso, não
pode fugir ao dever imperativo de entregar o navio, dando cumprimento exato
à Convenção de Havana em caso de luta civil, o que constituirá, para o
movimento revolucionário do Santa Maria, irremediável decepção e frustração
completa de seus objetivos; ou fará aquilo que há pouco o Deputado Clóvis
Mota dizia, do microfone dos apartes, que está sendo solicitado pelo Santa Maria:
permitir que o navio, depois de ter desembarcado os tripulantes que aqui
quiserem ficar, se faça ao largo para continuar sua derrota.
Neste caso, Sr. Presidente, o que acontecerá é que, embora essa atitude
constitua, sem dúvida alguma, pela sua inspiração ideológica, algo de respeitável e que todos compreendetemos no fundo de nosso coração, entretanto, o
Governo brasileiro terá sido levado, por esses entendimentos que não conhecemos, a quebrar tratado firmado pelo nosso Governo e de cuja observância
jamais se afastou nossa Chancelaria ou qualquer das Chancelarias americanas.
O Sr. Celso Brant - Mas Portugal não faz parte dele.

O SR. SAN TIAGO OANTAS -Nem será necessário, nobre Deputado,
porque esse tratado, como os de asilo diplomático e territorial, se incorporou ao
nosso Direito Internacional Positivo e o temos invocado sempre, mesmo
quando não estamos ligados bilateralmente à nação do insuneto ou do asilado.
O Sr. Adauto Cardoso - t a diplomacia dos punhos de rendas, que
admiravelmente seu partido vem sustentar nesta Casa.

O SR. SAN 'TIAGO DANTAS - t a diplomacia simplesmente do
Direito Internacional, aquela diplomacia que V. Ex. a ama e admira, a única que
pode realmente ser posta em prática por uma nação na etapa de seu
amadurecimento politico. (Muito bem.)
Ora, Sr. Presidente, ainda resta uma terceira hipótese, hipótese que não
implicaria talvez no desrespeito ao Tratado de Havana, mas teria outras
conseqüências para as quais a opinião pública nacional não pode deixar de
atentar. Esta hipótese seria a de aportar o Santa Maria ou deter-se, se necessário,
nas águas territoriais brasileiras, apenas para descer os passageiros, cuja
situação a bordo, segundo se sabe, é desesperadora inclusive pela natural
escassez de mantimentos, ao cabo de tantos dias de alto-mar. Descidos os
passageiros, mas não descido nenhum tripulante, não se teria configurado o caso
do exerdcio do asilamento territorial, porque, na verdad«;nlo haveria ninguém
a asilar e, não havendo ninguém a asilar, não se poderia dizer que o Brasil estava

299

obrigado, nos termos do an. S. 0 da Convenção referida, à entrega do navio, e
poderia permitir que ele prosseguisse a viagem. Mas, que eswia acontecendo
entlo? A que destino estaria, esta nova hospitalidade momentânea, conduzindo os tripulantes do Santa Maria e seu Capitão revoltado? Nós os estarlamos
conduzindo simplesmente à caçada em alto-mar, nós os estarlamos abandonando a destino previamente selado, porque todos sabem que a única coisa que
protege o Santa Maria~ no momento, de um combate naval, a que ele não tem
condições de submeter-se, I! o fato de estar coberto pela presença a bordo dos
passageiros, que teriam desembarcado no território brasileiro.
Assim, o que nlo nos pode deixar de estarrecer e preocupar, o que não
pode deixar de despertar as maiores preocupações para o presente e para o
futuro, I! que o infeliz episódio chegou a tal situação que todas as hipóteses
possfveis de serem formuladas conduzem a alguma coisa de negativo e
inaceitáveL Se internarmos simplesmente os tripulantes, teremos de entregar o
navio e desmentir, por completo, essa solidariedade ideológica, que tanto nos
comove, da primeira parte do telegrama presidencial. (Palmas.) Se tivermos de
fazer com que o navio parta, internando aqueles de seus tripulantes que o
desejarem, teremos ferido o an. 3. 0 do Tratado de Havana, porque teremos
dado asilo e não teremos feito a entrega do navio insurreto ao governo
constitufdo do pais a que penence.
O Sr. Adauto Cardoso - Mal constitufdo.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - E, se tirarmos de bordo os passageiros
e devolvermos ao alto-mar e a seu destino o Capitlo Gaivão e seus tripulantes,
estaremos apenas abrindo as ponas do oceano para uma caçada marftima em
que sucumbirá este navio, hoje portador, indiscutivelmente, de nobre fllmula
democrfltica. (Palmas.)
É esta a situação que constitui hoje, para o Governo, problema de tanta
transcendblcia que nlo podemos deixar de esperar dele reexame profundo e
atento da questlo, pois nossa posição polftica, a posição das forças majoritárias
desta Casa, nlo se pode solidarizar em tomo dele num episódio para o qual
verdadeiramente não vemos salda que se possa considerar construtiva e
razo!vel.
Fomos levados a um impasse, fomos levados a uma situação extremamente di&cil e realmente é esta a hora em que nosso pensamento não se
pode deixar de elevar com confiança ao ilustre homem público, saldo das
bancadas da oposiçlo, a quem o Sr. Jl.nio Q.uadros confiou a pasta das Relações
Exteriores. O Sr. Afonso Arinos de Melo Franco está posto à prova neste
incidente, porque, na realidade, jamais pesou sobre um chanceler, em inicio de
administração, tão grave desafio como este a que fomos conduzidos por um
gesto, que me permito classificar de temperamental, do candidato, mas, o que é
mais grave, ratificado pelo Presidente.
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A Sra. /vete Vargas- Nobre Deputado, o que pretendia era, apenas, fixar
o que V. Ex. a acaba de fixar. Através da fotografia publicada na primeira página
de um jornal,se não me engano o Co"eio da Manhã, vemos o cordial encontro e a
conversa do Capitão Gaivão com o então candidato Jãnio Q.uadros. Ao mesmo
tempo, V. Ex.a tem a gravação da conversação mantida entre eles e dos
compromissos que dela advieram. Dois ou três dias antes da posse, a imprensa
publicou, e não foi desmentido por S. Ex. a, que o Sr. jãnio Q.uadros declarava
ser amigo pessoal do Comandante Gaivão, com quem se encontrara, mantivera
entendimentos, e que o Capitão Gaivão estava tão-somente esperando sua
posse para aportar às costas brasileiras. É textual, naquelas declarações, a
seguinte frase: "O Capitão Gaivão está esperando a meia noite de 31 de janeiro
para, então, dar entrada num pono brasileiro:' Ora, Sr. Deputado, se o Sr.
Presidente da República, com tanta ênfase, na véspera de sua posse, reafirma,
com essa declaração, seus contatos, seus compromissos com o Capitão Gaivão,
diante da brilhante exposição de V. Ex.a só nos resta aguardar, com imensa
apreensão, os acontecimentos que hão de vir. Porque não há dúvida de que
houve, por pane do Sr. Presidente da República, uma grande leviandade que, se
repetindo, poderá acarretar os mais sérios problemas para este Pais. (Palmas.)
O Sr. Adauto Cardoso - Não quero afligir V. Ex.a com conclusões
precipitadas, mas, depois da linha tortuosa e contraditória do seu admirável
discurso, aquilo que nos vem ao espirito a esta altura de 1961, às portas daquilo
que chamamos revolução do voto, é a convicção de que realmente quem hoje
empunha a generosa bandeira do Partido Trabalhista é muito mais o Sr. jãnio
Q.uadros, consagrado por seis milhões de eleitores, do que V. Ex. a, que aqui o
criticam por sua generosidade.
O Sr. Wilson Vargas- Desejo apenas fazer a constatação pública de que,
em vinte e quatro horas de Governo do Sr. Jãnio Q.uadros, não apenas se
decepcionaram as forças politicas desta Nação e seu próprio povo, mas,
inclusive, os democratas ponugueses.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Antes de conceder o apane ao
Deputado Milton Reis, quero agradecer as palavras do Deputado Wilson
Vargas, e dizer ao Deputado Adauto Cardoso que, embora não possa senão
discordar radicalmente de sua última intervenção, nãú deixa de ser para mim
lisonjeiro que S. Ex.a, ilustre Uder udenista desta Casa, tenha empenho em
reivindicar para suas forças a bandeira do Panido Trabalhista Brasileiro. (Riso.
Palmas.)

O Sr. Adauto Cardoso - Sr. Deputado, V. Ex.a me faz grave injustiça,
esquecendo que, nesta Casa, sempre proclamei a generosidade da legenda do
seu panido. Aquilo que sempre critiquei no seu partido não foi seu lema, sua
missão de defesa dos trabalhadores, mas, sim, que ele nem sempre se manteve
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fiel à sua legenda, fiel à sua bandeira, fiel aos seus compromissos. E isto o Sr.
Jânio Q.uadros, o candidato que fomos buscar nas fileiras do PTB, está sabendo
fazer melhor do que V. Ex.•.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Meu partido, nobre Deputado, não
teria a estultlcia de aspirar à infalibilidade. E essa critica que V. Ex.• lhe faz, nós
mesmos somos os primeiros a fazer-lhe, não no propósito de destruir, mas de
superarmos nossas deficiências e podermos levá-lo a seus fins, que são servir ao
Brasil, à causa nacionalista e aos trabalhadores. (Muito bem. Palmas.)
O Sr. Milton Reis- Após a brilhante oração de V. Ex.• e os apanes que lhe
foram dados, a nós nos parece que se outras razões, outros motivos, não
tivessem sido apresentados, bastaria apenas a primeira pane do telegrama do
Sr. Presidente da República, quando S. Ex.• diz de suas inabaláveis convicções
democráticas, para dela inferir-se, tirar-se a conclusão segundo a qual S. Ex.'i
conversando com o Capitão Gaivão, lhe teria dito, fortalecendo essa convicção
democrática, que se se elegesse Presidente da República, daria ao Capitão
Gaivão, no exerdcio da Presidência, algo além do Tratado de Havana, que
regula, desde 1929, no plano internacional, as nossas convicções democráticas.
Ponanto, Sr. Deputado, se o Presidente da República reitera, na primeira parte
de seu telegrama, suas inabaláveis convicções democráticas, é porque não iria
aplicar o Tratado, porque, aplicando-o, não há possibilidade da convicção
democrática. O Capitão Gaivão está insurreto ao regime de Salazar e, para que
possa fazer de Ponugal uma democracia, é necessário que sua convicção
democrática chegue ao fim, recebendo do Presidente da República brasileira
tratamento diferente daquele que rege o Tratado de Havana.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço o aparte de V. Ex.a.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli)- Lembro ao nobre orador que
não dispõe mais de tempo e há outros oradores inscritos. Na forma do
Regimento, o próximo orador disporá de meia hora para proferir a sua oração.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Lamento, pois, Sr. Presidente, tertle
privar-me do prazer e da honra de ouvir o apane do nobre Deputado Josué de
Castro.
Q.ueria salientar, no final destas considerações, um fato de ordem geral.
O calor destes debates e a vivacidade desta controvérsia podem fazer
crer que as forças da maioria encaram este episódio com um propósito que não
seja exatamente aquele que nos anima e que me trouxe à tribuna.
Disse de inicio que, na minha opinião, a politica internacional de um
pais não é privilégio de um partido, não pode ser matéria em que se divorciam
radicalmente as forças que lideram a vida democrática, a não ser quando esta
divergência se funda em razões ideológicas.
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Se as forças do Governo nesta Casa ~m hoje, como foi reiteradas vezes
afirmado aqui, pela palavra de tantos oradores autorizados, o finne propósito
de tornar realidade os compromissos do candidato na luta ao colonialismo, no
restabelecimento de uma posiçlo de entendimentos amplos para o Brasil na
ordem internacional, na preservação de nossa dignidade e de nossa indepen·
dência, mesmo dentro do bloco democrático e do bloco americano a que
pertencemos; se as forças do Governo esdo inspiradas por este pensamento que
todos reivindicamos, as forças da maioria podem bem afirmar e repetir que aqui
estio com um propósito construtivo. Se ~ verdade que aqui exerceremos
sempre uma critica rigorosa e implacável, sem deixar passar momentos como
este (palmas) em que vemos... compremetida a própria posiçlo internacional de
nosso país, tambm é verdade que não o fazemos por motivo de emoção
politico-partidária Só o fazemos inspirados pelo patriotismo e assim estaremos
prontos a nos unirmos, sempre que a causa brasileira estiver colocada.

O Sr. AfrO.nio de Oliveira - Dê a solução, apresente a solução.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Q.ueiraV. Ex.aocuparomicrofonede
apartes.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.ilú) - O nobre Deputado poderá
apartear ao microfone, com consentimento do orador.

O Sr. Adauto Cardoso- O Deputado pede que V. Ex. a, ao perorar, nos
indique a melhor solução.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Teremos oportunidade de ouvi-la da
boca do ilustre representante das forças do Governo, que falará em nome do
Ministério do Exterior, e ~ a ele que compete tranqüilizar-nos, indiCa.ndo os
rumos traÇados pelo Governo. Vejam V. Ex.•s, Srs. Deputados, ainda nisto, uma
sincera manifestação deste propósito de colaborar. Aqui estamos para fazer o
que compete a uma oposição consciente: criticar, examinar, discutir ê policiar, e
não1 propor soluções a quem recebeu do povo o encargo e o dever de encontrá·
las. (Muito bem. Palmas.)

O Sr. Adauto Cardoso - O seu discurso foi extremamente pessimista. Se
um homem da sua cultura, do seu discernimento, a quem louvo, não pode
indicar soluçlo alguma. ..
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illz)- Atenção! Não são permitidos
apartes quando o orador já não dispõe de tempo.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Estamos colocados diante de uma
posição a que fomos conduzidos pela atitude do Presjdente da República. Sem
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que essa atitude sofra alguma modificação, para mim ainda imprevisivel, sem
que o Ministro do Exterior nos faça saber quais são os rumos, através dos quais
deseja conciliar a fidelidade à causa ideológica em que nos unimos com os
deveres internacionais do Brasil, não cabe ir adiante neste debate. As forças da
maioria aqui estão, tenho a honra de dizê-lo, animadas por propósito
construtivo. Se o Governo desejar trilhar caminhos seguros, para encontrar de
novo os rumos que anunciou, não lhe faltará nesta Casa o apoio dessas forças,
em nome das quais tive a honra de falar. (Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas.
O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE - Há sobre a mesa e é deferido o seguinte:
REQ.UERIMENTO
Sr. Presidente.
Solicito a palavra, de acordo com o art. 4. 0 do Regimento Interno, na
sessão de hoje.
S. S., 8-2~1961. - San Tiago Dantas, Vice-Líder em exerdcio da
Liderança.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. San Tiago Damas.
O SR. SAN TIAGO DANTAS (Como lider de BlocoJ- Sr. Presidente, era
meu propósito, na sessão de hoje, trazer à consideração da Câmara algumas
observações a respeito da Lei n. 0 3.725 e do doloroso episódio que se vem
desenrolando no Estado da Guanabara, tomando a forma de uma luta entre os
Poderes, com descrédito crescente para as instituições democráticas.
Entretanto1 não posso deixar de iniciar minhas considerações por uma
breve resposta ao discurso aqui proferido pelo nobre Deputado Sr. Plínio
Salgado, de que só vim a tomar conhecimento através de sua publicação
no Diário do Congresso Nacional. Creio que o discurso de S. Ex.a não se
endereçou propriamente às minhas palavras, nem correspondeu no seu
conteúdo ao propósito, que enunciou inicialmente, de responder-me. O que na
verdade o Sr. Plínio Salgado fez, ao longo de seu discurso, procurando pôr em
choque as palavras por mim proferidas em nome e com o assentimento da
maioria, e a posição do Governo do Sr. Juscelino Kubitschek em face do
governo de Portugal, nada mais foi do que uma defesa, quase sempre indireta e
sempre inconcludente, da política salazarista especialmente em relação às
colõnias portuguesas. (Muito bem.)
É descabido dizer que o PSD tinha deveres de solidariedade para com a
política do Sr. Oliveira Salazar, porque o Sr. Juscelino Kubitschek foi recebido
em Portugal com manifestações excepcionais de apreço e aqui recebemos o
Presidente Craveiro Lopes com idênticas manifestações. Todos sabemos que
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essas homenagens prestadas a chefes de Estado nlo refletem o juizo que um
governo e, sobretudo, um povo formulam sobre a politica de outro Estado,
mas apenas traduzem a solidariedade que une um povo a outro povo e, no caso,
a compreensão mútua criada ao longo dos séculos entre. ponugueses · e
brasileiros, tão profunda, tão imperativa, que, mesmo contrários à posiçio do
governo ponuguês e à sua orientação politica, continuamos a sentir, nos
momentos mais significativos da vida de Ponug~. a necessidade de 1M
exteriorizarmos a nossa i~terável simpatia.
As homenagens que o povo brasileiro prestou, através do Presidente da
República, a Ponugal, por ocasilo das festas do Infante de Aviz, não importaram,
nem de longe, em solidariedade, nem mesmo em tolerãncia do Governo
brasileiro para com o regime politico impetante em Portugal.
Esse regime, em seus métodos e prindpios, é negação completa dos
ideais democráticos que inspiram o nosso povo, e notadamente daqueles de
que o Sr. Juscelino Kubitschek. através de aros e atitudes, na Presidência da
República, deu provas reiteradas de ser observador fiel. jamais tiwmos no Pais
q>oca de governo em que o respeito à opini~o pública, ao funcionamento dos
panidos, a esse prindpio de contradiçao ou controvérsia que é a alma do regime
democrático, fosse observado de maneira tio clara, e constante, nas relações
entre o Governo e :os cidad~s. Seria a última das. acusações que se· poderia
dirigir ao PresidenteJuscelino Kubitschek e ao seu governo a de ter acobenado,
em qualquer instante, o governo do Sr. Oliveira Salazar nos prindpios politicos
que ele encarna.
O Sr. Abelardojurnna- V. Ex.• acentua bem a formaçlo democrática do
Presidente j uscelino Kubitschek. Ainda, recentemente, poucos dias antes de
deixar o Governo, foi S. Ex.• homenageado na ASsociaçio Brasileira de
Imprensa, à qual compareceram os maiores jornalistas do Pais, e o Sr. Herbert
Moses, no seu discursO, dizia: "Durante os cinco anos do seu governo, os
jornalistas dormiam tranqüilos e acordaram ainda mais tranqüilos.
O Sr. Plfnio Salgado- A última frase de V. Ex.• dá a impressão de que
havia eu dito, no meu discurso, que o Sr. Juscelino Kubitschek era solidário epara usar o termo de V. Ex. •- acobertava o governo do Sr. Oliveira Salazar. Nio
foi, absolutamente, o que eu disse. Falei que o Presidente Juscelino Kubitschek
sempre teve, na linha da sua politica externa, uma atitude de critério, de
ponderação, de prudência, principalmente em face do momento internacional
que atravessamos, e S. Ex.• nunca saiu dessa linha de conduta em face de
qualquer governo. Q)lero dizer, também, que não fui à tribuna para fazer o
elogio do gov~rno Salazar. Nio lia nll minha oração uma só palavra,· uma só
frase de louvor àquele governo, em cujo m~rito n~o entro. O akance do meu
discurso foi percebido pelo ilustre Deputado Tristlo. da Cunha, que sentiu
estava eu · dillnte do tabuleiro de xadrez da politica internacional e dos
gravissimos p~rigos que ocorrem no atual momftlto para as nações do nosso
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hemisfério. Para esse aspecto é que chamava a atenção da Câmara: o gravíssimo
momento internacionaL Além do mais, o que, de certa forma, me revoltou no
brilhante discurso de V. Ex.•, orador que sempre admirei, foi o fato de aqui,
ne·sta Casa, tantos deputados se terem levantado para atacar os governos de
Portugal e Espanha,· em cujo mérito~ insisto- não entro, mas não falaram nas
ditaduras totalitárias mais terrlveis que existem na.imensa Eurásia. Sobre isto se
tem silenciado. E contra essa unilateralidade na consideração dos fatos
internacionais é que me levantei e me levantarei tantas vezes quantas me impuser
o dever de defender a integridade brasileira, em facre do perigo que ameaça a
Europa e o nosso hemisfério. (Muito bem.)
O SR. S~N TIAGO DANTAS- Pode V. Ex.• estar certo de que por
mim não faltarei nunca ao dever de somar a minha voz à dos meus ilustres
companheiros todas as vezes que em qualquer pais, em qualquer, regime,
perigar o prind pio daverdadeira coexistência democrática, a qual se caracteriza
fundamentalmente, como. disse no discurso a que V. Ex.• me deu a honra de seu
comentário pela estrutura pluripartidária, pela manifestação livre de todas as
correntes de opinião, pela temporariedade dos mandatos e a rotatividade do
exerdcio do Poder e, sobretudo, pelo objetivo de traduzir na realidade
econõmica e social esse prindpio igualitário e democrático, que não deve
apenas ser a essência da convivência politica, mas· também da organização
social.
O Sr. Pünio Salgado - Rendo as minhas homenagens à brilhante
inteligência de V. Ex. a e por isso aqui estou para contrabater um aspecto desse
trecho de seu discurso. Não basta amarmos a democracia, não basta defendermos as suas liberdades, não basta, nos momentos em que ela está sob perigo
iminente, levantarmos nossa voz. O estadista tem de prever e prover. V. Ex.•,
homem de vasta cultura e inteligência das mais bilhantes,bem compreende que
o momento internacional não nos permite ficar debatendo problemas do
regime de outros países, quando o que mais importa é o que pode suceder aqui.
Já afirmei que os Estados Unidos, nação democrática, governo democrático,
têm em vista a defesa da Europa e do nosso hemisfério, e não será criando
situação de instabilidade politica nos países que.serv:em ~orno bastião da nossa
defesa democrática· que iremos trabalhar pela democracia. Trabalhar assim
pela democracia, pelo liberalismo de que tanto precisamos, é trabalhar como
amigo da onça.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - É aíjustameme, Sr. Deputado, creio
eu, se estabelecem as mais sérias discordâncias entre os nossos pontos de vista.
Ao apresentar V. Ex.• a diferença entre o que chamou colonialismo evolutivo, colonialismo involutivo e, afinal, colonialismo econômico- o seu discurso
mereceu aparte muito elucidativo do nobre Deputado Mário Martins-, V. Ex.•
expôs claramente a profunda transformação de atitude verificada hoje, nos
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meios democrápcos,de todo o m'l.lndo, em face da luta pela emancipação das
naç-ões .que aindá.se en.conttam sujeit;as; ao. regime oolonial..
.Esse com:e~ ·tuldar q.t,1e v. E~•., invocou, segundo o qual as nações
ainda sujeitas a um regim~t;:olpn~or precisariam primeiz;o ser ~esenvolviqas
pelas suas metrópoles, passar por uma espécie de minoridade tutelada. para um
dia, enfim, conquistarem o direito à independência e à democracia, esse
conceito êstâ irit~itafuente ultrapassado nà· consciência moderna.
· A única· rilaneira· de um povo conquistar a democracia é praticá-la.
Aqudes que não a práticam, aqueles que não atravessam as suas vicissitudes,
aqueles que não pts$atn pelbS'rikos, pelas descaídas; pelas provas inerentes ao
estabelecimento dá $Ístema deinocrático, longe de sé prepararem um dia para
ela, na verdade, cáda' dia mm ·se· afastam dó· seu· advento e do seu petfeito
dÓmítrió. ' '
'
O rri'ovimento de solidariedade dos povós democrátieós com as nações
que aind:f'viverit'libb o colonialismo nlo <>fende e nada tem a ver com o
pfinctpio da nã~intervenção· de um Estado nos negócios internos de outro.
O prind pio da não-intei:vençlo :estaria, se assim não fosse, sendo
chamado para acobertar uma prática social já inadmissivel. (Palmas.)
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' O .Sr, PtmifJ Salgado- Apenas para dizer o seguinte: neste caso V. Ex. a
deveria com~ logo aqui uma câmpabha em .prol da emancipação politica da
independência das três GUranas! Franc~sa, rHolandesa e Inglesa. Já que vamos
pugnar por aq1;1f!les q~e não ~s~?, ~m C()J1dições econõmicas, que não têm
maturid(ld,e 'cultúrai .·e 'politicà,; antédpandó' ()processo natural e histórico,
ent~O' ~eV'é~os J~vaJ{taÍ' band~irà de defe~a dás três Guianas, pela sua
indepe,ríd~n~i~' ~,ssâ. únil~t~ralid~ae 1rlào possó compreender. " ..
.

a

,-, ·'

/,i;'

(

/,)

.

O,SR:' SA'Ji.FffAGO DANTAS - E· essa bandeira merece sedevantada.
se 'pbde mais admitir é que nossa posição ante os povos
coloniais'tóntiriUe-à'tepousar na:falsa suposiçâó'dequehá povos menores e
povos mairirés,'os' 61titnb~ 't<fut• direito à autodeterminação politica e os outros à
espera ·a q'rie um povo 'superior 'lhesprepa'rt' a independência para úma fase
futura de suá é\7ohtção. ·
'
t)' que. t'rttretàntô; rllo

e:

O Sr•. Mário Martim ~.Tive opottunidade ontem, quando éij>arteava o
nobre Deputado Plinio Salgado, de lembrar a S. Ex.• que as Nações Uni~as
deliberaram em plmário,.unanimemente no sentidP de luwem pela ind~pc:n
dência de todos os povos que se encontram sob o jugo colonizado.r. A esse ato o
Brasil prestou solidariedade. E, na Comissão de Territórios Não-Autõnomos, o
caso·das Guianas foi levantado pelo .representaiJ,te do México, e o Brasil, pelo
menos . na deliberação .que. tomou . depQ.\s em· plenário,. JDanifestou seu
assentimento. De modo que, nlo estap1os de costaS voltadas para n()ssos irmãos
das Guianas e acredito. que, em tempo muito mais curto do que se possa
imaginar, este ,assunto será debatido e. há de ser consagrado pelo espirito
democrático das Nações Unidas.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço o aparte que completa os
esclarecimentos dados por V. Ex. a anteriormente ao Deputado Plinio Salgado.
Sr. Presidente, quero ser breve nestas c~siderações, com as quais
apenas acrescemo um breve post scriptum às palavras aqui proferidas sobre o caso
do Santa Maria.

O Sr. Ce/S() Brant- Permite-me V. Ex.•? O Deputado PUnio Salgado, na
ocasião do seu discurso, parece que tomou a seguinte posição: acha ele que
devemos sustentar as ditaduras da Peninsula lbériq para, dessa maneira, nos
contrapormos às ditaduras do Leste europeu. Dizia ele ainda que o discurso de
V. Ex.•, aplaudido pelo Plenário da Câmara "os Deputados, era uma
interferência na politica interna de Ponugal. Afinnei, então, que não era mais
do que o direito de critica, o qual, com relação ao Brasil, é exercido pelo
jornalismo ponuguês, que, como V. Ex. a sabe, é dirigido pelo próprio governo,
o qual, através da censura, fiscaliza todas as opini()es da imprensa. Pois bem, o
jornal Diário da Manhii, órglo oficial do partido únicc;>, a Uqião Nacional, do Sr.
Salazar, escreve o seguinte sobre a politica brasileira:
"Pátria onde os políticos mandam eliminar, sumariamente, seus
opositores a bala ou bomba e onde nas assembléias parlamentares
os que não sabem fazer valer a força dos argumentos varrem os
contraditares com raJadas de metralhadoras~·
Vê V. Ex. a a opinião da imprensa oficial ponuguesa sobre a democracia
brasileira. Aliás, nobre Deputado, estou ceno de que essa passagem do discurso
do Sr. Plinio Salgado, relativo ao principio de nlo-~tervençio, é suscedvel de
esclarecimento, feito em poucas palavras. Na verdade, o prindpio de nãointervenção só pode ser invocado em face de tentativa feita por um governo de
praticar ato na esfera da soberania do outro. Ai é q~e se coJoca o problema da
intervenção ou da n~intervenção. Isso nada tem que ver com a liberdade de
opinião que têm as forças politicas de um pais, que tem m~mo o seu governo,
que têm todos os órgãos responsáveis pela opinião pública e pela direção do
Estado, de criticar, de comentar e de qualificar os atos dél politica interna ou
externa de outro pais. Jamais alguém pretendeu que o exerdcio da critica, o
exerdcio da opinião através dos órgãos do Estado ou através dos órgãos da
opinião pública, ferisse o prindpio de não-intervenção em que se baseia a
convivência dos povos e, rtlais estreitamente ainda, a convivência dos povos
interamericanos.
. O Sr. Pünio Salgado- Sr. Deputado, nlo pretendia mais intervir, porque
entendo que apartes, em matéria de tão alta reledncia. só fazem· conar o
raciodnio do orador, e também porque pretendo ocupar novamente a tribuna
para esclarecer minhas idéias. Q.ueto dizer a V. Ex.• que nlo sou contrário a que
se exerçam criticas pessoais ou até partidárias sobre este ou aquele sistema de
governo.
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Enrmdo e ·olho; n1o como politico,· n1o propriamente como parlamentar, mas com'à tesponsabilidade que deve.ter todo homem péblico, este
momento tio grave da vida do mundo. Realmente, aattià;de V; ·h• pode ser
exercida, mas devemos saber da conWilibcia c daoponunidadedeuas criticas
em face de mald maiores. Q}lero dizer tambán que o Deputado Celso Brant
detUrpou ligeiramente uma pane· do meu. discurso. Eu nlo falei em sUJtentar
ditaduras na ~ula Ibérica; falei em não inteiflrir nesta hora delicada do
mundo. Até dei:O demplo de que nlo ~no momento em que te tem um doente
gtave em casa que se'faz uma óperaçlo.··Por conseguinte, esclarecido este meu
pensamento, nlo quero perturbar V. Ex.• porque muito aprecio ouvir o
conjunto para responder em conjunto. É muito mais interessante porque di-se
o caso, m\Üta$ v~ COPiO ocorreu com o meu discurso, que antes de
pr:on~aar.:ine' 'sé,b~ detenpipada maté~. ji os ~artes se ~tecipayam
ob.da:-.~e a,~ ~uele ~·u~to. Isso tira toda a. metodologia do
~rso. toclQ o ,çrj~o .. ~. ~po,si~. Como .admiro principalmente a
hannonia da forma, da exp()siçl.o, ouyirei o 4i~rso de v. ~X:~ reservando:me
para voltar l tribuna para, de oonjuntó, aprecii-lo, como mereCe o talento de v.
E:x.~comomerecea-*lmiraçloquelhetenboeemrazlodaqualmelcvantei. Se

nlo o admirasse; e nlo o estimalse,·nlo ficaria naquele.estado de espirito, ao
obserwr.a posiçl&'emula- como julguei... de V. Ex.• Esta, a razio pela qual vim
l tribuna. JteseRro-me, como' disse; pira voltar. No mommto, quero ouvir o
discurso de V. Ex.• que, mesmo divergindo ou,sofiamando, tem bela forma de

l

etpoiiçl.o; que sempre ·muito me agradou.

O SR. SAN TIAGO DANTAS..;. Sabe V. Ex.• que retribuo essu
!ntreWl~ ·nobre Deputado, c:omo o Depurado Celso Brant .reve
tantaS veze~t na ~tslo puaada, a· oponunidade de me prestar o prestigioso
apGio desua·palavra,·expliando o,meu pensamento. aeio que posso eu, desta
vez, tentar explicar o de S. Ex.•.
Naverdad~ o que o ~oCelso.Brantquis-dizerfoi que V. Ex.~ae
revela sempre· remelOso db: eilfraquecimento da ·posiçlo · politica que essa
ditaduras da PMnsula lbmc:a Yepresentam, nasrela.çlJesinternacionais, e, pelo
cont:r!riO, se IWela semp~·F«eeso de qualquer fonna de apoio, mesmo por
omúslo,·em -relaçló.ao~·rqpmes polfticos de lndole socialista dos paiaes-do
oriente da Earopa:!C da Ásia.
··
· .
Ora, ~esse um problema que todo ~público tem aoi»rigaçlo de
enfmuarcomclareza,·epormimnlocenhoo.menorreceiodededararqueem
inúmeru circwistlnc:iu, na vida ·interna ou na vida ineemacional de .nouos
dias, podemos e mesmo devemos, como bons democraw, colocar-nos ao lado
dos pafses sodalistas; desde que essa solidariedade possa representar .a
formaçlo oua111&1lUteDÇlo-de uma freate de luta pelo progresso do povo e por
uma melhoria de nossaesttutura·social. (Pdlm~U.)
· Nlo tenho~~o dessa-solidariedade, Sr. Presidente; e creio que todos
temos bem presente ao espfrito o mais alto exemplo dessa unilode forças, que

expressões.
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foi. indiscutivelmente, a que se constituiu durante a II G"erra M\Uldial, quando
as nações democrãticas e as nações socialistas se uniram em torno de uma causa
comum. compreendendo que. embora muitos pontos as separassem, embora
seus rumos de\fasem divergir um dia, havia um trecho da história a percorrer
em comum e que esse trecho justificava. por maiores que fossem as discordâncias ideológicas, que elas se unissem. Q}ler na ordem interna.. quer na
ordem internacional. nlo vejo inconveniente em que se estabeleçam
uniões de forças desse tipo todas as vezes que, através delas. estejamos
trabalhando pela manut.ençlo do regime democrático e pelas causas verdadeiramente populares.

O Sr. Plinio Salgado- Nobre Deputado, nlo pretendia ainda apartear V.
Ex. a, mas acabo de ouvir alguma coilé\.que resolvi intervir mais uma vez. V. Ex. a
acha, com grande aplauso do Deputado Celso Brant, que devemos unir-nos aos
que V. E:x.a chama partidos socialistas para defender a democracia. Naqueles
·
·
pafses n1o há socialismo, há estado totalitário~
Não há pluripartidarismo, n1o há liberdade de imprensa, nlo há
liberdade religiosa, são povos escravizados sob a máscara de repúblicas
populares. Então, muito bonito: resolvemos, para nos livrar de morrer de
arsênico, tomar estricnina. Essa é a posiçlo que V. Ex.a quer. Q.uanto à aliança
da Rússia Soviética com os aliados do Ocidente, para combater a Alemanha
nazista, lembro também um pacto anterior, o pacto Ribbenthrop-Molotov da
União Soviética com a Alemanha nazista. E quero lembrar que foi exatamente
em conseqüência dessem~ que não se p8de evitar, porquanto a Rússia estava
ligada à Alemanha para partilhar a Europa, mas já sabia que as reservas de hulha
e de petróleo da Alemanha estavam esgotadas e tratou de se passar para o outro
lado, a fim de tirar as vantagens da guerra, que as tirou todas inteiramente. Pafs
incipientemente industrial e apenas agrário, com a vitória das armas aliadas,
enquanto a Inglaterra e Estados Unidos pagaram as despesas e sofreram as
conseqü~ncias, teve o domfnio completo dos IW<lls e da Europa oriental. Em
conseqü~ncia dessa aliança, apoderou-se do petróleo de Ploesti, das minas de
carvão da Silésia, dos parques industriais Skoda da Tchecoslováquia, de todo o
parque industrial da Alemanha leste. tornou-se uma naçlo industrial. E, mais
ainda enquanto instigava os americanos e ingleses a persepirem sem tréguas
todos os alemães, sem discriminaçlo politica, ela tratava-os a vela de libra,
levando técnicos e cientistas alemles para que produzissem os trabalhos que
hoje ameaçam as democracias americanas e as demais. Sou sincero, Sr.
Deputado, na minha defesa do prindpio demoaãtico. Deturpado meu
pensamento durante SO anos, sempre respeitei a liberdade humana e a
dignidade do homem. É em nome dessa liberdade e dessa dipidade que nlo
compreendo se unam com bandidos para defendera democracia. Desta vez fica
apenas este aparte. porque. como disse, reservo-me para responder oportunamente seu discurso, dessa tribuna.

SIO

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Essa, Sr. Presidente, a diferença que existe
entte a solida.ritda8e eventual, temporãria, óu mesmo momendnea, •ent:re às
forças democráticas e as forças de esquerda, e a solidariedade que aquelás
possam vir a ter com ditaduras reaàonirias como as da Pénfnsulâ lb&i~a. (MUito
bem.)
A solidariedade com as forças da esquerda tem um sentidopopular.
Esse sentido popular consiste em que, atravês de m~todos politicos diversos, e
sob filosofias diferentes, as forças soàalisw e as forças demoéliticas visam
a uma reforma da estruturá da sociedade no sentido de maior· igualdade
econômica e de màior justiça social. As ditaduras da direita, entretanto,
representam uma posiçlo reacioniria, uma linha de resistência, e por isso a
aliança com elas nlo tem sentido progressista, e, quer por um momentO, quer a
longo prazo, traduz uma involuçlo da democracia.
O Sr. Hamilton Prado- Surpreende-me, sinceramente, chegue V. Ex.•;
com sua lucidez, com sua inteli~cia, a afirmações· dessa natureza. Estamos
sentindo e observando, no mundo moderno, qlo haver entre as ditaduras· da
extrema direita e da esquerda diferença alguma, quer na estruturação politica,
quer nos processos de aÇlo. Admite V. Ex..• a possibilidade de uma coligaçlo da
democracia com as ditaduras da ex.ttema esquerda. Trata-se de uma aproximaçlo que apenas dará ensejo a que o lobo devore a ovelha. E assim seria se nlo
tiv~ssemos entte as democracias algumas· já convenientemente avisadas e
prevenidas para impedir esse fatO. Na realidade, só poderlamos compreender
as ditaduras da extrema esquerda como bem-intencionadas e endereçadas·no
sentido de cooperação com os povos livres, se elas dessem o exemplo de
libertarem tamb&n aqueles outros povos a elas jugulados, debàixo da màis
tremenda e negra escravidão. E slo inúmeras nações, que foram livres em
passado recente.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sou dos que pensam, nobre
Deputado, que a democracia nada tem a temer da convivência politica com as
ditaduras de esquerda. A ditadura é inseparável de ceno grau de inexperiência
politica, e o regime democrático tende necessariamente, ao longo do tempo, a
triunfar sobre todas as outras soluções.
O Sr. Hamilton Prado - V. Ex.• está profundamente enganado. As
ditaduras têm sua força na violência, e contra esta a democracia nlo pode lutar,
a nlo ser adotando o mesmo sistema.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Se assim é, sendo a violência ao longo
do tempo uma base frágil, vê V. Ex.• que me sobra razio.
O Sr. Celso Brant- Q.uer-me parecer justO, Sr. Deputado, que estejamos
contra todas as ditaduras. O que nlo me parece razoável é que queiramos
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utilizar-nos de uma ditadura para manter um estado democrático, como
pretende o Deputado Plfnio Salgado. Devemos ser çontta as ditaduras do Leste
europeu. Estou completamente de acordo. V. Ex.• sabe que é um estãdio. Eles
próprios declaram que nlo defendem essa situaçlo.
Acham que é ·um estãdio para se atingir uma situaçlo de maior
liberdade. Sabe V. Ex.• que o próprio Marx defendia intransigentemente a liberdade de imprensa, que nlo é aceita na Unilo Soviética. Agora admitir-se
que possamos aceitar as ditaduras reacionárias da Penfnsula Ibérica e conservar
essa situaçlo para nos defendermos contta possfveis ameaças, é realmente
incompreensfvel. O mais sério, porém, é que o Brasil tem servido a essas
ditaduras da Penfnsula Ibérica com os Estados Unidos. Se ainda existem Franco
e Salazar é porque os Estados Unidos os apóiam. O Brasil também tem
defendido a politica colonialista de Portugal. Sabe V. Ex.• que, através do
Itamaraty. Portugal tem conseguido a manutenção desta sua situação de
exploração de determinadas terras da África e da Ásia. Isto é realmente
espantoso. O Brasil, que estava nessa situaçlo de pais subdesenvolvido, se
coloca numa atitude de impedir que países que desejam lutar pela sua
independência, como Angola e Moçambique, possam fazê-lo. Isto é estranho e
contra tudo o que possa representar uma diretriz objetiva no setor da politica
internacional.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Mas, Sr. Presidente, os apartes
fizeram com que me alongasse nesta parte introdutória de minhas considerações. Peço licença para passar a outra, que é o objetivo principal de minha
presença nesta tribuna, especialmente no momento em. que se avizinha o
encerramento deste nosso periodo de trabalhos e é provivel que já na.o tenha
oportunidade de voltar a ocupá-la.
O Sr. Alde Sampaio - Permita V. Ex.•. Tenho lástima de retroceder ao
assunto que V. Ex.• queria encerrar. Mas, ele é tlo empolgante e V. Ex.• o
colocou em ponto.de discusslo tão alta que não me contive em permanecer
sentado.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- O aparte de V. Ex.• honra-me
sempre.
O Sr. Alde Sampaio- Q.ueria que V. Ex.• separasse, na discussão que aqui

se travou, o aspeao politico, vamos dizer, do aspeao social. Estou inteiramente
de acordo com V. Ex.• quando se trata do aspecto politico, vamos dizer, de
convivência pacifica. Creio que o Pais há, realmente, de marchar para essa convivência pacifica, não só com essas Repúblicas que já mantemos, essa
convivência politica, senão também com os países socialistas. E não compreendo que não seja este o objetivo da grande nação americana que conduz, na
sua politica ou na sua orientação, a uma possibilidade ou a uma ameaça
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constante de guerra.. A· convi~cia padfic:a,; a mas ver, ·tel'i o caso de uma
soluçlo politica. Mas, quero divergir de V. Ex.• quando se atán ao problema
social, porque este é fntimo de cada pafs. Nlo podemos, realmente, ter
conjugação com países socialisw, com pafses ditatoriais, para resolver o nosso
problema social aqu~ porque este se coloca em outto ponto de situaçlo.
Teriamos, realmente, de dar soluções nossas, diversas das deles, quer
de un~ quer dos outtos, porque os pontos de vista slo diferentes. Os processos
nlo podem ser os mesmos, e a nossa tradição, que nos vai conduzindo sempre a
uma melhora social, seria quebrada abruptamente com solução duvidosa ou
perigosa. Perdoe-me V. Ex.• a interferência depois de ter encerrado o assunto.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Pelocontrário,oapanedeV. Ex.• traz
valiosa contribuiçlo, qpe incorporo com muito prazer às minhas palavras.

O Sr. Aldt Sampaio - Obrigado a V. Ex.•.
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FORMULAÇÃO DA POLÍTICA EXTERNA INDEPENDENTE

DiscurUJ renunciando ao mandato de Depuiado Federal para aceitar a designação
para Delegado Permanente do Brasil na ONU.

Sess4o de 24 de agosto de 1961

O SR. SAN TIAGO DANTAS -Sr. Presidente, nlo é sem emoção que
subo pela última vez os degraus desta tribuna, para apresentar a V. Ex. a e aos
nossos eminentes companheiros de legislatura as minhas despedidas, ao
renunciar ao restante do meu mandato de ·Deputado Federal, por haver
aceitado a designação do Exmo. Sr. Presidente da República para Delegado
Permanente do Pafs, junto à Organização das Nações Unidas.
Esta decisão tomei-a comigo mesmo, no recesso da minha consciência,
depois de medir amadurecidamente os argumentos que pesavam contra e a
favor desta atitude. Pesava contra, especialmente, o meu desejo de levar até seu
último dia o mandato com que me honrou o povo de Minas Gerais e que aqui
procurei desempenhar com os olhos postos nos exemplos mais dignificantes da
tradição politica de Minas, consultando sempre os interesses superiores do Pafs,
a fndole do regime, e com essa particular preocupação de legalidade, que está
na base das nossas tradições democráticas (muito bem) e, seguramente, representa o ponto mais rico, a inspiração mais fértil da nossa vida pública.
Desejava, também, Sr. Presidente, nlo afastar-me do Congresso num
momento em que a vida politica do Pafs apresenta contradições tlo graves e vê
delinearem-se, a cada passo, problemas que assumem feições de crise. Sabemos
bem que essas crises já nlo poderão abalar os alicerces das nossas instituições
(muito bem), porque, se há algo que tenhamos conquistado nos últimos anos da
nossa história politica, é, seguramente, a confirmação da convicção democrática, esse amadurecimento politico, que se incorporou à nossa experiência e que
permite tenhamos hoje a certeza de estarem conjurados, de modo permanente,
os riscos, que nos saltearam tantas vezes, dos regimes de exceção e das tentativas
de quebra da continuidade da vida democrática, mediante golpes de Estado.
(Muito bem. Palmas.)
Inscreve-se hoje o Pafs no número daqueles em que a democracia
deitou raizes profundas e em que o estilo democrático de vida tomou-se, para o
povo, razlo de ser.
Nem os totalitarismos da direita, com seu primarismo feroz e com sua
violência posta a serviço de interesses particulares, nem o totalitarismo da
esquerda, procurando implantar, numa democracia, métodos de ação direta,
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ou popular, que dlo ensejo a ditaduras aparentemente temporárias. mas,· na
verdade, de duraçlo indefinida. nenhum dos dois logrará mais vencer, na
pujante comunidade polftica que formamos, esta vo~ democrãtica. ..
O Sr. Mário Gtmus - Q)le Deus o ouça.

l

O SR. SAN TIAGO DANTAS - ... demonstrada em tantas oportunidades, e que faz com que sejamos capazes de marchar para uma reforma social
no sentido da justiça, da melhor distribuiçlo da riqueza, da anulaçlo das
influências parciais, contrãrias ao interesse do povo, sem quebrarmos, entretanto, a guarda e o culto das liberdades públicas (muito bem; palmas), permitindo,
desse modo, que alcancemos, através da prática das instituições livres, o
progresso econômico e, com ele, o progresso social. O desejo de participar
desta grande experiência, de condividir os riscos e alegrias deste grande esforço,
em que se encontra mobilizada hoje a classe politica do Pais, falava alto no meu
esplrito para que nlo aceitasse uma investidura que, por mais honrosa,
representa sempre o isolamento numa atividade, de natureza politica, mas
limitada quanto à diversidade dos aspectos que podem ser simultaneamente
considerados pelo homem público, e mais voltada à execuçlo de uma politica
do que à sua critica, à sua elaboraçlo e à sua revisão.
Falaram, porém, a favor de que aceitasse esta incumbência outros
argumentos,.que me pareceram dignos de consideraçlo. Em primeiro lugar,
sabemos o que significa, hoje, a preeminência da vida internacional na
definiçlo do destino particular de cada povo. Nenhuma comunidade consegue
mais resolver os seus problemas apenas através de sua vida politica interna.
Nenhuma comunidade pode mais vencer problemas como os do desenvolvimento econômico, da estabilidade da organizaçlo social e da própria preservação das instituições politicas, senão integrando com consciência plena, no
grande processo universal de que participamos, tomando posiçlo clara e
corajosamente, em face das grande opções que se abrem a cada nacionalidade
no mundo moderno e que significam, pelas repercussões imediatas na ordem
interna, muitas vezes um esdmulo, muitas vezes um apoio, e também nlo raro
um erro, que se explica longamente.
Acresce, Sr. Presidente, que a causa da paz tomou-se hoje a própria
causa da sobrevivência das nações. Nenhum povo conseguirá realizar o seu
destino, nenhuma nacionalidade conseguirá ver florescer a sua vocaçlo social,
cultural e politica, e o mundo lograr manter-se em paz, se não pudermos
conjurar, a prindpio com a consciência de que o fazemos temporariamente
para, afinal, conseguirmos fazê-lo de forma definitiva, esse risco, com
proporções de catástrofe, que é hoje o risco do conflito mundial. Todos
sabemos que o estado de tensão reinante atualmente no mundo, e que
contrapõe, de maneira até agora insolúvel, as duas principais áreas de influência
da politica mundial, mantém a sorte das nações num estado de suspenslo e de
perigo, que pode a qualquer momento resolver-se no sentido de uma
315

destrUiçlo -total. Lutar pela causa da paz é hoje, podemos diz!. lo, lutar pela
causa da vida. porque a paz representa a única possibilidade de sobrevi~
para a nossa cultura (/JGlmss) e, até mesmo, em certo sentido, a possibilidade~
sobrevivência ftsica para o mundo em que vivemos.
Para essa causa da paz poderia parecer a muitos que o Brasil nlo estaria
hoje ainda em condições de levar uma substancial contribuiçlo. Durante muito
tempo habituamo-nos a considerar o Pais um protagonista de segundo plano na
cena internacional. E embora as inspirações do nosso patriotismo colocassem
acima de tudo os problemas nacionais e o esfol'(o que devemos empreender
para sua soluçlo, pensbamos indisfarçadamente que, na cena internacional seria
mais uma palavra de pré-secundário, e a nossa palavra representaria mais uma
palavra de apoio ou de critica do que propriamente uma palaVra de decislo.
O mundo, porém, Sr. Presidente, se tem encarregado de trazer a este
panorama profundas, substanciais transformações. Foi um dos frutos mais
benéficos da reorganiza.çlo da convivência internacional, depois da última
guerra, chamar A vida independente inúmeras comunidades, que are agora
viviam sob o jugo do colonialismo e que nenhum papd representavam no
concerto da vontade dos povos livres. A própria Organiza.çlo das Nações
Unidas, fundada em 1945, com 51 membros, este ano atingirá o número de
102, o que significa haver ela dobrado o número dos que participam dos seus
trabalhos e das suas responsabilidades. E, na sua grande maioria. estes 51 novos
membros slo nações que, pela suas tradições culturais, pelo etidio do seu
desenvolvimento social e econômico, se encontram muito aquém daqueles
nfveis a que o Pafs se alçou no mundo civilizado.
Esses pai ses se voltam para nós, vendo, numa comunidade com a nossa
expresslo demográfica. com a nossa tradiçlo politica e com a nossa coerêncià
cultural, um exemplo de audiência, e muitas vezes de imitaçlo.
Por isso a posiçlo de um pais como o nosso jã pode hoje ser qualificada
de liderença. pois liderança nada mais é do que a capacidade de exprimir,
através de sua própria vontade, de sua própria experiência. a soluçlo dos
problemas que pesam sobre outros.
Assim nlo é mais hoje o Pais, como podia parecer Aquela geraçlo
idealista que participou das esperanças e dos fracassos da Liga das Nações, um
pais de segunda ordem, fadado apenas a assistir como comparsa. ainda que,
muitas vezes, como comparsa ilustre, aos lances da politica mundial. Hoje, a
nossa posiçlo jã é a de um protagonista. Hoje, as nossas responsabilidades jã
slo as de um pais que pode falar por outros. Hoje, sobretudo, estamos aptos a
levar uma contribuiçlo imparcial, em que nlo apenas nos voltamos para a
soluçlo dos problemas em que nos achamos diretamente implicados, mas
também para a soluçlo de outros, que contemplamos AdistAncia. mas por cujo
bom encaminhamento, como qualquer outro povo amadurecido, jã nos
sentimos responsãveis.
Num momento desses, Sr. Presidente, o chamado: ao plenãrio das
Nações Unidas nlo pode deixar de apresentar-se ao espfrito de um homem
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f;omo imperativa convocação. Foi por sentir e~ convOQtÇio em toda a sua
força compulsória. que entendi .do meu dever, ~.como ren6ncia a um
mandato politico, mas como desdobramento das causas e motivos, que me
levaram a disputá-lo e exeld-lo, aceitar uma incum~ atravês da qual
pudesse colocar a modéstia de meus recursos a serviço da mais imponante das
causas em que hoje se adiam empenhadas as nações livta e, ~te, o
Pais. {Muito bem.) Aaace, Sr. Presidente, que bem sabemos o que representa
para os povos subdesenvolvidos do mundo a luta pela ·elevaçlo de seu nivel de
Vida e pela emmcipaçlo das infl~ de carAter intemacional. que ainda
jugulam seu plano de desenvolvimento e realizações.
Se quisermos. salvar, no mundo de hoje, as instituições democráticas,
em primeiro lugar, devemos preservar a paz; mas, em segundo lugar, e de
modo igualmente imperativo, o que devemos é obter, no plano internacional e
no plano interno, a abolição, do pronta quanto passivei, das uemeqdas
desigualdades econômicas que ainda se abatem sobre os pov~ (palmas) e que,
se tiverem de penlurar aas condições em que hoje se aprescnWn. nlo tomado
apenas dificil, mas impossfvel, a subsisttncia. das caracterlsticas do regime
democrático no mundo moderno. (Palmlu.). Salvar a danocraaa é eliminar as
desigualdades. Aqueles que urdem o sonho absurdo de tornarem compadvela
sobrevivência da liberdade politica com a sobrnivtncia da desigualdade
econõmica e social nada mais são do que os coveiros talvez inconscientes das
instituições e prindpios por que se batem. (PslJMS.) Ou a democracia encontra
os meios de eliminar,. no plaRo interno, as grandes desigualdades de fortuna e
de aproximar a sorte comum dos· homens •lindo as .desigualdades e as
injustiças, através de uma melhor distribuiçao de riqueza e de r~zar no plano
externo tarefa semelhante, apro::ximandoacondiçJo comum de todos os povos,
ou o grande ideal democrático. estruturado na consci~ncia do mundo
moderno, há cerca de duzentó' anos, estará irremediavelmente fadado ao
desaparecimento. Lutar, portanto, pata que aeliminaçlo do atraso, dapobreza,
da opi'essão, da exploraçlo sob todas as suas formas, ~ COildua. com. o socorro
da tecnologia modema, no espaço da o.ossa geraçlo, é a maneira de uivar e
colocar em lugar seguro o grande legado politico que recebemos das geraçi)es
anteriores. É no plano internacional que essa obra poderá adquirir ares~
cia e a solidez de que necessita para realizar-se de modo Q)mpleto e em 01rto
prazo. As Nações Unidas, no meio das suas insuficiincias, em face das suas
dificuldades e inibições, têm, indiscutivelmente, prestado ao mundo de hoje
dois serviços insignes, que nlo lhe slo negados ·nem mesmo pelos seus mais
cru~is detratores. Em primeiro lugar, elas têm sido um meio idõneo para
chamar à vida· independente e à afinnaçlo _politica inúmeros povos que, de
outra maneira, ainda vegetariam por muitos anos, sob O- guante do colonialismo; Em segundo lugar, elas t~m servido para universalizar essa consciência
da necessidade do desenvolvimento econômico e fazer compreender que a
solidariedade para desenvolver os povos mais atrasados, longe de ser um ato de
desinteresse a ser julgado apenas no pJano ético, constitui um imperativo
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comum de sob~ência e pesa sobre cada povo com tanto poder coercitivo
quanto pesa sobre um governo o dever de socorrer as próprias populações que
se encontram sob a sua jurisdição. O desenvolvimento eronômico ~hoje, acima
de tudo, uma obta de todos. Ele se tornou, nos termos em que tem sido
formulado, pelo que existe de mais adiantado e independente na consciência
moderna,· uma forma de revolta orgânica· contra o imperialismo. E, quanto
mais o afirmarmos e difundirmos, mais estaremos habilitando cada povo a lutar
contra as formas de opressao econõmica que residem no imperialismo e que
visám à superposiça.o ostensiva ou disfarçada dos grandes interesses de grupos
sobre os interesses gerais das nações.
Essa dupla causa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a certeza da preeminência da causa da paz, e,do outro lado,a convicção de que só salvare~os as
instituições democráticas através do soerguimento. do nfvel de vida e das
condições de independtncia para todos os povos modernos, pareceram-me dar
à incumbência, para que fui convocado pelo Sr. Presidente da República, um
caráter de peneita identificação com os objetivos deste mandato parlamentar.
Não me sinto afastado do Parlamento; não me sinto como tendo deixado de
participar das responsabilidade é das inquietude$ deste Congresso, com o fato
de levar para mais adiante, para uma outra tribuna,·paraum outro Parlamento,
as mesmas inquietudes, as mesmas preocupações.
O Sr. Euz.lbii> Rochà - Q.uase me entristeço por interromper o brilho da
oração de V. Ex. a, rnasdesejo, com a realidade histórica, provar que V. Ex.•tem
razão. A eclosão do estado integral da esquerda se deu logo após uma guerra, e
logo após deflagrada a Segunda Guerra oUtras nações se absorveram no mesmo
sentido. Veja o nobre colega como está sendo digno da admiração que esta
Casa sempre lhe devotou. A verdade histórica, que colhe na imutabilidade real
dos acontecimentos um processo de evolução, revela que as guerras fazem
evoluir o Estado, · pela absorç1o · integral da forma que fere a liberdade
individuaL V. Ex. a deseja o Estado absorvente, seja da esquerda, seja da direita,
nas manifeftações do nazismo ou hiderismos. V. Ex.• a.<n!dita, como nós, que
entre esses dois pólos de Estados absorventes há lugar para o Estado ativo que,
lutando contra a miséria, seja capaz de criar a: liberdade individual nãosacrificada pelo Estado coletivo; V. Ex.• está felidssimo na oração que profere,
porque ergue a sua voz rontra o imperialismo, ·em defesa da liberdade,
mostrando que não ~. digna de ser livre a nação que não tfln coragem de
oombater a opressão econf>mica
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Agradeço e incorporo ao meu
discurso o ilustrativo aparte de V. Ex.•.
Sr. Presidente, essa decisão, não a tomei também sem considerar de
perto que ela não vinha ferir em ponto algum uma linha de continuidade
politica que julgo do dever de todo homem público preservar.
Voltei-' me naturalmente, com a atenção que a deliberação exigia, para
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as manifestaÇõeS; de"S. Ex.• o Sr. Presideate da República. sobre a orimtaçlo
que o seu Governo pretende imprimir 1 ~tica externa. :ProcUrei captã-.la.:nos
tenilos da Mensagem que c;le diripweste ario4.o>Poder!Legislativo.·Procurei
interpretá-la na;S,atitudes toniadas em face dos. acontecimento& mundiais que
mais profundamente emocionaram a opinilo pUblica, dentro e fora do~... E
procurei, também. verificar, através das palavras do Sr. Ministto· das Relaç&es
Exteriores, o eminente homem público e meu fraternal amigo Afonso Arinos de
Melo Franco, de que -modo.~ iria refletir nas ttadfç6es, nas diretrizes da
diplomacia ·brasileiTa,· esse· pensam~ politico que ele ·-melhor do que
ningu&n tem ·sabido; em seus escrito~ penettar e interpretar..
: · · O primeiro ponto, Sr. Presidente, para.' o qual d~o dwna:r a atehçlo
de V. Ex.• e da casa, é que, nà verdade, esta pblttica, naquêleí pontos eiil que se
fâz i(Ws afirihati~ niô'r"Presentà nenhuma lrânsfornià'Çló, nenhiiiilâ conttadiçJ<>- e ia'diier mesqto, n~uiilà ino\iaçld L:,; em 'relaÇI.o à linha de política
externa. que temos ségliido. nos .'ídtim:os .~os .e riotada:rriente no GoVerno .
anterior, do eminenté~'PI:esideiire• da ltq)úblíca ~ a: quem aproveito esta
·oportunidade para rénderu·m~'h<nnená.gei\s..:.. ost.1)tiscelino Kubitsdiék
de Oliveira. 'Pai~.).'" ·. ·>· : •· · · , •·
·
': •
.
.
. .
.

l

. Çoube .~ ~u Gc;verne i1J1p~1r. à politi~ ~~.d.~ BraiU um _novo
sentido de afirmação e dinamimlo. Através .da açl.o dQs seus chanceleres,, ele
procurou d~ lMil·~n~údq,'~oyo ~ .~õ~)~~ii~ fez com que o
sis~ regio~. ~ po simpJ~, .~prjmoramento ,4e teses juridicas ~-.~e
ideologias politicas.. tm q:ue.~fom~~o,há, alguns ~~s, para dar-~e um
senti4o. e:x.istenqa!, .Com essa atitude .ÍJ)Íp(Ju-se o su~rapt~nto do. caráter de
açlo.bib:teral, até· éntlo predominante,~ negoÇiações·n~ãreageo~9í. e.~
~~o dç,wn sis~ma de aç~s.ml.\lril1l~J:aill•. ·~que o bloco latinoarn«:riçano ap~~·se ~do por~ .so~d~~e ~s~tan-~ d,ç ~~ pa:ó~J;ia
estrutura e<:o~m,iq. e .~e se\J comum,~~tinctw~~~. wuJu~dQ no~cup.ente
no. memQrável progqupa.da Op~ J~~~Amep~ ..
.. .
.' .. Esse prosrama daeltipenhov um grande papel; pois contribuiu para
que pudéssemos levar 1 condnc:iado povo u1oçlo .~dos p~blemas-de
ordem material: que as comunidades americanas têm de enfrentar para resolver
satisfatOriamente oueus problemas culturais e polftic:os.
Já então,· nos estudos que serviram de base à aniculaçlo d~ta açlo
diplomática e nas inúmeras manifestaÇÓes' que traduziram. essa politica, o .que
ficou bem claro, o ·que se estampóu, mmo·'um dos seus.. aspectos .mais
imperativos, foi a necessidade de estender o· campo•das nossas. ~s
internacionais até as fronteiras do próprio universo. Pois, na verdade, um pais
nJo pode atingir o grau deamadlllecimeilto politico e deex.panslo econômica a
que chegamos. sem universalizar. suas· relações.. e sem eDtra:r em contai:O,
altivamente, preservado pelas- suas pmprias. convicçks politicas, e até -

digamos..,.. pelas suas pró~.rias idioaioaasiasculturaia; .com todos·o•·sistemas,
com todos os regimes, com todas as ideologias, para, em face de cada: naçlo e

em face de cada área, observar estritamente a linha de seu próprio interesse e de
realizaçio do destino de seu próprio povo. (Muito bem.)

Foi o Sr. Juscelino K.ubitschek quem, pela primeira vez, orientou
claramente a politica br.uileira. no sentido do alargamento de suas fronteiras
diplomáticas (palmu). estendendo-as a todos os Estados soberanos sem
distinções ideológicas de qualquer natureza.
O Sr. Edilllllf Mtlo Távora - Sr. Deputado, V. Ex.•, realmente, vai
incursionando muito bem no mundo politico exterior, da diplomacia. jâ vai
conseguindo um~ nesta Casa. Depois de atacar rudem~te os prindpios
fasástas do integralismo, recebeu aplausos veementes do Sr. Plinio Salgado,
que é o chefe integralista nesta Casa. Depois de atacar rudemente as mazelas do
comunismo, recebeu aplausos constantes e repetidos dos representantes
comunistas nesta Casa. Portanto, Sr. Deputado, V. Ex.•, nesta parte, vai indo
muito bem. Por outro lado, V. Ex.• vai tranqüilizando os aflitos com relação à
politica exterior do Presidente jlnio Q.uadros, porque, enquanto S. Ex.•
intranqüiliza algumas ireas pela sua avançada pqlftica esquerdista, digamos,
designa V. Ex. •, conservador, para o prinápal postO da representação brasileira
no estrangeiro. Por conseguinte, nobre Deputado, V. Ex.• vai obtendo certos
êxitos no infáo de sua nova carreira. Mas V. Ex.• nlo me convence de que,
renunáando a seu mandato popular, conquistado em eleição, para ir exercer
posto no exterior, estqa agindo acertadamente. Na conjuntura atual, o
prinápal papel na condução da vida naáonal reside na atividade parlamentar.
V. Ex.• foi eleito Deputado e, a meu ver, deveria concluir seu mandato. Por
outro lado, V. Ex.• foi o critico constante do Sr. Presidente da República
justamente em matéria de politica exterior.
No caso do navio ponugu~s, V. !x.• atacou rudemente a politicado Sr.
PresidenteJlnio Qpadros, dizendo que ele nlo agira acertadamente, aaibuindolhe erros em ~ria diplomâtica. Pode V. Ex. • procurar os Anais desta Casa e
ver como foi veemente na critica à orientação do Sr. jlnio Q.uadros. Sem que S.
Ex.• mudasse um cendmetro a politica externa, V. Ex.• aceitou essa designação.
Por conseguinte, fique sabendo: V. Ex.• convenceu a Casa, recebeu os aplausos
dos seus amigos, da minha parte, porém, compreendi, nlo entendi o ponto de
vista de V. Ex.• Q.ueira receber a minha afirmação de-que, ao criticar V. Ex.•,
nlo o faço com paixlo, com qualquer sentido de animosidade, mesmo porque
nada tenho pessoalmente contra V. Ex.•, mas coerente com prindpios que
defendo constantemente. Acho que o homem deve manter uma orientação e
nlo pode, sem um motivo, modificá-la de um dia para outro...
O Sr. Amo Amt- Deploro profundamente o aparte do nobre Deputado
Edilson Melo Távora, quando quer equiparar o integralismo ao fascismo;
deploro também o aparte porque interrompeu a nobre oração de V. Ex.•
(palmas), que interpreta os sentimentos do Brasil e nlo sentimentos falsos. (Muito
bem! Palmas.)
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O Sr. Padrt Vuligal- Pennita-me. A bancada mineira- e posso dizer a V.
Ex.• que presumo neste mom~to interpretar o pensamento de todos que a
compõem, sem distinção paitidiria - sente-se, Sr. Deputado San Tiago
Damas, mais do que orgulhosa por vê-lo distinguido com o honroso convite
que lhe fez o Sr. Presidente da República para presidir, em caráter permanente,
a delegação do Brasil na O~ização das Nações Unidas. Creio, Sr. Deputado,
que desse orgulho e dessa grande alegria participa toda a Casa (Muito bem;
palmas.) Nesta oportunidade, ocorre-me à lembrança aquele verso de Dante
Alighieri, quando assim se exprimiu em louvor de um dos vultos mais
importantes da história universal, dirigindo-se à sua esposa: IA gl6ria dei tuo
sponso es glOria tua.
A glória, Sr. San Tiago Dantas, que, agora, o coroa, também coroa
toda a Câmara, pois é toda ela que se sente neste momento glorificada (muito
bem; palmas) com a escolha de V. Ex.• para presidir a nossa embaixada
permanente na ONU. E todos sentimos, no honroso convite que lhe fez o Sr.
Presidente da República, a glorificação de todos os seus colegas que lhe n1o
invejam o destino glorioso, que lhe não invejam a glória que V. Ex.• possui,
incontestavelmente, no meio da cultura brasileira, sobretudo no meio da
culturajuridica, pois, sem dúvida alguma, é V. Ex.• uma de suas mais altas e
vigorosas expressões. (Palmas.)
Professor San Tiago Dantas, estendo mais este meu aparte para dizer
que o Presidente jlnio Q.uadros, convidando-o para o alto cargo que lhe
confiou, mostrou uma grande isenção (muito bem), pois escolheu um homem da
Oposição, que é V. Ex.•, para ocupá-lo. Neste particular, o Presidente jlnio
Q..uadros cresce no nosso conceito, porque nos revela que meditou profundamente sobre aquelas palavras da Sagrada Escritura: Mais vale um adversário
que repreerule ou que adverte do que um adulador que auJrinM.
Parabéns, nobre Deputado San Tiago Dantas! Continue, com o
esplendor de sua oratóm, com o vigor de sua extraordinária eloqüência,
professorando mais uma vez nesta Casa, que aqui estamos todos para ouvi-lo
como mestre que V. Ex.• é na doutrina do Direito Internacional, que está
versando com excepcional brilho. (Palmas.)
O SR.· SAN TIAGO DANTAS- O aparte de V. Ex.•, meu eminente
colega, Deputado Padre Vidigal, representa, pela generosidade de suas palavras, uma recompensa desmedida e imerecida (não-apoiados) para minha vida
pública. Mas recebo-a como tal e agradeço a V. Ex.• e aos meus colegas da
bancada mineira, em cujo nome V. Ex.• falou~

O Sr. Benjamin Farah - Falou em nome da Clmara.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Obrigado a V. Ex.• por esta extensão.
Recebo-a como um esdmulo, e como um penhor de que procurarei dar
conta no desempenho dessa incumbência.
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O Sr. Arúônio Carlos Magalhães - Realmente, todos deploramos, nesta
hora, o afastamento da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, de
uma de suas mais brilhantes figuras em todos os tempos, sem favor nenhum...

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado.
O Sr. Antônio Carlos Magalhães- ... não fossem seus brilhantes pareceres
na C<>missão de Justiça, as vezes que assomou a essa tribuna, e hoje a aula, no
sentido mais elevado, sobre politica interna e externa. Por tudo isto, a Casa
deplora o afastamento de V. Ex. a. Por outro lado, resta-nos a segurança de que o
Brasil terá um grande representante na Organização das Nações Unidas.
(Palmas.) E praza aos céus sempre aja como agiu, designando V. Ex.a
representante na ONU, o Presidentejãnio Q.uadros, porque todas as vezes em
que agir assim, receberá aplauso desta Casa e do povo. (Palmas. Muito bem.)
O Sr. Edüson Melo Távora - Permita o nobre orador apenas para um
esclarecimento em relação ao aparte do Deputado Padre Vidigal, que, na sua
agressividade, pode ficar imaginando o que tenha tangenciado como indireta à
minha pessoa, coisa que jamais admitiria passasse sem reação. Q.uando critico V.
Ex.a, critico, na mais sã consciência; a sua posição politica, dentro de pouco
tempo modificada. Com relação ao Sr. Presiden~ da República, tenho a dizer
que falei a última vez com S. Ex. a num comfcio na minha terra. Nunca mais.
Não há nestas palavras qualquer sentido de inveja, pois não faço parte de certo
grupo de bajuladores que vivia aqui, no Governo passado, procurando as
benesses do Sr. Juscelino Kubitschek. Fiz restrições ao procedimento de um
parlamentar que, a meu ver, renuncia a seu mandato em momento dificil da
vida nacional, modificando posição firmada há pouco tempo, quando veementemente criticava a politica exterior do Presidente da República, notadamente
no caso do navio português. Eis aqui meu modo de pensar. Acho que V. Ex. a
mudou de posição sem que o Presidente da República tivesse modificado sua
orientação.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Nobre Deputado Edilson Távora,
quanto à indireta que V. Ex. a julgou entrever nas palavras do nobre Deputado
Padre Vidigal temo que esta não seja propriamente do ilustre representante de
Minas Gerais, mas que seja do Evangelho. (Riso.)
E tais foram as incompreensões que V. Ex. a mostrou no seu aparte em
relação às demais posições politicas desta Casa, que peço licença para não
responder às incompreensões relativas à minha pessoa. (Muito bem. Palmas
prolongadas.)
O Sr. Edilson Melo Távora - V. Ex.a não responde porque não tem
argumentos para responder!

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, peço a V. Ex.a me
garanta contra apartes que não consentir.
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O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazz.illz) - Peço ao nobre! Deputado
Edilson Távora não fazer novas intervenções sem o consentimento do orador...

.

O Sr. Miguel Bahury - Nobre Deputado, duas palavras apenas. Não
mudou V. Ex. a, cujo caráter.cuja fibra moral, cuja idoneidade são reconhecidos
nesta Casa. Se mudou alguém, e para melhor, foi o Presidente da República,
escolhendo V. Ex.•.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Obrigado a V. Ex.•.
O Sr. Louriual de Almeida - Afastado da Câmara, Sr. Deputado, venho
acompanhando com grande admiração a atuação de V. Ex.•, não só aqui .no
Parlamento, como, de modo geral, na vida pública. Voltando a esta Câmara tive
a honra e o prazer de um contato mais direto com V. Ex.•, principalmente nos
trabalhos da Comissão de Justiça. Aquela admiração que eu vinha nutrindo por
V. Ex. a aumentou sensivelmente e digo-o sem outros intuitos, sou profundo
admirador das qualidades excelsas que exornam a personalidade de V. Ex.•
Q.uero deixar aqui não só no meu nome pessoal como, também, devidamente
autorizado pela direção, no do PSP, os votos de que a missão de V. Ex.•- que
considero desdobramento do mandato a V. Ex.• outorgado pelo povo- venha a
ser coberta de pleno êxito. Aliás, de antemão sabemos que isso acontecerá,
dadas as qualidades que credenciam a V. Ex.• para tão elevado posto para o
qual, em boa hora, foi o Presidente da República chamar V. Ex.•

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço aV. Ex.• o honroso aparte
que acabou de proferir. Não só o agradeço por partir de V. Ex.~ um dos nossos
mais brilhantes e conceituados colegas e jurista cuja fibra tive oportunidade de
conhecer mais de peno na Comissão de justiça, como por falar V. Ex.• em nome
do glorioso Partido Social Progressista.
O Sr. Bezerra Leite - Sr; Presidente, a Câmara ouviu, até agora, com
admiração e respeito pela cultura de V. Ex. a, a sua magistral aula. Destoou nesta
Casa o apane do Deputado Edilson Távora. S. Ex. •tem uma opinião e nós todos
respeitamos as opiniões alheias. Mas S. Ex.• foi injusto em suas afirmativas. Em
nome do Partido Trabalhista Brasileiro, em nome de Pernambuco, que
conhece V. Ex.• e a trajetória politica de V. Ex.•, aqui estou para um
depoimento. V. Ex.• sempre foi coerente, sempre foi leal aos princtpios
trabalhistas e às programáticas do nosso panido. Se o Presidentejânio Q.uadros
foi colhê-lo nas hostes do nosso partido para entregar a V, Ex. a essa investidura
nas Nações Unidas, fê-lo porque sentiu que V. Ex.• interpretaria na ONU o
pensamento do Partido Trabalhista Brasileiro, do qual \\,lx.a não se vai afastar
quando no exterior, pensamento que V~ Ex.• vai continuara sustentar. S. Ex. a
sentiu que as nossas aspirações e os postulados da nossa doutrina trabalhista
coincidiram plenamente com a politica externa que está adotando para o País.
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V. Ex.• vai para a ONU, mas não deixa esta Casa, porque vai ser naquela
Org<l!lização um legítimo representante do Congresso brasileiro.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito agradecido a V. Ex.•. As
palavras de V. Ex.• tocam-me, profundamente. Partem de um companheiro e
de um amigo, e V. Ex.• dá-me a honra de a elas associar o pensamento do Partido
Trabalhista Brasileiro, de Pernambuco.

O Sr. Yukishigue Tamura- Desejo, neste momento, congratular-me com
o Sr. Presidente da República por escolher a figura de V. Ex. a para representar o
povo brasileiro na Organização das Nações Unidas. Acostumei-me a admirar V.
Ex.• não apenas pela soa bilhante inteligência, pela sua força indômita, pela
vontade de vencer, mas, sobretudo, pelos sentimentos que exornam sua
personalidade. Descobri em V. Ex. a o sentimento intelectual de amor à
verdade, não somente o amor à verdade cientifica, tantas vezes demonstrado na
tribuna e nas comissões, mas, também, o amor à verdade revelada, pois sei que
V. Ex.• é um cristão convicto. Acostumei-me a admirar em V. Ex.• o sentimento
moral de amor ao bem, não apenas ao bem espiritual, mas também ao bem
social. Acostumei-me a admirar em V. Ex.• o sentimento estético, de amor ao
belo, ao belo literário, tantas vezes encantando o plenário da Câmara e da
Nação. Acostumei-me a admirar em V. Ex.• o sentimento dvico de amor à
Pátria, à cidade, à familia. Acostumei-me a admirar o sentimento de amor à
ordem juridica, à ordem positiva que V. Ex. a tão bem conhece, tão bem ensina e
tão bem pratica, sobretudo à ordem juridica natural e à ordem jurldica divina.
Acostumei-me a admirar em V. Ex.• o sentimento politico de amor ao regime
democrático, ao respeito aos direitos fundamentais do homem, ao respeito à
justiça social, mas, sobretudo, Sr. Professor ;San Tiago Dantas, acostumei-me a
admirar em V. Ex.• esse sentimento religioso do amor a Deus e de amor à
humanidade. V. Ex.• é hoje uma estrela brilhante na constelação de valores da
politica nacional, mas certamente será uma grande estrela na constelação dos
valores politicos na ONU, e terâ, com esta estrela, sobressafdo entre os
demais colegas, daquela Casa, mas sobretudo terá energia e amor suficientes
para defender as causas em prol da paz e do progresso da humanidade. Q.uero
neste momento tributar-lhe toda a minha homenagem sincera, fazendo votos
de que V. Ex.• seja feliz na missão que o levará à ONU, onde certamente
contribuirá para a paz e a prosperidade do mundo em que vivemos.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço a V. Ex.• o honroso aparte
com que acaba de distinguir-me.
.)

O Sr. Adautl):ardoso - Sr. Deputado, como Vice- Uder do Bloco da
Minoria venho repetiraquilo que em meu nome pessoal já lhe tinha expressado
quando recebi a noticia da sua investidura no alto cargo de Embaixador do
Brasil junto às Nações Unidas. Repito, em nome desse bloco que vê V. Ex.•
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partir e privar esta Casa da sua colaboraçlo, da .sua lucidez, da sua cultura e da
sua generosidade, que as nossas divergências partidárias nio abrem entre nós e
V. Ex. a uma trincheira tio funda nem tio altas montanhas que nos permitam
discernir o seu me.-ccimento e as qualidades decolabonçlo qtae uín homem da
sua estirpe poderá trazer aos superiores interesses dei) BrasiL O nosso<partidÓ foi
tirar das fileiras do PTB o seu candidato à Presidência da: llepública:·O nosso
partido, a UnilO Democrática Nacional, e: o Partido Libertador, que nos• honra
constituindo conosco o Bloco da Minoria, nlo entendem que a Oliapúb•
que a administra.çlo do Pais deva constituir monopólio 'seu. Anta e .ao CCJntrário,
o nosso esforço, o nosso afl é o de que o Pr~idente da~lica, que imlris
buscar em outros quadros. partidários, consiga .realizar, a súa extraordinárià
missão, consiga levar a cabo o seu penosô esforço ele. redençlo do Pàls- tom a
ajuda, com a colaboração de todos os homens capazes de quaisquer que sejam
os acampamentos partidários em que se encontrem. É,; poit, cm nome desses
sentimentos que saúdo V. Ex. a e lhe dou, com u~xpresdo,do nosso pesar pela
sua partida, o nosso regozijo e alegria por vê-lo integrado na missão do Governo
jlnio Q.uadros. (Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço ao nobre Deputado Adauto
Cardoso o aparte com que me honrou e transmito, por intermédio de S. Ex. a, os
meus agradecimentos âo Bloco da Minoria, à gloriosa União Democrática
Nacional e ao glorioso Partido Libertador, que o :integram..

o Sr. Osm,ar Cunhll - Não podem também, nesta o,pc;m~i.dad~
Deputado San Tiago Dantas, deixar de trazer uma palavra de tristeza,e outra
de alegria. De tristeza, naturalmente, porque o Congresso Nacional vai-se
privar da personalidade, da int.eUgência e, sobretudo. da. cultura juridica de V.
Ex. a, que tanto honra esta Casa, como honra ol)ir~to brasil~iro. A pala,vra,de
alegria, porqu~ a designação de V. Ex. a foi um ato. de rcm.~ento d() pléri~
e a oportunidade p~ o Brasil de mandar, de fato.. à.Organi~ d~ ~~
Unidas homem que representa o.pensam~nto da lll~Oria do po~o brasileirc;»,
co~ecedor do dcsm~ social. que alcan~ neste, in$tante a ~qr' parte ~
nações do mundo. Did a nossa pala-yradealegriaedç,~~~s P.eloàto dp
Sr. Presidente da República, que sqube escolher o primus. inter pares, çap~.d~
neste momento, representar a cul~ o pensamento, a alma e, $0bretudo, a
sensibilidade do povo brasileiro.
O SR. SAN TIAGO
generoso aparte de V. Ex.a.

DANTAS - Agradeço, muito honrado, o

O Sr. Vasconcellos Torres~ Deputado San TiagO Dantas, aoSenadocabe;
por dispositivo regimental, opinar sobre a escolha de embaixadores. A Clrrtará
nio tem essa faculdade, mas se vê agora que, extra-regimentalmente, V. Ex.•
está tendo seu nome aprovado·por todos ·os representantes do povo de todas as
correntes partidárias.
·
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O Sr. Padre Vuligal- Q..ue se sentem honradas.

O Sr. Vasconcellos Torres- A nomeação de V. Ex.• chega até àCâmara dos
Deputados. Não me quero alongar, porque sei que o tempo de V. Ex.• seria
curto se tivesse de ouvir a manifestação de todos aqueles que querem
homenageá·lo neste instante. Acho que cada um de nós está falando, tanto
quanto possivel, por todos. É o que quero fazer justamente, lembrando frase do
Deputado Carlos Lacerda quando V. Ex. • assomava pela primeira vez à nibuna
do então Palácio ,Tiradentes. Dizia o honrado Governador do Estado da
Guanabara: "Deputado San Tiago Dantas, V. Ex.• traz para esta Casa o eco da
Universidade". Eu queria reproduzir esta frase, dizendo que V. Ex. a vai levar o
eco da Universidade para as Nações Unidas, o eco que representa aquele
sentimento dos seus colegas que, sendo seus companheiros, o admiram e
felicitam o Presidente da República pelo ato oponunfssimo de sua designaçlo
para Embaixador do Brasil junto à ONU.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito agradeço a V. Ex.• por essas
generosas palavras.
O Sr. Alde Sampaio- V. Ex.• me concede um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilh) - Devd fazer, nesta altura, com
licença do orador, uma advenência. Devemos passar, às 11 h80m, à
matéria constante da Ordem do Dia, e o nobre orador ainda não pôde
encaminhar a ultimação de sua brilhante oração.
O Sr. Alde Sampaio- Sr. Deputado e amigo San Thiago Dantas, vejo, na
nomeação de V. Ex.•, a reprodução de um fato histórico que tem sido realmente
pouco seguido nesta República brasileira, no grau que no momento atinge. O
Brasil foi conhecido no exterior, aos tempos da Monarquia, pela figura excelsa
de seu Imperador. Era citá.do grandemente e até um romancista como Paul
Bourget, não afeito às coisas politicas, num de seus romances, ref~se à figura
do grande Imperador Pedro II. Depois, Joaquim Nabuco, representando o
Brasil nos Estados Unidos; e sua figura se constituiu no sfmbolo da grandeza do
Brasil. (Muito bem.) Agora, V. Ex. • vai repetir este ato que tem sido repetido por
alguns outros além desses dois citados. V. Ex.•, agora, representa positivamente
o segundo Nabuco da República dos Estados Unidos do Brasil. (Palmas.)

O SR. SAN TIAGO DANTAS- V. Ex.• leva a generosidade de seu
aparte a um ponto que me confunde. Agradeço, entretanto, a V. Ex.•, porque
vejo nessas palavras muito mais a tradução da velha amjzade que nos une.
O Sr. Maunciojoppert- O meu partido já se manifestou, pela voz de seu
grande lfder, Adauto Cardoso. Estou aqui como um velho amigo de V. Ex.•, um
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seu admirador; um homem que sabe que V, Ex.~ honra a cultura e a inteligência
brasileira. Não sei que entendimentos V. Ex.a teve com o Sr. Presidente da
República, mas tenho a ceneza de que a escolha foi muito feliz e que V. Ex. a há
de sair-se bem, porque colocará o Brasil acima de todas as competições
panidárias. Minhas felicitações. (Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado a V. Ex.•.
Sr. Presidente, como dizia. a linha .internacional do Brasil tem tido o
privilégio de não conhecer soluções de continuidade. A politica que praticamos
na República foi um prolongamento da que vínhamos praticando no Império.
E, se considerarmos a fase mais próxima de nossa história republicana, veremos
que a nossa conduta internacional avança de etapa em etapa, através de um
processo lento, mas seguro, de ampliação e de amadurecimento.
A linha politica do Presidente da República, ao procurar situar o Pais rio
plano internacional numa posição de independência plena, que o possa levar
sempre à consideração dominante do interesse nacional e ao serviço da causa da
paz, deita suas raizes próximas naquela ampliação das nossas responsabilidades verificadas no Governo,,anterior, do Sr. Juscelino Kubitschek. Desde
então temos vivido com a noção perfeita de que o processo da nossa
emancipação econõmica vai reclamar, para financiá-lo, uma ampliação tão
considerável do$ ~ossos. mercados externos, vai exigir que alarguemos de tal
maneira as nossas áreas de intercâmbio, que não nos podemos omitir na
conquista de nenhum mercado, que ~;$> podexnos ficar privados do contato
com nenhum povo e precisamos levar a defesa dos nossos interesses e a
presença da nossa politica a todas as regiões do mundo.
O Governo anterior deixara claro o desejo de romper um isolamento
passageiro a que nos condenaremos enviando missões especiais às áreas
socialistas do mundo para conhecer as possibilidades práticas que ali se nos
deparavam. (Palmas.) O Governo anterior afirmou, inúmeras vezes, e em
episódios que se desdobraram d~te de nós; ess.es mesmos prindpios que hoje
estamos vendo agigantados pelo .aspecto mais _critico assumido por cenas
contradições internacionais. ·
E, no que me diz respeito, Sr. Presidente, nada me poderia identificar
mais completamente com uma missão polipca na área externa do que a
obediência que,devo ao programado meu partido, unanimemente aprovado
na Convenção ~acional, que realizamos em 1.0 de Illaio de 1959. Q.uero pedir
licença à Câmara para incoíporar ao meu .discurso os cinco itens dedicados à
política externa. que representam, neste pa.nicular, as diretri~es observadas
pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Re~. esse ~o~ento,. que a ação politiça
do Partido Trabalhista Brasileiro obçdea;rá às seguintes diretrizes e bases:
POLÍTICA ·EXT~RNA
1 -Relações djplomáticas e intercâmbio comercial e cultural com
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todos os povos. Reformulação e aprimoramento do pan-americanismo, visando a eliminar as causas do pauperismo e do subdesenvolvimento continentais;
2- Repúdio à guerra, às competições armamentistas, ao emprego
das armas de extennfnio indiscriminado e às experihlcias atOmicas
e termonucleares para fins bélicos;
3 - Luta contra o imperialismo e o colonialismo e condenação a
todas as formas de agressão, intervenção e pressão econômica;
4"""" Livre determinação dos povos na escolha dos seus dirigentes e
de suas formas de governo; e
5 - Arbitragem nos lidgios e confliros internacionais.
É dentro destas diretrizes, Sr. Presidente, que a ação politica externa do
Governo brasileiro presentemente se situa, como· depreendemos das palavras
contidas no capitulo IV da Mensagem do Presidente da República ao Congresso
Nacional no infcio da presente sessão legislativa. Af estão repetidas, mutatis
mutandis e adaptadas aos problemas do dia e às circunstâncias da hora presente,
estas mesmas diretrizes e bases. De sorte que, na verdade, ao ingressar na
politica externa do Pafs, como representante do Governo, como representante
da nossa Pátria, não preciso afastar-me nem uma virgula, da politica externa do
Governo passado, que apoiei (palmas), e, muito menos, daqueles prindpios
programáticos do trabalhismo, que eu mesmo tive oportunidade de ajudar a
incorporar ao nosso programa, na memorável Convenção de 1.0 de maio.
(Palmas.)

O Sr. Fernando Santana- Permite V. Ex; à um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com muito prazer.
O Sr. Fernando Santana- Nobre Deputado San Tiago Dantas, nesta

altura do discurso de V. Ex.a quero, falando pelos meus companheiros de
bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, diEer a V. Ex.a que, em nome do
programa desse partido, estamos certos de que V. Ex.a, na Organização das
Nações Unidas, irá tirar todas as conseqüências práticas daqueles postulados
programáticos que inscrevemos na Convenção de 1. 0 de maio de 1959, da qual
V. Ex.a participou. Tam~m o humilde orador que o aparteia neste instante
fez parte dela e defendêu, em toda linha, a inscrição, no programa de nosso
partido, dos intens que V. Ex. a acaba de ler para o Plenário da Casa. Leve V. Ex. a
para a ONU a defesa desses prindpios, que estará defendendo, não só os
interesses da Pátria, como os interesses maiores de toda a humanidade. (Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado a V. Ex. a. Quero
acrescentar ainda, Sr. Presidente, que, nas grandes antinomias do mundo
moderno que se debatem na pena internacional, a posição do Brasil está, por
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assim dizer, predeterminada. n1o apenas por prindpios programáticos, n1o
apenas por uma tradição diplomática observada pela nossa Secretaria de
Estado, mas pela própria indole de nosso povo, pela própria constância de
nossas aspirações comuns e pelo. sentido da posição histórica em que nos
encontramos em face das demais comunidades.
Assim é. que a nossa posição anticolonialista n1o pode deixar de ser a
tradução, clara e insofismável, de uma solidariedade que l1os une a todos os
povos em luta pela sua independência politica e pela sua emancipação
econômica. Nesta posição nos mantivemos, ininterruptamente, mesmo nas
Nações V nidas, até 1956, apesar das causas que nos afastaram momentaneamente, em certas oportunidades, de exercer o nosso voto de acordo com aquela
linha tradicionalmente observada. e nada mais representaram do que uma
conjuntura diplomática a que também devfamos respeito, sem que significasse
uma mudança de atitude em face da causa dos povos nlo-autônomos. Pelo
contrário. Participamos, como povo. desta convicção, hoje comum à consciência moderna, de que não é possível mais sustentar a tese, tão cara aos
colonialistas e reacionários, de todos os tempos, de que os povos, primeiro.
precisam desenvolver-se, para, depois, obter a independência. Sabemos que é
exatamente o oposto disto o que a História nos ensina e o bom senso nos
aconselha; Só os povos que se tornam independentes conseguem desenvolver~
se. Entre a independência e o desenvolVimento existe algo de paradoxal,
porque é indispensável, primeiro, colocar-se um povo na plena disposição de
seu próprio destino e da livre escolha de seus caminhos, para depois encontrar,
não raro ao preço de pesados sacrificios, os rumos de sua emancipação
econõmica e de seu amadurecimento cultural.
Ouço o nobre Deputado Manoel Almeida.
O Sr. Manoel Almeida- Nobre e ilustre Deputado, a voz que V. Ex. a ouve
neste momento é a voz das barrancas do São Francisco. Trago aqui a palavra dos
nossos irmãos da vasta área subdesenvolvida sanfranciscana. Trago a lembrança a V. Ex. a da sua Pirapora, onde teve sua meninice. Trago a lembrança
daquelas planuras, daquele vale maravilhoso. daquela região que muito
necessita do seu .esforço na nobre missão, no cargo elevado p<lfa o qual é
convidado. Nós, neste instante, pensamos que V. Ex.•, longe da idéia de estar
deixando uma trincheira, está passando para um posto de maior responsabilidade.
O Sr. Padre Vidigal- Muito bem!

O Sr. Manoel Almeida- Não trai sua misslo quem deixa de ser generalcomandante de uma divisão para ser marechal-em-chefe, para conduzir, para
dar a palavra de ordem, do altiplano de onde é possível v.er, assinalar e lutar pela
solução dos graves problemas que afligem a humanidade; de onde se pode
empenhar, também, laborando. em beneftcio do nosso querido Brasil. As
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nossas homenagens, as homenagens do Vale do São Francisco, das nossas
cidades ribeirinhas, daquele rio que foi objeto da sua admiração e de seu
encanto, em sua fase de infância. Deixo meus votos, também, para que o Brasil
tenha em V. Ex.•, no alto posto para o qual foi distinguido, um dos maiores
estadistas de todos os tempos, confirmando a opinião geral desta Câmara, este
consenso unânime da Nação brasileira, a opinião deste seu modesto admirador. (Muito bem. Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Receba, nobre Deputado Manoel
Almeida, meu abraço fraterno, esta solidariedade de todo o coração, que nos
une, em tomo da evocação desses lugares a que servimos e que tanto amamos.
O Sr. Plinio Salgado- Permita-me, nobre Deputado San Tiago Dantas,
neste momento, sinta particular emoção, porquanto as nossas ligações vêm de
longo tempo. juntos desde a Livraria Católica, no Rio de janeiro, e depois nas
reuniões que fizemos em casa de Osvaldo Aranha, quando planejamos
organizar o Movimento Integralista Brasileiro, V. Ex.• era dos valores jovens
mais brilhantes e de mais extraordinária cultura, para sua idade: pelo que
juntos fomos dirigir um jornal em São Paulo, A Razão, que, por um dos
equivocos os quais ontem mencionei, defendendo o interesse de São Paulo, não
foi compreendido por aqueles que empunhavam a bandeira separatista, e se viu
empastelado e incendiado. Separamo-nos em São Paulo. Posteriormente, em
lutas contínuas pelo bem do Brasil, V. Ex.• era daqueles que comigo
comungavam a doutrina que, absolutamente, não co-participava das idéias
fascistas e nazistas, mas que desejava para o B~il uma democracia orgânica,
baseada nos prindpios cristãos da nacionalidade e nos interesses supremos da
Pátria.

O Sr. Padre Vidigal-- Muito bem, Sr. Deputado.
O Sr. Plínio Salgado - Acompanhei sua carreira com o maior enlevo,
enlevo mesmo de um pai para um filho, porque sempre o admirei e sempre vi
na sua cultura geral e na particularizada cultura jurldica um dos valores mais
brilhantes da Pátria. Neste instante em que V. Ex.• vai desempenhar alto papel
em nome do Brasil, na ONU, não posso deixar de congratular• me com o gesto
do Governo, escolhendo, independentemente de partidos, um autêntico valor
desta Câmara e autêntico 'lalor do Brasil. (Muito bem.) Mas quero pedir a V. Ex.•
que, na ONU, pugnando pelo anticolonialismo, nlo se esqueça dos gritos
dolorosos da Ucrânia, que, desde 1918, se levantou em armas para manter a sua
independência, já evidente, patente, e reconhecida muito anteriormente na
História, com a República dos Cossacos, e depois reconhecida por todos os
pafses, inclusive, pela Rússia Soviética.
O Sr. Padre Vidigal - ·O grito da Hungria.
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O Sr. Plínio Salgat:W- Essa nação tem gemido e lutado, em guerrilhas nas
florestas, por sua independência. Ainda agora, enviou à O NU manifesto. que já
li, pedindo a interferência desse órgão internacional, para libertá-la do
escravizante colonialismo, do pior dos colonialismos. mantido· pelas armas
contra uma nação! (Muito bem.) Geme, não apenas a Ucrânia, mas também
outros pai ses, como a Hungria. Nessa nação, foi levado ao poder por coligação
partidária dos democratas cristãos com os comunistas, o Presidente Nagy,
depois de derrubá-lo para implantação da ditadurajanos Kadar. Este homem
representa hoje um dtere da Rússia, um governo ''Q.uisling", como se
c.hamavam, no tempo de guerra, os governos alemães implantados nas diversas
nações. Escutamos, aqui, os gemidos da Hungria, quando se combate o
colonialismo, se defende a independência dos povos; como permitir que a
grande Eurásia continue dominada pelo pior dos totalitarismos do mundo, que
jamais existiu, que bebeu os ensinamentos não apenas da doutrina de Marx,
mas dos novos processos de Lenine, e que se inspirou na doutrina de Hitler?
Não podemos ver, sem dor de coração, a desgraça de todos estes países,. muitos
dos quais, sob o nome de repúblicas populares, ··estão sobordinados ao
Ministério do Comércio Exterior da Rússia, sem liberdade econõmica e, mais
ainda, sem liberdade politica em cujo território todos os pruridos de nacionalismo são abafados imediatamente por uma ditadura prepotente. (Muito bem.)
Eminente Deputado San Thiago Dan tas, meu amigo de velhos tempos, a quem
estimo, admiro e considero uma das maiores culturas do Brasil. olhe para
aquelas nações escravizadas e veja o problema do colonialismo, não apenas no
Ocidente, porque o pior dos colonialismos é o que existe na imensa Eurásia,
dominada pelo totalitarismo soviético. (Muito bem. Palmas prolongadas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Nobre Deputado Plinio Salgado, V.
Ex. a evocou a época da nossa mocidade, em que iniciei os primeiros passos da
vida cultural e da vida pública, e em que os nossos destinos tão intimamente se
aproximaram, primeiro no jornalismo, depois na politica.
Relembro com emoção· o tempo em que tive a honra de militar. nas
hostes da Ação Integralista Brasileira sob o comando de V. Ex.a. Nossos
caminhos políticos se afastaram .posteriormente. Na evolução de cada personalidade, nos rumos intelectuais de cada homem, há desses momentos de
convergência e de divergência Mas o que me ficou daquela época inesquedvel,
entre outros beneficias culturais de que não me esquecerei, foi a ad~iração
sincera pela probidade intelectual, pelo patriotisJilo e pelo desejo de servir que
exornam a personaliddade de V. Ex. a. (Palmas.) Sou dos que pensam, Sr. Plinio
Salgado, que o ponto em que hoje nos temos de firmar quando encaramos esta
posição em que o País se encontra, em face das demais nações do mundo, e
notadamente naquela área de confrontação e de polêmica que a Organização
das Nações Unidas, é a diferença entre neutralismo e independência. O
neutralismo é uma posição de abstenção proposital diante de blocos que se
defrontam, e que aqueles que se dizem neutros não desejam acompanhar. A
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independência é mais do que o neutralismo, porque não é sequer uma posição
comprometida com essa obrigaçãQ muitas vezes egoísta de guardar o meiotermo. A independência é, acima de tudo, aquela posição que não se curva aos
interesses de um bloco nem do outro, que não deseja ver a sua conduta
internacional predeterminada por uma aliança (muito bem; muito bem; palmas) oti
já decidida por determinadas afinidades politicas consideradas, de modo
sistemático, como irremediáveis. Na verdade, a independência é para nós uma
posição, em que só nos ligamos, só nos vinculamos, só nos predeterminamos
pela convicção democrática, fundamental ao nosso povo, pela concepção da
paz e da ordem social, que nos dispomos a defender em todos os terrenos e,
para isso tanto podemos um dia estar com um bloco, como estar com outro;
tanto fiscalizaremos os abusos e as injustiças de um como os abusos e as
injustiças de outro (muito bem; muito bem; palmas) e também, nos neutros, muitas
vezes, veremos uma posição isenta, capaz de interpretar os interesses de grande
número, como algumas vezes verificaremos algo que se limita a uma estratégia
polftica. (Muito _bem.) De sone que nossa posição, sendo independente, é muito
mais do que se fosse neutra, porque é posição só vinculada ao próprio País e que
nos permite olhar de coração limpo e cabeça alta as contendas e as rivalidades,
procurando as posições resultantes do nosso legitimo interesse nacional ou da
nossa fidelidade incondicional a esse ideal supremo da ação pública, que é a
Justiça. (Palmas.)

O Sr. Osvaldo Lima Fillw- V. Ex.• permite?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com muito prazer.

O Sr. Osvaldo Lima Filho- Sr. Deputado San Tiago Dantas, vai V. Ex.•
para o mais alto plenário do mundo representar o Brasil. Em outra oportunidade, já disse, em apane, ao nobre Deputado José Maria de Alkmim, do que
pensava acerca do aceno da providência do Sr. Presidente da República e dos
méritos incontrastáveis com que V. Ex.• assume esta alta investidura. O nobre
Deputado Fernando Santana, falando pelo nosso partido, já expressou o
pensamento coletivo. Devo, porém, acrescentar aqui as minhas congratulações
pessoais, porque vejo sobretudo na designação de V. Ex.• para representante
do Brasil na ONU, onde as últimas esperanças de paz e de sobreviY.ência da
civilização estão sendo jogadas a cada momento, vejo, na designação de V. Ex.•,
a confirmação da politica corajosa e patriótica do Sr; Presidente da República.
Convidado, no início deste ano, por S. Ex.•, lá S. Ex.• me afirmou e, por meu
intermédio, ao nosso partido, a sua decisão patriótica de realizar esta politica
independente de segurança, em consonância com os interesses reais do Brasil,
de manter relações com todos os povos e assegurar a emancipação econõmica
do Pais, e fazer valer a nossa independência, a nossa presença nos conselhos
mundiais. É possfvel que eu tenha sido mal compreendido por alguns
companheiros de partido, que, àquela época, Rio acreditavam na decisão
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presidencial. O Presidente, porém, vem cumprindo, com rara fidelidade, os
compromissos dos comidos eleitorais e a politica que anunciou. Vejo na
resignação de V. Ex. a mais uma confirmação dessa politica independente que é
a única que pode servir aos interesses do Brasil, servindo aos interesses da
preservação da paz mundial.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- O aparte de V. Ex.a enriquece meu
discurso e diz com elegãncia e precisão muitas daquelas idéias que procurei a
de incorporar.
O Sr. José Maria Alkmim - Meu nobre colega. agora que V. Ex.a está
ultimando sua oração, penso, seria oportuno pudesse trazer, depois que
ouvimos a palavra do nobre Uder da Minoria, a V. Ex.a, a segurança da
inalterada solidariedade do bloco que integramos nesta Casa, no momento em
que o eminente companheiro vai representar o País na Organização das Nações
Unidas. já tive oportunidade de afirmar a V. Ex. a o que significa para nós sua
indicação para aquele posto, mas o que ainda não tinhamos ocasião de registrar,
nesta Casa, era espetáculo politico da altura deste que V. Ex. a está proporcionando no último momento em que se despede da Câmara. Q.uero mesmo
acentuar, nobre Colega, em nome do bloco que tenho a honra de eventualmente liderar, que a oração que V. Ex. a proferiu fixou um dos momentos mais
altos da cultura politica do País (palmas) e nos dá,por igual,- a certeza de que as
responsabilidades que pesam sobre V. Ex.a estão perfeitamente ajustadas às
suas possibilidades de cultura e ao 'Seu patriotismo. Q.ueira V. Ex.a receber a
solidariedade integral do bloco que tenho até agora constitui do nesta Casa com
sua participação, com sua cultura, com seu devotamento e,sobretudo, com a sua
capacidade de mobilizar tudo o que possuimos em beneficio do País. (Muito
bem. Palmas.)

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado a V. Ex.a, nobre
Deputado José Maria Alkmim, pelas palavras proferidas e que me honram
particularmente, constituindo mesmo a partir de hoje patrimônio da minha
vida pública. Peço a V. Ex.a transmita meus agradecimentos aos seus ilustres
liderados, às forças que, nesta Casa, integram a maioria parlamentar e que com
tanto denodo e patriotismo vêm interpretando, reiterad<JS vezes, os interesses
supremos do País.
O Sr. Agnaldo Costa - Professor San Tiago Dantas, sou um dos mais
modestos colegas de V. Ex. a na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil.
Já se disse aqui, pela voz de ilustre colega, que, pela primeira vez que V. Ex. a
assomou à tribuna da ~ãmara levava para ali a palavra da Universidade.
Realmente, é o que acontece agora. A palavra da Universidade, principalmente,
em se tratando de V. Ex. a, é a palavra da sabedoria, a palavra da serenidade, a
palavra do equilibrio e a do Direito. Estou certo de que, agora, toda a
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Universidade do Brasil, principalmente pela sua Faculdade de Direito, pelo seu
corpo docente, pelo seu corpo discente, de todas as unidades da Universidade,
se congrega no júbilo com que aplaude a indicação de V. Ex. a para o alto posto
de representante do Brasil na Organização das Nações Unidas. (Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado, nobre Colega. Suas
palavras me trazem a evocação da nossa cara Congregação da Faculdade
Nacional de Direito, à qual peço apresente, também, minhas despedidas.
Sr. Presidente, gostaria de terminar este discurso sobre a posição
internacional do Pais, notadamente em face da Organização das Nações
Unidas, com a leitura de um tópico da Mensagem presidencial.
Acredito que estas palavras, pela sua atitude, e, sobretudo, pelo sentido
abrangente com que envolvem as diferentes posições particulares do Pais, dirão
melhor do que quaisquer outras considerações minhas, o que me parece ser
aquele penhor de garantia da nossa posição internacional, que a Cãmara tem
desejo de conhecer, no momento em que nos encaminhamos para a XVI.a
Assembléia.
Diz a Mensagem:
"Nascido o Brasil de uma corrente histórica profundamente
cristã. tendo evoluído em torno de ideais democráticos que vão
agora cada vez mais profundamente marcando sua maneira de ser,
somos membros natos do mundo livre e jamais perdemos consciência desta circunstãncia. Pelo contrário, mais claramente do que
nunca, vemos hoje a responsabilidade que nos cabe, o que de
essencial há a defender e a situação favorável em que se encontra o
Brasil pára exercer sua ação pelo exemplo e pela honestidade de
propósitos. Essa noção mais clara de nossas possibilidades e
responsabilidades levou o Governo a assumir uma posição internacional e mais afirmativa e independente, sem desconhecer
compromissos assumidos.
A posição ideológica do Brasil é ocidental e não variará'.' (Palmas.)
Sr. Presidente, gostaria que estas minhas últimas palavras proferidas no
recinto desta Casa, que aprendi a amar e a admirar, não se limitassem apenas ao
exame das questões de política externa, para as quais agora se voltam as minhas
responsabilidades.
Esta despedida, eu não a imaginara bem assim. O que desejava trazer
aos meus ilustres colegas era também muito das inquietações que aqui temos
compartilhado e sobretudo um depoimento sincero desta minha curta, mas
intensa experiência parlamentar. Conheço as inquietações e os problemas que
vivem no espírito, na consciência de cada um de nós. Todos sabemos que somos
hoje os representantes do povo nos quadros de um regime político que aspira,
através da livre manifestação do eleitorado, a diversas reformas e modificações.
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Todos sabemos que esta iilstituiçlo parlamentar, cidadela das liberdades
públicas, base fundamental à defesa da '<iemocracia e à realizaçlo dos seus
objetivos, é ela mesma Uma. instituiçl.o atingida por profundas crises, e que
essas crises sõ nlo serlo graves, s6 nlo slo irremediáveis, porque a consciblcia
delas está no espirita de cada um do~ representantes, e porque todos
unanimemente participam do sentimento de que é necessário reformar, de que
é necessário inovar, de que é necessário abrir novos caminhos, atraVés dos
quais, nlo uma idéia antiga, mas uma idéia perene consiga incessantemente
reafirmar-se. Tudo isto deveria ter sido, se tivesse conduzido essas despedidas
inteiramente a meu gosto, parte integrante das palavras que proferi.
Mas quero encerrar aqui as minhas atividades nesta legislatura dando
uma prova de obediência à instituição parlamentar que cultuamos. V. Ex. a já
está sendo mais do que benevolente, está sendo carinhoso para comigo, em
atrasar ilimitadamente a hora em que os nossos trabalhos devem passar à
Ordem do Dia. Nlo deve, portanto, retardar por mais tempo o cumprimento
deste dever regimental. Q.uero apenas, Sr. Presidente, despedir-me de maneira
mais especial desta Casa e dos ilustres representantes do povo que aqui têm
assento: em primeiro lugar de V. Ex. a, que aprendi a respeitar e admirar no alto
desempenho que, dessa Cátedra presidencial, dá ao seu cargo, intérprete fiel e
rigido do Regimento Interno, condição única para que os trabalhos parlamentares se possam processar frutuosamente ljJalmas ). Q.uero apresentar
minhas despedidas aos nobres lideres do Bloco da Maioria e do Bloco da
Minoria, ao eminente Deputado José Maria Alkmim, ao eminente Deputado
Pedro Aleixo e ao Deputado Nestor Duarte, que o substituiu durante seu último
impedimento, representando nesses dois parlamentares, que falam pelos dois
mais vastos agrupamentos de forças, constituidos dentro da Câmara dos
Deputados a magnífica afirmação de patriotismo e de espirita público e
algumas vezes, de sacriflcio e até de hero1smo, em que consiste o cumprimento
do dever parlamentar no Pais.
Na verdade, os que contemplam o Congresso de fora, muitas vezes
cometem erros de perspectiva. Muitos ignoram dentro destas paredes esta
efusão de espfrito público que é, na verdade, o que mantém a chama acesa, e
renova no Congresso as fontes de sua razão de ser. O que muitos não sabem é
que esse espfrito público luta contra certos defeitos, contra certas deficiências
institucionais, que comprometem, hoje, a eficiência do trabalho parlamentar e
precisam ser eliminadas, não de um dia para outro, mas através de um esforço
continuo, talvez de mais de uma Legislatura, ou de toda uma geraçlo de
parlamentares.
Mas o que aqui vi, Sr. Presidente, o que aqui testemunhei como
dedicação, patriotismo, desejo de servir, faz com que ao descer desta tribuna
me sinta muito mais confiante no futuro das nossas instituições politicas e do
regime democrático representativo, do que o era quando dei nesta Câmara os
meus primeiros passos, ainda no Palácio Tiradentes, no antigo Distrito Federal.
Não saio daqui levando desencantos, nem ressentimentos, nem rivalidade. Na
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verdade, posso dizer a V. Ex. a, posso dizer individualmente a çada um dos Srs.
Deputados, que estes três anos e pouco que vivi na Câmara, conhecendo-a de
perto e a,ssistindo-lhe ao trabalho,· foram altamente fecundos e altamente
construtivos, e que deles o que retirei foi uma confiança maior no Brasil.
Com estas palavras, Sr. Presidente, apresento a V. Ex. a e à Câmara as
minhas despedidas. (Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas. O orador é
cumprimentado.)

:
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REUNIÃO DE PUNTA DEL ESTE- O CASO DE
CUBA- MOÇÃO DE CENSURA

Como Ministro das Relações Exterim-es, San Tiago Dantas presta contas da
atuação do Brasil na 8. a Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores dos
Estados Americanos, realizada em Punta del Este, e defende-se de Moção de Censura.
Sessão de 7 de fevereiro de 1962

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilh)- Esgotado o tempo reservado ao
Pequeno Expediente. Vai-se passar ao Grande Expediente. Na forma da
comunicação anterior ao Plenário, ocupará a tribuna da Chnara o Sr. Ministro
San Tiago Dantas, que discorrerá sobre as atividades da representação
brasileira à Conferência de Punta del Este. S. Ex. a já se encontra na Casa.
Aguarda-se, apenas, sua vinda ao recinto, para lhe ser concedida a palavra, na
forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Ministro San Tiago Dantas.

l

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, Srs. Deputados,
compareço à Chnara para cumprir o dever de lhe prestar contas da atuação do
Brasil na 8.• Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores,
realizada em Punta dei Este.
Foi esse um certame internacional que empolgou a opinião pública do
Brasil e de toda a América, talvez em pane, porque os assuntos da politica
externa, hoje, se impõem à consciência dos povos, como opções decisivas para
seu próprio futuro e, em parte, também, porque, pela primeira vez, enfrentávamos, nos quadros do sistema interamericano, um problema de guerra fria,
um problema de antagonismo entre as potências democráticas do Ocidente e
aquelas que integram o chamado Bloco Comunista.
Por tudo isso, Sr. Presidente, a Chancelaria brasileira não se aproximou
da reunião de Punta dei Este sem manifestar, em primeiro lugar, às Chancelarias
dos demais Estados americanos as suas graves preocupações. Com inúmeros
dos Governos da América tivemos oportunidade de trocar correspondência.
Em contatos com os seus representantes acreditados no Rio de Janeiro,
mostramos que importância havia em preparar adequadamente essa consulta,
na qual todos sabfamos bem como entrar, mas não sabiamos como sair, tlo
grave era o problema que se ia submeter à consideração dos Estados e tão grave
o sentido das resoluções a serem tomadas. Especialmente com o Departamento
de Estado, as conversações da Chancelaria brasileira foram longas e minuciosas.
Data de 12 de novembro, do ano passado, o segundo memorando, entre o
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Ministério das Relações Exteriores e. o Departamento de Estado, por intermédio
de seu Embaixador acreditado no Rio de Janeiro. E esse memorando, que
alguém já chamou em nossa Chancelaria "memorando profético", apresentava
com clareza os problemas com que nos íamos defrontar, as dificuldades que
íamos ter de resolver, em face de uma situação politica, que a todos apaixonava
e de um sistema juridico contido em normas precisas, em prindpios bem
defmidos, que nenhum Estado americano digno .de sua própria soberania
ousaria desrespeitar.
Essas conversações resultavam todas elas de que o Brasil conceituava,
do mesmo modo que os demais Estados democráticos do hemisfério, como fato
de suma importância para esta área geográfica, o aparecimento de um regime
político instaurado por meio de um processo revolucionário, que se declarava
marxista-Ieninista e, como tal, destoava dos prindpios da democracia representativa. em que se baseia o sistema intcramericano, prindpios esses reeditados expressamente no art. 5.0 da Cana de Bogotá
Diante de uma situação destas, convinha, a nosso ver; que as Chancelarias, demoradamente, estudassem a matéria sobre que seriam chamadas a
decidir, a fim de que, só depois de decantados os seus pontos de vista, de
unificadas as suas orientações e as suas soluções, caminhassem para uma
assembléia, com a prévia certeza, ou, pelo menos, com a prévia possibilidade de
que os seus resultados seriam construtivos. Por esse motivo, poucos dias antes
de partir para Punta dei Este, tive oportunidade de reunir, no Ministério das
Relações Exteriores, os Chefes de Missão dos Estados Americanos acreditados
junto ao nosso Governo, e de manifestar-lhes, com franqueza, as nossas
apreensões, ao mesmo tempo que lhes definia, com sinceridade, a nossa
posição nacional e a nossa linha de conduta. Comparecendo hoje à Câmara
para falar da reunião de Punta dei Este, sou, entretanto, obrigado a reconhecer
que muitas dessas apreensões foram excessivas, e que embora nos tenhamos, de
fato, defrontado com grandes problemas, com dificuldades sem conta que,
sobretudo, se exteriorizaram nos grandes debates travados, dentro de cada
pais, entre as correntes políticas, entre os órgãos de imprensa, apesar de tudo
isso, repito, sou obrigado a reconhecer que a reunião de Punta dei Este revelou
entre os Estados americanos um grau de unidade de propósitos tão intimo e tão
definido que, na verdade, longe de olharmos, para esta conferência, no futuro,
como para uma reunião de resultados negativos, teremos de considerá-la uma
reunião que marcou época na formação do americanismo. Em primeiro lugar,
porque em Punta dei Este as. vinte nações democráticas deste hemisfério
reafirmaram com absoluta unidade de convicção a sua fé democrática. Todas
elas reconheceram que os prindpios democráticos estão na base da nossa
maneira regional de viver, -e que é com fundamento nesses prindpios que
teremos de promover o desenvolvimento do sistema interamericano.
A Ata de Punta dei Este contém, além disso, como primeira resolução,
um documento que não podemos deixar de considerar, em todos os seus
aspectos, transcendental. Esse documento recebeu o titulo "Ofensiva do
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Comunismo 1\aAméricai,.atina" e contém~ entm.cia,çâo deulllé\posição,~Juta
perante a ação subversiva do {;()mul}ismo intem~cio.W, p,osiçãp e~ ,q~ se
alinharam as vinte nações democráticas do. no~so 1:\eqlisféria:.
As conclusqes desse documep.to represent4ffi um. gran.pe prq~e~so
.
sobre documentos anteriores no mesmo sentido, e que pontilham a histqria~
reuniões interamericanas. Desde a IX' Cop.ferênciaJp.te.r~e.rjf1~!\.· fm 1948,
quando se aprovou a Resolução p..\132_; os,poN9S amc,riGU:ltOS t~m,aWmadoteu
propósito de lutar contra :O comu.nim.lo•
i . , :
Mas, nesse documento de Punt;a dtl Es~e,,~l;~. p,rhneira vez,.~ ~rmou
alguma coisa que peço permissão pata }er, ~is.~qui.~tt~~e~ esta{,çpqt:j.,do,uw
pensamento que merece fi(j4I':illWiiPQrado aQ"Ana,i~ d~ C1ffi~a <1..9.5 ,P~p,wados.
Diz o item 4.0 desse, documento~
·
'-;

',

'

;

"Fersuadidos de que se poQ;e e <ieve_pre!llfW.iY)·fl il}._~gr:i_9aqe 4a
revolução .democrática dos Estados ,flllleriMnos, ..ante. a .ofensjva
sul).versiva co~unis~ os·MW:i.stro~ d~ .R~~çõ~.s.. Ext;et:iores,pro.clamam os seguintes prinóp)Qs1~oliti,cos;f~w;\amqJtaÍ$;
·:
C)·. O repúdio .de medidas .n:pr.~~iv;ts q~(!•.com:o pret,C<xto 9r
isolar ou combater o comunism,o., pos:s;unJacil,\tar o aparecjmento
ou. o · fortalecimento de ,<J,outrinas e mék>Pe,s -. r.e~~ll.áti~ q~
pretendam slJprimir asidéias de progre~so ~ocW e. confundir.p;~llla
subversão comUJlista -~ org~iz!lÇões' .s,indiq~.i~ e os J;Il<>:vimenw.s
p<>:líticos e cultu~s autentiGUJlente_progressistas e dtt!Uocráti<;os~
D) A afirmação de que o comunismo não é o cam'inho par<r a
consecução do. desenvolvime~tQ ,_econômiço -~U~. supressão da
injustiça social na .t\~érica e que, pelo, contr~riP1; o regim~N.le~Q
crático_ comporta todo~ os esforço~. ~e.~ljl.~raç~o eCQnôpliÇfl_e todas
as medidas de melhoramentos e.~kprpgi:t;i,So social. s«irn·s~ri,fl~çio
dos valores fundamentai~ da J>*;~<>::a,lty;ij,ana:.·~-mjssão dQs pPvos,e
.dos Governos do .ço.ntinenre, na aw,al ,g,ração, f: pn>Qlol{er1o
desenvolvimento acelerado de suas ecop9fll~ill'• p~a elimil)al;_ a
miséria, a inju~iça, nos termos da,._ C~ca de P~w:a del~ste. . . ..
~) .~ contribuição essençial de. çaqa, pa.çã.0"americaq~J~W·ad>
esfor~ coletivo, cujo objetiv0: ~ proteger o siste~ jpt,erapterj.Ç;a,qo
conna o comunismo, é.<?.respe,ito;,qcia,.cve~_m~ ~los pireit.Q.s
humanos,. o aperfe~çoéllpento.. ~~-;iPSI,itllições. e ,prátiq.~ ,d~;m.ll9:á
ticas e aadoção de medid~ q~_rqm~~ntem, r~men~e, o iiiJPPlso
no ~ep.tido de uma_ m.udal)Ça ;~;evplm:i(mária n~ estr)l~uxas .!l(:onômicas e sociais das repúbli(;as amwi~s::,
1
. •, Tomo~se, assin_1, a, dedaração fun~ental-de ;P!.uJta dei E~. ~o
mesmo tempo uma declara&ão contra o. çor.pupi~o:e çpnu;a o ~~çipn~rjsmo.
uma declaração que reafirma a q:mf~ça de nosso.s .PQvqu\e que é s/), at~~vês da
prática da democracia repr.esentati~ e do resp«~9 ~ .pq11wa h~ .que
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poderemos encontrar o caminho do nosso desenvolvimento e da nossa integral
realização, mas que contra esses resultados se erguem o perigo do comunismo e
o perigo da distorção reacionária que, sob o pretexto de combatê-lo, apenas
. propõe uma fórmula estéril, eficaz unicamente para paralisar o progresso dos
povos.
Foi igualmente importante em Punta dei Este aquilo que se fez e aquilo
que se deixou de fazer. Q.uando aquela Conferblcia foi convocada. o que se
pressentia, o que se temia, é que instrumentos juridicos, como o Tratado
lnteramericano de Assistência Redproca,fossem submetidos a uma fórmula de
interpretação livre, capaz de transformar o nosso sistema de segurança coletiva
e de proteção mútua num autêntico instrumento de intervenção.
O Tratado do Rio de Janeiro, concebido para que os Estados
americanos se defendam conjuntamente dos riscos de um ataque armado ou de
uma agressão equivalente, consubstanciado num fato concreto, jamais foi
concebido como instrumento politico para que os Estados deste hemisfério ou
a sua organização regional· se convertam em juizes dos regimes polfticos
adotados por qualquer pais, seja pela via das eleições livres, seja pela via das
revoluções. Na verdade, a primeira condição, o primeiro requisito para nos
desenvolvermos, neste hemisfério, como uma unidade de nações independentes, que perseguem, pelos caminhos do progressq o seu próprio aperfeiçoamento democritico, é o respeito à soberania de cada povo (muito bem), é deixar
que cada povo resolva. pelo seu mecanismo interno de opinião pública, de
reações populares de todo gênero, o problema que só a ele compete,o do seu
destino.
·
A Organização dos Estados Americanos, de que tanto nos orgulhamos,
tem sido, principalmente, depois de 1988, e da definição, em Montevidéu, do
prindpio da nlo-intervenÇio, o instrumento por excelblcia da proteção da
independblcia dos Estados. Poderiamos dizer: o instrumento da não-intervenção. O que tenúamos era ver um aparelho de segurança coletiva. feito para
ser aplicado diante de casos concretos, transformar-se num instrumento de
julgamento de regimes; e terniamos, sobretudo, porque temos todos a
consciência de que o ideal democrático que anima os povos do nosso
hemisfério traça-nos um caminho, mas ainda estamos longe de atingir o seu
termo. Diariamente os Estados americanos se vêem expostos ao colapso,
felizmente temporário, d~ suas instituições democráticas. Constantemente, a
sombra dos regimes de exceção paira sobre a existência dos povos livres.
Constantemente, a ameilÇa das ditaduras, armadas ou desarmadas, contraria o
sentido de evolução democrática em que estamos empenhados. E nada seria
mais perigoso para a .··independência dos povos deste hemisfério, nada
estenderia uma sombra mais aterradora sobre o futuro das nossas soberanias,
do que uma decisão coletiva pela qual se constituisse um organismo regional
em juiz, árbitro e perito da natureza democritica dos regimes que praticamos e
que abrisse definitivamente a porta para a intervenção, sob o signo do
consentimento coletivó. Era esse o receio que animava todas as Chancelarias
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responsáveis deste continente, ao se aproximarem de Punta dei Este, onde
tinham ceneza de encontrar um problema, mas temiam por igual problema e a
sua solução.
Neste sentido, Sr. Presidente, Srs. Deputâdos, é que noS' devemos
rejubilar, neste momento, de que Punta del Esre tenha sido, realmente, uma
vitória. Foi a vitória inconteste do prindpio da não-intervenção. Os ESt:adbs
americanos ali se reuniram sob a pressão do mais grave'desafiojá lançado às
instituições democráticas do nosso hemisfério. E a resposta dada, a solução
alcançada, a ata redigida, significam uma reafirmação pererriptória da confiança de todos neste prinápio a cuja sombra hão de prosperar as instituições
democráticas do nosso hemisfério.
Em Ponta del Este não foram propostas sequer sahÇões militares éontra
o regime cubano. Fosse qual fosse esse regime, essas sâil(()es militares não
chegaram a ser propostas, nem formuladas por ninguém. Pfopuseram-se, com
fundamento na interpretação tivre e abusiva do Tràtado do Rio, sanções
econõmicas e ruptura das relações diplomáticas. Mesmo entre nós, na nossa
imprenSa, vozes, algumas delas as mais autorizadas, pronunciaram-se, antes do
início da consulta, pelo cabimento desses remédios. Mas constituiu uma vitória
da democracia e da causa da independência americana o momento das
votações, no penúltimo dia daquele cename, quando os Estados que haviam
proposto tais sanções solicitaram a retitàda dos projetas que haviam apresentado. Não necessitou, por isso, a Conferência de Punta del Este manifestar+ se
sobre as aplicações abusivas do Tratado do Rio, tA.o fone,· tão poderoso,· tão
significativo foi o impulso da defesa de um prindpio que é porventura a pedra
angular sobre que se levanta a nossa comunidade de nações livres. Assim como
preservamos o prinápio da não-intervenção; assim c<>m<> o deixamos intacto
nos quadros da Organização dos Estados Americanos, assim também mostramos que a O EA sabe e pode tomar as medidas que estão ao seu àlcance, para
defender-se de um regime que contraria os seus prindpios. Por vinte votos
aprovou-se a exclusão do governo cubano daJú'nta Interamericana de Defesa,
organismo que tem a seu cargo a defesa coletiva do hemis~rio e que foí criado
por uma outra reunião de consulta.
Assim também tomaram-se medidas de caráter preventivo, inclusive
no tocante à criação de um Comitê Consultivo, ao qual poderio os governos. no
livre exerdcio de sua soberania, recorrer, se o quisetem, todas as vezes que se
defrontarem com o perigo da subversão de origem internacional. Um único
ponto restou, um único ponto constituiu-se um divisor de águas entre as
delegações que concorriam ao cename, e este ponto foi a dedução das
conseqüências cabfveis do fato de se reconhecer que, entre um regime que se
declara marxista e o sistema interamericano, existe uma incompatibilidade.
Dessa incompatibilidade ninguém duvidou.
Antes de panir para Punta del Este tive oponunidade, como disse há
pouco, de reunir, no ltamarati, os Embaixadores dos Estadosamericanosede
fazer-lhes uma explanação sobre a posição brasileira.
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Peço à Clmara dos .Deputados especial atenção para este documento,
porque ele. é importante· para que possamos medir e observar, em sua
integridade, a coerência da posição brasileira.
Essa explanação, .feita, depois de fixadas, pelo Conselho de Ministros,
sob a presidência do eminente Presidente Tancredo Neves, as diretivas que a
Delegação brasileira deveria observar na Consulta, contém rigorosamente os
pontos de vista que em Punta dei Este foram defendidos pelo Brasil.
De tudo quanto declaramos que votarlamos a favor, votamos a favor. E
tudo o que declaramos, naquela exposição, que não contaria com o nosso voto,
não contou com o nosso voto.
A Delegação brasileira inscreve a sua atitude entre esses dois limites: a
declaração prévia da sua posição internacional e o resultado do seu voto,
escrutinado no último dia da Consulta. Uma coerência perfeita uniu esses dois
momentos. E já então nesse documento em que condenávamos as sanções
militares, em que condenávamos as sanções econômicas e o rompimento das
relações diplomáticas, reconhedamos que a Organização dos Estados Americanos é uma organiZ4lÇão unida em torno de determinados prindpios e que
entre eles prima, pela sua significação e pelo seu alcance, o respeito aos
prindpios da democracia representativa, o propósito do seu cumprimento
efetivo. Mas, também, que a incompatibilidade formal existente entre esses
prindpios e aquele sistema não fora vertida, em 1948, por ocasião da aprovação
da Carta de Bogo~ para os próprios estatutos da Organização. Há organismos
internacionais que consagram em seus estatutos a norma do desligamento
compulsório dos seus membros.
O Sr. Padre Vidigal- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com muito prazer.
O Sr. Padre Vidigal- Q.uando V. Ex. a ressalta a coerência de atitudes da
Delegação brasileira em Punta dei Este, gostaria que respondesse, já não tanto à
Casa, mas à opinião pública brasileira, à pergunta formulada no Diário Carioca
de hoje: "Se não havia como expulsar Cuba da O EA, em nome do primado do
Direito sob que se abroquelou a Delegação brasileira, como pôde ela expulsar
Cuba da Junta Interamericana de Defesa, que é um órgão daquela organização?"
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Com grande prazer respondo, não
sem lamentar, meu ilustre confrade e companheiro de bancada, a quem tanto
admir~que V. Ex. a desta vez não me tenha feito, como costuma, o obséquio de
sua atenção. Acabei de dizer que a Junta Interamericana de Defesa, órgão
criado para a defesa do hemisfério, para cuidar da sua estratégia geral e coletiva,
longe de ter sido criado, nesta Carta ou em qualquer tratado internacional, foi
criado por uma resolução da 4.a Reunião de Consulta dos Ministros das
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Relações Exteriores; e tudo~ quanto uma reunião de consulta dos Ministros
das Relações Exterietes faz, uma outra reunião de consulta tem autbridade
para desfazer. Esta Carta. porém, n®re Deputado, quem a fez nlo foi uma
reunilo de consulta. Q.uem a fez foi; em primeiro lugar, uma Conferência
Interamericana, que é o mais alto poder constituinte dentro do nosso sistema, e
quem a tornou obrigatória para todos nós, quem fez com que nenhum ministro
das relações exteriores tenha o direito de transgredi-la, com interpretáÇões
levianas, foi o voto desta Ch'nára dos Deputados e do Senado Federal, ao
aprovi-la, para ratificaçlo (palmas), e bem assim, o voto de outros Congressos
do nosso hemisfério. Estamos aqui diante de uma lei e não diante de uma
decislo administrativa da Consulta. Somente porque existe essa diferença, que,
evidentemente, escaparia ao articulista a quem V. Ex.• deu a honra de uma
citaçlo, somente por esta raziO é que uma decislo era possivel e a outra era
impossível. (Muito bem.)
Pois bem, Srs. Deputados, a Carta das Nações Unidas, a Carta de Slo
Francisco, elaborada em 1945, três anos antes da Carta de Bogotã, consagrou
expressamente, nos seus primeiros artigos, o mecanismo através do qual se
elimina um Estado-membro compulsoriamente. A Carta da Organizaçlo dos
Estados Americanos não consagrou nenhuma norma desse gênero. Q.ue
responde, para casos desses, o Direito Int~acional? Nlo é assunto que se
tenha descoberto em Punta del Este, nlo é assunto que pudesse haver passado
despercebido aos internacionalistas, que versam, cotidianamente, essa matéria.
O que se declarou, o que se disse, o que se repete, sem voz dissonante, é que,
quando o pacto constitutivo de uma organizaçlo nlo contém norma para
exclusão de um dos seus membros, o meio de exclui-lo é a reforma do pacto
constitutivo da organizaçlo. Parece que não é diferente, na matéria dos
contratos. A forma que temos de excluir um sócio, quando especialmente a não
prevemos, é também uma reforma do contrato social, embora nas questões de
direito privado possamos sempre inscrever as normas convencionais no âmbito
mais largo de uma lei. Mas em matéria internacional, onde nenhuma
interpretaçlo ampliativa se permite, onde tudo com que os Estados não
concordaram em limitar fica reservado à área exclusiva de sua soberania, em
Direito Internacional. o que não estiver dito na Carta tem de ser introduzido
nela pelo mecanismo de sua própria reforma. E esse mecanismo aqui está no
art 111 da Carta de Bogotá.
Q..ue cabia aos Estados americanos, se queriam agora, em face de
situaçlo nova que se apresenta, engendrar uma norma jurldica que lhes
permitisse segregar de seu seio o Estado que destoava dos prindpios básicos da
Organização? Reformar a Carta. E o processo de reforma da Carta está
estabelecido. Há órgãos competentes para fazê-lo. Só quem nlo o é,é a reunião de
consulta, porque esta, sendo uma reunilo de Ministros, uma reunilo de agentes
do Executivo, não pode introduzir,. por uma aparente via interpretativa, uma
norma nova em tratado aprovado pelo Congresso e ratificado pelo Governo dos
Estados. (Palmas.)
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Com este fundamento, com esta convicção juridica, com este pensamento formado, o Brasil e também as Delegações de mais cinco paíse~que, pela
sua população, pela imponânda da sua cultura e pela imponância da sua
economia, excedem os dois terços do mundo latino-americano, entenderam
que deviam tomar uma po$Íçio inflexfvel em defesa do Direito.
Já tem sido dito, tantas vezes, que me acanho de repetir, mas a defesa do
Direito no mundo em que vivemos, para as nações militarmente fracas e que
não dispõem de recursos, nem econômicos, nem tecnológicos, para poderem
fazer frente aos problemas de segurança, com as grandes armas nucle~es e
termonucleares da atualidade, a linha defensiva para essas nações, aquela de
onde não podem recuar, aquela onde não podem consentir que se abra uma
fissura, porque, depois dessa fissura, nada mais existe senão o desconhecido, é a
intangibilidade dos prindpios e da norrilajuridica (Muito bem.) Ai do Estado
responsável que compareça a uma: reunião internacional para homologar, com
seu voto, uma ressurreição da politica de poder! A politica de poder ainda pode
constituir, nos nossos dias, um sonho, uma aspiração dos que julgam que têm o
poder ou que talvez o tenham verdadeiramente. Mas para os Estados que
sabem que esse poder não se encontra nas suas mãos, para esses o que se impõe
é se abroquelarem nos ideais dajustiça e do respeito à ordemjuridica, única
fortaleza que resta aos que querem defender a sua própria independência e
civilizaçlo.
O Sr. Alde Sampaio- Estava-me reservando para fazer duas perguntas a
V. Ex.a, quanto à atitude que tomou em Punta dei Este e, posteriormente,
quanto à belfssima exposição que V. Ex.a vem desenvolvendo.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado.
O Sr. Alde Sampaio - Mas a questão foi provocada pelo nobre colega
Padre Vidigal. Então, eu não queria furtar-me a continuar no mesmo assunto. E
passo a dizer que V. Ex.a, tomando a atitude que tomou, pelo Brasil,
acompanhado por esses seis países que, por essa forma se orientaram, a meu
ver, prestou serviços não só a essas seis nações, mas aos próprios Estados
Unidos, país lider desta e das outras nações conjugadas nestes mesmos
prindpios democráticos, como também, vamos dizer, ao mundo. (Muito bem.)

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço a V. Ex.a essas considerações.
O Sr. Alde Sampaio - Mas uma dúvida veio a meu espírito, e já ontem
havia apresentado indicação à Câmara, para que fosse levada a V. Ex. a, como
solução para um problema internacional que me veio à consciência por uma
visita recentementefeita aos países socialistas. Havia formulado duas perguntas
que então passo a fazer. A uma,V. Ex.a, antecipadamente,já deu resposta.
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A primeira pergunta, Sr. Ministro, era esta: V. Ex.~~; em Puma del Este,
sobrepôs a todas as outras razões a norma juridica preestabelecida. Parece que é
este o ponto primordial. Q..uando numa combinação- faço entio o comentário
-.quando numa combinação alguém perde um requisito essencial, ainda que
não estipulado esse requisito, a combinação automaticamente se desfaz como
norma comum aceita por todos. Se, por exemplo, numa associação de
brasileiros, descobre-se que alguém não tinha ou não tem mais essa nacionalidade, a eliminação desse membro é automãtica. Pergunto então a V. Ex.•:
uma vez que o mundo estã dividido em dois blocos de naçé'Ses com mentalidade
em luta e com manifesta divisão politica- e acrescento agora a mesma frase que
V. Ex. a há pouco disse -,em antagonismo as nações democrãticas do Ocidente e
as que integram o Bloco Socialista, pergunto eu: a saída de um dos blocos para
entrada no outro não constitui a perda de um requisito essencial que, no caso,
seria a perda da solidariedade com o Bloco? Com a perda dessa solidariedade,
não estaria Cuba em situação de não poder compartilhar com o Bloco
Americano? A outra pergunta, Sr. Ministro, ainda correlata a esta, seria feita nos
termos que a seguir mencionarei. Mas, desde já, devo dizer que V. Ex.•
antecipou quase a resposta, afirmando que as nações fracas realmente só se
podem estabilizar ou ter segurança de sua existência com base em direitos
preestabelecidos.
A segunda, Sr. Ministro, seria ainda esta, ainda sobre a atitude de V.
Ex.•, quando determinou a prevalência da norma juridica preestabelecida
sobre todas as outras razões. Apresentei à Presidência da Câmara, para que
fosse encaminhada a V. Ex.•, sugestão para que o Brasil propusesse às outras
nações a constituição de um comitê internacional, com o objetivo de elaborar
um código de coexistência padfica. Nesta indicação mostra-se que o mundo
estã dividido em duas metades que se defrontam, com mentalidades diversas e
organizações politicas irreconciliãveis. Em Punta dei Este, V. Ex.• propôs a
formulação de normas de cqnvivência entre Cuba e as nações da América.
Tenho que isto representaria uma experiência de coexistência padfica entre
povos em regimes politico-económicos diversos. Faço, então, a pergunta a V.
Ex.•: Acha que esta experiência poderia servir de modelo para um código de
coexistência padfica entre os dois blocos em conjunto? Ou, pelo contrãrio,
entende V. Ex. a que, sem a coexistência padfica assente entre os dois blocos
como um todo, não é possível a coexistência padfica entre as panes?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço o aparte lúcido e construtivo de V. Ex.•, Sr. Deputado Alde Sampaio. Na verdade, vou pedir licença para
me deter de maneira especial na segunda parte, porque, como bem salientou V.
Ex.•, a primeira já estã praticamente contida na última pane de minha
explanação, e, desejoso de não ser demasiado longo, não quero repetir-me.
V. Ex.• apontou com clareza para o setor em que uma posição
construtiva deve ser tomada. Por isso aproveito a sugestão e o aparte de V. Ex.•,
para transitar para a fase seguinte da minha exposição em que justamente
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pretendia, depois de dizer à camara por que moúvos não votamos a medida de
exclusão que não únha assento na Carta, explicar-lhe o que oferecemos, pois
nenhuma delegação poderia, cônscia de suas responsabilidades, reconhecer a
existência de uma incompaúbilidade sem oferecer um remédio, por débil que
fosse, para superá-la.
É esse remédio que V. Ex. a lembra na segunda pergunta do aparte, com
que me honrou, e esse remédio não escapou à Delegação brasileira desejosa de
trazer para o debate internacional uma posição construtiva, uma posição que
pudesse representar a visão brasileira do problema que se entreabria, pela
primeira vez, no nosso hemisfério, quando um Estado americano se declara,
pela voz do Chefe do seu Governo, marxista-leninista, e, assim sendo, se
desalinha do número das nações democráúcas.

Aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tocamos o ponto em que a
posição politica da Delegação brasileira passa a exigir uma explanação.
Entendemos que o mundo em que vivemos não pode mais ser conceituado
como um mundo que vive as vésperas de uma guerra real. Esta concepção da
guerra fria, como simples ponto de passagem, como simples etapa da qual
transitaremos, naturalmente, para uma etapa de choque militar e guerra real,
correspondia, em primeiro lugar, a uma dificuldade que tinham os homens de
Estado de se adaptarem a uma situação nova. Correspondia, também, a uma
esperança de que, na emulação tecnológica entre o Ocidente e o Oriente, se
pudesse firmar, de um momento para outro, uma situação de tal superioridade
que um bloco pudesse condenar o outro à ceneza de uma derrota, de uma
rendição.
A evolução de nossos dias apontou-nos realidade bem diversa. Estamos
vendo, em primeiro lugar, que os progressos tecnológicos equiparam-se, que
os paises conquistam hoje vantagem num dominio, para perdê-la, rapidamente, em outro. E, sobretudo, que o poder. destruidor dos engenhos da
guerra, a panir das chamadas armas termonucleares, atingiu tais proporções,
que o desfecho militar, mesmo com a prévia segurança da vitória, foi abolido,
para qualquer das facções por um imperativo da sobrevivência. O que todos
sabem é que a guerra é, realmente, a destruição, não a destruição dos que nela
tomam pane, não a destruição de algumas cidades, de alguns exércitos ou de
alguns homens de Estado, mas a destruição maciça das populações, dos regimes,
das culturas, das convicções, das idéias e que, depois de uma guerra, nos termos
em que ela hoje se apresenta, o que existe é o nada, e de tal maneira que
podemos repetir a frase do ex-Presidente Eisenhower: "No mundo moderno,
para a paz já não existe alternativa:'
O Sr. Abel Rafael- Permita V. Ex.a Rendo homenagem à brilhante
inteligência de V. Ex. a, à sua oratória, mas peço licença para discordar da sua
dialéúca. Não é de hoje que me oponho à politica exterior do Pais, como V. Ex. a
reconhece.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Rendo minha homenagem a V. Ex. a
neste particular.
O Sr. Abel RBfael- Nas considerações que vou tecer agora, nada hã de
depreciativo a V. Ex. a, a quem muito considero, e envolvo nas apreciações o
Gabinete que V. Ex. a representa, porque V. Ex. a, mesmq acabou de dizer que
apenas cumpriu detenninações do Gabinete. Dé formà que aquilo que
verberamos, na politica exterior do Brasil, seguida pelo ltamárati e apresentada
por V. Ex.a,e que é a politica do Gabinete, é uma politica que consideramos
errada. Então, peço licença para, inicialmente, ponderai' a V. Ex.a sobre a sua
exposição, que ouvi ontem em primeira mão na televisão, em vÍdeo-teipe, aqui
em Brasília. Peço licença para estranhar que, sendo V. Ex. a um Ministro, tenha
desrespeitado o parlamentarismo, preferindo ir primeiro ao povo; através de
uma cadeia de televisão, antes de comparecer a esta Casa (muito bem}, que foi
quem lhe delegou poderes para trazer esse relatório. Se discordamos de V. Ex. a,
também o considerámos particularmente e queremos apenas discutir, porque
isso é próprio do regime representativo democrãtico.

l

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Antes que V. Ex, a prossiga no seu
aparte, quero pedir licença para responder a esse ponto de cortesia. Em
primeiro lugar, ainda em Punta del Este, pedi ao nosso eminente Presidente,
Deputado Ranieri Mazzilli, hora para fazer esta exposição perante a Câmara.
Em segundo lugar, se achei que não devia demorar por mais· tempo !.lína
explicação ao público, foi porque V. Ex; a sabe, tão bem q\léllltO todos, que
poderosas forças estão mobilizadas no País (muito bem; palmas),especialmente no
Rio de Janeiro, para promover a confusão no espirito público...
O Sr. Padre Vidigal - Q.uais são elas?

O SR. SAN TIAGO DANTAS - ... e pata desacreditar não só o nosso
governo, mas o País. (Muito bem. Palmas.) E V. Ex.a sabe também que, como
Ministro das Relações Exteriores, nada mais sou do que membro de um
Gabinete, que é uma comissão do Congresso, e, como membro de uma
comissão do Congresso, compareci a um programa de televisão para dar ao
povo a explicação que lhe devíamos.
O Sr. Padre Vuligal- V. Ex. a tem obrigação de vir a esta Casa prestar essas
contas, tem obrigação...

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illt) - Atenção! Solicito aos Srs.
Deputados que, na forma do Regimento, aguardem permissão para apartear.
Os apartes precisam ser consentidos, antes de enunciados. ·· .
O Sr. Padre Vidigal - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzillr) - Só com o consentimento do
orador.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com muito prazer estou pronto a
consentir, se o Sr. Presidente o permite, ao Sr. Deputado Padre Vidigal.

O Sr. Abel Rafael- Mas eu desejava prosseguir, porque aguardava que V.
Ex.a conclUisse seu pensamento para, sem perturbação, voltar a interrogar.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Perfeito.

O Sr. Abel Rafael - Nem a Casa nem o Brasil sabem quais são essas
forças. já um Presidente que se depôs a si mesmo falou nessas forças e, até hoje,
não sabemos quais sejam.
O Sr. Padre Vidigal- Esta é uma Casa séria e não queremos coisas aéreas.
O Sr. Abel Rafael- Não podemos ficar à mercê de tais acusações. Pedimos
a V. Ex. a que nos diga os nomes, porquanto efetivamente muita gente se opõe a
essa política, como nós. (São proferidos apartes simultâneos.)
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazúlli)- Atenção! Solicito aos nobres
colegas só apaneiem,.e ao microfone,. na forma regimental, desde que o orador o
consinta. Peço que colaborem com a Mesa na manutenção da ordem dos
· trabalhos.

O Sr. Abel Rafael- Sr. Ministro, é forma de libelo tremendo essa de na
discussão, quando se perde terreno, acusar os adversários de propósitos outros
que não aqueles verdadeiros.
É próprio de quem foge à luta.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Quem diria a V. Ex.a que ganho
terreno?

O Sr. Abel Rafael - Quem está ganhando terreno?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - O povo brasileiro, que está
mostrando sua vontade, mesmo aqueles que gostariam de vê-lo privado delas.
(Palmas.)

O Sr. Abel Rafael- Vejo camadas populares atônitas, diante da política
exterior, e os órgãos de imprensa, as associações paniculares, as associações
religiosas, protestarem contra esse tipo de politica que estamos seguindo. De
forma que não estou vendo o povo vitorioso em coisa alguma. Contesto a
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afirmação de que salmos vitoridsos da reunilo de Punta dei Este. AC!ho ·que
devemos condUzir3: discussão nos termos elevados em que vinliamos trazendo,
sem querer atribuir a quem quer que seja outros propósitos, sem querer que
haja força maior do que a do Governo que V. Ex.• representa. Eu, deputado
pequeno e de partido pequeno, nlo tenho a televisão, como V. Ex.•, para expor
um relatório; n1o tenho televislo quando falo; nlo tenho os Ministros me
ouvindo, como V. Ex.• os tem.V. Ex.• tem o poder do Governo atrãs, tem o
poder econômico, tem o poder de um grande partido- o PI'B- apoiando-o. Se
há alguém competentemente econômico insurgindo-se contra V. Ex.•, é que as
forças estlo equilibradas. De minha parte, modesto deputado por ·Minas
Gerais, que faz campanha à custa de oratória. ..
O SR. SAN TIAGO DANTAS- A quem já declarei que rendo minhas
homenagens, porque, inclusive, a faz nos quadros do seu próprio partido com
uma linha de conduta ideológica que todo o Brasil conhece de longa data.
O Sr. Abel Rafael - Obrigado pela justiça que me faz. Q.uando me
oponho à politica de V. Ex.•, não represento grupos, não represento facções,
mas apenas meu partido, minha ideologia. Represento o povo brasileiro, a
cristandade que se opõe à comunizaçlo do Brasil. Q.ueria, pois, estranhàr
também que, no próprio doromento que V. Ex. a leu.de irúcio, já assuma foros
de lin~em diplomática certo vocab.ulário comunista, em que o termo
"reacionário" é dado como sendo do inimigo, e o "progressista", que o
comunista admite apenas para aquele que adere às suas teses. Estamos vendo,
verdadeiramente, uma modificação na politica do Itamarati, e os próprios
documentos que nos são trazidos revelam essa tendência de rotular de
"reacionário" apenas aquele que reage de fato, de que acha que é um direito
seu, da democracia. Feito este reparo, devo dizer que ouvi com atenção o
argumento juridico de V. Ex.•, quando argumenta com a Cana da O~ que
não dispõe de dispositivo nenhum para a expulsio de seus membros que se
tenham afastado do convivio dos povos americanos. Mas poderiamos assim
julgar, por antinomia, como diz o Sr. Deputado ,Alde Sampaio: aquele que
perdeu a condição de pertencer a uma socied~e logicamente está exclui do.
Mas, se não era da competência da Consulta de Chanceleres, poderia, pelo
menos. ser feita recomendação a uma conferência posterior, com maiores
poderes, a fim de que se exclufsse a nação que. está, evidentemente, sendo
prejudicial aos interesses americanos. Pergunto: por que não foi tratada pelo
Itamarati essa possibilidade de recomendação a uma reunilo futura que tivesse
amplos poderes,para,entlo,expulsar definitiVamente Cuba, uma naçlo hoje
satélite da Rússia e que faz apenas agitação no continente ameriamo? Espero
que V. Ex. a me responda.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Vou fazê-lo.
Em primeiro lugar, quero dar a V. Ex.• um esclarecimento que talvez
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lh~ valha uma surpresa. ()documento que acabei de ler eapontar como um dos
melhores e mais construtivos, entre os documentos i~;~.teramericanos, foi
redigido, não pelo ltaÍnarati, mas por uma Comissão da. própria Consulta
integrada por assessores do mais alto rúvel. Compare<;eram a essa Comissão,
~tegraram-na, quatro pafses: a Venezuela, o Chile, o Brasil e os Estados
Unidos. E representou os Estados Unidos nessa Comissão, de cujos trabalhos
saiu este documento, um dos homens considerados hoje•. com razão, expoente
da cultura mundial, um dos maiores economistas do desenvolvimento, o
Professor Rostov. E este documento, no parágrafo que escandalizou V. Ex.a,
pelo uso da palavra reacionário, é da co-autoria do delegado dos Estados
Unidos, Professor Rostov. (Risos e palmas.)

O Sr. Abel Rafael- Não conheço as raizes ideológi~ do Professor Rostov
ou de quem quer que seja.
·
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Mas conhece sua condição ·de
delegado do Departamento de Estado.

O Sr. Abel Rafael- V. Ex.a sabe que no próprio Senado ameriCano tem
sido muitas vezes acusada a infiltração comunista, eXistente inclusive na
Secretaria de Estado.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- V. Ex. a treplicará minhas*spostas
em outra oportunidade. Assim como ouvi os seus apartes, vou agora responder
a eles.

O Sr. Abel Rafael- Perfeitamente, Excelência.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Pergunta-me V. Ex.• por que não foi
recomendado pelo ltamarati que se adotasse a medida de consagrar uma
reforma da Carta, a expulslo de um pais marxistá-lenmista da Organização.
Esta pergunta, nobre Deputado Abel Rafael, tem o mérito indiscutfvel
de nos recolocar no Amago da questão politica, cuja exposição eu estava
iniciando, e vou por isso pedir a V. Ex. a um pouco de paciência para que V. Ex. a
sinta integralmente a resposta no curso deste raciodnio.

O Sr. Abel Rafael- Aguardarei.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Em primeiro lugar, quero dizer a V.
Ex. a que ninguém o propôs, e talvez por uma única.razão: porque essa medida,
que importaria numa reforma da Carta de Bogotá, em vez de ser resolvida
naquele instante, pelos agentes do Poder Executivo ali reunidos, que são os
Chanceleres das nações, teria que ser resolvida, primeiro, numa conferência
interamericana; segundo, em cada Congresso, que teria de examinar e de
aprovar o novo texto da Carta.
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E talvez por isso nlo se tenha propostO tal medida, porque não pareceu
avisado, aos que' queriam imediatamente obter uma' decisão, submeter pontos
dessa importlncia ao debate dos Congressos dos piúses da América (Muitolum.)
Mas vou dizer a V. Ex. a por que o Ministério das Relações Exteriores do
Brasil não a pmpôs,e'é ai que voltamos ao âmago da questão politica Dizia eu
que, para nós, ·no mundo de hoje, o antagonismo que se delineia. entre o
Ocidente e o Oriente, entre as potênrias socialistas e as potências democráticas
ocidentais, antagonismo para o qual se cunhou a denominaçlo de guerra fria,
longe de representar uma etapa transitória da qual evoluiremos para uma
guerra real, representa um estado ·permanente de competição. Ninguém
pretende chegar à guerra. A · guerra, realmente, hoje é um fantasma da
destruição que a tôdos igualmente horroriza. E o que se pretende, ao que se visa,
o que se objetiva é; nos termos de uma comp~tiçlo ~ntre o comunismo e a
democracia, obter vitórias ·diplomáticas, realizar um· trabalho de redproca
influência e alcançar, através desse processo constante, predominância politica
Este é o qUadro do antagonismo mundial. E dentm desse antagonismo
mundial, qual tem sido a posição do Ministério das &etações Exteriores, como
intérprete da politica externa do Brasil? O Brasil tem:- se filiado, demaneiradara
e indiscudvel, ao grupo daquelas nações que consideram que devem existir
condições de convivência para que se possa travar, com seriedade e segurança, a
competição. Q.ueremos competir. Não queremos o 'iSolacionismo. Nlo queremos reC.çar tensões internacionais, tomá~ las mais exacerbadas; Não queremos
aproximar os povos do perigo de uma guerra deflagrada pelo' exagero da
tensão, num determinado ponto do panorama mundial. O· que queremos é
fazer com que a democracia possa lutar com os regimes socialistaS; que lhe
lançam o seu desafio, e possa, afinal, triunfar, pela superioridade dos seus
prindpios, pela maior adequação da sua técnica de governo, pela sua maior
capacidade de dar garantias e respeitar as necessidades básicas do homem.
(Palmas.) Esta é a posição do Governo brasileiro. O Governo brasileiro é
partidário da convivência e, dentro da convivência, para alcançá~ la, para chegar
a ela, não hesita em empregar a anna espedfica, a anna diplomática por
excelência, que é a negociação. Q.ueremos negociar...
O Sr. Abel Rafael- Veja, nobre Chanceler San Tiago Dantas, o que
ocorre no Vietnã e no Tibete. Ambos ~eguiram essa politica de convivência e,
hoje.,como estão?
Essa politica de convivência não é invenção de V. Ex.• Essa politica já
foi inaugurada por muitos outros povos, que hoje gemem sob o regime da
Rússia.
·
· ·

O SR. SAN TIAGO DANTAS - A politica que não for de convivência
é de exacerbação das tensões internacionais, que conduzem à guerra
O Sr. Abel Rafael - O que estamos é capitulando. Estamos, constantemente, capitulando.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Vou responder a V. Ex.a uma vez
mais. Não é essa, de maneira nenhuma, a linha da capitulação. A capitulação
consiste em reforçar o choque, tomá-lo mais irredudvel, criar áreas reciprocamente impenetráveis e suprimir a negociação e o contato. Pelo contrário, o
único caminho para a paz é aquele em que asseguramos condições de convivio e
de conversação, em que possamos, negociando de Estado a Estado, de regime a
regime, de ideologia a ideologia, preservar a paz dentro dos quadros de uma
sociedade constitucionalizada.

O Sr. Abel Raful- A tese de V. Ex. a seria verdadei~se as forças fossem
iguais e se os métodos fossém compadveis com a dignidade humana. Os
métodos russos, porém, têm sido métodos de opresdo, têm sido métodos de
espionagem em toda pane. têm sido métodos de inflação, têm sido métodos de
suborno. O que podemos nós, democracia desarmada, democracia de in~
centes úteis, fazer em contraposição a essa investida russa? Os povos todos estão
capitulando diante da Rússia. Estamos vendo que todos começaram bonzinhos, com essa linguagem de convivência, e um a um foram virando colônia
russa. E Cuba está ai como colônia russa. Vamos, entlo, usar de toda a boa
vontade com Cuba, de toda a condescendência~om C.uba, que está mandando
armas para o Brasil? Interpelo V. Ex. a, como Ministro das Relações Exteriores:
tem conhec~ento do que os jornais noticiam sobre a entrada de agentes
cubanos e armas estrangeiras pelo Recife, apreendidas pelo Exército ~acional,
armas essas que existem também em Goiás, segundo dizem os jornais? Estamos
conversando, na Clmara, com o Sr. Ministro das Relações Exteriores, que então
nos esclarecerá. Agora, se não é verdade, o Ministério das Relações Exteriores já
deveria ter desmentido esses jornais, e, se é verdade, S. Ex.a nos anunciará
alguma coisa em tomo disso.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Peço que V. Ex. a, sobre esse assunto,
interpele o meu colega de Gabinete que tem a seu cargo os problemas de ordem
interna. Q.uanto a mim, vou continuar a responder a V. Ex. a sobre os pontos de
politica internacional.

O Sr. Abel Rafael- Perdão! O fato está ligado à politica internacional.
O SR. SAN· TIAGO DANTAS- Vou continuar sobre o assunto da
I
politica internacional.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.zillz) - Atenção, nobre Deputado!

O Sr. Abel Rafael- Sr. Presidente, estou dentro; dos debates parlamentares.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
politica da convivência padfica, tendo como seu instrumento primordial a
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negociação, não é .~jnvençàodo Çpverno at4al do Brasil, não foi criada pc::lo
atual Govern~ ~e. Gabinete, não é uma conc,epção que possa ser considerada
nova, nem pelo Co1;1~so, nem pc::lo povo. Não é, tampouco, uma inovação do
·Governo do Pre~ente jânio Q..uadros, que tão importantes· modificações
trouxe ao campo da politica internacional. Vou pedir licença à Câmara para ler a
enunciação clara e positiva dessa politica, nos termos de um discurso
pronunciado perante as Nações Unidas: .
"Com efeito, a conviv&~cia padfica dos povos constitui um
imperativo da nossa época. O de~envolviment() das armas nucleares
fez cotn que a~erra deixasse de ser um inst~mento alternativo de
politica."
Chamo ,a,,atenção da Câmara para este periodo lapidar:

l

._

"O desenvolvimento das armas nucleares fez com que a guerra
deixasse de ser um instrumento alternativo da politica. Em face de
inadmi~sibiliçlade de soluç9es bélicas, o mun<lo se acha confrontado com.a necessidade de. ajustar, por negociações, as diferenças
que S\,lperam as nações. O cami.nho único 'em busca da solução para
os problemas do nosso tempo é a nc::gociação permanente, o
propósito de sempre nc::gociar. As Nações Unidas não são um superestado, mas, sim, a afinnação de que mundo tem que viver em estado. cop.tinuo paciente, obstinado de nc::gociação. Elas são o
I.IleCanismo que oferece máximas oponunidades para encontros
e linhas d~ C()mpromisso. Se é ceJ1o que esse processo de nc::gociação
envolve o permanente risco do impasse, não é menos verdade ser a
única forma .pela qual ainda poderão encontrar soluções que
assegJ.Jrem a sobrevivência da hUlllanidade."

o

as

Srs. Deputaçlos, não se pQde dizer mais nem melhor. É a politica
externa do Brasil...
O Sr. Abel Rafae,l - Q..uem proferiu

~sse

discurso?

O SR. ,SAN TIAGO DANTAS - ... afirmada no Governo do
Presidente j uscelino Kubitschek pe~o ·Chanceler Horácio Lafer.
O Sr. Abel Rafael- Esse discurso é mais antigo, Excelência, porque foi
proferido no Foro Romano, por aqueles que defendiam a convivência com
Canago. Era o espírito mercantilista da nc::gociação que já operava em Cartago.
O SR. SAN,, TIAGO . DANTAS- Não, J?.Obre Deputado: é a politica do
Brasil, a polítiçada paz, a politica da negociação, a politica do entendimento,
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definida em termos perfeit~s. nesta manifestaçâo de Um dos grandes chanceleres que têm honrado o Itamarati, perante a 15';a Assembl~ia das NaçÕes
Unidas. Dessa politica, o Brasil não ,pretende, rio atual GOverno, afastar-se,.
certo como está de que com ela interpreta a vontade lieste Congresso Nacional e\
interpreta também a vontade do nosso povo.
'

O Sr.. Abel Rafael - Isto eu contesto, Excelência
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presiqente, a politica de
convivência, certamente, nos levaria a apresentar, pará o caso do Governo
cubano, corretivos, tentativas de soluções. Bem o disse, rio ~eu lúcido aparte, o
nobre Deputado Alde Sampaio. Mas essas t(!ntativas de solução, destinadas a
criar condições especiais de convivência para um regime que destoa dos
prindpios democráticos comuns aos demais Estados,· só poderiam ser alcançadas, não pela via proibida da intervenção, mas pela via larga e sempre aberta
da negociação.
Esta foi, realmente, a linha que o Governo ·brasileiro levou à Conferência de Punta del Este, sob a forma de uma proposta que não desejamos vazar
num projeto de resolução, mas que preferimos conter nos limites de um
discurso proferido durante o debate geral, para submetê-la às reações das
diferentes Delegações, sentir, então, em face dessas reàções, se seria aquele o
momento oportuno de formulá-la, ou se, pelo contrário, deveriamos deixá-la
enunciada para que pudesse frutificar sob mais favoráveis circunstâncias.
Não podíamos esquecer, Srs. Deputados, qué aquela era uma Conferência convocada por Estados que já haviam depositado,· na Secretaria da
Reunião, projetos sobre aplicação de sanções e que, portanto, seria temerário
que uma Delegação, em face de um dispositivo que se apresentava dessa forma,
oferecesse projeto baseado, todo ele, na id~a rb.ais limpida, na idéia mais
construtiva, na idéia mais pura, mas da qual, talvez,os debates, àquela altura,
ainda se encontrassem um pouco afastados. Ainda não havia. falado, nesse
instante, o eminente representante dos Estados únidos, o ilustre homem
público que é o Secretário de Estado Dean Rusk. Depois de seu discurso,
verificou-se que a Delegação dos Estados Unidos não endossava os propósitos
de aplicar sanç5es com base no Tratado do Rio de jàneiro, pois S. Ex. a não
mencionou tais propósitos entre as quatro metas que enunciou no seu
pronunciamento. A fórmula brasileira foi lançada em toda a sua plenitude no
âmbito do debate geral. Ali, explicamos amplamente. Ali, sustentamos que não
favoredamos soluções que, estabelecendo o isolamento de Cuba dentro do
hemisfério, na verdade, só teria o mérito de encaminhá-la,· definitivamente,
para o alinhamento com o bloco político antagónico ao sistema americano.
Relembramos os grandes exemplos da História contemporânea No
Egito, no Iraque, onde quer que se tenham verificad~ movimentos populares
com a presença, com a influência, com a co-palticipação de movimentos
comunistas, o que sucedeu? Sempre que as potêricias democráticas tiveram a
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lucidez de deixatlloS oovos regimes umapot.ta aberta para entendimentos com
o Ocidente; o quec~·:prevale!e:en~ ao ·longo· do tempo~ .fOi a ·linha
ocidental; e, Ou esiies povos reto~ t prttíbnla democracia, ou, se nlo1o
fizeram, pelo men05 :íifoadowarn a linha·de ·tondura,iat.emacional do'Bmco
Soviético. É que, na verdade, embora' muiros·democraw nlO am-editem;.o que
há de mais fone é a democracia (muito bem). E como a democracia é forte, e como
as potências ocidentaiS'. representam uillaimensagem, sobretudo, para.os povos
que, através de revoluções populares, libenam-se da opressão, onde quer que
se tenha deixado· uma' alternativa para ó Ocidente, esta:alremativa acabou por
preválecer. Deli a nossa posição radicalmente conttflria a ptopoi1Jl9s à Carta
uma emendà que ·não teria outro sentido ~nlo o do isolacionismo•. >Não
queremos isolar. Q)ieternos negoCiar.· Q.tretemos convi~r. Qperenms, como
disse há pouco, rio' seu··apatte, o nobte Deputado por Pernàmbuco, criar um
estatutO de obrigações negatílvas; de limita(ões, que;' sendo ac~ito livi"ement(\
nto fere o priridpio de não-intervenção 'e abre a porta •para a criação·«, um
regime de relações· com :Estados em que a palavra 4o Ocidente, a vo~
geográfica, o fa~isttio cultural acabarão pot. predominar.
·· ,
·Não é verdade que Cubaesuja~dida·comoNaçlo paraaconvivênda
democrática. Se nlo a isolannos, serllo a bloquearmos de tal maneira que· não
lhe deixemos;outro rumo senão a integraçãodáinitiva no BlocoSoviético1 Cuba
complet.ad.. o seu· processo revolucionário e est.ari ·de volta à convi\rblcia do$.
Estados democriticos deste hemisféfio.;.
Esta tese, afirmada com co~,·podeparecer aomuitos utópica.
' -~ ;

O Sr. ·'Â17Udtl·Câmara ;.;. E é. '· ·

· ·,
.. :

,O SR.. SANTIAÇO-DANTAS ~Pode pareceraoutresurnadivagaçlo,
mas o· curioso é que o-maior dos comentaristas de polftica·iinemacional do
nosso tempo, O' maior dos peritos, em· assuntM internacionais,. aquele que·•
Chancelarias do mundo consultam ·sobre problemas da atualidade; Walte1
Limpman, dedicou dois arti~s à Confer~ de ·Punta dei ,Este e; depois de
examinar as teses que ali eram .apresentadas ·e ~ndidas, esc~eu es~
palavras:
"Não deveremos gritar que fomos derrotados porque os maiores
' pai!les da Améfi<:a-do Sul não concordaram ém •orar sítnções que,
nos Estados Unidos, forneceriam grandennanchete5aosjomais .~
que nio teriam qualquer efeito substaRciale·decisivo sobre o regime

castrlsta.

,,

Q.ue .então· poderá ser feito que,. realmente; valha a•pena?' 1
PergunG, Walter Lippmann. E •ele rnctmo responde:· '
"O primeiro passo a dar será a formação de uma b~ jurldica
para contenção de Castro na forma ~ida pelo Brasil •• . · · .•. :

,
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O Sr. Podre Vidigal- Sr. Ministro, V. ~·. ~ tempps idos já~ ia
habituando a ver-me defendê-lo nesta Casa; ora a; pr9p6sito, ora sem propósito.
Mas, quando v, Ex.• me concede este .aparte, devo dizer-lhe que, desta vez, não.
é para defendê-lo,, ou :para '<iefender sua posição em Punta dei Este, como j~
defendi sua posiçlo; nesta Casa, em atitudes anteriores. .
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Com ptde orgulho. para mim.

O Sr. Padre Yuligtd- Deve V. Ex.• ter reparado que dos raros aplausos
colhidos por V.. E~ nesta Casa; na tarde de hoje, dos raros apanes, muitos
foram de simpatizantes de Cuba e de Fidel Castro. (Não-apoiados.) Tenl\o a
impressão de que o povo brasileiro a que V. Ex.• s.e ~eriu, no seu discurso,
como tendo obtido .vantagem na Conferência de Punta dei Este, é essa ala do
esquerdismo que está pretendendo crescer no Brasil (apoiados e nãirapoiados),
porque o povo brasileiro, Sr. Ministro, é a geraçio do presente, herdeira das
gloriosas tradições do passado, preparando-se para' legar o patrimônio destas
mesmas tradições à geraçlo do futuro. E este povo.bwileiro, Sr~ Ministro, ouso
confessá-lo, sentiu-se traido na Conferência de Punta del Este (não-apoiados),
sentiu-se traido e nem peue V. Ex.•, inteligente e arguto tomo é, que estes
"não-apoiados" u minhas palavras simbolizam alguma coisa para V. Ex.•,
porque panem daquelas mesmas pessoas que, no tempo do Presidente
Juscelino Kubitschek. vetaram sua ida para o Ministério da Agricultura. (Nãoapoiados.) Como V. Ex.•, nestaoponunidade, satisfez-lhes os.apetites, dão eles,
Sr. Ministro, a sensação de que V. Ex.• está sendo aplaudido pelo Plenário. Mas,
Sr. Ministro, pedi-lhe o aparte para dizer a V. Ex.•,1 primeiro, que esta Casa do
Congresso, a Cãmara dos Deputados, na sua maioria. absolutamente não é
contra a nação cubana; porque não confunde a nação cubana; o povo cubano,
com meia dúzia de tiranos que o dominam nesta oportunidade (muito bem) e
talvez- e, ai, coincide o meu pensamento com o de V.· Ex.•- ambos desejemos
que a nação cubana reencontre os caminhos da verdadeira ·vida democrática;
libertando-se desses tiranos que, temporariamente a oprimem.· Antes de
terminar, Sr. Ministro. se lhe não merece atençlo o meu ·pedido, lembre-se de
que minha voz é de um povo que V. Ex.• já representou nesta Casa; o povo...
O Sr. Almino Afonso- Há um pouco de

~o
I

nisso.

O Sr. Padre Yidigal- ... mineiro, o povo do Vale do :Rio Doce - nós
mineiros, sabemos ·que não há exagero nas minhas palavras, pois somos
um povo de formação cristl, de formação católica. ·Sr. Ministro, que condena esse estado de coisas atualmente existente em Cuba..., deve exigir de V.
Ex.• um pronunciamento sincero sobre essas tais forças ocultas a que V. Ex.•
fez menção no $eu discurso há poucos momentos. Apéloparaasua compostura
moral, apelo, Sr. Ministro, para a sua dignidade de Ministro de Estado,
intérprete da politica exterior deste Gabinete em exerdcio, para que diga a essa
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O S:RJ :~TIAGO ·DANI'AS~ MlJito obripd.o•. - ·
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' .... osr~)~rl~l,~ ~ Cqtl{elso, ~~to•. -~·\'~ t~·,g~e nlo estou
,pq#ndo co~~~ com' f:tHJgu~~.d~~ ~~~~··pé>r v:,'tx.• na sua
exposiçlo. -~~·refcrir-m~,em p~~ 1., ~;~c;i~valia.Ie.por tod9s
nqsf~~~-P.rindpi~ con~d0'.,~o d~.~iopfç~ lido por V.
Ex.~. des..,__ tri~~ ~ P,t:inqpiQ~. ~~laplcnte ~~·-t"~ coptiguraram,
pprêm. o ca.lO copc;rew.~))po, d,a., ~nttc?~nja de oP.~ .em. ~~o da atitude
V. Ex.• dizér~ com· a ínaior. ~ _q~~· P1P, poderia a
brasileira.
Conferência de Punta dcl Este converter-se num' tribunal paiiJUlgamcnto de
regimes. QJlero lembrár V. Ex.• que O.He ttar.aft.: em v«dade, dé julgar o
regime de Cuba,porqtie este se ddirie, por si·propm; 'ao útl'aevtl'"te'enn&
que pregam a revolução comunista mundial para entregar as nações todas ao
jugo Soiia-tci). Nto:bàvia. :porranto, um probJeinaFdejulgántento de regimes.
Por úl~ V.. Ex. à ·í'tfere-se _,-e ô m muito betit- • ào··rec:onhecimento da
·incompatibilidade entte o regime, aibarlo e a eomunidade -democrática
interamericàna. Neftt! serltido,a'pbiiçto:-do Btálil ~impecável. Da
mesma forma, 'â .influhtcia quê tellhaRtes exerac:ht para q-ue àfastássemos a
bip&ese - pre\iiSt.aoa mtluê~ arínada, •que só IIH!I'eCe Cldmios da nossa
parte Ningu&lt pode ilel'eCHcar, em 'sl e&~a; na· êfidda.;dj interVençlo
pêlá fo~ pàraft!solveto probléma'ruban6. Elittftànto,'St; Minútto, aqui l!que
pairlun as priltdpâis d6Vidas'soõreos m~ro.verdad~ da~ brasileira
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a

l

ássuinida~C~renâade·Pàma-dei-Este:V:-Ex.•b!Ve·c~Hpmrentreoqueme
pdmitirei cWSilicat.e justitkaréi."em ~ ·t.ttna tutilta julfdit!a e o reforço
do 1istmta de ~' totét.ift:·estábelecido ·pdo- amsen.o··ünlnime das

nações america.nal: ' E l! ·'-na~ forma per' :que resdhrf:tr efia· épÇio que se
encontram nossas divergências. Nesta matl!ria, sr: ;M~ -pêl'lllitir-me-ei
citar _aquj al~~ das lúcidas pala~ fro.nuncWw, ~-- PtJ.n~ ~eJ, Este pelo
eminente Ministro ·das 1lêlações Exteriores da 'Çól6mbiá; Sr.·)·osê Caicedo

c~~)>~ quê póúádi~st~· ô'qu,e, tnepàf~~ pmttcú:l~rontto~&sii·Diz
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.
~

.

~-~- .. ,:;..,>'·~

•

(~... f;

·,..t,.':

.·~'-' 1 : ..~·q,_'.Lt.,.'{t,:

-~·:··t·

-· · ~;·"Entre os prindpioa quequerianacN défendct e q.tdefendetnqs
comapl'CSCI'V'aÇlc)dos~-~-~~-

dl57

mente. ó da~dade juridicados Eata®s ao danlo--intetven~ e,
como ClODlplemento n«essátio de um; e. <ie. outro, .uP~a série de
processos de açlo coletiva que regu1am as relações de nossos pafses e
entregam o poder públiro, nlo i f~ mas à decisão majoritária
demoaática, num regime parlamentarista de consultas e determinações obtigUõrias, que agora n!o teve um níatogro sequer. Assim
considerado o processo de desenvolvimento de nbsso direito
americano, nlo é possfvel compreender como alguém possa equivocar-$C1. ap ,qualificar a açlo coletiva COliJO uma viol~o ao
prindpio da Íllo-intervençlo. Nossa associ3çao foi, e é, eminentemente voluntária. E quando aceitamos a açlo coletiva, com
determinados n!quisitos em circunsdndas elpedficas e criamos
uma, autorjdade internacional para exefd.la, foi descartada a
inter\rençló unilateral e convertida em ató ilfciw. Todas as decisões
que se adotam, por . dtemplo, como o emprego do Tratado
. Internadonal de Assistência Redptoca, nada'
do do que o
ãcat.aihénto de normas contratuais obrigatórias. Fabr em "intervenção cóletiw" deste C&.'so ê esquecer a evolução do· direito internacio~ a j\1fÍSP.rudêrtcia sobre esta .
e as estipulações de
tratados vigentes."

mm

matma

'

V. Ex.• me perdoe

.

'

pela extendo inevitbel desta minha intervenção

para melhor esclarecimentA) deste ponto fundamental:

"A .Carta .da Organizaçao, constituiçlo escrita de nosso organismo regional. consagra o prindpio de ~o-intervençlo em seus
arts: 15 e 16. Esses artigos slo essenciais para a própria existência
de nossa asSociaçlo:, e slO o desenvolvimento .e a consagraçlo do
prindpio da igJlaldade juridica. que é yiolada. quando um Estado
, impõe sua vontade a outro de forma ilegiúma. Por isso a Carta de
Bog(>tá nlo coJlfunde. nem o poderia fazer, a intervenção com a
açlo que r~Qha do ~primento de um, pacto de .segurança
coletiva. Assiql o determina o an. 19 da Carta. qJ~C destrói qualquer
sem~ entre intervençlo multilateral e ~..coletiva. A primeira sen. uma aliança ilfcita na América, .para ignorar os direitos
de um .ou mais Estados. A segunda.. ~ sempre a restaurar o
direito violado e a ~parar a afronta feita a toda uma organização
internacional."
O SR. SAN TIAGO. DANTAS- Peniüja-me V. Ex.• roube um
momen~ do seu, a~. QJÍeria pedir, espeçialpl~te, a. atençlo da Cimara
para o texto que está sendo lidq pelo Peputado Herbert t.evy, pois éle é básico
para se compreender bem o quanto faltava razão para esta posiçlo defendida
pelo eminente Cbàncder autor. destas palavraJ que estio· sendo lidas. É
indispensável, por isso. acompanhar este raciodnjp.
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~·osr. Qer#MI•LiriJ+<·',~Jr.,segundatende

sempre a .restaurar o
direito violado e a amparar a afronta feita a toda uma.organizaçlo
internacional. seja em relaçlo com a própria associaçlo, pela
Yi~:d&mmpromissosmultilat4rai.i solene$, seja em relaçlo a
.um ~oW&.EstadOI que~ a defesa de seus direitos a cargo
·daorJ~NÜza~lo}'· (,;,, •:.,

· E'Rtàh·adiante- apc!NlS este tHcbo, para caracterizar ainda melhor o
que eteaciônirioe óqtie'é a defesaco~trao reacionarismo, contra a imposição
do·ínàisforte:
.,.,,;:,;;:'!·~ :..ut.
'

i

. :-:..

~~ ,:' : .-· ~-

-

'

• ,.

•

.. ~ . i .

.

..•

" ... deliberar a seguraDça mletiva:seria a tendência mais reacionãria de nossa época, porque implicaria o retorno da preponderância do mais; fone ou 'Cic)..:menos esaupulôso".
E agora, se 'V. Ex..- ma í~l:et .para ·Cómplet.àr o· meu raciodnio e
possibilitar a contestaçlo, em melhores termos, de V. Ex. a, aqui está o texto do
üasttúhlento~búiro• diaçlo da·Orgaili~~dos Estados Americanos, cujos
arts. 15 e 16 vou ler:
. •. . ~ : . ; i

l

.•

· ''"Ari. í'S.'Nerihtun Estadô'OU grupo de·Estados·tem o direito de
intervir, direta ou indirecamellte, seja ·qual for ·o motivo, ·nos
l q[ssUriiôt' ~os· ób ·~Ós de .qualquer ou~.. Este principio

·' exdtii'nlb SSmerite'à'~rça' armada, mas também qualquer outra

"'

forma de interferência ou de tendência atenta.Wria contra a personalidade do Estadd5 ~ 'él~mebtos poltticos, «e>n6micos e culturais
que o constilliêlrl> '" ':i· · '
. An. 16. N~nhum EsmdffpodeTá aplicar: ou estimular medidas
·, • '~3tiéi Càtiter éeoiitnnico· e politico, para forçar a vontade
sbbetana d~· outto, E~tadó e: obter deste:tY:mragens de qualquer
natureza./,.,, ..; ... ' ; ! < , ' . , . , .•
'
'
'•:

e

'.

{~

( ;

.

Agora o art. 19, citado:

~ ~

t

' '(

t -· !_.

' ' .

·.• ;

-~.o;. .

·. · ' · "'As'm~idáS ad&àdu·paramanutene~o da paz e da segurança,
··de' atõrdo COid or 'ttatidos ~tes, n1o constituem- violaçlo do•
prhiçtpios 1 munÇadosrio•'~.t5 e 17."'
··
·
...

, :. -·

~r~.

,

• Se V; ~~ mépetmíte;' pata tonfiguratoqese-encontra de UJillado e:o
que se eneontráde outrd taaoe deliriir melhor a opçlO seguida por v. Ex.a, OOJné
. Chefe da Delegaçlo Brasileira, aqui está o art. 25:
'

.·· OJSL SAN; TIAGO. DANTAS :-: É-uma:-transcriçlo do Tratado do Rio
de janeiro.
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O Sr. Herbert Leuy- É uma transcrição quase Efue-perfeita do Tratado do
Rio de Janeiro.
"Se a inviolabilidade ou a integridade dOe território, ou a
soberania ou a independência polftica,de qualquer Estado americano for atingida por ataque armado ou.por àlgJ!ma agressão que
não seja ataque armado, ou conflito extracontinental, ou intracontinental ou conflito entre dois ou mais EstadQ~;ameJicanos, ou por
qualquer outro foto ou situação que possp pôr.e'f!l,pmigo ll pa.z. da Amirica, os
Estados americanos, em obediência aos prindpios de solidariedade
ocidental ou de legitima defesa coletiva, aplicarão as medidas e
processos existentes nos tratados."

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Q..uais do; estas: medidas?

O Sr. Herbert Leuy - Permita V. Ex.• que conclua.
O SR. SAN TIAGO OANTAS- As do m·s.o,d,o Tratádo do Rio de
Janeiro.

O Sr. Herbert Leuy - Exatamente. V. Ex.~. çomo Ç natural, domina
totalmente a mattrla. Aqui se encontra: .
.
. . . ..
"Para os efeitos deste Tra.ta4o, as medi~ qJ.le o organismo de
consulta concorda em adotar co,mpreenderlo .·uma ou mais das
seguintes:

a) A retirada dos chefes de.missão;,.,
b) A ruptura das relações diplomá~ . , .
c) A ruptura d~.relações consulacr~;. ,;··
d) A interrupção parcial ou total das ~~~c;s ep:>n~micas ou das
comunicações. ferroviárias, maritimas, aéreas, postais. telegráficas>
telefõnicas, radiotelefõnicas e radiotelegráficas;
e) O emprego da força armada.
Veja-se, portanto, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a que
extremos, na defesa da segurança coletiva, chegara.n ~ Estad,os americanos: o
bloqueio econõmico, o bloqueio de fato, de comuni<:açôes, de tr-msmissões e até a
intervenção armada. Então, Sr. Ministro de Esta4p, q~dc;a V. Ex.• optou, com
a negativa do nosso voto, que possivelmente influenciou o das cinco demais
nações que nos cu:ompanbaram, contra a .excluslo.. de Cuba ,.do sistema
interamericano, V. Ex.• estava, de um lado, en{raqúecendo o. sistema de
segurança coletiva. ..
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Fort.áletendo-o, como sucede,
quando ele é aplicado.
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O Sr.-~Ln,- Permita. V. Ex.• EH!itàV.fenfraq~do, porque ele,
·incluSive, para st'íJroteger' de situaç6es id~ticas l que lé configura em Cuba,
pakdeclaradâmente votcmo a-urna revoluc:Ao mundial, que pl'etende enttegar
todas as nações ao jugo comunista, organiza um pacto de defesa colem 'da

l

I

l

comünidade interamerk:ana, que 'fti aos extremos -de· admitir a irttervenção
annada.
c_,
'.. •. •
•
'~' · '
Estou de acordo com V. Ex.• que seria um desastl'e 'se chegássemos a
esse-extremo: 'Enttemnto- V. Ex.• me permita qüt ·repita 1 attavés de Sufileza
juridi~ parque nte-estã expressa, entre as medidas tomadas, a da exduslo do
pafs do orgmisl!locujM pióprios piindpios fundlltrtentaisele estã violando, V.
E~& en~ preferiu, tépito; ir para a sutileza>jtufttica, mu quebrandb a unidade
da resoluçlépque 'fatia com que se ·teforçaslé, ·em ;~cio de todas as
dem~ aa· ~rança de cada naçAO; o pactó de~çacoletivâ {MUito
bmt.. Pizlmas.)
· -· ·
·
·
·
· ·

· O SR.· SAN TIAGO DANTAS - ·Sr. Presidente, ·em prúneiro ltJSU,
quero dizer que o nobre<:hanceler Cakedo·Castillâ.; autor tia explanaçlo lida
pelo eminente Deptitadó por Slo'Pãulo; ~jurista a quem muito pret.to e admiro.
Durante quatro anos, fomos colegas no Comitê Jurfdico lnteramericano e
· tenho pelo seu saberjurfdiCó todot'eSpeito. Emtetanto, toda essa exposição lida
piélo 'nobre Deputaao'Herbert Levypode ser resumida em duà:s &ases: se o caso
cubano impórta: numa violaçló dos tratactor'UHtentd, àS medidas'ooetcitivas
qtk se to~ín oontta ele 1110 constituem inte~WR(io. A~ ai estamos quase
qu"t no domlnio do trufsmo. Nada n'Ws 'precisaria ser dito senlo'-a'lâtura
; ptecisainente do ilft. 19 da Carta, a que'proctdeú: l:alllbém o nobre Deputado
Herbertl.evy: "Asmedidasadocadàsparaamânuti!'IIÇlodapazedaseprança,
de atordo com os tratadonigmtes"- n!pito, as que sejam adotadàs de acordo
conu>s tratadós vigentes - "nlo constitUem .vieJaçlo dos prindpios, enunciadôs nos ans. '15 a 17". Vàle dizero do prittdpio de 'RIO-mtei'\'e'Rçlo. É t1o
certo isso, é tão claro, é tão óbvio, é tão extraordinariamente evidente que, creio,
nlo precisamos fazer apelo à autoridade juridica do Dr. Caicedo Castilla para
afirmar que esta é, sem d6vida, uma idéia perreitanlente conípadvel com o
Uireito. Poderiamos até enunciá-la desci' módo: A aplicaçlo de uma medida de
for~ quando ptnitta na lei, :para reprimir uín fato• que; a lei condena, nlo
CQnstitui um ilfdto;
Creio ser ·essa uma das bases, aliis, de toda a oonstruçlo do ordenamento juridico. Na ordem internacional; é asaim que isto se configura. Se
alguém aplicar contra um Estado 11\~ictadessa natUteza, sem que tenha havido
a violaçlo 'tle um tratado e'Jtistellte, h! in~çJQ; re, pol'tm. tiver havido
violaçlo de um trátado existen~ Ido hi iAtelveaçlo.
· Q,ie .-ucedéu em Punta dei Este? Tive a homa·de ouvir o brilhante
discurso do-Ministre Caia!do·Castilla. roi o primeiro que falotl na Assembléia
de Pünta' dê1 Este, ·precisamente por ser o Challcder elo pais que conYOCa a
Consulta.
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Ao. terminar o seu discurso, apresenrou,ele, em a\>$<>~ coerência com
o que sustentara.. os projetos de re$0luMaplic.ando sanções q>n~ C~ Q.ue
·.fez.ele no últiQJo dia? Com a mesma coerência e~ do c:lcb~ retirou os

pre>jetos.
Não podemos tirar da conduta do Cbanceler da ColOmbia nenhum
argumento para dizer que ele, mesmo naquele caso, entendia que havia sic:lo
violado um. trat.atlo ·.existente, porque. as· sanç~ que .propunha, quando
proferiu esse discurso, ele mesmo as retirou no cuno dos debates. Q.uer dizer,
até certo ponto,. esta argumentação nada mais.~ do que deiDQnstrar uma
tautologia e. de certo ponto em diante,. ela se tofll~ inconcludente, porq~o
eminente Chancel~ que a apresentou, um <los melhores americanistas, autor
de obras de grande nomeada e representante d.e
do, paises de que se
orgulha a comunidade an;lericana, retirou s.,aas proposi,ções. Por que as retirou?
Pelas suas convicções. Ninguém pode pensar que um Estado como a Colômbia,
com a sua independência, com a sua autoridade cultural, com a força de suas
tradições juridicas e .com o peso da sua influ~• politica, . atue numa
conferência Íl\teràllleritaJU~; :SOb outro critério que ~o da verdade,.tal como a
concebe sua ClwJcelaria. E, dai, não tenho como me afastar.

l.lm

O Sr. Herbert úuy - Permita-:me apenas inti'Ofiuzir um reparo nessas
considerações de Yó Ex.• Q.uando usei os argumentos d.o . nobre Chanceler
colombiano e procedi à leitura, porque as suas idéias se ideptificam com pontos
de vista que tarnbl:m sustmto e mantenho sobre a ·matéria, salientei a V. Ex.•
inteiro acordo quanto a que se eliminasse aquela aplicaçlo de penas que os
tratados facultavam, que seria até a própria ~eeçlo at:Qlada. O Chanceler
da Colômbia e outros .rq»resentantes, confonne diJse ~ V. Ex.•, retiraram
qualquer proposta. nesse sentido, mas mantive(am'"se -. e este o ponto de
divergência em torno do qual me fixei no debate com V. Ex.•- no propósito
lógico, conseqüente, aecessãrio, ·da exeluslo do Estado cubano da comunidade
interamericana.
O SR. SAN TJAGO DANTAS - Isso nada tem a ver com os artigos
invocados por V. Ex.•, porque nlo figura nem podia figurar, entre as sanções
previstas no Tratado do Rio de Janeiro, -qwdquer Uledjda que importasse em ·
transgressão da Cana. Nunca se admitiria que uma das sanções previstas no.a.rt,
s.o do Tratado ao Rlo ·de Janeiro pudesse ser medida que importasse na
transgresslo da Carta ou de qualquer tratado. E creio que V. Ex.• não me dirá
que a frase final do an. 8. 0 refere" quaisquer outras medida&", porque, é claro,
isto quer dizer "quaisq\ler outras medidas lk:ita$", porque as ilicitas, as
transgressões das Carta$, as trangressõts. dos Tratados,oas ·transgressões dos
compromissos internacionais, nunca foram postas à disposiçlo nem de uma
Consulta de. Ministros de Estado; nem dec. nenhum o~ .oqpnismo, como
instrumento pata promcwe.r a segurança coletiva ou aplicaçJo dalei.internacional.
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, O&. Jf~~J~vy,--:.·l.'~.Y~ ~';mas, entt:~, M 1'«,9~~~ ijnais
do seu disçu.~ q ~~~. f9{Qffi~~9.. cita·. o ~n~~: q_Me. se;, ~inc; e
l'esolva o caso da incompatibilidade de um l'egime politico que voluntariamente se colOCR,y. ior.. dq, .sistellla int~eriça.no .e .sua. «;;ntinuação como
membro desse sistema, com os privilégios que este lhe outorga e sem sujeição às
suas obrigações.
. .. ; ,
. ; ' ~i . ·

, , . O SIJ..$Abl T~GQ,p~:rM. r-, l'pi o..q~~ ~ef~ E:-• df!iqaçlo do
Br.uil. como ti)le <>WIW~dadc, .c;le e~por~ vq~q a f~~to. d~ assunto,.. de
~l'®,<:pm, .o ~~wen~ .dAAinÇR@.paíibi,Ji~, e,~m.Q$ ~~qqe il
CartadeBogotá- 1~\@:à.a~o.~~~~P··l ..· ....

penso.~~~jr~=:~::;;r:r:sr=~ ~o;~~:':=r!~<f;

questlQ. Q)le~ ~Iijl$fp;er, ~W~Hâmara, .~ueAA,j!fps~ 4~ Ç.~
cpmentári()s ~J:e"'rn..d<>s aos.r~~qA,~ Cq~e~~.de;Pun~ 4e}.~.e
q\le. a meu vel', p.~ de.l>,rey,e re~çiQ. Op,tiw~rq dq,~d~ ~~Peito~
d~do prejqf~ pàp. a.exéçução .~Q pro~a ··~.~.p.~so"
que. poderia, advir ~a ~içlq; t~,.pelas .~~ões .4e .seis E~os
ameri9UlOS. P.esejq, çon~tar fo~p,te,,qp.e,isso, PQ.S~vir a acontecei'~ .~Pl
ptimeirp lupl', qu~o~ncier~~ lt<>qtcp.em à deJ~~I;lOrte-~<;Çicana
PQr niD .ter, em momeJÍto ~11\. pret;endido, 'Vin~ u_m .p~am.aAe
4e~nyplvimentl:) ~n~miÇf) à ~~.~e~ ~~~.PQ).fti,ça.coino aqq~
de que se c<>gitava ,~,Çonsu#a. ~m s~doJugar, qp~q,«!izer ql!e. n,q ~eu
entender, .a P<>•içi.O de indepep<\êQçia. e, de~rnJpçito em_ <p~e ~ c9l~ os
E~os que v~.éH~ ppi~o.de.~rdo~qm.asÇQ~~ ju#cij~,c:le
sUas, Chance)fuias~ pode:se~ ':fc;ç~~-e~ses,~~os~consic;le~4,qs
PQVOS c<>m qu~ ~~m ~~ nq nivc;l,d•pnais alta,<!isni~e. Nlo. h<wve
,opl'es~ eco~ffiiql-eoi,Punta p~l E,stq. ~p~.\;>F,~P. ~:e1com a
Delegação dos EstiJ4~.~s o.~q>r~e Q~s~Q d9~~~diu:)eptos.
É cer,to'lue, e~J,\,alguns.~Íorçs-~ qp;tl~ ~<>~~~menQS~s~os,
pode parecet .que 1 ~t''~ ~ ·q,.~eJSO·~,, t~ntando u~ esforço
eco~(Wllço, do.. ~n~ .. DQ~~c;g9'!Qq,;~ .o. d~~vql~eiJ:~ do
~misfépQ, P,O,S~,J:~ d~.~'~ ~. ·am4~ in~iona.l dos
E,s~., Mas do.~ !~,qqw;,~o,Covernp ~-~~·~--~isso o
que pensam,~ S81'fe~,~~,~~e-~~ .f:.o.#d~ quc;r;~·se:ra.P9Fine
c;om:altiyez e ..~~,S9,hre.~.-,e;.P~~ .est<>u;~·de q11e Qiqg1,1ém
pretende~ q9~ ~ ~~b~il~i~ .q"' .qQ.e q~qy.çr, 9uua, Çhanc$ria

americanafumJe.~-~~juP,4i~epo~q~fil~falos.~terJ;laciot.Ws.em

ql,I3Jquer consi~depnij~ut ~~ ,.f~.con~~eq} ~ta dcrlí~s~ o
que se reaf1Jli8.RUn~~·,Q4(.~pjp~;que.J~m~ a ".J\Uança para o
Prog~o·~, '~~. ~ .~splu,~ ~p~as P<W, .~·· ..vq~q~ ,patr~
pred~~llte~~ P~*·À~1 ~os l}llid~,~ de.qu~ foi,aque
~Jlllou ~ b~~a,a~~ c~~ \ruii~~vel como·med.i,da
preveqti~ ~:~JJe: 1 pps~.~.'~o,_ltq~_,.~érlo a.míséria, a

•

doenÇa, a ignoltncia; fóntts em que medirm t:Ocfás·a.S ideologias subversivas e
que debilitam verdadeitlmente a estrlJttira demódática nacional.

O Sr. Tenórib Cavalcanti - Petmite-me V. EX.& um aparte? ·
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Com prazer.

O Sr. Teri6ririCavalctínti- Eminente Miilistfo· Sin. Thiago rYantas, quero
iniciar meu aparte conruma citação: ''Verdàd~ puras' professo dizer, não para
vos ofender aMri etàs~ mas para mostl"âr-vos onde e quatfdo vos 'ofendeis vós a
vós mesmos, para que ~oreis sé vos achárdes·'incbmpreendidos." É do
Padre Vieira essa intrbd~Çlo, ·e foi o Padre V~ ·que me inspirou a iniciar
assim, quando lançou·à'V. Ex. a e à Câmara urti lij>to que explodiu no seio do
Pleriirio como umâboinbade efeito retardado, cujá. esP,lêtaacaba de deflagrar
para que V. Ex.a dtUse, com a sua atitoridàde de MinistrO das Relações
Exteriores e mais tom a sua autoridade de colega; de representante da Câmara
naquele MiniSt&io junto ao Governo, onomedâ'siotçarocultas às quais V. Ex. a
se· referiu. Lançou o Pàdre Vidigá.l um desafiO', que, ~quanto não for
reSpondido deixàrá na corisciência naciorial· a Peniilribta' d~ uffià. dúvida cruel
que ficarl a nos· éÍt<mnentar ~nquanto fonn~ Deputados. Por isso gritei do
meio do plenário como o eco de. uma moritanhà qtie responde ao grito de
padre Eu teriho os notnes das forças que V. Ex.• nlo declinou. Mas não quero
dizHós agora Espero por V. Ex. a Se V. Ex.a nlri o fizer, •peço que requeira à
Mesa uma sesd.o·Secret:a p~que eu traga os nomes dos au~ticos resporis~
veis ou dessas fo~ ocul~ resportsáveis pdb erllpobreciménto do Brasil e
desejosas da contiDUaÇlo ou perpefuaçlo dó 1 comunismo que no Brasil é
objeto, hoje, de neg6âos. Q.ueria concluir di~db quê·V; Ex.• está fazendo
uma brilhante, admitável· exposiçlo. Ela vem a todós encantando, mas está
dividida em duas pànes, ·uma parte chama~a ~ti~·· e dutra distorciva.
Gostaria que V. Ex. a, agora, cortt:hússe na pane aütlntica- e a parte autêntica, a
meu ver, é V. Ex.• dizet"i Nação, i Casa, mesriio que tenhamos de fechar as
portas,· para que o povo nlo saiba das verdades queiOtorrem no Brasil, porque
isso hoje é UID3. espécie de moeda falsa, ji nlo podH:irtulare não pode chegar
aos ouvidos do povo; Digo-aV. Ex.• o seguirtte: pél~ttrmos que não digam os
nomes,· porque nlo sbu àfeitô a difamáç6es.e ~- aCúsa·e obrigado a provar.
Q.uero acusar numa sessãO secreta. pai'a, depois, ir'pâràa rua: se a Câmara negar
essa sessão secreta que vou pedir com V. Ex.a, se V: EX.a concordar, tenho o
direito de ir para os sittdicatos,·para a·praça JS6bli~ despertar a Naçlo,da
letargia em que se encontra. Q..uero dizer a V. Ei.àáperoiti~: as forças ocultas
começam assim. Priíneiro, indústria de energia elhrica, ddniiriâda. por trustes e
grupos; indústria' de carnes e derivàd&, que ptrtnitê hÍcrOs de 200 a soo~ do
capital invertido; ittdúsma(do trigo, do petr6l&>, Ín&'lstria automribillstica, de
vidro plano, ibdflitrià da ·borraCha, quflni~ ~<htica, indústria de
cimento, de afunent3çlo, de montagem d~·vtlci.ifdl e'm"Juinas, de material

se

•

~o. de ~ .apo~;I;êk~'~áôo -'itBponador. ~ e
comunicações, ind6stria de empreendimentos e~

l

O SR. S/Díf TIAGO I>A:NTAS -• lPetfiria ao ·nobre Depatado me
pennitísse·tenninar a minha exposiçlo que é sobre a Conferencia de Punta dei
Este.
. ' '
. . .
..
. ' .. . ·. -..

a

o Sr. Ten6rió Càvàliantí:... M~ Conférêndade ltUhtadellstefoiféitaem:
funçlo disso, vamos ser·realisfài: a iiÍd6sMa dt p\ibliddade·a _que v. k• ~
referiu. Agora, os nomes dos Deputados,. dos .Senadores, ~os politicóides, dos
ailtropófagos;que se ~pântliÍradl c:Om o;eni.,Obrecifuerlto do povO brasileiro,
os nomes d~s 9ue C:()~~atell! os ladrõe~ jp~o~ pa.ra ~~~~ip.,~e &.vorecer
os ladtões extêrnos, ';B>~ quáis servem cqíll amor (d~()(IO. Eu citarei. se V.
Ex.• quiser, quando sair da tribuna, num dos·ooftledom dâ Cluiára. Mal ic:
V. Ex.~o desejar, pode «;lá-los, J?Orque ~O a,ta}OP,df>S O~_nC?D1e5 de_ todos para
demotalizá-lóS'~te a Na.çlo, e, de
vei ~r iodà$, 3cabar com ésse &lso
púritarrlsmó resPdW4te1 p~la existb\dà: cte·'utrlá: ~ dfrâta subverSiva e
UJila -~~~ çsqwr:d~ ~9,lucio~ que es~ :~~~ ÍJ!~q~dade à
NaçiO.' Paraá co.ifeçíO âçs5a situaçló, ·invoco a 'cultUra, à'inteligêiícia; ó espfrito
p6blico dév.· EX.• cire·v. :há a5 torçts oêtdfàS q'u~-óímp~&n dê eSten.der
melhor o seu raciodnio ou executar a sua politica de autodeterminaçlo, Se~é
esse o se,u o~ett.v()·, Peç~ perd1o a.v.. Ex.~ ~9 ~f~~~~ia:do pJ"Qlixo, ~o
assunto apaiXoná qualquer brasileiro, e ,o m~ _
cotaçlo Velho de brasileiro
inflama-se, empolsa;~~~-e irÍitá~~.4#do_ ou\rê ~·éUSs&d gasosas eirl' tôino de
casos séri~s e~~~ qúe Pi"e?~ .~:fJ'atados co~ ~vidade e
As
den6ncias precisam ser pro~as. A NatJ,b é o pov(ir\10 $uportam ..WS atitudes
blandiciosas é"eh'~tes: ·· ·_,' - ·
· ··' · ·
· ·,·vamos 'pára' 65 railis e eonrev.·h•'(om·minh~;rolaboraçlo: · ·
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seriedade.
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O Sr. Amaldo

.' ~

..... ~

..

'

·, .

Ctrdtird~...lPermita-lne•. ~

•

'

~- f:· . :

' .

,~:,

:

: .

. .

:· ,..

O SR. SAN nAGO DANTM .... Pediriâ licen(a ao nobre Deputado
Arnaldo Ceriléii'a,q\le dmhece o· apreçc;; que· lhe tenho, mas sinto que um
assunto paralelo eidlse' introduzindo-· mamá rsposiçld qtie. áqUi estou para
fazer eomó Ministtô"das Retâç&s~ ~ltteriores, nuniá ptéstaçlo de toatas ao
Congresso NacionaL (Muito lhmt~l (ble~ por isso, ater-me· rigorosamente aos
limites dos propósitos quejusdficam minha presença na tribUna. Vou pedir
licença a.Os nobrei · colega qtie, du~ alguns tnententos, suspendam os
apattes, apenas, para poder' ·p&r ·1Jma conduslo nesses· raciodnios e n1o
eXagerar demais a ateriçlo que lhes ·roubo.

O Sr. A.171dldo Cerdtira -Permita-me apenas um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Ma1%ilh) - Atenção! O nobre Ministro
acaba de declarar ao Plenârio que nlo mais conientirá em apartes, para que
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possa protSegUir na sua.exposiçlo e COIJcltP-Ja., É eeno, também. que já vamos
com o hofirio..n11qade. . ·
.
.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilú) - Atençlo! Peço aos nobres
Deputados não mais interrompam o nobre .tdioisq-o com seus apartes, a não ser
que S. Ex.• os permita, numa outta solicitaçlo. .
·

O Sr. ArnaJilo Cerdeira...,; Peço licença ao no~re Ministro para declarar...
O SR. P:REs~,q~N1E (Ranieri Mazzilh)- E~ assegurada a palavra ao Sr.
Ministro para prosseguir na sua oraçlo.
' ·

O Sr. Tefi?rW Ca"Qalcanti- Diante da minha denúncia, gu a Çãmara apura
e me exclui do seu seio,. ou nlo apura, e estOu in~ompatibilizado com ela.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilh) - Peço aos Srs. Deputados não
mais interrompam o orador, atendendo a que o Sr. Ministro não deseja receber
apartes.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidenté, todaa Câmara sabe a
alta consideraçlo que ténho pelo nobre Deputado A,rnaldo Cerdeira e com que
pesar me privo do seu aparte neste instante. Mas, ·~ perm(tfr. que, em torno da
exposição que aqui vim fazer sobre um proble~ dq M~nistério das Relações
Exteriores, se forme um debate lateral, que pode e deve ap3#onar o Plenário,
certamente, não pod~i dar conta da tar~~ que aqui me; trouxe. Só por isso
perdoe, porque, se lhe
peço ao nobre Deputado Arnaldo Cerdeira que
conceder o aparte, deverei conceder a muitos outros colegas Hue, ao lado de S.
Ex. a. estão solicitando.
Sr. Presidcmte. a 8.• ReUnião de Consulta para ~guns pode representar um enfraquecimento. da, unidade americana. Na verdade, .creio que
nunca estivemos tlo longe do ~&aquecimento e ~s perto. do fortalecimento
do sistema. O que fertalece uma comunidade d~ naç~s independentes é a
demonstração de que~ uma raciocina, livremen~ toma suas deliberações à
luz de suas próprias conyicções e, com aceno ou com erro, vota no concerto dos
demais países, de acordq com alinha de sua indepe~dência..Creio que nunca
tivemos tantos motivos, como hoje, de nos orgulhar1nos do sistema. regional a
que pertencemos, como no momento em que fica rpais uma vez evidenciado
que as nações que integram esse sistema tomam suas determinações por conta
própria, tanto as qu~ votam num sentido,· como as que adotam posição
contrária, afirmando suas próprias teses, desenvolvendo seus próprios pontos
de vista, irmanadas por um objetivo comum, que é o ~efort<decer os prindpios
democráticos, de lutar ~tta a ação subversiva do comunismo e eliminar os

me
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males do· .Ubd'estltVb'Mm~to que débilitatti a;.mi eítrutUta social Àtteairo
tambmt que muitos poderio falar, a propósitO dai teseS jtirldicas defendidas
em Punta dei Este; em sutileza juridica e bizantinismo. Mas o Direito, sempre
que 'é invoâcl~pai-a·cortâr o caminbé:f da força, ~ clramado:biZantinisino. Nlo
ter1 sido"tssà'iprimeira ~com ~za, illO~â última vez. Averdade·~'qüêô
ôliêito;·1d ···de sei)lfuêXdticicfiíueleCaiàl, lorige'deconstituittilit'altiftêio,
sua$ rafzes na·própria corlscieridâ
condiciona
é)d~dâ: 'Q)Wlto ao· Brasil, éstdlt certo de que nessa
córlterêbcia
cbmparecemos~ dentro de uma linha perfeita de
demon5ti'àtttos't'iníieta de_ própósitos, ôpinjl() ~pria sóbreos ·problemas em
que nos·càbiii. deh'bt.'rar; mantivemos a tradiçlo'vinda dôs governos anteriom,
pt()Oirainos hórirar ·lf tradiçlo dos Chanceleres qtíe ·nos prê(:ederain ~ no
Í~aratre, âcitqa de tudo, ê6nseguimos 'afirmai' que b Páis eonhec:é as suas
réSponsab~adel'iriténiacioriàií'é'nlo treme diante, nlo defotças ocultas, que,
conio forçàs óéúl~ ·h!O' tonheçO,
me inter~ mas nlo
diàn:te
dd 'rêacionárisiiió o~sivd ·(ialirtiis), dó reacroilarismo, ~qué· n1o precisa ser
desmastáià:do (jNJlmaij, potqúe ele próprio, se·· desmaSc:ata nas pàlaVras e
atitudes daq~~es que o exprimem, perante a opinilo. pública, sqà pelas
colunas ·de um ou· Wt:fu· ôrglo da imprensa, Seji. nó ~eio dos· movimentos
j>Ollticos. {~poúiilos e nao-lapililídos.)
· ·'
·

&ti~diui ~ foiÇaq~e·deita
'siia:'
aqúe

dàS·~s-·e
toerênáa,

nem

(~tzm-ie àJm:rles ~s.)

.·'

•

treme

'

J

....

' 'O Slt PkE-siDEN'l"É (Ránrm Mazzilh)-- At:enÇlbr A Presidhlcia ·está no

ca,maiillo dos' ~âllióS.'Peçb âos' Srs. Deputados qué ~- inter.venhàrit ~m
cónsentímenffi1tdô'êmldor.e o·· Presidente io&cita ao nobre Sr. Ministro;;.
~;:~:-ri:

... ·_;:_
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~
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. () St. P4firt 1Wbgal-'(tuê
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se colltenha!
-.

'

· , os~ PRESIDENTE(RámetfMaz.ülli)"'-.:. que~ntinueamantéràsua
elevadã: ling\iágim êj~speíto dos conCeitos. qúé' afã emitindo, ouvidos pela
Casa com to~á~. ·
·
'J.
,,
•·
O sll SAN TIAGO DANTAS... A ~ncia a essátih:ha dê conduta

nto constitUi ofe61â a ningUém...
Nlo :(:&\'Stittti 'ófénsa a ningumt apontar às gtarides'divisões da opinilo
p'úblicat·sabidarlientê'eristentes no -Pais. NIO atribui -a· qualquer dos meus
eminentes· cóit'gas posiÇ~ ou julgamentos que nlo ·'lc-Jam próprios de
parlamentarc:s .da elevaçlo moral e. do e5pfrito ]>úblicó 'de' quantos que se
encontram nestà Casa. Pelo contrârio, Sr. Presidente, a C2da um deles rendi, a
seu tempo, as minhas homenagens, pois conheço as suas opiniões e a eoragem
com que as sustentam.
(Tumulto no plenário. O Sr. Presidente faz soar as campainluzs.)
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilh)- Solicito aos.Srs. Deputados que
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po$Sibilitem ao nobre Ministro que se encontra na tribuna pros$epir na sua
oraçio e ser compreendido pelo Plenário.
·

O SR. SAN TIAGO DANTAS - t mútil, Sr. Presidente, que se
procure fazer crer que, da minha parte, deixei de .ter, por qualquer dos meus
nobres colegas, o apreço e o respeito pelas qualidades pauióticas que todos aqui
têm demonstrado.. Nem consigo mesmo atinar, Sr. Presidente, por que motivo
.
se formou, tão inesperadamente, este incompreensivel equivoco.
Pelo contrário, aos nobres aparteantes que Jl)e hon~ ~m o seu
comentário contrãrio, a cada um. deles prestei fS hqll.lenagens que devo l
sinceridade de suas. atitudes, à franqueza de ~uas convjcções: IS$0 ·prova que
estamos numa demo~ Uma democrada .nadei. mais é do que a confi;ontaçlo ampla, e a1gwnas vezes apaixonada, de pontos de vista e de convicções.
Dentro deste prindpio em que todos: se podem ,defrontar de cabeça
erguida. com a plena certeza de que sedo ouvidos com respeito e de que sedo
acatados em suas opiniOes, é que aqui estou pcua expor com sinceridade e
objetividade uma linha de conduta num determinado acontecimento internacional.
Q.ueira V. Ex.•, Sr. Presidente, exprimir· também ·à Câmara o meu
apreço por cada um dos nobres colegas que aqui me apanearam. manifestando
opinião contrária àquelas que desenvolvi. Compreendo. as razões que os
inspiram. Entendo que elas todas estão na lógica mesmo da formação de
correntes de opinilo pública e da variedade de matizes da representação
popular e que nlo scrlamos um Congresso democrático, não seriamos,
sobretudo, um Congresso representativo, se aqui não tivéS$eiDOS, sentados
nestas bancadas, homens que representam todos os coloridos da opinião
pública do Pafs. Todos o têm sabido fazer com altivez e com dignidade e todos
merecem, por conseguinte, o meu respeito. como todos merecem o respeito do
Conselho de Ministros que tenho a honra de integrar.
QJ.lero ~Sr. Presidente, para encerrar as mi~ considerações, que
estou certo de que a 8.• Reunião de Consultas, pela unidade de propósitos que
revelou entre as nações americanas, pelo alto nfvel de respeito mútuo que nela
se manteve, desde a sua instalação até o seu momento final, e pela atitude
desassombrada mantida por todos os Estados na ,luta contra o comunismo
subversivo e na luta em defesa da democracia e do fortalecimento do regime
democrático, há de contar entre os episódios do pan~~ricanismo mais
construtivos, mais produtivos de resultados e que mais aproximaram, inclusive,
os Estados que divergiram em algumas votações.
Muito obrigado. (Muito bem; muito bem. Palmas Jlrolongadas. O orador é
cumprimentado.)
Sessão de 29 de maio de 1962
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o Sr. San Thiago Dantas, Ministro
das Relações Exteriores.
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O SR. ·SAN ,TlAOODANTAS-;- · ,Sr;.hesidente, antes de dar inicio à
minha exposiÇID, deSejaria consul~V1. .Ex.•· sobre ·úm ponto de ordem.: Ao
longo dos debates hávidos nesta Casa e ensc:jados pelamoçlo de censura, foram
apresentadas várias interpelaçõa. Entendo ·que sio·interpelações às·questks
levantadas no <:W'SO de aposiçlo feitDda tribURa, oa mamo em·.apanes. qlie
exigem esdarccimcmtos·de Ministro dq,bterior. Pergunto a V. Ex-.•: falamlo
neste momento, '4epois de um deb~ encerrado, e para respoílder: .às
observações feitas à~m,dele,· devo ater-me 1:m0çlo. de censura, ou devo e
posso, igualmente, tratar das in1ieipCia.çôes? ·
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.zilh)-·A questlo de ordem suscitada
pelo Sr. Ministro Saa l'hiago Dantas deve ser resomda por assemelhaçlo 4e
métodos de trabalho e pwposições oútras que nlo esta moçlo de cen5ura, por
isso que ainda nlo dispomos das regras espedficas para a matéria.
À indagaçio de S. Ex.• devo infonnar que, nada obstante encontrar-se
na tribuna num hoririocorrespondenteab dwnado Graade Ell~te;·esd,
entretanto, conforme-me havia comunicado, na situaçlo de tratar da·moçlo de
censura, objeto de;diScuislo já encemu:la na sesslo anterior. Nessucondiç6es-,
o Sr. Ministro de .Estado tem a palavra .para traiar desta proposiçlo, e.some~
dela, a fim de que·a disciplina de nossos· trabalhos possa tealménte ti,.cilitar o
jufwque'sobreo-assuntooPlenário;dt~Vafixà,.comofi.todedeliberar,sobrea

matéria. ·
As questões suscitadas por imierpelaç6es anteriormente apresentadas à

Mesa deverlo ser tratadas por S. h•, mas noutra oportunidade, em sessões
imediatamente seguintes, nJp neste ensejo.
O SR. SAN.TIAGO DANT.AS - Neste caso,. Sr. Presidente, &elejo
pedir a V. Ex.• que me considere insaito para, numa próxima sessie, se
possivel na de amanhl, fornecer aos· eminentes- membroi · desta Casá os
esclarecimentos a que fazem jus, à vista das interpelaç6es. apresentada&
Acredito mesmo, Sr. Presidenre. que a m«:Ao e as ~ nlo podem
deixar deter umtraramentoprocessual diverso, uma vezquemamoçloeitamos
sujeitos à votaçlo. do Plenário e nas interpelaç6ei •eJtímos sujeitos. prec:ipua..
mente ao dever de re$polta, e, s6 no caso de ser estajulgadaiDsuficiellte', poderá
transfOl'llàr-se em nova moçlo,. para a qual o voto será solicitado;
Enttetanto, creio que as interpelaç6es estio hoje maia presentes aindà
ao espirito·doa nossos eminentes coleps do 4p.1e o proprio objeto•da moçto, já
que esta foi.apreaentada; recentemente, mas havia> sido fortmílada e q~n·
tada. pela primeira vez em fevereiro do corrente. an.o, Venan«o.exdusiwllieaR
a Conferbcia.de.Punta dei Este.· Vou ar.er--me, de·aawdo alll;l a soluçlo dada
por V. Ex.•, à questlo de ordem, aos temíos clamoçld, mudesclejáquero dizer
aos emillentes·membre»desta Casa que aqiü.et~-nestamesma tribuna, na
primeira stsslo, a de amanhl~ para resolver~ em.caráter infomwivo, os outros
·
pontos levaptadostpela Clmara ·no curso -dos. debata.
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Muitos desses pontos pareceram-me reahnen~ reclamar um esclarecimento amplo, pois não posso compreender que paire qualquer dúvida a
respeito deles no espfrito dos eminentes congressistas. Slo questões fáceis de
esclarecer e de elucidar, muitas delas resultam antes de deturpações ocasionais
de ·um noticiário incompleto do que propriamente de uma apresentação
integral dos fatos. E ê com prazer que voltarei a esta tribuna, nlo apenas
amanhl, mas tantas vezes quantas sejam neceuãrias, para trazer à Câmara dos
Deputados e ao Congresso Nacional as satisfações que lhes deve o Governo
pelos atos que pratica no Ministério a meu cargo.
Com relaçlo à moção de 17 de fevereiro, Sr. Presidente, creio que,
decorrido tanto tempo, passados já tantos meses da s.a Reunião de Consulta
que a ela deu ensejo, é justo a examinemos em dois aspectos sucessivos.
No momento em que a moçlo foi fonnulada e apresentada pela
primeira vez, era natural que os seus signatários e a Clmara tivessem, para
apreciar-lhe o mérito, apenas o elemento racional, da compreenslo, da decisão
ali tomada pela delegaçlo do BrasiL Os meses, porém, passaram sobre a decisão
da 8.• Reunilo de Consulta, e hoje já podemos juntar àquelas considerações
outras que, por assim dizer, representam o seu periodo de prova, pois, desde o
encerramento da Consulta até hoje, a vida internacional do hemisfêrio, dentro
deste a posição do Brasil, teve desdobramento que nos permite apreciar, à luz
da experiência, a decislo tomada em Punta del Este pela maioria das nações
americanas e, no quadro dessa decisão, a posição tomada pelo Brasil.
Vou pedir licença aos meus eminentes companheiros da Câmara dos
Deputados para, nesta exposição que procurarei tomar a mais objetiva e
desapaixonada, apresentar um conjunto de argumentos e de fatos e, dessa
forma, poder estabelecer uma base para o debate que, ainda hoje, provavelmente, aqui teremos a oportunidade de reacender. Peço permisslo, por isso,
para começar por uma exposição e, depois de chegado a um certo ponto dela,
então iniciar o debate com todos aqueles que me quiserem dar a honra da sua
contribuição, através de apartes.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, não podemos esquecer que a 8.•
Reunião de Consulta adquiriu, na vida do continente americano, uma
significação inusitada. A ela foram convocadas as nações deste hemisfério, para
deliberarem sobre os termos de uma convocatória que levava a crer se
pretendesse aplicar ao caso cubano do Tratado Interamericano de Assistência
Reciproca, conhecido com o nome de Tratado do Rio de Janeiro. Essa
convocatória correspondia à argumentaçlo estendida no Conselho da Organização por alguns Estados americanos que haviam insistido em caracterizar o
estabelecimento de um regime em Cuba, sem as caracteristicas do regime
democrático representativo, como alg<.t que podia justificar a aplicaçlo de
sanções, nos termos do Tratado do Rio de Janeiro, fossem sanções diplomáticas, como a ruptura das relaçôes, fossem sanções econômicas. como ·as
medidas aplicadas ao comércio, ou fossem mesmo sanções militares.
Ao abrir-se a Consulta, havia proposta sobre a ·mesa que previa a
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aplicaçl.o de tais medidas. Desde muito antes,· entretanto, se havia iniciado,
entre as Chan~larias americanas, um largo debate, através de troca de notas e
informações, e, no próprio Conselho da 0rganizaçlodos Estados Americanos,
os. palses haviam feito ouvir as suas vozes para analisar, t luz dos tratados
vigentes, os objetivos ·consignados na convocaçlo;
É sabido, Sr. Presidente, que o desenvolvimento da açlo internacional.
especialmente no nosso hemisfério, consiste, principalmente, no equillbrio de
três prindpios, ou, diria melhor, de três objetivos que eswnos igualmente
empenhados em alcançar. 0 primeiro desses prindpios é a nlo-inteiVenção de
um Estado nos negócios internos do· outro; o segundo é a· preserwção e o
fortalecimento dademoaaciarepresentativaem nosso hemisfério; e o terceiro é
a constroçlo de um sistema de segurança coletiva. baseado na aplicação de
sanções contra um eventual agressor. O modo por que esses três objetivos se
limitam, a forma pela qual cada um deles precisa ser defendido da aplicação
irregular ou inconveniente do outro, constitui o aspecto ao mesmo tempo mais
delicado e mais importante da aç1o diplomática internacional.
Se é verdade.que queremos desenvolver a democracia representativa,
se é verdade que desejamos preservá-la e assegurar o seu fortalecimento,
também é verdade que nlodesejamos fazer da defesa da democracia uma base,
um pretexto, um motivo para que os E$tados intervenham n~ negócios
internos de um outro e substituam as deliberações desse próprio Estado pelas
suas deliberações. Dal a fronteira que teoricamente precisa ser traçada com
nitidez e que, na pritica, precisa ser observada com rigor entre o principio da
nlo-intervençlo e este outro principio inscrito no art. 5.0 da Carta de Bogotá e
que traduz a aspiraçlo dos povos americanos ao regime de liberdade.
Ao mesmo tempo, as ~ sJ.o instmmeatos. através dos quais a
organização coletiva a que 'pertencemos prorura.defender cada um dos seus
Estados-membros dos riscos do ataque armado e da agresslo.
Nada mais perigoso do que, se as sanções, amanhJ. se converterem
num instrumento de intervençlo, graças ao qual, em vez de procurarmos
reprimir a agresslo e reduzir o ataque armado ao Estado.anterior. passemos a
poder interferir dentro de um Estado e a ditar-lhe a vontade de um outro, ou
mesmo da·organizaçlo,geral a·que todos pertencem.
A possibilidade de transgresslo dessa fronteira que separa a aplicação
desses diferentes p~pios internacionais é constante. E o mérito da diplomacia do nosso continente, a finalidade mesma da ação internacional em que
se acham engajados todos os Estados deste hemisfério, é fazer com que os fins
possam ser colimados sem que jamais, graças à invocação inadequada de um,
posterguemos a aplicaçJD de outro.·
Era esse em Punta del Este, como de um modo geral em qualquer
conferência internacional convoc:ada'sob a égide do Tratado do Rio de janeiro,
o problema que se interpunha aos oaidadot das Chancelarias americanas.
Podia o Tratado do,llio dejaneiroserinvocado para resolver-se, atravéS
da via das sançõescolecivas, ocaso criado em Cuba pelo estabelecimento de um
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regime nãoocnquadrado no conceito continental de democracia representativa.
As Chancelarias americanas examinaram este caso cuidadosamente.
Nlo foi apenas o ltamarati, nAofoi apenas o Governo brasileiro, através
do seu órgão. técnico, que se debruçou sobre as dificuldades da espécie. Na
verdade, a Argentina, o México, a Colômbia, o .Peru, o Chile, os Estados
Unidos, todos os pafies que integram, como Estados ameriamos, dedicaram à
questão o mais carinhoso estudo.
Os resultados desse estudo não tardarám em transparecer.
O Governo brasileiro, depois de examinar o .caso à luz dos seus
precedentes internacionais e de cotejara espécie com as nonnas a ele aplicáveis,
chegou a uma concluslo clara a respeito dos limites que podiam orientar a ação
da nossa Chancelaria. Em primeiro lugar, partimos da idéia indiscudvelde que
o Tratado do Rio de Janeiro n1o conceitua o simples estabelecim.ento de um
regime politico, sqaele qual for, como o caso de ataque armado ou de agressão.
É certo que há regimes polfticos em que a agressAo é mais fácil de
medrar no esplrito dos governantes, e. outros. em que; pelo contrário, o maior
controle de opinilo pública atua como um freio sobre as intimçóes agressivas.
Mas, nem por isso é licito definir um regime politico, :Sejam quais forem as suas
caracteristicas, como um ato agressivo em si mesmo. Baata pensar que a
Organização das Nações Unidas mantém, em pé de relações amistosas, Estados
que praticam os mais variados regimes politicos. conhecidos no mundo
contemporlneo. Esses Estados se reúnem em assembléias internacionais,
firmam ttatados, entret!m uma via diplomática administrativa, e nada disso
seria posslvel se algum deles, em virtude das· càracteristicas do regime que
pratica, tivesse que ser considerado em ato de agntsslo ou mesmo na iminência
de desfechá-lo. A agressividade dos regim~ é, muitas vezes, um resultado da
lndole ideológica ou de certas circunstlncias ocasio~ q~ influem no espírito
dos povos ou dos governantes. Mas não é ·uma caraaerlttica imanente às
instituições, sejam elas-quais forem. Por isso, conceituar um regime como um
ataque armado ou como um ato agressivo seria· transpor os limites de um
documento internacional que é, porventura, o .mais smo, o de maior
responsabilidade para os Estados que o finnaram, neste hemisfério. O
documento a que me refiro é o Tratado do Rio de janeiro, o único que permite,
em determinados casos, que os Estados iimericanos se unam para praticar uma
açlo em relação a outro Estado. Ação que, se n1o fosse legitimada, se não fosse
firmada rigorosamente no Tratado, teria de ser considerada uma intervenção.
Ai está, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o pon1D em que o conceito de
sanção se separa do conceito de agressão.· Tudo aquilo que for praticado sob o
rótulo mesmo de sanção, mas em fundamento nos traJados que o prevêem e
permitem, em casos detcnninados, configuraria intftVençlo de um Estado nos
negócios internos de outro, · e, por isso, nlo é, mais uma. medida licita
compativel com a ordem inUft!nacional e com os seus fundamentos juridicos.
Teri que ser considerada medida illcita, e configurari,naordem internacional,
como caso de intervençlo, invocar a obrigaçlo de sançlo, seja de que natureza
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for, sobre um Estado, apenas mediante a alegaçl.o de que, nesse Estado, se
pratica determinadô regime ineompativel com os termos exatos do Tratado do
Rio deJaneiro. E por essa razão o Governo brasileiro formou o seu pensamento
no sentidô de que o caso que nos levaria à 8.• Reunilo de Consulta jamais
poderia ser considerado um caso de aplicação desse Tratadó. E não poderia,
por conseguinte, levar a aplicação de sanções do Tratado referido; os debates de
Punta dei Este foram suficientemente esclarecedores. E quando a Conferência
marchou para o momento culminante da: votação, os Estados que haviam
subscritado aquelas propostas tomaram a iniciativa de reti~se. de tal maneira,
que sanções politicas, sanções econômicas ou sanções militares na.o foram
objeto de voto na 8~• Reunião de Consulta.
É esse o prbrieiro ponto que não pode deixar de ficar bem claro, por ter
sido o Governo bmileiro, nos termos da moção de censura, de que tenho, neste
momento, a oportunidade de defender·me, ·considerado pouco atento aos
problemas básicos de segurança do nosso hemisfério. Pelo contrário, o Brasil
nlo viu em Punta del Este uma questão de segurança porque, na realidade,
nenhum dos Estados americanos ali presentes pretendeu obter dos demais
Estados um voto que implicasse aaplicaçlo·do sistema de segurança coletiva
regional.
Peço, por isso, licença aos doutos signatários da moção de censura para
acentuar que, no que diz respeito à segUrança coleti\'a do hemisfério, longe de
nós termos assumido, em Punta del Este, uma posição de discordAncia, no ato
das votações. O que vimos foi a posição que o Governo brasileiro adotou e
tornou expressa na sua primeira mànifestaçlo pública ao Embaixador acreditado no Rio de Janeiro, perfeitamente perfilhada pela unanimidade da
Conferência.
Ali não houve discrepância, e peço licença para dizer, com o devido
respeito pelos signatários da moçlo, que nlo cabe a censura.
Urn segundo ponto~ já versado na própria moção e desenvolvido ao
longo dos debates que se travaram nesta Casa, .diz respeito à coerência do
Governo brasileiro no tocante à defesa dos prindpios democráticos em nosso
hemisfério.
Foi dito e repetido, várias vezes, que em nossa politica exterior houve
um momento de incoerência ao desertannós, naS.• Reunião de Consulta, de
um dos prindpios bãsicos firmados na Declaração de Santiago do Chile.
Ser~m~ia, realmente, Sr. Presidente, extremamente penoso- e não sei
como poderia salvar-me de tal mácula em minha vida pública-, s~depois de ter
tido a honra de ser o relator da Declaração de Santiago do Chile e de hav~la
apresentado ao voto na 5.• Reunião de Consulta, em nome do Brasil, fosse eu
quem, na 8.• Reunião de Consulta, em nome do Brasil, negasse a aplicação
daquele preceito e sustentasse pensamento·diverso daquele que tivera a honra
de expressar e de apresentar.
É, porém, extremamente injusta essa afirmação. Na verdade, a
Declaração de Santiago do Chile, como ainda hoje teve oportunidade de dizer
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da tribuna, em memorável discurso, o nobre Deputado Almino Afonso, é um
documento politico do qual as nações americanas reunidas na 5.• Reunião de
Consulta tiveram a preocupaçlo bâsica de anunciar as caracteristicas fundamentai~ graças às quais podemos identificar em nosso hemisfério o regime
democrático representativo.
É sabido que o conceito de democracia tem sido discutido, modificado,
e, mesmo, deturpado. Se queremos defender a democracia e fortalecê-la em
nosso hemisfério, precisamos saber de que democracia se trata, ou antes, que
passos fundamentais individuam esse sistema de governo. A Carta de Bogotá de
48, no seu art. 5. 0 , limitou-se a dizer que os Estados americanos se empenhavam na preservação dos prindpios da democracia representativa, mas não
havia ainda, naquela ocasião, um grau de concordlncia entre os Estados
participantes da Conferência Interamericana que lhes permi~sse definir o
conteúdo dessas palavras e colocar, em lugar de uma simples alusão, um
conceito de contorno definido.
Os anos passaram sobre a Conferência Interamericana de Bogotá, e, ao
longo desses anos, em reuniões internacionais sucessivas, em comitês, em
conselhos, os Estados americanos procuraram trabalhar, por todos os meios a
seu alcance, esse conceito de democracia para poderem receber aquilo que a
Carta apenas indicava. Foi, creio eu, na 4.• Reunião de Consulta dos
Chanceleres americanos, em 51, três anos depois de Bogotá, que pela primeira
vez, se aprovou um projeto que recomendava a adoçlo de medidas de
fortalecimento da democracia em nosso hemisfério. Essa resolução traduzia
muito bem o anelo profundo e permanente dos povos do nosso hemisfério para
elevar a sua vida politica até o mais alto padrão de existência politica, que é o
regime democrático, mas sabemos que a democracia é uma conquista, que os
povos não a atingem senão através de vicissitudes históricas, em que, muitas
vezes, há periodos de avanço e periodos de retrocesso.
A cada passo o nosso coração se confrang~quando vemos uma nação,
onde supúnhamos implantadas e estabelecidas as instituições representativas,
tombar sob a ação de um golpe de força que deforma essas instituições e as
transforma num regime de fato ostensivo ou desfigurado. Mas o anelo dos
povos americanos tem vencido essas vicissitudes, tem ido albn dessas peripécias e sempre tem podido reconhecer a nossa lnsia de sermos verdadeiramente uma democracia, restaurando o regime representativo com base no voto,
conquistando-o pela evolução da nossa cultura politica e, também, pelo espirito
de reivindicação dos nossos povos.
Esse desejo de fortalecer a democracia em nosso hemisfério, essa
aspiração. ao mesmo tempo cultural e politica.foi lançada em 48 em Bogotá,
recomendada em 53 pela 4.• Consulta, mas o passo mais notável dado nesse
caminho e que constitui, sem dúvida alguma, um dtulo da democracia
brasileira foi a Declaraçlo de Santiago do Chile, em que se conseguiu dar
conteúdo à expressão e dizer quando é que um regime, pela ocorrência de
determinadas conotaÇões.pode ser considerado um regime democrático dentro
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dos limites históricos deste conceito no continente americano. Ajustou-se, isto,
porventura, em Santiago do Chile, que os povos americanos se obrigavam a
observar, nas suas instituições politicas, as caracterlsticas da democracia
representativa? Combinou-se em Santiago do Chile que qualquer pais que se
afastasse daquele modelo, daquele parwetro, estaria sujeito a ver as suas
instituições politicas reorganizadas pelos demais Estados, através de uma
comissão ou através de deliberaçlo do órglo regional, a Organização dos
Estados Americanos? jamais. Isto na.o se fez, porque isto~ se podia fazer. Em
primeiro lugar, porque é da essência da democracia que ela resulta da vontade
popular e que esta vontade popular n1o pode ser substitufda pela vontade de
nenhum outro organismo, de nenhuma outra entidade, de nenhum outro
grupo de nações.

O Sr. Adauto Cardoso - V. Ex. a me permite apenas uma pergunta?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com muito prazer, embora me caiba
dizer a V. Ex.a que pedi aos doutos colegas me permitissem chegar a uma
exposiçlo compacta da matéria, para depois abrir, fr.ptcamente, os debates.
Mas V. Ex.a chegou posteriormente, e concedo-lhe o aparte.

l

O Sr. Adauto Cardoso- Nãoqueroabrirexceção, emboramepareçaquea
pergunta deveria ser formulada neste momento, que é o oportuno. Não quero
ser beneficiário de nenhuma exceçlo. Agradeço a sua generosidade.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Mas acredito que cabe muito bem a
exceçlo, porque V. Ex. a chegou depois de ter eu feito aquela declaração.

O Sr. Adauto Cardoso - Não prolongo mais o diálogo com que a
generosidade de V. Ex.a me beneficia. Apenas, quando V. Ex.a assenta que o
pacto de Santiago é apenas um pacto de virtualidade ou de nacionalismos,
quando V. Ex.a deixa claro que nada podemos fazer dentro desse ajuste de
nações para impedir que a peste do totalitarismo, a peste das ditaduras se alastre
pelo continente, indagaria de V. Ex. a, então, que nos adianta, a nós, povos sulamericanos, flagelados mais do que quaisquer outros pelo mal das ditaduras,
que nos adianta a nós concertar, ajustar, pactuar, se estamos assistindo, n1o a
um só caso, mas a dois, e, amanhã, talvez a três, se estamos assistindo ao
alargamento dessa faixa das soluções extralegais, dessa faixa das soluções do
arbftrio e da violência? Q.ue politica externa é esta, Sr. Ministro, em que nos
limitamos a cumprir aquilo que foi aju~tado e n1o levamos o nosso sen.tido de
cautela, o nosso sentimento de defesa própria do regime parlamentar, que
tantos anos de sofrimento nos tem custado, ao ponto de tratar de novo, rever,
reexaminar, a fim de que, diante dos ajustes insuficientes, diante dos pactos
omissos, nos vejamos, amanhã, arrastados, como tudo indica, dentro da
efervescência politica que nas nossas próprias fronteiras se tem instalado, a
solução das ditaduras de força?
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O SR. SAN TIAGO DANTAS - Tem V; Ex.• toda a fado no que
observa. Mas é um problema da vida internacional, do direito internacional e da
polftica entre as naçôes,·esse de nlo conseguirmos, desde já, resultados proporcionais aos nossos anseios. Pudéssemos nó$ criar- o quanto mais depressa seria
melhor- um mecanismo através do qual assegurássemos a todos os povos a liberdade, ogozo das instituições livres, e; certamente, em vez deeswmos nos primeiros
passos, estaJ!amos jã no~ da~de jornada de construçlo da sociedade internacional. A Declaraçlo de Santiago do Chile, o qut faz com que se inscreva, como
um documento digno do nosso tespeito e do nosso ~preço, é que ela é um elo
numa cadeia, numa évolução histórica que, como disse; começou há muitos
anos, através de uma simples indicaçl.o de finalidade e que conseguiu passar
para a etapa de uma declaraçl.o polftica definidora de conteúdo. Se V. Ex.a
quiser reler os considerandos da Declaração de Santiago, ali encontrará a
expressão desse pensamento, onde se recorda que· os progressos do direito
internacional, notadamente os do direito americano, se têm feito através dessas
etapas por assim dizer clássicas. Em primeiro lugar, a etapa da declaração
internacional, a etapa em que apenas se manifesta utn ponto de vista comum,
um pensamento, um anseio; e, afinal, a etapa da convenção, a etapa em que se
transforma em normajuridica aquilo que·até eritl.o só fora possível elaborar
como conceito.
O próprio prindpio da não-inteiVenção, hoje considerado a pedra
angular não apenas do sistema interamericano, mas da sociedade de todas as
nações, o próprio prindpio da não-inteiVenção foi, durante muito tempo,
objeto de meras declaraçÕes polfticas, sem força coercitiva. Sua evolução para o
nível de aplicação internacional, defendida convencionalmente, foi obra de
muito tempo. A nossa aspiração ao regime democrático representa, hoje, um
processo em marcha, e não resta a menor dúvida de que nenhum dos traços
mencionados na Declaração de Santiago do Chile será tão claro, tl.o inequívoco
e tão positivo como aquele que diz que nos regimes democráticos os governos
devem proceder de eleições livres. Foi, por acaso, este prindpio esquecido em
Punta dei Este? Em Punta del Este só houve dqas .resoluções que, a rigor,
podemos dizer, obtiveram o assentimento dos Estados presentes: uma foi a
resolução que reafirmava o prind pio da não-inteiVenção; outr;l foi a resolução
que reafirmava a Declaração de Santiago do Chile, notadamente neste ponto,
quando exprime a aspiração, o anseio dos povos americanos para que todos os
governos em nosso hemisfério resultem de eleições livres. Esta aspiração, esse
anelo, que comove a opinião pública do nosso hemisfério, não é, porém, no
atual estado das relações internacionais e dos deveres redprocos dos Estados,
uma norma cuja transgressão possa justificar a inteiVenção de um Estado, de
um grupo de Estados, ou de uma organização regional nos negócios internos de
um deles.
Q.ue fariamos da nossa paz polftica e da nossa paz social se, amanhã, as
vicissitudes da história polftica de cada uma das nossas nações dessem origem a
um julgamento proferido do exterior e habilitassem os demais Estados do
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nosso heniisfêiio a Hítemrem no nosso prõpnóttrrltóri~, para diw-em a nossa
organização poBcica? Pbr maiores que ~àin os flagelos; ós'sofrimentos, as lutas
por que umà C::omonidade passa no seueS{~r(O 'pclrà conquistar a liberdade,
certamente hâ'umremêdio que nenhum de nós deseja pàl'a sua proprlà páirià. E~
remêdio é a intetvenção de um outro Estado ou de uma organização regional
para reestruturar o nosso regime interno e ditar as normas constituçipnais que
devem presidir a vida do nosso próprio póvo. (Muito bem.) Eis por que, Sr.
Presidente, não chegamos ainda, e talvez dela. ainda, estejamos bem distanciados, àquela época etn qoe a organizaçlb ·potfticà de cada· Estado soberano
deva enqu~rat-:se num pâdrão que seja, sem dúvida, o ideal pÍI.raque todos
tendemos, ma.S que nos possa ser lmpostó de fora paia dentro, em vez de ser
atin~do pela ev<>Iução ·do nosso próprio J>.OVO ·atra-vês dos meios de que ele
dispõe pára definir seus próprios objelivos e traçar seu próprio destino'.
· _ É C::enó que o_ regiine ·poBtico ·praticado _na República de_ Cuba· e que
constitUiu objéto de tio larga ap'reciaçlb'na Conferência de Punta' dei Este se
afasta fundamentalmente desses prindpios e dessas cáracrerlsticas fundamentais. Mas, dai a pensarmos que era possfvel · t Org'anização ,dos Estados
Americanos ou a quafquer
de 'Estados·intervir nà Vida interna desse pais
pata lhe ditar uma esn-ptura ·cohstituci~Dal ou para lhe traçar condições
compulsórias'de adóçlo de detemiiÍ\ado tipo de Governo, hã uma distAncia
que a consciência. de ·nenhum Estado áliíêricano jamais-'ousou nem desejou:
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Deputado AdautÔ Cardoso, pergúntp- se posso fazer uma ligéira interyerição.
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. O SR. SAN TIAGO DANtAS- Q.ú~a pedir a V. Ex.• licençaparalhe
dar a palavr.a em pri~~iro lugar,_ quando, cp~~.semos a debater.

o Sr. Anuda cá.Tn.ara - Agora é o _m~m~nt~ :opon_u,l,lo, em face de
determinada afirma,ção dt V. ~x.• Afirmou V. EJià, q~e era imp~ssfvel a
intervenção
Estados soberanos~ Indago de V. Ex.• se ad,lnite que qualquer
Est.ldo comunis~ orientado~ ~ubvencionado pela Rús~ia Soviética. é um povo
sob(rano. Segundo: se, não havend~ pronunciaiJien,*' -~o povo, mas apenas
golpes de força at~xiliados pelo exterior, se pode- ÍJ:lVOCaf O prindpio da
autodeterminação ou da i~dependência desse povo: Eram as indagações que
queria fazer a v. Ex.•, porque, no meu modesto modo de ver, de simples
estudioso do direito e disdpwo de V. E~•. llio me consta que nenhum povo
sob o tacão da UniãoSoviética seja soberano.
- _, ·

em

O SR. SAN TIAGO DANTAS- SeV.Ex.•mepermitir, agrandepane
de suas obsetvações terei oponunidade de responder no curso da exposição
que vou fazer. Mas, desde já, quero di~er que, Para q~9uer politica
inter~ional que um Estado, como o nosso_ desenvolva. o conceito de Estado
soberàno, a que temos de atender, não é definido por nenhuma consideração
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que dependa de uma investigação nossa nas condições internas em que o poder
ali se exerça, mas é definida por uma apreciação à luz de critérios estabelecidos
pelo direito internacional e que são reconhecidas, inclusive, no momento em
que qualquer desses Estados se filiem a uma organização internacional. (Muito
bem.)

O Sr. Arruda Câmara - Espontaneamente, como a Hungria. ..

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, iniciada a Reunião de
Consulta de Punta del Este, vários foram os temas trazidos a debate, várias foram
as propostas trazidas a voto nos momentos finais daquela Reunião. A respeito de
quase todas elas, o Brasil uniformizou o seu ponto de vista ao das demais
Nações americanas. Houve, porém, uma. que se tornou o ponto de discordância entre um grupo de 14 e um grupo de 6 nações, e foi discordância que
gerou o debate que ainda hoje, decorridos tantos meses daquela Consulta. aqui
nos mantém reunidos para proferirmos, dentro em pouco, um voto sobre a
atitude tomada pelo nosso pais.
Q.ual foi a referida resolução? Na verdade, já não se tratava. naquele
instante, de aplicar ao regime cubano nem sanções politi~ nem sanções
econômicas, nem sanções militares. Mas alguns Estados entenderam que cabia
aplicar à República de Cuba ·uma medida que consistia em sua exclusão do
quadro dos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. Foi essa
resolução, a exclusão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, a que
determinou a discórdia e que fez com que a nossa delegação, alinhando-se com
a da Argentina. com a do México, com a da Bolivia. com a do Equador e com a
do Chile, manifestasse um voto que não aprovava o propósito de determinar a
exclusão.
Qpais foram, Sr. Presidente, as razões que inspiraram naquela circunstância o nosso pronunciamento? É fácil recapitulá-las, embora. creio, o
assunto ainda esteja bem presente no espirito de quantos me ouvem. Em
primeiro lugar, a Delegação brasileira teve, para esse voto, razões de ordem
politica. e teve também razões de ordem jurldica. que não podia em caso algum
transpor. A primeira das razões de ordem politica era a convicção em que
estávamos de que a exclusão de Cuba. como medida defensiva do hemisfério
contra possfvel expansão do regime marxista-leninista, era uma medida de
caráter estritamente nominal, que privava o pais da sua condição de membro de
um organismo regional, mas que nem importava no seu afastamento geográfico, nem na transformação interna do seu regime, nem na limitação de suas
atividades. (Muito bem.)
O Sr. Salvador Lossaco- Muito bem.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Mesmo na Organização ou exclufda
dela. Cuba continuaria a praticar o regime que havia adotado através do
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mecanismo do seu processo revolucionário, e o ato de exclusão não teria
nenhuma eficácia, para importar numa modificaçAo a curto ou a. longo prazo.
Creio que tive oponunidade de debater este argumento aqui mesmo
nesta Câmara e de verificar que ele impressionava o espfrito de muitos dos
eminentes Srs. Deputados. Q.ue sucedeu depois da exclus)o de Cuba da
Organização dos Estados Americanos? Modificou-se o seu regime? Alteraramse suas atividades? Adquiriram os Estados americanos algum meio novo para
influir na opinião pública cubana ou para alterar dessa ou daquela maneira a
evolução de sua própria situaçAo interna? Todos sabem que não. E já naquele
momento, portanto, a exclusão nada mais representava do que uma sanção de
ordem verbal, que não córrespondia ao desejo que efetivamente dobamos e
para o qual procuramos contribuir com as id~ias que levamos à Consulta, o de
traçar limites à expansão do regime cubano e contê-lo em face de qualquer
possibilidade de expansionismo ármamentista ou de atividades subversivas no
exterior.
O segundo argumento era a convicção, que dnhamos, de que, no
mundo em que vivemos, o rompimento de contactos entre os Estados não~ um
bom rem~dio para assegurarmos a vitória progressiva dos prindpios democráticos em cuja defesa nos achamos empenhados. A democracia~ um regime
que pode ser eliminado na prática dos Estados por força de um episódio
politico, por força de circunstâncias históricas. Mas a sua qualidade intrlnseca, a
sua capacidade superior à de qualquer outro regime politico, de dar resposta ao
anseio de liberdade dos povos, faz com que a democracia tenha condições
naturais de restabelecimento. E o que are hoje temos visto são os pafses
totalitários se defenderem da influência democrática, pela certeza que todos
eles têm de que, se os seus povos forem confrontados com os beneflcios da
prática das instituições livres, ali não tardará a medrar um espirito de
reivindicações, que acabará por fazer com qué esses mesmos povos sintam a
necessidade de uma evoluçAo de suas instituições e, em conseqüência disso,
caminhem na direção de uma reconstituiçAo do estado democrático, momentaneamente abandonado.
Sr. Presidente, o motivo que nos levou, então, a nos opormos à idéia da
exclusão foi, al~m daquele que anteriormente salientei, da inoperãncia, esse
outro de que, no entender da Chancelaria brasileira e das demais Chancelarias
que votaram no mesmo sentido, em face da divisão de campos, pelo que se
observa no mundo de hoje, vamos preservar condições de competição. É
necessário que os Estados possam competir,~ necessário que possamos fazer
sentir dentro de cada um deles a palavra, o exemplo, a linha de discussão e de
debate que pode manter nos Estados onde a liberdade só momentaneamente
foi suprimida, aberta a porta para um retorno ao caminho das instituições
democráticas.
Finalmente, Sr. Presidente, o terceiro motivo, de ordem juridica.
Jamais assistimos a um único caso em que se constitufsse em crirerio da
nossa politica externa passar por cima de normas juridicas, para darmos
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soluções puramente politicas em matérias reguladas pelo Direito. Se há uma
tradição juridica no nosso país, se há na diplomacia brasileira uma constante,
essa constante é a da nlo-transgresslo da normajuridica sempre que ela pode e
deve ser aplicada. Por isso1 Sr. Presidente, quis o Brasil, em face daquela
circunstância, adotar atitude de completo respeito a um tratado assinado, que
era a Carta de Bogotá. Esse tratado ...
O Sr. Amuia Cdmara - Tratado vermelho.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- ... nlo permitiu que se exclufssem os
Estados-membros, senlo através de um único mecanismo que eQJ. tais casos se
conhece, que é o da reforma do próprio Tratado, reforma da própria Carta.
Foram essas as circunstâncias que levaram o Brasil a votar da maneira por que o
fez. Decorridos esse meses, em que circunstâncias nos vemos?
O Sr. Amuia Cdmara - O Brasil nlo votou, se absteve.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- NãoéaV. Ex.•quevouensinarque
abstenção é modalidade de voto nas assembléias internacionais. (Muito bem.
Palmas.)
O Sr. Amuia Cdmara- Modalidade inscrita por V. Ex.• Nunca o Brasil

adotou semelhante posição.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilh) - Atenção, nobre Deputado
Arruda Câmara. Peço só intervenha com o consentimento do orador e ao
microfone.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Decorridos todos esses meses, que se
vê? Em primeiro lugar, a resolução tomada pela maioria da 8.• Consulta não
produziu nenhum efeito prático em relação aos objetivos que a inspiraram.
Pelo contrário, a atitude do Brasil, mantendo sua linha de conduta
internacional e preservando as suas relações com o Estado exclufdo da
Organização, deu ensejo a que pudéssemos prestar ao mundo, à causa
democrática e à liberdade de opinião, serviços consideráveis. (Não-apoiados.)
Tem sido a Embaixadà do Brasil, na capital de Cuba, o refúgio certo de todos
aqueles que discordam do regime politico ali praticado. Tem sido o Brasil um
Estado que tem intercedido, inúmeras vezes, para conseguir abrandar os
rigores de uma situação polftica; tem sido o Brasil, acima de tudo, a porta aberta
através da qual o mundo democrático mantém a· sua presença naquele país,
cujas tradições de fidelidade aos prindpios democráticos não deixarão de
triunfar sobre um episódio momentâneo da ditadura.(Protestos. Aplausos.)
É inúti~ Sr. Presidente, pensarmos que as ditaduras, que os regimes
extremistas se estabelecem em caráter definitivo. Todos eles são transitórios,
todos eles são regfveis e tendem a desaparecer.
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Sr. Presidente, eu desejaria perguntar a V. Ex.• se n1o me pode ser
concedido um prazo suplementar de meia hora, imediatamente ou logo depois
da Ordem do Dia, para responder a todos os apartes que me sejam formulados.
Q.uero dizer que não julgo haver abusado ao ocupar o tempo que ocupei até
agora, numa moçlo que mereceu debates tão prolongados e a ma~rià, pela sua
complexidade natural, exigia· que fosse feito o desenvolvimento às respostas
que pretendia dar. .
O Sr. Padre Vidigal - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.ilú) - Darei, depois, a palavra a V.
Ex.•.
Tenho sobre a mesa requerimento do Deputado Miguel Bahury, de
prorrogação da sesslo depois da matéria da Ordem do Dia, por sessenta
minutos, precisamente para que V. Ex. a possa aceitar apartes e responder a eles.
Vou submeter a votos agora, antes de dar infcioàOrdem do Dia, por isso que há
número para a votação.
Em votação o r~querimento do nobre Deputado Miguel Bahury, de
prorrogação por uma hora após o encerramento da Ordem do Dia. (Pausa;)
Aprovado.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, as considerações que
acabei de fazer nada mais representam do que uma reafirmação dos argumentos que tive ocasião de trazer a este Plenário, logo depois de terminada a
Conferência de Punta dei Este.
Naquela oportunidade, como nesta, ocupei a tribuna com o propósito
de t~er os esclarecimentos ao meu alcance e de contribuir, através de um
debate franco e desapaixonado, para que a linha politica do Brasil,em Punta dei
Este, seja bem compreendida pelos eminentes parlamentares brasileiros. A
opinião que tenho, e acredito não se afastar. do julgamento desta Casa e do povo
brasileiro que ela representa, é a de que a Conferência de Punta del Este, longe
de haver representado uma solução de continuidade das nossas tradições
diplomáticas e juridicas, foi um episódio a mais da linha ·ininterrupta de
fidelidade de nosso Pais aos propósitos pa.glisras que· inspiram a nossa politica
nas relações internacionais. (Muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS ~ Sr. Presidente, solicitei a V. Ex.a,logo
no inicio do debate desta tarde, que me concedesse inscrição, dentro do mais
breve prazo, para responder às interpelações. Se V. Ex.• puder conceder essa
inscrição para amanhã, na sessão matutina ou na vespertina, estarei à disposição
do Plenário para as interpelações. (Muito bem.)
O St. Cardoso de Men8zes- Sr. Presidente, estou inscrito como primeiro
orador do Grande Expediente amanhl e teria muita satisfação em ceder minha
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vez a S. Ex.• o Sr. Ministro San Thiago Dantas, que, assim, nos poderia honrar
com sua presença e responder às interpelações que naturalmente receberá.
(Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illz)- O Sr. Ministro poderá, em face
da informação que acaba de ser prestada, se desejar, comparecer ao Grande
Expediente para receber as interpelações que lhe são dirigidas, atendendo
também ao desejo de S. Ex.a de se inscrever precisamente para esse fim.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Agradeço e aceito a gentil oferta do
nobre Deputado Cardoso de Menezes.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illz) - Tem a palavra o nobre Sr.
Ministro San Thiago Dantas para receber os apartes dos Srs. Deputados.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, foi para mim motivo
de pesar não haver podido, na tarde de hoje e ao longo de minha exposição,
conceder apartes aos nobres Deputados que desejavam formulá-los. Não
quero, por isso, tirar-lhes nenhuma parcela do tempo desta prorrogação, e
desde já me ponho à disposição de todos eles para responder às questões que
me quiserem dirigir.
O Sr. Celso Brant - Sr. Ministro, como parece que os alvoroçados
companheiros de hoje à tarde se aquietaram nesta altura dos acontecimentos, e
como acreditamos que a exposição de V. Ex. a deixou bem clara a situação da
politica exterior do Brasil, nós gostariamos que V. Ex. a nos fizesse um pequeno
histórico da posição atual do Brasil, do sentido dessa posição, e qual, para o
futuro, o encaminhamento da politica exterior do Brasil. Q.uer dizer, desejávamos que V. Ex.• mostrasse as vinculações históricas da atual politica externa
do Brasil, que não se trata, ao contrário do que muitos pensam, de urna ação
isolada, de urna iniáativa com um sentido revoluáonário, mas apenas de uma
continuidade histórica de tradição da nossa politica externa.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - O nobre Deputado Celso Brant
apresenta-me um aparte que receio me leve a urna digressão, e como não desejo
roubar qualquer tempo aos eminentes aparteantes, vou limitar-me a dizer que,
no meu entender, a politica atual praticada pelo Governo brasileiro não tem
divergência fundamental em relação à linha tradiáonal observada na politica
externa. O ponto principal é a tradição paáfista. É verdade que de época em
época as atitudes tomadas por uma chancelaria mudam em obediência ao
mesmo principio. A paáfista é a mais antiga das nossas tradições diplomáticas e
acredito que, neste momento, possamos declarar que a posição pacifista da
politica brasileira traduz a nossa convicção de que, no grande antagonismo do
mundo de hoje, devemos evitar tudo aquilo que possa conduzir a um desenlace
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pela guerra Em vez de um· desenláce pela g\lerra, o que procuramos é uma
redução das tensões internacionais atraVés de negociações. Dentro dessa linha
geral é que nossa política se orienta creio ser esse o traço dominante da nossa
política, na pergunta a que se refere o nobre DeputadoCelso Brant Espero
amanhã, no correr da exposição que terei oportunidade de fazer, desenvolver
mais longamente este pensamento para riJo tomar, agora, mais tempo aos
Deputados gue desejam apartear-me.

e
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O Sr. Arruda Câmara- Nobre C~ler, sem cQlocar-me entre aqueles
alvoroçados· de que falava o Deputado Celso Brant, .desejo iniciar o debate,
renovando, em primeiro lugar, a pergunta que fiz a V. Ex.•, isto é, se V. Ex.•
considera povos soberanos aqueles pai ses que estão sob o .dominio da Rús~i.a.
com governos dteres e exércitos de ocupação, povos que perderam praticamente a sua independência. Em segundo lugar, se V. ~a julga interpretar o
sentimento cristão do povo brasileiro, segundo a politica iniciada pelo GOverno
anterior, de transigência e de mJo estendida àquele comunismo de Marx. cujo
manifesto V. Ex.• conhece, e que diz: "Os comunistas nao disfarçam as suas
intenções. O que nós desejamos é a derrubada 4a orde111: política e social atual,
por meios violentos. Tremam os responsá,veis pela ordem atual, pelas conseqüências e uma revolução comunista". A J,Desma doutrina foi, mais tarde,
sustentada por Lenine, quando pregou ad,issoluçloc:ios parlam~.tos e realizou
a dissolução da Constituinte na R,ússia .a bocas-de-fogo, à custa das tropas de
Trotski, que, por sua vez, teve mais tarde sua cabeça lascada a machadadas, no
México. As mesmas diretivas de infd~o nos partidos burgueses, da
acomodação e meios de enganar os democratas, a fim de poder assumir o
controle, são as constantes permanentes das diretivas do Komintern, mais tarde
do Kominform. Agora pergunto a V. Ex.a se não constitui para. o Brasil um
perigo essa politica de mão estendida, quando o Pais, sem aparelhamento
policial para fiscalizar e acompanhar os vermelhos, tem inúmeros pontos de
desembarque sem neqhuma fiscalização, apresentando, além dissp, condições
propicias para a exploração de agitadores, sem falar na violação do.tratado de
reatamento que prefixava o número igual de representantes da Rússia, aqui e de
representantes nossos na Rússia, quando são muito mais numerosos, já agora,
os representantes da Rú5$ia 1;10 Br.asil, de m;pteira geral, técnicos perfeitos. em
propaganda vermelha, como eiilii1 aqueles 100 (}Ue trouxe o Sr. Jacob Suritz,
quando próximo c:i() rompimento das relações do B~il com a Rússia.. Sr. ~an
Tiago Dantas, ao meu ver o Governo brasileiro, através de sua alta personalidade, está dis~iado dos sentilllentos c:la maioria do povo brasileiro....
O Sr. Padre Vuligal- Muito bem.
O Sr. Amu.ia Ct!mara- ... que nlo ueita, que nlo recebe, de bons olho~
essa politica de mlo estendida. Era este o aparte que queria dirigir a V. Ex.•
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O SR. SAN TIAGO DJ\.NTAS - Sr. P{esidente, respondo ao aparte do
nobre Deputado Arruda Câtna.ra. com relação a saber se um povo que sofré um
regime de opressão deixa de ser um povo soberano. Creio que estamos diante
de uma questão acadêmica.
O Sr. Arrudl.z Câmara - Com exército de ocupação?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Um povo nunca deixa de ser
soberano no sentido de que é dele que emana, legitimamente, o poder. É
verdade que muitks vezes ele pode ser privado de exercer sua vontade, mas
recuperar a plena disposiçlo de si me5mo e tratar de uma orientação própria ao
seu destino é alguma coisa que pertence ao pr6prio povo,· que só esse pow
pode, através de· atos próprios, de at<>S da sua comunidade, restaurar e
reconquistar.
Q.uanto a Estados soberanos, entendo que Slo Estados soberanos todos
aqueles que .pertencem a sociedades internacionais, que como tais podem
associar-se aos organismos de caráter regional ou de carãter mundial de que
hoje dispomos. E é licito ao povo brasileiro, a exemplo do que fazem outros
Estados soberanos, manter com todos eles relações. Mais longe do que isto não
me cabe ir dentro do quadro estrito de um depoimento sobre a politica
externa Q.uanto a sabene o Governo interpreta o sentimento do povo, quanto
a saber se o Ministro das Relações Exteriotes pratità a politica que quer o povo,
peço licença para dizer que não considero que nenhum governo, que nenhum
partido, que nenhum deputado, isoladamente, possa ittogar-se o privilégio de
representar os sentimentos do povo brasileiro. (Muito bem.) O que representa os
sentimentos do povo bruileiro é o Congresso Nacional.
O Sr. A1'7Uda Cdmara- Nem o Ministro pode tambêm irrogar-se essa
faculdade.
O SR. SAN TIAGO DANTAS -Todas as tentativas de representar por
mera indução os sentimentos do povo brasileiro... ·
(Apartes.)
Sr. Presidente, pediria a V. Ex. a qué me garantisse o direito de receber
apartes através do microfone e na· forma do Regimento.. (Muito bem.)
Sr. Presidente, entendo que o Congresso Nacional, a Câmara e o
Senado que o compõem são os únicos que exprimem, através de suas
deliberações, os sentimentos e a vontade do povo. É em obediência às deliberações do Congte~so Nacional que se governa E no momento em que o
Congresso entender de maneira diversa, disporia ele próprio do mecanismo do
regime, dos meios de fazer prevalecer a sua vontade.·
Eu não me sentiria muito bem, não me sentiria à vontade, em
permanecer um só dia à frente do Ministério no instante em que sentisse que o
Congresso Nacional desaprovava a politica que ali está sendo pratitada. Mas,
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enquanto não for o Congresso Nacional que diz qual é a politica que deva ser
seguida, não reconheço a nenhum partido; a nenhum parlamentar, a nenhum
grupo de homens, a nenhuma instituição, a faculdade de proclamar--se
intérprete autêntico dos sentimentos do povo brasileiro. (Ptllmas.)
Reconheço, Sr. Presidente, que há uni perigo nos contatos que
podemos manter com ·um regime totalitário. Q.uer se tràte de um regime
totalitário de direita, quer se trate de um regime totalitário de ·extrema
esquerda, cada um, a seu modo, procura lançar as sementes de suas ideologias
no recesso de uma comunidade que se governa pelas normas democráticas.
Esse risco é inseparável da convi~ncia internacional. Pretender fechar--se a ele,
pretender descer em tomo do pafs uma cortina de isolamento é alguma coisa
que já foi tentado, realmente, mas não por democracias, e sim por Estados onde
justamente imperam regimes totalitários. O risco é inseparável da vida; é
inseparável da individual e é inseparável da vida dos povos. É certo que uma
nação, para aceitar um risco, precisa considerar-se amadurecida. Toda vida
internacional é um ato de proclamação do próprio amadurecimento. E eu
ouso pensar que a Nação brasileira, na fase da nossa História a que chegamos,
com esta população de que dispomos, com esta classe dirigente com que
contamos, com estas instituições jurídicas e politicas que nos governam, é uma
nação tão amadurecida quanto muitas outras que já não se recusam ao risco de
conviver. Conviver não significa a mão estendida, se com esta palavra o que se
quer entender é já a mão entregue. A mão estendida pode parecer significar já
um ato de simpatia deliberada por um regime qualquer. O único regime pelo
qual temos simpatia, o único que desejamos fomentar e desenvolver é o regime
democrático. E é desse regime democrático que são inseparáveis os riscos a que
se referiu o nobre ap'arteante. (Muito bem.)
Concedo o aparte ao Deputado Aurélio Viana.
O Sr. Aurélio Viana- Gostaria que V. Ex, a nos dissesse: primeiro, qual a
opinião do Conselho de Segurança Nacional do Brasil e dos Ministros militares
sobre o reatamento das nossas relações diplomáticas com a URSS e com a
República de Cuba;·segundo, qual o pensamento do Departamento de Estado
norte-americano sobre nossa politica externa e, se pos$fvel, qual o pensamento
do Vaticano. Esta segunda pergunta tem a sua razão de ser, por motivos óbvios.
No primeiro caso é que lemos que anteontem, em Minas Gerais, o Sr. Gordon,
Embaixador dos Estados Unidos, aplaudira a politica independente, no campo
das relações do Brasil com outras potências, pelo nosso pafs, e, no segundo caso,
que o Chefe da Igreja no Vaticano reconhecera como acertada a posição da
nossa Chancelária. Como estamos aqui para sermos esclarecidos, a fim de
tomarmos uma posição, solicitaria de V. Ex, a nos respondesse às perguntas que
acabam de ser feitas a V. Ex,a, Sr. Ministro.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Respondo, com grande prazer, às
duas perguntas formuladas pelo nobre Deputado Aurélio Viana, salientando

385

que elas me parecem plenamente cabiveis neste debate, porque, embora nào
tenham focalizado diretamente a reunião de Punta dei Este, indiscutivelmente
se referiram a alguns aspectos que a moção de censura envolve.
No tocante à primeira questão, quero dizer que nem o Conselho de
Segurança Nacional, nem os Ministros militares jamais fizeram qualquer
objeção ou opuseram qualquer reparo à politica exterior. Pelo contrário, V.
Ex. a encontrará na publicação oficial do Ministério das Relações Exteriores,
intitulada "Reatamento das relações com a União Soviética'~ a transcrição do
tópico da ata do. Conselho de Ministros em q\le aquele reatamento foi
deliberado por unanimidade, com a presença dos Ministros militares. Com
referência às nossas relações com Cuba, posso dizer a mesma coisa, do agrado
do Conselho de Ministros, da Cã.mara dos Deputados e do Senado Federal. As
deliberações de Punta del Este foram tomadas em Conselho de Ministros.
Apenas num ponto não se formou imediatamente a unanimidade, mas esse
ponto não chegou a ser objeto de exame quando os trabalhos de consulta se
realizaram. De modo que em tudo quanto se deliberou houve unanimidade de
pane do Governo brasileiro. Q.uanto às opiniões do Departamento de Estado e
do Vaticano sobre a nossa politica exterior, quero dar a V. Ex.a os seguintes
esclarecimentos: em primeiro lugar, jamais perguntei ao Departamento de
Estado se aprovava a politica exterior do Brasil. (Muito bem.)
É verdade que se discutiu muito, aqui em nosso pais, se a politica
brasileira, sobretudo depois de Punta del Este, era ou não era do agrado do
Departamento de Estado. Confesso a V. Ex. a que não julguei, jamais, do meu
dever apurar o ponto, pois realmente só desejo saber se a politica exterior do
Brasil era do agrado do Conselho de Ministros, da Cã.mara dos Deputados e do
Senado Federal.
O Sr. Adahil Barreto - E do povo brasileiro.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Se ela é do agrado dessas entidades,
ela aduz a opinião do povo brasileiro e será cumprida - será, pelo menos,
cumprida enquanto me couber a honra de dirigir o Itamarati. (Muito bem.) É
verdade, entretanto, que mais de uma vez tive oportunidade de ouvir do
Departamento de Estado e daquele que maior responsabilidade tem para
exprimir sua opinião, palavras de aplauso a atitudes nossas, ainda que não em
julgamentos globais.
Nunca divulguei essas opiniões, nunca me pareceu que devesse dar a
público a opinião de uma Secretaria de Estado estrangeira e que somente a ela
caberia, no momento em que o quisesse, manifestar essa opinião. Mas V. Ex. a
mesmo, hoje, na sessão vespertina ou na matutina, creio eu, teve oportunidade
de ler tópicos de uma conferência pronunciada pelo Embaixador dos Estados
Unidos, que é, como representante do Presidente daquele pais, a pessoa
autorizada para dizer o que pensa o Departamento de Estado. E o que ali se lê é
isto: "Elogiou a posição de independência do Brasil no plano internacional, que
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disse não interferir com a boa convivência entre ·o .nosso pafs e. os Estados
Unidos:• E, mais adiante, "não acredita o Embaixador que a posiçlo
internacional do Brasil nos leve a uma situaçAo iguall de Cuba".
Na verdade, creio que estas palavras do Embaixador norte-americano
podem ser tomadas como uma traduçlo do que pensa o Departamento de
Estado.
Q.uanto ao Vaticano, nobre Deputado, nlo o considero umaSecretaria
de Estado estrangeira, n1o vejo nesse órgão supremo . da cristandade uma
entidade junto à qual não pudesse eu ir pedir conselho ou ouvir opinilo·em
tudo que dissesse respeito, nlo à politic;a, mas à vida moral do povo brasileiro.
E, assim· sendo, não me pejaria, nem um minuto, debater estas
questões, discutir esses assuntos e tomar conselho· sobre questões de ordem
moral a quem tem autoridade para dá~los. Mas o que eu não poderia fazer, em
caso algum, era ser o diwlgador de qualquer opiniloque porventura a Santa Sé
tenha sobre a politica externa do Brasil.

O Sr. Saturnino Braga - Nobre Ministro San Tiago Dantas, nesta
oportunidade em que se encontram os debates, em aditamento à brilhante
exposição de V. Ex.• e às respostas que vem dando às perguntas que lhe são
formuladas, quero trazer aqui o testemunho de um fato que realmente vem
significar a aprovação, não de um pais, mas praticamente da totalidade das
nações, à politica externa do Brasil. Q.uero declarar a V. Ex. •que, recentemente,
na reunião do Conselho da União Interparlamentar em Roma, eu tive a subida
honra de receber o compromisso de voto de todas as nações filiadas à União
lnterparlamentar, que são em número de64, para a candidatura única do Brasil
à presidência daquele importante órgão internacional. Ora, Sr. Ministro, essa
colaboração, essa aprovação, evidentemente não seria unânime se a polftica
externa que segue o Brasil não estivesse agradando a todas as nações filiadas à
União Interparlamentar. Devo declarar a V. Ex.• que naturalmente a posiçAo
assumida pelo Itamarati muito vem contribuir para que o Brasil possa desfrutar
desta grande honra de ser o candidato único, sem concorrente, à presidência da
organização internacional mais antiga que existe no mundo, que é a União
Interparlamentar. Era o que queria dizer em aditamento aos esclarecimentos
solicitados a V. Ex.• sobre o assunto. (Muito bem.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- AgradeçomuitoodepoimentodeV.
Ex. a Realmente, dos contatos. que tenho tido oportunidade de manter com
diversos Estados estrangeiros, com suas Secretarias de Estado ou com seus
órgãos mais responsáveis, tenho observado sempre que a posição internacional
do Pais não justifica que tenhamos hesitação sobre o acerto de nossas atitudes e
sobre a maneira por que é acolhida a nossa linha de independência. Essa linha
de independência não é inovação do atual &vemo. E não é'nem mesmo um
produto, de administração anterior, continuado nesta. Éumalinhaquevemde
longe, porque a linha predominante da politica exterior do Brasil sempre foi de
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afirmação de nossa independência nacional, em rodos os éampos, e todos os
grandes momentos da diplomacia brasileira se prendem à reiteração desta
independência. A única coisa que nos últimos tempos se tem acentuado, muito
menos pelo mérito do ocupante da pasta do que propriamente pela expansão
das responsabilidades internacionais do Brasil, é que muitas questões internacionais sobre as quais nos podfamos permitir anteriormente uma atitude de
omissão, por entendermos que elas não se situavam na área do nosso interesse
ou da nossa responsabilidade, hoje são objeto de uma defmição própria,e a
respeito de cada uma delas o Brasil tem emitido os seus pontos de vista, a sua
opinião, com o único propósito de contribuir para a consolidação da paz e para
permitir que na vida das nações prevaleçam as soluções que correspondem aos
prindpios juridicos que·. enformam a nossa conduta internacional. É este
alargamento da nossa área de responsabilidade a conseqüente diminuição da
área de omissão que tem feito com que a politica internacional brasileira tome
especialmente saliente a sua nota de independência.
Congratulo-me com V. Ex.• por essa confiança da União lnterparlamentar, e sei muito bem o quanto contribuiu, para esta confiança, o mérito do
candidato apresentado pelo Brasil. (Muito bem.)

O Sr. Saturnino Braga- Muito obrigado a V. Ex.•.
O SR. SAN TIAGO DANTAS Mendes.

Ouço agora o Deputado João

O Sr. João Mendes- Sr. Ministro, intervenho nos debates com o respeito
que V. Ex. a merece pela sua cultura, pelo seu talento. Q.uando V. Ex.• ocupa esta
tribuna,para sustentar os prindpios que regem a polftica externa do Brasil, nós
chegamos quase a estar de acordo com V. Ex.• Perdoe-me, Sr. Ministro, mas na
prática, às vezes, V. Ex.• oferece uma contradição que nós lastimamos. V. Ex.•,
quando justificou o reatamento das relações do Brasil com a União Soviética,
desfilou uma série de providências que seriam tomadas pelo Governo, no
sentido de resguardar o Pais contra a infiltração comunista. E, ilustre Ministro
das Relações Exteriores, parece-me que essas providências não foram postas
em prática, porque a Embaixada da União Soviética se transformou numa
célula comunista no Brasil e dispõe de um exército de quase trezentos homens
para fazer a provoca.çlo, a propaganda subversiva das nossas instituições, para
implantar ou pretender implantar, afinal, o regime soviético em nossa pátria. V.
Ex.•, Sr. Ministro, na manhã de hoje, quando deu contas da sua conduta em
Punta dei Este, declarou que a exclusão de Cuba da OEA seria medida inócua.
Perdoe-me, Sr. Ministro, discordar de V. Ex.•, porque considero uma sanção
moral essa exclusão e bastaria que houvesse essa sanção moral para que a
medida não fosse inócua. Também considerei, Sr. Ministro- e V. Ex.• me
perdoe que manifeste o meu pensamento, sem nenhuma intenção de ofender-,
que V. Ex.• esteve francamente em contradição em Punta dei Este. Se V. Ex.•
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considerou o regime de Fidel Castro incompadvel com a 'detnocraclá, porq'ue
admitir que aquela nação, sob esse regime, possa viver em unilO com u:mações
democráticas que constituem a OEA?
Em Genebra, v. Ex.• fez uma d«lat~o sobre a qual espero um
esclarecimento. V.· Ex.• declárou que o Brasil nlo faz parte :dê neRbum blWco
politico ou militar. Sr. Ministro, de bloco militát'rilo hi dtiYida de~e o.Bruil
faz pane. Agora mesmo, ainda hi poucos dias,· o OhefedoEstado-Màiôtdt FAB
manifestou-se a esse respeito em entrevistá à imp~ Blocb politico pergunto a V. Ex.•; que ê meu mestre, porventura a Orpnizaçlo dos Estados
Americanos, em última' anillse, nlo ~ um· bloco politico? Sobre elllas
indagações eu queria ouvir V. Ex.•, pedindo· desculpas se porventura-alguma
palavra por mim proferida teve :qualquer laivo de inconvenihtàa.
O SR. SAN TIAGO DANTAS .... V. Ex.•, com sua requillfada cortesia,
pede desculpas daquilo que sa:be bem que nlo cometeu: e nlo cometeu.: porque
lhe seria impossfvel fa.zê.,lo. V. Ex.• apresentou-me quatro quest6es, ~ quaís
duas, creio eu, estio diretamenterelaàonadas com a moçlo de censura. e dtlàt
outtas constituem, a rigor, a matéria independente quepoderiamossonsiderar
verdadeiramente uma interpelaçlo. As que·podan ser considuaãs int.erpe.
·lações slo as .relati\tas ao pessoal da Embaixada' Soviética .e a referente à
participaçlo do Brasil em bloco politico-militar. ~V.·Evque responda
primeiro às questões pertinentes ~ moçlo.· DizN. ·Ex.• que vfJ ~ exdus~ de
Cuba da Organizaçlo dos Estados Americanos uma,san~deordemmoral. É
possfvel que assim seja. É possfvel:que o fato de se desligar um Estado de um
organismo regional constitua para ele uma puniçlo de uma falta cometida. Mas
nlo é assim. Nlo fóicom este sentido de sançto·mo~ mas préâpuamentec9m
o sentido de uma medida de cariter praplático, para produzir :em relaçló lb
regime cubano efeitos determinados, de delimicaçJo e de reduçló, qJ.~C a
medida foi alí proposta, discutida c; afinal, aprovada. E foi cómeste sentido que
tive oportunidade de salientar seu carâter in6cuo; porque o desligamento de
um organismo internacional· nlo. ·acarreta consiwo nenhuma . espécie de
limitaçlo de atividades, nem produz para um .segime politi(lO •condição
desfavorável à sua expanslo. Muito mais desfavoráYel, muito mais eficaz para
conter a expanslode um regime·totalitári&e end~~lo a outros rumos, t~eria
sido a adoçlo de normas de caráter estatUWio que. porventura, tivessem
pod: 'o ser discutidos francamente no lmbito da· Conferência, como muiw
nações, entre as quais o Brasil, tiveram ocasilo de propor. E essas ;idéiaJ
mereceram o aplauso da critica internacional mais esclarecida. como sobejas
vezes já foi dito e reafirmado neste plenirio e consta de numerosas publicaç6a.
Foi neste sentido que falei em•inocuidade.
Q.uanto à b'adiçlo por coasiderar .um regime inoompadvelcom a
democracia e· mantê-lo em. unílo com outros, deilti'o .do mesmo,organismo
regional, peço licen~ para dízer a V. ElL• que essa observaçlo nos,reconduz·a
uma questão que hoje à wde tive oportunidade de examinar, e é' o caláter·•

obrigatório, não com,pulsório, do rqjme democrático para os pafses-membros
da Organizaçlo.
.
Inúmeras vezes nas organizações int~rnaciol)ais temos tido a desvent\lra ~ e .provavelmente ainda teremos de outras - de ver nações na prática de
regime democrático abandonarem-no e se entregarem a ditaduras que, se não
configuram um regime politico-social como aquele que o Primeiro-Ministro de
Cuba qualificou de marxista-leninista, e, sim, representam apenas ditaduras
personalistas ou regimes de direita, nem por isso deixam de ser regimes
antidemocráticos e de se afastarem dos prindpios da Declaração de Santiago. E
nunca, nunca se pretendeu que tais regimes, pelo fato de desertarem da prática
daqueles prindpios consignados no art 5. 0 da Carta, conduzissem os seus
povos ao isolamento e a desintegrarem-se da Organização. Pelo contrário, a
República Dominicana chegou a sofrer sanções com base no Tratado do Rio de
Janeiro e foi mantida dentro da Organização. E outras ditaduras, que não me
cabe agora rememorar, subsistiram em países latino-americanos, divorciandoos da democracia, sem que jamais tivessem pensado que daí resultaria qualquer
incompatibilidade para sua per. nanência na Organização.
Q.uanto b interpelações :Ormuladas por V. Ex. a independentemente
da moção de censura, peço licença para deixar para amanhã as explicações mais
minuciosas e limiW'-me, agora, a dizer sobre cada; uma delas o que me parece o
essencial. No tocante ao pessoal soviético, direi a V. Ex.a que ê necessário
compreendermos bem em que consiste a limitação do número de funcionários
diplomáticos. O que se ajustou, o que se convencionou, o que constou, aliás, do
texto do oficio que tive oportunidade de mandar às lideranças desta Casa foi o
número máximo a q~ poderiam chegar os membros permanentes da missão
diplomática rio B~il ou a brasileira em Moscou. Esse número foi fixado em 35.
O Brasil- potque as nossas Embaixadas e Legações no estrangeiro costumam
atingir logo tão grande desenvolvimento - mantém, neste momento, onze
funcionários em Moscou, número que será ampliado logo que ali instalemos o
nosso escritório de propaganda comercial. Mas, enquanto isso, a União
Soviética, que tinha instalado primeiro uma missão comercial incorporada à
missão diplomática, mantém 31.
.
Nesta limitação de·pessoal diplomático não há uma limitação para
concessão de vistos temporários. O Brasil, de longa data, muito antes de reatar
as suas relações comerciais ou diplomáticas, concedeu, vinha concedendo e
continua a conceder, vistos para cidadãos soviéticos ou oriundos de outros
paises.
O Itamarati recebe a consulta e transmite-a aos órgãos competentes. E,
desde que estes nada oponham, o visto é concedido.
No caso presente, o que motivou um noticiário de repercussão maior
na imprensa do Rio de Janeiro foi a circunstância de que a exposição soviética
levou a concessão simultAnea de cerca de duzentos vistos. Duzentos vistos
temporários para uma exposição que se encerra no próximo dia 3. Essa
exposição nem sequer decorreu do reatamento de relaç6es. Ela começou a ser
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negociada- podem dar a V. Ex. a aqui algtimas infonnaçôes- ern 4 de maio de
1960, antes, por conseguinte, do Góvêrna ímédiatamente 'anterior.
Nessa ~poca, em que fotam criadàs as comissões execútivas de
interclmbio comercial entre o .Brasil e a ·URSS, qúaildo 'ésteve · ria União
Soviêtica a nossa primeira missão comercial, foi propostd qúe o Brasil recebesse
essa exposiçlo. As negociações se pmlongaram e a decislo final que mândou
que ela se realizasse~ dé 13 de abril de 196L Foi em função dessa delibéraçlo
do Governo anterior, arrematando· negociações que vinham ainda de· mais
longe, que a: URSS realizou a exposição que neste momento se enéontra no Rio
de Janeiro e que termina nos primeiros dias do próximo mês.
A ouua questlo apresentàda pór V. EX.• diz respeito ao 'f?lo,co polfticomilitar. Fez V. Ex.• uma distinção entre blbco polfnco e bloco militar; a
expressão polftico-militar é usada em geral para i~icar ,.. multipli<;idade dos
aspeaos. Entretanto, quero lc:mbrar él V., Ex.• em _que senti~o,espedfico essa
expressão foi tomada na Conferência d~ penebra,, na Conferência do' Desar~
mamento. De longa data as questões do desainiainenió vinham sendo diseutidas
· entre os dois ~des grupos de países que constitu~~ os ~ama4os blocos
polftico-militares do p~sente. De um lado,, os_países signatÁrios do Tratado do
Adlntico Norte, m~bros da NATO; ~e optro lado, os p;úses sígilatários do
Paao de Varsóvia Ás negociações sempre corriam
comissão de q\Je ap~nas
faziam parte países pertencentes a esses dois grupos. E essas negociaÇões
avançam. d~ficilmentc; porque as posiÇões dos dois grupps slo em grande pane
posições polêmiCàs, isto é, posições t()~as
~ns 1de discu~o e 11egoçi~~
ulterior, em que os pi'Qgres!$OS p.or lsso, me~~9. ~ !~~s. Em, 1960 e l1 9~1
realizam-se em Genebra conversações entre esses grupos, versando espeaficamente sobre o problema do armamento nuclear. E o desfecho dessas
negociações,. como a Clmara por~ se reçorda,foi ~~om.nte. ~ntlo.• p
Governo da U~~o SOvi~tica e o Go~erno c;los Estac;los Un~dos da Am~rica
resolveram discutir os prindpios, as bases qpe lhes permitissem avànçar no
caminho do desarmamento·. Em 20 .de
do anppassado, o repre;entàni:e
da Unilo Sovi~ca e o do~ :Estados ~~~os assi~ o,. pfindpios_ básicos do
desarmamento e apresentaram-se ~ N~ões Umdas.
.

em

p3R

setembro

Um. órglo devçria ser·cri~o para permitir o avanço ne~e ~rrenq.
Como deveria ser constitufdo C$5e órglo? aesolv~ os Estados Uni~o,s ~ a
Unilo SOmtica que a melho1 maneira de criar 'lJID ~çmento que permitisse
progredir no terreno dificil, difidlimo, .dp d~sallJ)aiilento, era acre$centar
àqueles dois. g111pos de ~Oes rep~se~vas do.s blocos.polftico-militares
oito nações que eles denQminmm, nlo-alinhadas. ·
' A expresSão não-alinhadas ríio qu-er dizer as haÇões neutras; quer dizer
nações não pertencentes àqueles blocos. polftico-militares. E essas nações,
quem as escolheu? Os Estados Unidos e a Unilo Somtica. Eles mesmos, no
projeto de resoluçlo que aptesei\taram às' Nã(ões Unidas, indicarant imediatamente quais eraJii as oito nações que eles consideravam' não abrangidas nos

blocos politico-militares, para colaborarem na obra do desarmamento, e entre
essas oito nações ambos incluiram o ,Brasil.
Vê V. Ex. a que não fui eu quem inventou a declaração de que o Brasil, na
co~ferência de desatlllalllento, é uma nação que nw pertence a blocos politicomilitares. Tanto fiW fui eu que o próprio e eminente General Emílio Ribas,
Chefe do Estado-Maior do Exército e na,quele momento Chefe interino do
Estado-Maior das Forças Armadas, integrando, a delegação brasileira à Conferência de Genebra e dando-me a honra de ser meu companheiro .de
delegação, não só participou de todas as minhas manifestaçõs e as aprovou
naquela ocasião, como teve oportunidade, ele próprio, de prestar à imprensa
internacional declarações em que repetiu estas mesmas expressões.
Espero que minhas explicações contentem: a V. Ex. a (Palmas.)
O Sr. Abel Rafael (Para uma questão de ordem)- Sr.. Presidente, requeiro
prorrogação do tempo destinado ao Sr. Chancele~ a fim de que possa S. Ex. a
responder aos demais aparteantes que estão aguardando sua vez.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illz)- V. Ex.a deverá encaminhar o
requerimento formalizado à Mesa, porque ele impona, em verdade, na
prorrogação da sessão, se assim for, para que não haja prejuizo no encaminhamento da votação.
O Sr. Abel Rafael- Se V. Ex. a me pode conceder a honra e o privilégio de
despachar de oficio, eu encaminharei o expediente de futuro, porque não posso
perder a minha vez de interpelar S. Ex.a, o Sr. Ministro.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Chanceler, inicialmente, quero congratularme com o sistema parlamentar. Este é um espetáculo que o presidencialismo
nll.o nos ofereceria. Af está a Nação, pelos seus Deputados, cóm a vigilância dos
seus Senadores, interpelando um Ministro de Estado e julgando da ação desse
Ministro de Estado na projeção da politica exterior.
Os adversários do presidencialismo podem sofrer nesta noite, qualquer
que seja o desfecho da moção, um grave revés: o sistema parlamentar talvez pela
primeira vez se afirme em toda a sua plenitude no exercido da vigilância do
Congresso aos atos do Poder Executivo. (Muito bem.)
Feita esta declaração, Sr. Ministro, queria assinalar que os Estados que
só têm por si a força moral é que devem exercer essas san(ões morais. E, salvo
engano, em quanto me vão os conhecimentos·d~ politica externa, parece-me
que até hoje a República de Cuba não teve ainda nodcia de que o Estado moral,
o Estado espiritual do mundo civilizado, o Vaticano, haja rompido relações
com seu governo. Se o fato é verdadeiro, Sr. Chanceler, perguntaria se o
Vaticano mantém ou não- é minha dúvida- relações com a República de Cuba,
e. se mantém, por que vamos exigir que outros povos, ,que além das sanções
morais podem aplicar sanções econOmicas e sanções politicas, se contentam
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apenas com aquelas sanções que devem ser objeto apenas dos Estados que só
têm, para manifestar o seu repúdio, o seu desagrado, sanç~es morais? Acho que
o Brasil não se déve antecipar àquele Estado que representa no mundo
civilizado a cristandade,'o mais puro dos sentimentos morais de todos os povos.
(Muito bem.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Agradeço o aparte de V. Ex.a e
acredito que realmente a presença da Santa Sê, em Cuba, deve ser considerada
como uma prova de que quanto' mais sêrios são os interesses que um Estado como
o Vaticano tem a seu cargo, quanto mais ameaçado se encontra, tanto maior
motivo haverá para por ela ser protegido.
,J

O Sr. Sérgio Magalhiies - V. Ex. a me concede um ap~e?

O SR. SAN TIAGO OANTAS - O nobre Deputado Abel Rafael já o
havia solicitado antes de V. Ex. a
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzillz) - Vou interromper o nobre
orador para atender ao requerimento que o nobre Deputado Abel Rafael
encaminhou à Mesa, de prorrogação da sessão por meia hora, para que por
igual tempo possa o Sr. Ministro ouvir os apartes oferecidos pelo Plenário. Em
votação. (Pausa.) Aprovado. Fica reservado, portanto, o tempo de mais meia
hora para que os Srs. Deputados possam. apanear o Sr. Ministro.
O Sr. Abel Rafael- Sr. Ministro, sou forçado a renovar os meus protestos
de admiração pela brilhante e lúcida inteligência de V. Ex. a e pela palavra fácil,
veículo com que V. Ex. a consegue defender essa politica que toda a cristandade
brasileira repele. (Não apoiado.) Sou forçado, assim, embora em pontos opostos,
a renovar a V. Ex. a a minha admiração antiga e a renderas minhas homenagens
à cultura e à brilhante inteligência de V. Ex. a, porque, se V. Ex. a não tivesse essa
palavra fácil, V. Ex.a não conseguiria defender semelhante politica no Brasil.
Mas, Sr. Ministro, com os meus respeitos, quero dizer que; quando V. Ex. a aqui
veio e defendeu a politica externa do Governo, não foi como V. Ex. a mencionou
ainda há pouco, referindo-se à aprovação de um Conselho de Ministros e à
aprovação desta Casa. Não; nós não demos prêvia aprovação à politica do
Gabinete. Nós, Congresso Nacional, como Conselho de Ministros, fomos
surpreendidos com a súbita comunicação dos novos rumos da politica interna,
novos rumos sim, porque, embora tivesse sido iniciada pelo Governo anterior,
em face dos acontecimentos todos, parece que tinha cafdo em ponto mono.
Somente depois dessa simpatia renovada ê que os russos se sentiram com
coragem de vir refazer aqueles preparativos para a exposição comercial, onde se
paga entrada, Sr. Ministro, lá no Rio de Janeiro. Mas, quando V. Ex. a aqui veio,
V. Ex. a usou muito a palavra reciprocidade. Q,uero lembrar a V. Ex. a esse
critêrio de reciprocidade que está faltando, porque V. Ex.a fez menção, na
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tribuna. aos quarenta quilômetros que os brasileiros teriam, como termo de
suas andanças na Rússia e aqui também os russos. No entanto, estão indo a São
Paulo, a Belo Horizonte, a Niterói, Petrópolis, a toda pane, até ao interior de
Minas Gerais, e lá nós não fazemos isto! Também na questão dos representantes
de Cuba. nós estamos tratando seus representantes diplomáticos com toda a
deferência. dando-lhes toda a liberdade que nós não temos lá. Ainda ontem,
a Faculdade Nacional de Direito, de que V. Ex. a é ilustre catedrático, proibiu
uma conferência do Sr. Embaixador de Cuba no.seu prédio, por considerá-la
subversiva. Daf, Excelência. os rumos que essa politica exterior brasileira está
tomando são rumos contrários ao nosso interesse. onde não vejo nada de
reciprocidade. Porque quando argüi V. Ex.a naquela tarde- permita-me que o
lembre- sobre os perigos da infiltração comunista. V. Ex. a retrucou com o
critério da reciprocidade. Terlamos limitações. No entanto, a infiltração
comunista se opera cada vez mais em nossa pátria e não vemos providência
nenhuma das autoridades, principalmente do Ministério das Relações Exteriores, que seria o primeiro a alertar as autoridades policiais contra essa infiltração.
De forma que pediria então a resposta de V. Ex.a Mas, como V. Ex.a está
esperando que o orador faça todas as suas interpelações, para então responder
de uma vez, lembro o caso da exposição russa. onde se faz apenas propaganda
de ideologia numa exposição comercial, onde se cobra entrada por cabeça.
Q.uem quer vender produtos dá entrada de graça. para que todos vejam e
possam comprar. Mas lá se paga para entrar. Q.ue espécie de exposição
comercial é esta? Sr. Ministro, V. Ex.a não me convencerá, como não
convencerá a maioria desta Casa. Mas não posso deixar de vir a este microfone,
porque muitos amigos nossos nos interpelam a respeito. Sei que não teremos
vez nestas interpelações, porque, infelizmente, o patriotismoé mais forte que o
interesse do Brasil. Se V. Ex. a pertencesse a um partido pequeno como eu, já
não seria Ministro. Se não estivessem em jogo os interesses do PSD no PrimeiroMinistro e do YTB no Ministro San Tiago Dantas, a politica exterior do Brasil
seria outra. Sei o terreno em que piso, mas cumpri minha obrigação, com o
respeito que merece V. Ex. a, de protestar contra os rumos que está tomando a
politica exterior, com a palavra fácil, maliciosa. servida pela cultura. de V. Ex. a,
que nos enche de admiração, mas que nos· faz sempre caminhar com mais
coragem. É preciso mais· do que isso para lutar, porque, sendo V. Ex. a um
gigante, é preciso que nos unamos com maior disposição para lutar em todas as
arenas do Brasil.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado a V. Ex.a, nobre
Deputado Abel Rafael, pela grande categoria de que cercou a sua interpelação.
V. Ex. a sabe o quanto o admiro e o quanto o prezo. E é com grande satisfação
que respondo a esta sua interpelação.
Em primeiro lugar, queria deter-me na observação de V. Ex. a de que a
Câmara foi surpreendida pela politica exterior, quando V. Ex.a diz que o
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Gabinete deu áprovação préVia de que a Clmara tomou conhecimento a
posteriori de cenas decisões do Governo.

l

O Sr. Abel Rafael- Se V. Ex.• permite, vou interrompê-lo, por que
alguns jornais noticiaram, e nesta Casa foi repetido, que certos Ministros
protestaram por que não tomaram conhecimento prévio do novo rumo da
polftica exterior dó Brasil.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Mas creio que nenhum Ministro disse
isso. Provavelmente alguns jornais noticiaram ·e não temos meio de evitá-lo.
O Sr. Abel Rafael"'"" O Ministro da Guerra disse isto e não foi desmentido.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- A minha observação se referia ao
tópico da sua interpelação sobre a surpresa da Clmara. Creio que esta Casa nlo
foi surpreendida át~ agora uma só vez com a linha geral da polftica exterior do
Brasil. E nlo o foi porque, no programa com que o atual Conselho de Ministros
se apresentou ao voto de confiança deste pleriirio, tudó quanto se tem feito no
Ministmo das Relações Exteriores foi condensado no capitulo de polftica
internàcional, sob forma, aliás, bastante minuciosa.
O Sr. Abel Rafael - Não votamos aquele programa, nlo aprovamos
aquilo.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- É o que vou dizer. Bem sei, nobre
Deputado, que o programa nlo foi objeto de aprovação no sentido de que a
partir daquele momento se considerasse que todO$. aqueles atos se tinham
tornado insuscedveis de discussão. Lembro bem, tenho presente ao espirito os
termos em que o nobre Deputado Raul Pilla redigiu a moção de confWlça,
fazendo com que o programa pudesse ser examinado ao longo de sua execução
e que a Cantara pudesse, a qualquer tempo, pronunciar-se sobre os atos que o
programa éhtunciava. Mas, se é verdade que a Clmara não chegou a dar o seu
aval ao programa, no sentido de anotar as medidas que ele sugeria, também é
certo que a partir daquele momento a Cantara nio foi mais surpreendida.
Tudo quanto se fez foi anunciado e exposto na aprovaçio posterior.
Reconheço que na.o houve aprovação p~ia, mas creio ser da fndole do
regime que estamos praticando que o Governo, dentro dos limites desta
orientação geral com que ele mesmo se apresenta, toma suas responsabilidades
e pratica os atos que lhe parecem corresponder às suas finalidades, apresentando-se, em seguida, à critica do plenário.
Por isto, de surpresa não há como falar..
O Sr. Abel Rafael-, -Esta Clmara nlo tem tido coragem de pronunciar-se.
Fala só nos corredores, V. Ex:• tem ·razão.
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. O SR. SAN TIAGO DANTAS- Em segundo lugar,V. Ex.a se referiu
ao direito de locomoção do pessoal diplomático da União Soviética no Brasil e
do brasileiro na União Soviética.
Neste ponto é fácil explicar as normas das Convenções vigentes que não
são diferentes, para o Brasil, de outras que têm sido estabelecidas com nações
que mantêm missões naquele pais.
Na verdade, o direito de locomoção é assegurado, sem restrições,
dentro de determinada área. E fora dessa área é lícito ao Governo do pais
impedir a locomoção dos funcionários diplomáticos. É o que se observa cá e lá.
A União Soviética tem permitido, constantemente, que diplomatas
brasileiros se afastem de Moscou muito além do limite da área de livre
circulação. Basta que V. Ex. a se recorde de que há bem pouco tempo todos os
jornais noticiaram de maneira bastante notória a presença do encarregado de
Negócios do Brasil no Mar Negro, em visita ao Primeiro-Ministro; e, do mesmo
modo, também no Brasil, algumas vezes, funcionários soviéticos têm-se
afastado do Rio de Janeiro, têm ido a S. Paulo, notadamente aqueles que
penencem à delegação comercial, porém jamais essas viagens foram feitas
contra a vontade do Governo brasileiro ou infringindo normas que houvessem
sido estabelecidas pelas nossas autoridades:
Q..uanto à exposição soviética, saliento a V. Ex. a que não se trata de um
certame comercial onde exista verdadeiramente o propósito de vender produtos, tanto assim que nela o ingresso é pago.
O Sr. Abel Rafael - E não há preço nas mercadorias expostas.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Acredito, nobre Deputado, que o
argumento prova igualmente contra a hipótese de que se trate de exposição
destinada a fazer proselitismo. Pois se é extraordinário que se cobre entrada
para apregoar produtos comerciais, mais extraordinário ainda é que se cobre
entrada para fazer proselitismo num recinto.
O Sr. Abel Rafael - Mas não é anunciado como tal, Excelência.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Nlo quero, entretanto, nobre
Deputado, duvidar de que nesta ~xposição, ou em qualquer outro certame,
constitua preocupação de qualquer potência que apresenta as suas realizações,
de ordem industrial ou de ordem material, demonstrar, através daquilo que
expõe, não apenas a capacidade dos seus técnicos e a capacidade dos seus
artífices, mas também a excelência do seu regime. A chamada propaganda
institucional é inseparável deste propósito. Faz pane do risco de toda forma de
convivência e nem eu deveria dizer a V. Ex. a que isso não sucede, nem V. Ex. a
poderia também pensar que isso não se procurasse obter.
O Sr. Abel Rafael- Não pensava, mas V. Ex.a disse naquele dia que
tomaria providências para que tal não acontecesse.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS.;.. Certamente que neste caso se trata
dessa parcela de propaganda institucional que acompanha qualquer demonstraÇI.o de uma capacidade tecnol6gica ou de uma capacidade fabril.
O Sr. Abel Rafael-

t

um pouco diferente.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Entmanto, quero dizer a V. Ex.• e l
Clmara que, quer o Conselho de Segurança Nacional quer o Müiistmo das
Relações Exteriores, tem observado, de perto, as atividades da exposiçlo
sovi~ca. Todo o material impresso chegado a essa exposiçlo foi examinado
cuidadosamente por determinaçlo desses dois 6rglos, e por funcionirios
competentes.
O Sr. Abel Rafael- E nlo acharam nada?

I
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Todo esse material foi passado
cuidadosamente a exame, lluz dos critmos que procedem l discriminaçlo da
propaganda subversiva institucional. E dentro desses critbios tudo que esteve
ao nosso alcance foi feito com o maior zelo para impediressainflltraçlo a que V.
Ex.• se refere
Se algum erra, algum se engana, algum falha, de uma coisa v. Ex.•
pode estar certo: de que as autoridades brasileiras nlo tem o menor desejo. nlo
tem o menor propósito defavorecerqualquerfonnade propaganda subversiva,
mas sim o de defender o Brasil conttaessaesptciede propaganda, precisamente
para que possamos manter os propósitos de paz e impedir uma açlo
penurbadora da nossa vida e ameaçadora das nossas instituições.
O Sr. Abel Rafael - Permita-me, V. Ex.• n1o fez referencias ao
Embaixador de Cuba e ao filto que incriminei, lembrando~ a conferencia que
seria realizada na Escola Nacional de Direito e cancelada por ser subversiva.
Isso dizia respeito ls relaç6es com Cuba.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Éumfato,confessoaV. Ex.•,quenlo
conheço, esse da faculdade de Direito e de uma conferencia que nlo chegou a
se realizar, suspensa por subversiva.
O Sr. Abel Rafael - Consta do manifesto da Congregaçlo da Escola,
publicado nos jornais do Rio dejaneiro de hoje. A Congregaçlo da Escola,aque
penence V. Ex.•, com a sua autoridade baixou p~ nesse sentido
assinada pelo Reitor. Está nos jornais. De forma que se V. Ex.• nlo conhece o
fato ...

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Tomo nota do filto indicado por V.
Ex.• e vou p6r-me em campo para averigui-lo.
·
~97

OuÇ() agora o nobre Deputado Sérgio Magalhles.

O Sr. Sérgio Magalhõ.es - Faço meus todos os elogios e todas as
homenagens que lhe foram tributadas pelos seus próprios adversários. Mas
acho admirável possa V. Ex.a conduzir uma politica externa independente
sem o suporte necessário de uma politica interna que lhe fosse correspondente.
Por isso mesmo, e talvez por esse fato. é que se avoluma a onda de criticas à
atuaçlo de V. Ex.a, porque há uma minoria do povo que sabe que a
continuidade desta politica externa, que corresponde aos anseios democráticos
do povo brasileiro, acabará arrastando também a uma politica interna
independente e ai teremos os frutos desse trabalho de pioneirismo que V. Ex. a
está fazendo na pasta de Relações Exteriores.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Agradeço muito essas observações de
V. Ex.a e as expressões que teve para comigo. Q.uero dizer que participo
integralmente dessas suas apreensões, porque considero, nobre Deputado, que
uma politica externa nAo é superável ao conjunto da politica realizada num
pais. Por conseguinte, é indispensável que, ao mnmo tempo que afirmamos
nossa independência nas nossas relações com os demais Estados, pratiquemos,
no tocante à nossa vida econômica, principalmente, mas também a outros
setores da vida nacional, uma politica que seja realmente de fomento da
emancipação nacional.
Acredito, entretanto, que a politica externa nos dias de hoje tem em
grande parte esse papel pioneiro, talvez porque a definiçlo da posição dos
povos vem em grande parte da sua posição no exterior. É licito admitir,nos dias
de hoje, que a politica externa tenha um papel promocional e que lhe caiba, em
grande parte, abrir determinados panoramas e criar oportunidades para serem
preenchidas por medidas de administração interna.
Veja V. Ex.a a questlo da expansão do comércio. Até que ponto é
possível contentarmo-nos com medidas de politica externa para fomentar o
crescimento do comércio internacional? É claro que a politica externa tem ai
um papel preliminar: ela se limita a abrir novos mercados, a estabelecer novos
contatos, a indicar métodos através dos quais é possível comerciar com áreas
que até entlo não tinham sido abrangidas no esforÇ() comercial, mas nada será
possível fazer sem que a politica cambial; sem que a politica comercial
propriamente dita, sem que o fomento da produçlo e sem que uma série de
outras medidas complementares promovam essas oportunidades de comércio
que a politica exterior se limita a indicar. Acredito que o mesmo se possa dizer
no que tange à cooperação internacional. Hoje nlo há pais nenhum que possa
dispensar a cooperação internacional. Todos os países estão obrigados a dar e
têm o direito de receber cooperação, de tal maneira as relações entre eles criam
vínculos de interdependência Contudo, esse esforço de cooperação tanto ativa
como passiva precisa ser completado com uma politica interna que represente o
aproveitamento total das oportunidades e a criaçlo de condições para que elas
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não sejam deturpad~. É dentro dessa linha que acredito que a politica .exterior
pode prestar ao Pais grandes serviços, abrindo caminhos, apontando rumos, e
esses serviços continuado, prosseguirao pelas administrações futuras, porque a
politica externa representa uma conquista do próprio pais e nlo a obra pessoal
de um homem, nem a orientaçlo de um politico.
Ouço o Deputado Pereira da Silva.

i
I

l

O Sr. Pereira dJl Silva- Eminente Chanceler, tomei esw now a fim de
não me desviar do assunto. V. Ex.• deve recordar-se de que ao justificar, perante
esta Casa, meses atris, a sua conduta na .Conferência de Punta del Este, em
tomo da qual se estabeleceu viva controvérsia em todo o Pais e particularmente
nesta Casa dos Deputados, eu me manifestei vivamente contrário ao voto final
do eminente colega naquela histórica reunilo. É que ideologicamente estou e
estarei contra Cuba, cujo governo despótico e sanguinário não pode representar os ideais da democracia cristã que norteiam os destinos dos povos sulamericanos. Em sã consciência considero monstruoso o sistema de governo de
Fidel Castro que já executou e conserva em prisões ignominiosas centenas e
milhares de cidadãos cubanos. Da mesma forma considero incontestável o fato
de haver a república fidelista aberto as porw da América Latina à invasão do
comunismo russo. Mas, eminente Chanceler, já a esta hora a controvérsia em
tomo da conduta de V. Ex.• em Punta dei Este está superada. O Governo
brasileiro apoiou, sem contestação do Congresso, a tese de seu representante
naquela famosa reunilo de paises livres do continente. Nlo vejo, portanto, a
esta altura, por que reabrirmos o debate sobre a matéria, censurando, outra vez,
o nosso eminente Chanceler. Devemos continuar combatendo Fidel Castro e
seus barbudos sem alma. Este é outro capitulo do problema. Mas Punta dei Este
é coisa do passado, pois que já se produziram na politica internacional os efeitos
bons ou maus em sua consil'Uçlo. Qpe se acuse agora diretamente o Governo
brasileiro se for o caso, e nlo isoladamente o Sr. Chanceler San Tiago Danw,
que é o porta-voz do conclave, que n1o foi desautorado, nem censurado, pelo
Gabinete ministerial e, muito menos, pelo sr. Presidente da República. Este o
meu pc;>nto de vista exposto, com sinceridade, no momento em que V. Ex.• volta
a ocupar-se da matéria diante de novas aiticas e censuras trazidas a plenário
sobre a Confe~ncia de Punta del Este. Mas, eminente Chanceler, eu desejaria
que V. Ex.•, já que está prestando um depoimento completo sobre a matéria
concernente às nossas relações com o estrangeiro, informasse a esta Casa do
Congresso Nacional em que foram prejudicadas, com as conclusões de Punta
dei Este, aquelas iniciativas e aqueles contatos que por acaso o Brasil vinha
mantendo com os Estados Unidos, a fim de que comumente, acertem os pontos
de vista desejados pela coletividade, para que fosse melhorado o sistema de
socorro social em nosso pais, sem diminuição para ambos os paises. Em que
foram essas Nações prejudicadas com as conclusões de Punta del Este,
assessoradas e sustentadas por V. Ex.•? É o esclarecimento muito oportuno que
desejaria ter.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço a V. Ex.• essas considerações que faz em tomo de seu precedente voto e em tomo da posiçlo em que se
encontra hoje frdlte a esta questlo. Qpanto 1 pergunta especifica com que V.
Ex.• encerrou suas considerações, quero dizer que, no meu entender, as
relações entre o Brasil e os Estados Unidos nada sofreram com a Confe~ncia de
Punta dei Este e com suas decorrências no campo internacional. Na verdade, V.
Ex.• - pareceu-me- fez uma alusão aos planos da Aliança para o Progresso,
fórmula ampla que abrange, hoje, as grandes modalidades da cooperação
econõmica entre os dois países e, além disso, as operações financeiras que têm
sido realizadas a curto prazo para atender a problemas de tesouraria do BrasiL
Nem num nem noutro campo se verificou qualquer modificaçlo nas relações
entre o Brasil e os Estados Unidos. E ouso até pensar que este último perlodo
tem sido particularmente ativo no setor dessas relações, pois conclulmos com o
governo norte-americano, através da ~cia financeira competente, o acordo,
que V. Ex.• por certo conhece, sobre a cooperaçlo dos Estados Unidos para os
programas de desenvolvimento do Nordeste. Esse programa, até hoje, é o mais
importante de quantos foram concebidos no quadro da Aliança para o
Progresso. Consta de uma parte para execução a curto prazo, em que o Brasil e
Estados Unidos contribuem com recursos próprios para um plano de ataque a
necessidades mais imediatas, e de outro plano que se desenvolverá nos
próximos dois anos e em que as duas nações igualmente juntam os seus
esforços. O importante, nobre Deputado, é que este programa, como se pode
ver facilmente pelos termos do acordo largamente divulgado, consagra uma
solução eminentemente nacional, pois o plano que se trata de executar é um
plano brasileiro, compreendido no quadro geral da SUDENE.
Os técnicos e os administradores que o executam slo técnicos e
administradores do Brasil, e os recursos brasileiros comparecem até em
proporções maiores do que os recunos que, paralelamente, slo prestados pelo
governo norte-americano.
Dentro desse espfrito de absoluta autonomia das soluções e da
orientaçlo própria brasileira para os programas de governo a serem desenvolvidos é que o Brasil tem negociado com os Estados Unidos, dentro do quadro
geral da Aliança para o Progresso e dentro desses mesmos prindpios é que já
assinamos um acordo rodoviário no valor de cem milhões de dólares para
incrementação de obras das nossas principais rodovias, e temos preparado para
assinar, dentro de curto prazo, um plano sobre serviços de igua e esgotos dos
Munidpios brasileiros, além de outros planos de caráter social De sorte que,
nesse particular, o que penso disso é que o Brasil vem mantendo o prindpio de
que nlo deseja dividir com nenhum pais responsabilidades na orientação dos
seus problemas de governo e na adoçlo de suas soluções, mas tem procurado
ajustar condições de cooperaçlo internacional bastante eficazes e em escala
correspondente às nossas necessidades.
O Sr. Rui Ramos - Apenas duas perguntas que anotei aqui.
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O SR. PU:SIDENTE (llmúeri Mauilú)- Ac:Mno o plenário d~ que o Sr.
Ministro n1o diSpGe mais de tempo para ser aparteado. OíSr.· Deputado que já
obteve a c:on~slo do aparte será o último a intervir.
O SR. SAN TIAGO DANTAS-·.reçolicençaparaponderar~,~obre
DeputadoLouriwl de Almeida e a outros que apardavam a vez de ~me
que terei oportunidade de wllar a debater amanbl, nesta Casa, problemu de
politica internaáonal, quando terei o prazer de ouvi-los.

O Sr. Rui Ramos- Sr. Ministro, as minhas duas perguntas são estas: 1.ose a experiência diplomática do Brasil neste momento nlO leva a admitir, como
tudo indica, que as grandes potencias divergentes, especialmente Rússia e
Estados Unidos, caminham para entendimentos definitivos, em futuro próximo, inclusive no terreno do desarmamento, da energia nuclear, das pesquisas
interplanetá.rias etc., 2. 0 - se este fato, que se torna cada vez mais evidente, nlo
tem influido para atitude ao mesmo tempo previdente e progressista do nosso
pais em matéria de politica internacional.

i
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço a V. Ex.•, nobre Deputado
Rui Ramos, dar-me esta oportunidade de encerrar minhas considerações com
uma nota de otimismo. Na verdade, acredito que no mundo em que vivemos,
embora sejam grandes as tensões internacionais que nos colocam sempre
diante do risco da guerra e que torna possfvel a qualquer momento uma ruptura
ou pelo menos um comprometimento da paz, existe um progresso positivo no
sentido da negociaçlo e do entendimento. A Unilo Sovi&ica e os Estados
Unidos parecem boje mais bem convencidos de que outros povos,com menor
soma de responsabilidades materiais na preservaçlo da paz, de que é indispen~vel fazer todos os esforços para impedir que a situaçlo internacional se
deteriore e por isto esdo sinceramente engajados numa obra de aproximaçlo e
de equillbrio. Nlo teria a coragem de dizer que esses entendimentos nos
conduzido a acordos em futuro próximo. A menos que tomemos af a palavra
acordos no sentido de etapas, no sentido de degraus que vamos subindo nesta
longa e diftcil ascenslo para uma paz estável. No campo do desarmamento vejo
sobretudo uma conquista. E a convicçlo das grandes potências nucleares de
boje de que é indi~vel se desarmem e de que terlo de encontrar os meios
de substituir a corrida aqnamentista por um outro tipo de competiçlo bastante
mais diftcil, mas também bastante mais fecundo, que é o movimento em
sentido inverso, a reduçlo progressiva do armamento de que dispõem, de
modo que cada vez que uma delas consista numa reduçio a outra consista
numa reduçlo equivalente e deste modo nlo se altere a balança da segurança.
É diftcil essa tarefa. Mas, pelo fato de ser diftcit, nlo é impossfvel. E o
que é importante nOtar- e ai cabe inserir a resposta 1 segunda pergunta de V.
Ex.• - é que as Nações como a nossa podem levar a esse trabalho de
aproximaçlo e de entendimento uma contribuiçlo substancial~
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Por istoo que é necessário é que não tomemos aposição indiferente e
passiva de·nos timiQtinos'a'dar o nosso apoio às posiçõcts polêmicas em que
uma das grandes potências nucleares se venha a colocar, e, sim, que ponhamos
a nossa fé, o nosso espirita pacifista e a nossa capacidade de compreensão a
·serViço da única causa que verdadeitamente remunera: a causada paz, aquela
que nos conduz a encontrarmos, pouco a pouco, o caminho da segurança onde
possa, de fato, flroescer o mundo em que desejamos. viver; (M&Uú) bem; muito bem.
Palmas prolongadas. O orador é vivamente cumprimentado.)

..
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llEA'IAMENTO DE RELAÇÕES COM A URSS

Sessã9 de 23 de TWIJembro de .1961

l

O SR..SAN. TIAGO DANTAS....., S1•. Presidente, Srs. Deputados, dois
motivos J;lle trazem hoje à tribuna da CA,mara. O primeiro é apresenw; em
poucas p~vi~.Sd.lm relato da misslo que IJl(,~ey~ a Buenos Aires. para
retribuir a v\si,ta. fei~ ao Brasil há alguns weses pelo Chanceler Adolfo Mugica.
O segundo é o ~slU)to IllOplentoso Q.o. reatamento das relações diplomáticas
entre o Brasil e a União Soviética.
A m~, a. BueQO,s, Aires .respondeu,; como disse, àquele objetivo
primordial..Eo i !Jilla ~o de corte11ia,. que deu ensejo a que se estreitassem
uma vez mais o~ laç()s que unero o. Gove1119!! o PQVO do Brasil ao povo e ao
Gover;no da A~ep~.
Além desse pbj«itivo, a. missãQ levav.._ outro: o de implemepw os
acordos concluídos em Uruguaiana entre o Presidente Anuro Frondizi e o
Presidente janio Q.uadra,s, acordos que es~beleceraro en~re .os dois pai ses o
sistema de consultas reciprocas e que representaram•. no momento em que
foram concluídos, e depois, quando seus propósitos foram reafirmados no Rio
de janeiro, no ençoJ}trO doj)residente Frondizi e du }»residenteJoAo Goulart, a
firme convicção de que entre <f.;. Argentina, e o Brasil existe. hoje pma tal
identidade de objetivos pollticos no campo internacional, uma tal fidelidade
comum aos prinçfpios da dei:JlQCracia repre11entati-va e ao propósito do
fortalecimento do sis~ma,i,nterameriçanot.que é,possivel processar-se, entre
e,ses dois paises, ~m sistema de cqlabora&ão. partiqd~ente estteita. sistema
que não equ~val..e a qualquer tend~ncia paxa a form~ de eixo ou de bloco,
pprque, pelo çontráJio,, fiça .aberto à livre partiçip~ de todos os outros
Estados soberanos Q.o hemisfério.
Este objetivo, como o primeiro. foi plenamente .,Jcançado no cuno da
missão. Em primeiro lugar, evidenci®:-se até que ponto aquela identidade de
propósitos era r~ e correspon,dia~ apenas a um de~jo dos dois Presidentes
ou a um propósits> Q.~ d~. Chanc~lari..,s, mas provinha do próprio estado de
espirito do povo lJI'gentino, ~ acomp,anha, em hannonia perfeita com o povo
brasileiro, o desenvolvimento da presente situação internacional.
Como res~tado das conver~ões mantidas, durante três,dias, assinouse, no último dia da presença da Missão brasileira em Buenos Aires, uma
declaração conjunfa.c largapl~ote divulgada pela ÍQlpren~. Dispenso-me de ler
e~a declaração, por co.nsidcrá-la já do conhecimen~ dos SJ'$. Deputados, mas
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peço a V. Ex. •. Sr. Presidente, que a faÇa transcrever nos Anais desta Casa. Essa
declaração conjunta, em primeiro lugar, di noticia de um dos resultados mais
positivos do encontro realizado em Buenos Aires- a própria estruturaçlo do
sistema de consultas. Nlo basta o desejo de consultar. Nlo basta a intenção de
trocar idéias sobre os problemas. quando eles surgem, e sobre as soluções que
se lhes oferecem. :t necessirio criar o hibito da consulta, é necessMio
transformar numa rotina aquilo que, se se apresenta como atividade diplomâtica esporádica, nlocoase!gUe, senlo em casos muito excepcionais, unificar a
linha de conduta de duas ou mais nações. O sistema de consultas, engendrado e
aceito pelas duas Chancelarias, p~ um mecanismo permanente de troca de
idéias e de informações. Dele poderio participar todos os ·outros Estados do
hemisfério, permitind&-se, deste modo,· que se realize ria América Latina este
grande esforço de intepaçlo e de compreerlslo, que pocleri transformar a
nossa zona geopolftica numa grande concentraÇlo · de forças capaz de,
efetivamente, impor·seus pontos de vista e fazer sentir suáS inspirações, na cena
internacional
Além deste ponto, outros houve para os qUâis cônsidero de meu dever
chamar a atençlo da casa. ji vlo longe, felizmente, Sr. Presidente, as
rivalidades e desconfianças que medraram no passado entre apolitica argentina
e a politica brasileira. Em grande parte, era aquilo a herança de preconceitos
metropolitanos; nlo correspondia i realidade politica doi. nóssos paises.
O SR. PllESIDENTE (Ranieri Mt1zzilh) - Le\ranto á sesslo, até que se
''
te$tabeleça no pJenmo a iluminação.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mauilh)- Eítiteabettaa sesslo. Continua
com a palavra o Sr. Ministro San nàgo Dantas.:
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Dizia eu, Sr. Presidente, que, alêin do
ponto citado, a criaçlo de um sistema priticd de'comultas, capaz de introduzir
o hibito da inforrnaçlo Fedproca e da tróca de poritbs eh: vista, asconvenações
de Buenos Aires tiveram· uin outro resultado, a que· atribuo grande impordncia. Referia-me à eliminaçlo definitiva das rivalidades e désconfianças que,
no passado, medraram na politica de nossos dois paises; Essas rivalidades e
desconfiaDças thn sido superadas, gradualmetlte; pela açlo esclarecida de
sucessivos Chanceleres, e, mesmo fora do Ministério das RelaÇ6es Exteriores,
na arma parlamentar; nas lutas partidirias, nlo '~in faltádo ao Brasil e i
Argentina homens públicos que, com visio ampla e ésdarecida do futuro das
duas nações, thn consolidado a obra de clareamemo dos espfritos e nos tem
deixado ver que é através da unilo de esforÇos e da rolabóraçlo, jamais atravéS
da competiçlo e da rivalidade, que esses dois paises da América do Sul
encontraria o caminho de sua verdadeira grandeza.
.
:t verdade que ainda há alguns pontos onde os vestfgios da rivalidade
perduram. Em alguns pafses da América é· Ereqüen:te ouvir-se dizer que
404

I

l
I

determinado grupo politico é de orientaÇão argentinista e um outro, pelo
contrário, é de orientaÇão brasileira, e acooperaçlo que damos a pafses menos
desenvolvidos do que os nosS?s,. m.uitas vezes~ te~ feito com que Argentina e
Brasil se defrontem, no propósito de melhor auxiliaJ', no propósito de melhor
co~borar, o que não deixa entreta.rito deresul~ numa formjl especifica de
competiçlo. Para esse lado se .voltaram também os entendimentos de Buenos
.
Aires.

O Sr. Hurácio lAJer- V. Ex.• pennite um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com grande satisfação, tanto maior
quanto V. Ex.• foi, sem dúvida alguma, um desses Çhanceleres a que me referi e
que contribuíram, através de sua ação pessoal e da oríentação que imprimiram
à nossa Chancelaria, para melhorar cada vez mais os entendimentos entre o
Brasil e a Argentina.

l

O Sr. Hurácio Lafer- Muito grato a V. Ex.•. Congratulo-me com V. Ex.•
pelo alto significa(to da viagem que fez porque, quando, por de~rminação do
Presidente Juscelino, Kubitschek,. visitei a Argentina, fui recebido por um artigo
de fundo de La Naci6n, que acentuava que, há vinte e tantos anos, a Argentina
não era visitada por um Ministro de Relações Exteriores ~o Brasil. Fizemos,
então, o Acordo de Consultas Reciprocas, e devo confessar, publicamente, que
todos os dias as duas Chancelarias se consultavam e pudemos agir, em todas as
conferências internacionais, no mais absoluto acordo, porque não hã interesses
que dividam a Argentina e o Brasil. Pedimos o apoio e o concurso de outros
pafses- Uruguai, Chile, Colômbia-, e todos começaram a panicipar·dessas
consultas. prévias. o que resultou. na nossa politica. no campo intcra.Jl1erical'lo e
no internacional, em unW> que precisa $er contin~ Os esforços de V. Ex.•,
aprimorando os méto4os de consulta. devem, portanto, merecer o aplauso do
Pafs. (Muito bem.) Temos que agir junto com os outros paises contra os nossos
inimigos, que são comuns, aqueles. ini~ig95 que q~rem derrubar as nossas
instituições e aniquilar a liberdade e a independência do homem. (Muito bem.
Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS - A~eço e incorporo à minha
exposiçlo o brilh<J.nte aparte de V. Ex.•
Nesse ponto,. Sr. Presidente. a que me referia, da colaboração que os
nossos pafses dispensam à economia de outras nàções americanas, foram
também significativas aspecisões tomadas em Buenos Aires. Assim é que ficou
assentado o prindpio de que, em vez de e~stir uma cooperação argentina, ao
lado de uma cooperação brasileira, em vez de levarmos aos povos que
necessitam do nosso apoio, separadamente:, nossa colaboração, passaremos a
examinar, em todos os casos, a possibilidade de que a colaboração seja
conjunta, e que, em vez de se constituir essa.conduta num ponto de
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competição, determinará, ao contrário, que mais ~ es~item as mãos dos
nossos povos, quando as estendennos às dos demais povos 'Índos.
Os resultados do encontro. de Buenos Aires marcam, por isso, Sr.
Presidente, uma linha que nãq constitui inovaçlo na história das Chanéelarias
do Brasil e da Argentina Marcam, como bem disse no seu lúCido aparte o nobre
Deputado Horácio Lafer, um caminho de apriniorãmentó, um esforço que
ainda se há de desenvolver por outras gerações, porque a grande estrada aberta
diante dos povos deste Continente I! a estrada da integraçlo econômica, é a
estrada do entendimento eultural amplo como conseqüência final, a estrada
da plena união politica A integração econômicaé um resultado da necessidade
que têm as nossas economias de contar com meràdos internos mais extensos,
que possam absorver quantidádes maiores de produção e, assim sendo,
permitir que as nossas indústrias, as nossas atividades primárias produzam
numa escala maior, em que os resultados podem ser verdadeiramente
compensadores. Por isso, o Brasil e a Argentina se unem no propósito de dar
um desenvolvimento pleno à área livre de comércio latino-americano, embora
observando, a esse réspeito, todas aquelas preocupações que têm sido
acentuadas pelo nosso Governo, para que, à sombra da liberdade de comércio,
nllo possamos sofrer a agressão de empresas implantadas em economias
plenamente desenvolvidas e que, desse modo, frustrariam as medidas defensivas que somos levados a tomar, em beneficio do nosso desenvolvimento.

e,

Do mesmo modo, no campo cultural, ficou assentado um esforço
conjunto, uma troca de informaÇões permanente, uma soma de recursos, para
que os nossos pai ses possam acompanhar pari passu o imenso desenvolvimento
tecnológico e cientifico do nosso tempo.
Ne-ssa reunilo, ficou plenamente caraéterizado que a Chancelaria
argentina e a Chancelaria brasileira receiam, igualmente, que estejamos às
vésperas de novo suno tecnológico e cientifico que poderá conduzir paises
como os nossos a nova era de subdesenvolvimento éconômico. De fato, assim
como os paises recém-saldos do regime colonial nllo puderam acompanhar os
progressos têcnicos e científicos da era industrial e, por esse motivo, se
inferiorizaram e se atrasaram e sofrem os pesados ônus de que agora nos
queremos libertar, assim nós, os povos que hoje estamos conseguindo, à custa
das mais duras penas, chegar ao nfvel médio das nações industrializadas,
estamos sob a ameaça de que as nações plenamente desenvolvidas dêem um
novo e prodigioso salto para diante, em que dificilmente poderemos acompanhá-las, tllo dispendiosos e tllo complexos sllo os passos necessários para
habilitar uma nação a incorporar os progressos científicos e tecnológicos da era
dominada pela ftsica nuclear e pela conquista do espaço cósmico.
O Sr. Ttn6rio Cavalcanti- Permite-me V. Ex.à um apane?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Pois nllo.
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O Sr. TeruJrio Cavalcanti- Nobre Ministro, estou ouvindo, com muita
atenção e com o respeito que merece a cultura de V. Ex:•, .o discurso que está
proferindo. Ouvi, . igualmente, o aparte· com que hontclu a· C~a· o nobre
Deputado Horácio Lafer, que concluiu dizendo que a luta entre os pabes ê
contra o inimigo que quer aniquilar o homem. Atendendo a que as considera~
ções de V. Ex. a, que se seguiram ao aparte, são exatiunente no sentido. de elevar
o nível de vida do homem para evitar o aniquilamento a que se refere o nobre
Deputado Horácio Lafer, queria perguntar a V~ Ex.a se ê posslvel, com a
mentalidade ora dominante na vida de um pais como o nosso, considerado
subdesenvolvido - mentalidade tradicional e dominan~e, que está, corrio o
plasma, englobada no organismo do homem, que domirtà o Brasil, que consiste
no máximo de lucro com o núnimo de despesa, prindpio que está dominando
duramente a vida econômica do Pais-, se pode ele competir com nações do
mundo que ~êm mãos escravas para fazer máquinas e vender mais barato do
que nós, na área em que poderlamos entrar. E, sempre que um homeJil aqui se
coloca contra o colonialismo, tenta impedir a penetração nessa área, incorre no
risco de estar na área contrária a que se referiu o nobre Deputado Horácio Lafer.
Eu nunca fui comunista, não sou e não serei com~nis~ Màs, pelo fato de nunca
ter sido e de não ser no futuro, não estou impedido de dizer a V., Ex. a que, no
Brasil, nesta hora, os comunistas também merecem se~ convocados para serem
ouvidos sobre esses assuntos econômicos, de tal ordem, q1,1e estão complicando
a vida brasileira. E, homem de elite como V. Ex:a, homensde cultura como o Sr.
Horácio Lafer e outros, não poderiam excluir a <;oiaboraçào de quem,
sinceramente, quer elevar o nível industrial do Br,asil, colocando o homem um
pouco mais acima do nível de vida em que se encontra Slo Paulo, hoje, produz
80% do que consumimos no Brasil, praticamente, em matêria industrial.
Lembro a V. Ex. a que se está elevando o standard de vida do povo brasileiro e
ninguém têm palavras para falar sobre essa elevação do nível de vida desse povo,
que está fugindo dos campos, para morrer de fome nas metrópoles. Daqui a
pouco as fábricas paulistas e todas as demais terão superprodução, excesso de
produção, sem dispor o povo de um nível de vida capaz de atender a esse suno
de progresso do Brasil.
Para esse detalhe chamo a atenção de V. Ex.a.
O SR. SAN TIAGO DANTAS .,... Agradeço o apane de V. Ex. a e creio
que ele se ajusta às considerações que fiz há pouco sobre a necessidade de
ampliação dos nossos mercados, para assegurar à indústria, à agricultura dos
paises americanos, as escalas de produção adequadas, que tomem o nosso
trabalho remunerativo.
Foram essas, Srs. Deputados, em resumo, as considerações que me
pareciam cabiveis em tomo da viagem realizada a Buenos Aires. Ela marcou,
apenas, como disse há pouco, um passo a mais em toda uma longa série de
ações diplomáticas convergentes para o mesmo fim. E estou ceno de que as
demais nações americanas se rejubilam com os resultados ali alcançados. Eu
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meswo pude verificá-lo, ao sair de Buenos Aires e ao ter o prazer de visitar o Sr.
Presidente da R.epÍlblica do Uruguai, a quem con~dei, em nome do Presidente
4a. República do Brasil, para visitar o nosso pa~,: Dele ouvi o aplauso mais
irrestrito àquelas conclusões e a profllessa de que examinarlamos, durante sua
visita ao Brasil, o entrosamento mais perfeito entre o seu pafs e o nosso, dentro
.
desse mecanismo de çonsul~
A mesma reaçio já recebi de outras fontes _latino-americanas, e, por
isso, ouso pensar que aaçlp diplomática desenvolVida em Buenos Aires tem uin
sentido que interessa à afirmação da nossa politica exterior, que é o de dar a
nações como o Brasil e a Argentina uma soma crescente de autoridade para
podermos levar à politica mundial a contribuição das nossas idéias e do nosso
sincero devotamento i causa da paz.

O Sr. Manoel de AlmeidiJ - Desejava apaitear V. Ex.• a propósito da
afirmativa de que é preocupação do Governo a questão de mercados para a
nossa indústria. V. E:x.•, homem lúcido, e que tem andado na vanguarda das
preocupações que dizem respeito aos problemas scx:Ws brasileiros, deve ter em
vista, em primeiro p!ano, a recuperação do nosso mercado interno, de ordem
de 40 milhões, quase a populaçlo sul-americana, que procuramos disputar
através da diplomacia e dos escritórios éomerciais. l:stanios em que V. Ex.•,
com o esclarecimento que lhe é peculiar, fará com que o Gabinete encaminhe os
seus passos no sentido de encontrar uma solução rápida- mais rápida do que
essa tio decantada reforma agrária à base apenas de distribuição de terras capaz de oferecer condições de de5envolvlmento econômico a esses 40 milhões
de brasileiros, de inodo a aumentar o seú pOder aquisitivo.
O SR.. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado ·a V. Ex.•
Sr. Presidente, trazia o Gabinete, no programa que apresentou à
Câmara dos Deputados, e com o qual disputou a sua moçlo de confiança, entre
os pontos fundamentais da sua linha de politica-externa, o restabelecimento das
relações comerciais e diplomáticas com os pafses socialistas, dentro do objetivo
de universalização das nossas relações econômicas e politicas. Este ponto do
programa governamental nlo correspondia, nem corresponde, nos desfgnios
do Governo, a qualquer comprometimento da absoluta fidelidade de sua linha
ideológica aos prindpios da democracia representativa, em que se acha vazada
a nossa Constituiçlo e que é parte integrante do patiirnônio politico e cultural
sobre que se desenvolveu a nossa nacionalidade Se há um dtulo que reivindico
para a politica exterior que vem sendo desenvolvida pelo atual Governo, é o seu
repúdio expresso a toda ambigüidade ideológica. Suas afirmações têm sempre
sido feitas dentro de conceitos claros, que permitem à Na.çlo sentir onde estio
os objetivos do povo e os objetivos do seu Governo e verificar que estes se
identificam, cada vez mais, com o fortalecimento da prática da democracia e
com a salvaguarda das instituições livres, caracterizadas pelo respeito aos
direitos fundamentais do homem.
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Nada disso, entretanto, Sr. Presidente, impede um Estado livre e
soberano de considerar, sobre um plano de absoluta objetividade, o problema,
Estado cônscio de seus pióprios objetivos e de seus próprios problemas, com
capacidade para orienrar os seus passos, de acordo exclusivamente com a sua
vontade, que é a vontade do seu povo. Podemos, sem temores, sem timidez
exagerada, mas com cautela, com consciência e com a clara compreensão das
conseqüências dos nossos atos, medir, em toda a sua extensão, qual a
conveniência da politica brasileira, no que diz respeito às nossas relações com
os demais povos. (Muito bem.)
Foi nesse estado de espfrito, Sr. Presidente, que o Governo se dispôs,
desde os primeiros dias, a abordar a quesd.o da universalização das relações
politicas e comerciais do nosso pais, especialmente naqueles pontos em que
esse problema se apresentava mais. critico,· qual seja o do restabelecimento de
relações diplomáticas com a União Soviética.
Era este, certamente, um ponto, cuja transcendência ninguém poderia
diminuir, porque se tratava de restabelecer relaçõeS com um pais que, em
primeiro lugar, se apresenta na cena internacional como o detentor de um
poderio econõmico, de um poderio milirar e de uma expressão cultural que
dele fazem um dos maiores Estados do mundo· contemporâneo, com larga
influência sobre uma extensa área politica do Universo e com uma importância
fundamental no desenvolvimento das relações comerciais modernas.
Ao mesmo tempo, esse Estado é aquele q\le se apresenta diante de nós
como a encarnação mais completa daafirmaçJQ de um sistema politico, do qual
estamos constitucionalmente, profundamente divorciados. Estabelecer. relaçõ.es com paises que praticam as mesmas instituições politicas, pode ter
importância ou pode constituir um ato .im:1evante,; mas cenamente não
produzas inquietudes, as interrogações. asdúvidas.noseiodeopiniãopública.
que se apresentam quando se trata de examinar o ~c;smo problema em relação
a um Estado do qual, por força das nossas próprias definições constitucionais,
estamos tão profundamente divorciados.

O Sr. Hamilton Nogueira- Exmo. Sr. Ministro San Tiago Dantas, sabe V.
Ex. a do apreço, da adm.iração e da amizade de longos anos. ..
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito me honram.

O Sr. HamiltQn Nogueira - ... em que sempre respeitamos as nossas
divergências. V. Ex.• deve recordar-se de que. Senador do Estado da Guanabara, fui a única voz que se levantou, na Assembléia Nacional Constituinte, para
não interprerar as palavras do então Senador Luis Carlos Prestes, como sendo
de traição ao Brasil. Várias vezes conversamos sobre politica, naquela ocasião,
em casa de Francisco de Campos, onde recebi o apoio de V. Ex. a, quando votei
contra o fechamento do Partido Comunista. R.eafinnei sempre a tese de que
deverlamos ter relações diplomáticas com todos os paises, desde que respei409

tadas aquelas normas de direito internacional que regulam tais relações. Mas,
Sr. Ministro, a experiência- e a grande mestra em politica é a experiência- nos
tem demonstrado que nl\o lucramos nada com as relações diplomáticas com a
Rússia, as quais, data venia,de outro ponto de vista, considero nota sombria na
tradição diplomática brasileira.(Muito bem.)
O Sr. Bocaiúva Cunlul - Não apoiado.
i

O Sr. Hamilton Nogueira- É opinião de V. Ex. a Houve aquelas notas do
Governo brasileiro, quando fomos insultados pela Rússia.
Foi o meu primeiro protesto que fez com que se rompessem as relações
diplomáticas. Sr. Ministro, sou da órbita do Governo, mas seria faltar à
sinceridade, seria trair o espfrito, não reáfirmar aqui alguns pontos. Em tese,
não mudei de idéia, mas em politica, temos de compreender o momento
histórico. Naquela ocasião, vinhamos de uma guerra em defesa da democracia,
havia o renascimento democrático autêntico no mundo. Nos dias de hoje, é
ilusão admitir-se que há entusiasmo democrático no mundo. Nem ao menos os
comunistas se dizem comunistas. Ninguém mais é marxista. A palavra nacionalista tem um sentido múltiplo no dicionário politico brasileiro. (Não apoiado.)

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.ilú) - Atenção! Peço aos Srs.
Deputados que se manifestem, apoiando ou não, mas de modo que não haja
tumulto no plenário. Encontra-se na tribuna o Sr. Ministro do Exterior. S. Ex. a
veio a esta Casa fazer uma exposição, não para que os Srs. Deputados, neste
momento, estabeleçam debate. O debate é com S. Ex.a o Sr. Ministro.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, vou tomar a liberdade
de lembrar aos meus eminentes colegas que V. Ex.a se viu na contingência,
tendo em vista matéria orçamentária, de limitar o meu tempo de exposição.
Nada seria mais inconveniente ao Brasil, nada seria mais inconveniente ao bom
entendimento dos atos do Governo e à sua apreciação, que cabe a esta Câmara,
do que, em matéria de tanta transcendência, uma exposição incompleta do
Ministro do Exterior. (Muito bem.) Creio que me cabe o direito de pedir a esta
Casa, a que tenho a honra de pertencer, que ouça até ao final os meus
argumentos, pois permanecerei na tribuna pelo tempo necessário para
responder a cada um dos meus colegas. Mas não desejo, Sr. Presidente, que
uma exposição, que necessita ser fundamentada em todos os motivos que a
ditaram, fique incompleta, justamente perante a Casa, a quem cabe apreciá-la
(Muito bem. Palmas.) Peço, pois, como colaboração, essa atitude de respeito para
com o Ministro do Exterior, e não para comigo.
O Sr. Antônio Carlos Magalhães- Não houve desrespeito.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.ille)- Pergunto ao sr. Ministro se vai
consentir, ou não, nos apartes.
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O SR. SAN ,TIAGO DANTAS -Vou consentir, Sr. Pre$idenre. A única
coisa que desejo é evitar que uma exposição que apenas começa e que apenas
feriu o ~ma nassuas caraaeristicas iniciais se possa tOI'Ilil' inc"Ompleta. uma vez
que V. Ex.• limitou até 16h30m o tempo de que disponho para a exposição.

l

O Sr. Hamilton Nogueira - Serei breve.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- V. Ex.• pode apartear-me pelo t~mpo
que desejar. Sabe o grande apreço que tenho por V. Ex.• e por toda, as suas
opiniões.

O Sr. Hamilton Nogueira - Pergunto a V.

u•

se houve qualquer

desrespeito de minha pane
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Nlo.

O Sr. Hamilton Nogueira- Agora, em relação aos meus colegas, é preciso
que tenham a p~ncia de ouvir as minhas palavras, democraticamente. Sou
também nacionalista. Todos são nacionalistas, mas alguns são nacionalistas
contra o Brasil Sr. Ministro, n1o quero ser um obstáculo. Desejo apenas definir
uma posição, para que nlo se veja uma incoerência entre uma atitude histórica
naquela época do renascimento democrático e uma atitude também histórica
da atual sovietiZaçlo do mundo (Muito bem. Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Q..uero responder a V. Ex.•, com o
respeito que merece a sua figura de homem público e de intelectual.

O Sr. Hamüton Nogueira- Muito obrigado a V. Ex.•.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Compreendo muito bem os motivos
que ditaram a exposição dos seus pontos de vista. mas quero lembrar a V. Ex.•
que, no caso presente, não estamos discutindo nem ideologias, nem doutrinas,
nem posições politicas, que possam ser envolvidas pelos Estados a que me estou
referindo.

O Sr. Hamüton Nogueira- Compreendo perfeitamente o pensamento de
V. Ex.• Não há qualquer conivência entre o reatamento de relações comerciais
e a posição democrática de V. Ex.•
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço a V. Ex.• este esclarecimento perfeito, que encerra esta fase das minhas considerações.
O atual Governo encontrou o problema do reatamento de relações
entre o Brasil e a União Soviéticajá numa fase de processamento adiantado, que
se iniciou sob o Governo anterior. Como muito bem lembrou o Deputado
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Hamilton Nogueira, havia no caminho do ntatamento de relações um
obstáculo de ordem· &ka e fundamental, e esse obstáculo residia num artigo
injurioso concra o Brasil e o Governo, publicado na Gauttz Literária de Moscou;
em 1947, artigo sem cuja retrataçlo completa o Governo nlo desqava
prosseguir examinando a possibilidade do reatamento. Além disso, as negociações se processavam nos Estados Unidos, por intermMio de nosso En~
regado de Negócios na Capital daquele pafs e vinham seguindo a mesma
ttamitaçlo que caracterizou o reatamento de relações com outras potências do
Bloco Socialista, isto é, o simples restabelecimano do direito de legaçlo a ser
exercido dentro dos prindpios e normas do direito internacional público.
O novo Governo, neste particular, adotou as seguintes medidas:
Em primeiro lugar, aguardar que a retrataçlo prometida fosse completa. E só depois que a mesma Gazeta Iiterá~na mesma ~na e coma mesma
evidência, publicou artigo em que emitia conceitos contrários àqueles que
haviam dado lugar ao protesto brasileiro, foi que se·admitiu o prosseguimento
das negociações. Nossa primeira providência foi transferir essas negociações
para o Rio de janeiro e executâ-las mais diretamente sob as vistas do Governo
brasileiro, para que ele pudesse acompanhar, paripassu, dados os aspectos que
podiam ser ventilados a propósito do restabelecimento de relações com um
Estado, do qual, como disse há pouco, tio profundas divetgencias de caráter
ideológico e doutrinário, constitucionalmente nos separam. Nessa altura,
tomou a Chancelaria brasileira a decislo de subordinar o exame do reatamento
puro e simples à. criaçlo de condições especiais,.constantes de um convênio
entre os dois pafses, para o exerdcio do direito de legação, de parte a parte, que
nos permitisse assegurar aos nossos diplomaras, no outro pafs, um tratamento
em tudo identico à.quele que fosse dado aqui aos diplomatas da outra parte.
Esse convênio importa em limitaçlo da liberdade de locomoção no
território nacional para agentes diplomiticos e funcionirios; importa em
fixação de número máximo, só suscepdvel de alteração mediante novo acordo
que importa em um sistema de retirada de pessoas, todas .as vezes que isso se
faça necessário, sem o processo preliminar de declaração de pmono. non grata, e
em outras cautelas do mesmo gênero, estabelecidas com reciprocidade. Esse
acordo resultou de um estudo acurado, a que procedeu o Conselho de
Segurança Nacional, através de um dos sew mais ilustres oficiais, cujos
subsfdios foram integralmente aproveitados pela Chancelaria.

o Sr. Nl4uto CardJJso- v. Ex.• poderia esclarecer se ram~em relaçlo
ao pessoal chamado domésticq, houve essas mesmas limitações de locomoçlo?
O SR. SAN TIAGO DANTAS -.As mesmas limitações, inclusive
quanto ao número, quanto à. faculdade de retirada, e, do mesmo modo, quanto
aos correios diplomtticos. As medidas adotadas foram aquelas sugeridas pelo
Conselho de Segurança Nacional, para que o ato de reatamento se pudesse
processar nas condições mais indicadas para a segurança dos pafses, dentro
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daquele espfrito dê reciprocidade de tratamento quej :como bem. sabe a
Clmara, ~ caracteristica dos atos internacionais.

O Sr. Pinh4i1f Chagas - Permita-me. No estágio do desmvolvimento
econômico atual, o Brasil ji nlo se poderia dar ao luxo de uma aritude
isolaâonista, devendo. muito pelo contdrio, manter Yelações com todos os
pafses do mundo onde o in~sse comercial o chame. Este, Sr. Ministto, o
sentido de uma politica nacional demO<rttica e progressista. Isto posto, e com
as cautelas anun~ por V. Ex.•, para que o ~tamento nlo sirva de pretexto
1 infiltraÇão de ideologias estranhas, já agora podemos e devemos apoiar e
dcfel1der ~ polftica externa anunciada por V. Ex.• Sem embalgo de tudo, Sr.
~de E~o,. eu quereria deixar bem definida a nossa posição de formal
~djo ao. comuniSIJ)O internacional, anticristlo, apátrida, Ub.qticida. (MuitD
bem. AJKM~do. Palmas.)
·
.

.

O SR. SAN Tl.t\GO DANTAS- Foram essas medidas, precisamente,
nobre Deputado, a$ que, sugeridas pelos órgãos competent~ se incorporarilJD
ao ~mento da ~gociaçlo. Foram exaJilinaciaJ de lado a lado e permitiram
que o Govem~ bras~eiro, dqmis. de. pesar maduramente os motivos que
deviam levá-lo a esta decido,. hoje às l ih, .~sede do Mirüstério das Re~ões
Exteriores em Biasilia_ em Pt:esença d() E:xmo. Sr.. Presidente da ComissJ.o de
Relações Exteriores desta Casa e do Presidente da Comisslo de Relações~
riores do Senado Federal, trocasse notas com a Chancelaria soviética, restabelecendo as suas rela~s ~om aquele pais. (Palmas proltmgadas.)
O Sr. Arruda. Câmara - V. Ex. a me permite um aparte?

O SR. SAN TI:\GO DANTAS- Co~ muito prazer.
O Sr. Arruda Câmara - Começarei, Sr. Ministro, por lamentar que o
Governo brasileiro, con~ ~maioria~ opinilo... (Não apoiado.) "Nao apoiado"
nlo é argumento!
·

Os~ PRESIDENTE (Ramm MaW,llt) ~.~o aos Sn. bepuwlos que se
manifestem na forma da tràdiçlo párlameni.ardo Brasil e ao Monsenhor Arruda
C1mara que se dirija aos seus colegas com sua habitual serenidade. A todos
solicito, ouçam os prononci~tos, sejam pró~ sejam contra, em ordem e de
modo que dignifique este plenário.
O Sr. Amula C4mara- Sr. Ministro; vim àquí para raciocinar, não para
ouvir vozes! Vnn ouvir argumentos e apresentar arpméfttos. ·E eXijo que meus
argumentos sejam• respeitados, como respeito-· os· daqoeles que de mim
divelgem. (Apoitulo.) Dim, Sr. Ministro, lamentar que & Governo brasileiro
tenha tomado essa decisloe a anuncie ao Brasil católico no dia nacional de Açlo
41S

de Graças e; ainda mais, nas vésperas do anivénário do·massaae ~ealizadq no
Brasil pelos comunistas, sob as ordens de um e11viado ru•so. o Sr. Harry BerFr,
em 27 de novembro de 1985. Sr. Ministro, o meu protesto contra essa atitude do
Governo brasileiro não ~·de hoje. Lancei~oaqui, quando oSr. JAnio Q.uadros, a
quem apoiei ·para .Presidente da República, ipiciou essa .poUtica exterior e o
renovo com toda a minha energia, em nome dos meus eleitores, em nome do
eleitorado cat61ico e do pensamento expresso pelo Cardeal do Rio dej~iro...

O Sr. A/mino Afónso - Não hã· monopólio de católicos.
O Sr. Amula C877iara -- ... serã o 11ioiiopólió, pelo menos da maioria
nacional, que·nlo estã de acordo com esta tese. (Palmas.ysr. Ministro, o Governo
bra.Sileiro estã dando
passo muito perigosd; cOirietendo talvez o mais gtave
erro da sua administraçlo, aqui, e na esfera internacional. Sabe V. Ex.• que
quando se restabeleceram as relações do Brasil com a Rússia, foi enviado para
aqui, como Embaixador; o Sr. Jacob Surit.Z, um dos ffiaiores técnicos na
preparação de revoluç6es. Trouxe para cã rioVéita üaticos na propaganda
vermelha. E criou-se uin ambierue tal de inj11ria âós nossos militares, de insulto
aos nossos generais, de espancamento aos nolsos diplomatas, que o General
Eurico Gaspar Outra foi obrigado a romper de rid\ld as 'relações com a Unilo
Soviética. De modo que V. Ex.•, por quem tenho a mais prOfunda àdmiraçlo e
estima. ..

um

'

'i"

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado.
O Sr. ATTÚda"Câmara- ... cúja cultura respeito e apiedo, receba da minha
parte e da de meus eleitores ~ reaçlo mais en~rgica ~ o protesto mais solene
contra o reatamento da.S relações diplomãtiw do Bràsil 'có~ as Repúblicas
Soviéticas Vermelhas.

O Sr. NelSon Camei;;,- Q).aeria lembrar ao· S~. Óeputado que estamos ls
vésperas do 27 de novembro, lembrado por Monsenhor Artuda Cltnara,.e, a
esta ~ora, transita no Senado proj~ da C~ q1.te aJlis~aqueles comunistas
que, ·ein 27 de novémbro, ensangíientaram o Bralil. ·
1

•.

:f.,.> :·:

O Sr. A~ Cdmua,- EQe é um argunumto4e insuspeição a meu favor
para falar sobre esta tese.
O Sr. Abel Raful,..Sr• .,_inistro, havia feito wna sáie de interpelações a V.
Algumas delas já ÍOl,&l respondidas da tti~ ~jaria, apenas, que
V. Ex.• me disse.se, c; l Casa. com relaçlo lliJni~ de pessoal doméstico e
burocriQco destacado para a Embaixada Soviitica, se Iii um número que possa
Ex.~

ser fornecido ~je, aqui.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS..., É me..desqoapresenw ~te Acordo,
nafonnaquemeparece.a;maisadequaq.paraanaturezadqato,àComisslode
Relações Exteriores da Clman.. Nesse sentido, já pedi ao nobre Deputado
Raimundo.Padilha que, em momento oportuno,· reúna a CoJl)issão paratoJWtr
conhecimento dimo do documentQ, quando, entlo, ólo só esse.pgnto,.,mas
quaisquer outros poderio ser examinados por V. &.• e por qualquer.umd.os
. ;
ilustres Srs. Deputados.

O Sr. Abel- Rafael- Fico muito agradecido .a v. Ex.• pela informaçlo que
nos d{L. Q..uero dizer a V. Ex.• e à Casa que aind~ hoje recebi dalrelidtncia da
Repúlica, como todos os Deputados, um convite para comparecer logo às .18h, a
uma cerimônia religiosa do Dia de Açlo de Graças, ao Te Deum Laudamus, no
Palácio do Planalto. Parece que o nosso Gov~o acende uma vela a Deus e
outra ao diabo. (Não apoiado.) Sr. Ministro, quero fazerwna última pergunta: V.
Ex.•, co.mo Ministro, estará ao lél4o do ~r. Pr~sjd.entejolo G<>ulan. doPrimeiroMinistro T~crti<lo N~es e dos ~eqlais ·Ministros, .•n~ijela ~rimôn~.•de
reverenciamento: da JllCII,lória daquel~s 9.ue mo~~ f:JJl ~7 de n0v~m~ro -~
estlo Ac;> Cemitério SJ<> J~p.,Batista?
.
O SR. SNi . TIAGO DANT# "7 Es~ ~~- nobre ~q?~tad,ô e
mc;u ilustre amigo, ;wenas rev~ que v; EX:&,_por, mai()~ 9.~ ~~a <;Jatipd~cia
,do seu espírito, ~~hp~nte nlo consegue separar u~ .qu~tJ.o d~ ord~m
puraplellte politica e prá~QL de u~questlp id(Qlógj.~e d.ou~~M~ito ~eT!'-

Palmas.)

. .

·.

..

- -· .

· · , ·· · .

.·

Tenho mos~o•. ao. longa de.miD~~:curta~.i{l~.~-pública,
qll:~ sou democrata sincero e um a,dve~q. d<?. ~~TH~•W~ ÍJl-~entacio~a,l·
(Muito!Jern. PalmpsJTod~ ~.n,tinlla.s atj~~~~ 4~mn~sç sPltido; .~as
luta$ p 0Jiticas qpe enfi:ent«;i ~o o.est>elbo cf~s,sa reaJi4ad~· ._ .

O Sr. Abel R,ajaei- Develll~s (aZq di$Wt~ ent.re ~pc;s10à~o M~q-o e()
\:

•,

'

<;

.

.:- ..

''

O SR. S~ TIAG9DANTAS- V. Ex.~ p~~~ se ~tarei presente.

Rafael - Perfeitamente.
-, O Sr.." .Abel
.
.
~

'

-

O SR. SANTIAGO DANTAS - Estarei ptesente; tom a consciblcla
tranqüila, por ter a certeza de que ali estou realizando'úm ato de fé'; cómpàtivel
com os meus prindpios é sentimentos, e que, nesse momento, aqui, estou
·
··
,
servindo ao futuro do Bfasil. (Muito bem. Jiàl71ÍaS.)
, O· ST. Abel Rajiul - Registro com toda a aten(Jo e o respeito que me
merece V. ,Ex.• essasl'estriÇõude ordetn pessoal h millhupalamu. Mas quero
dizer a V. Ex.• que não vf'jo por onde se possa distinguir o lado econômico da
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questão, quando; a~ ~ Ido foram atendidas as panes econômicas desse
reatamentoderelaçlca.quandoapropriaMissloDanw,depoisdecorrertoda
a/Europa socialista, nos traz uma venda de 2 milh6es e 100 mil sacas de caf~.
para semn en~ em trb anos, cota insuficientr. para a nossa produçlo
anual de mais de 50 milh6es de sacas de~- Na parte econômica, que tanto se
alardeia, eu, como profeslor de Economia de uma Universidade, nlo vejo essa
impordncia e a repilo, como homem inteligente e que raciocina. Na pane
politica, peço licença para dizer que nlo posso compreender uma nação cristl
que reza um Te INtt.1n, -.ai chorar seus mortotl traiçlo, homens como meu
contentneo Benedito Bnpaoça. asassinado com um tiro na nuca, enquanto
dormia, em 27 de 110\'embro de 1985,...

O Sr. PtuJrr

Jfdialrl- Oponuna a recordaçlo de V.

Ex.•.

O Sr. Abel R4ful- ... como Danilo Paladni,' que recebeu debaixo de um
jornal um tiro desfédlado por um amigo, com .quem tomara caf~. cinco
minutos antes, vai reveredáara memória desses homens de 27 de novembro de
1985, com todo o Gmano - Presidente da ltép6b!ic3, representantes do
Executivo e do Judiciirio- e, ao mesmo tempo, restabelece relações com uma
naçlo materialista, naçlo assassina, que pagou os assassinos, que mandou
Harry Berger para aqui :umõar aquela revoluçlo, que manuou dinheiro para
swtentar a rewtuçiO no Br.uil. Outro dia, ouvimos o chefe confesso da
representaÇio· russa no Btaàil, o Sr. Luis Carlos Prestes, dizer em Slo Paulo, eúl
discurso nos sal6es das classes laboriosas daquele Estado: "Nós nos orguUwnos de haverpcpdoém annas em 1935... Qperem que nlo tenhamos mais
essa co~cia pollticadereaaar relaç6es com a DàÇio que tio maus resultados
estA dando nà ArgentiM. no Uruguai, que assamnou nossos innlos? Estamos,
assim, dando novas "annas para que assassine novos irmlos. Sr. Ministro,
ressalvo a pessoa de V. Ex.•, a integridade pessoal de V. Ex.•, mas, ao Sr.
Ministro do Exterior condeno, porque estamos dando arinas aos inimigos, para
que assassinem mais innlos nossos. tum absurdo! Isto só acontece nesta tetra
de confuslo, em que se reza o Te Deum, se choram os mortos à traição e se reatam
relações com os assassinos de nossos irmlos. Isto ~ ttaiçlo.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Nunca pensei, nobre Deputado Abel
Rafael, que um espfrito l(lcic:lo como o de V. Ex.• se pudesse deixar toldar tio
profundamente pela paido.
O Sr. iln.erTa Leite- Permite V. Ex.• um ~?

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com maito prazer, mas quero, antes,
dar oportunidade de se manifestar ao Sr. Deptatado Fernando Santana, que me
pediu antes o aparte
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O Sr. FernllTIIio Santana - Sr. Ministro, v. Ex.a vem expondo, c;om o
máximo cuidado, todas as medidas que o Governo tornou para o reatamento. de
relações com a Unilo Sovittica. Argumenta-se aqui que, sendo o ~~il um pais
católico, nlo seria justo esse reatameftto. Recordaria aos colegas, que raciocinam desse modo, o exemplo de outros paises, também ~tólicos como o
Brasil, e que, no entanto, mantêm relações com aquela naçlo. Em verdade, se
fôssemos ver o problema por esse lado, que dirfamos da Itilia, da França, da
Inglaterra, da Bélgica, dos Estados Unidos e de todos os paises que agem dessa
maneira, e nlo apenas os crisdos, porque há, nesse rol,. também outros que têm
outras religiões monoteistas, como os. muçulmanos? Vejo, nesse ato do
Governo, que V. Ex.a, neste instante, anuncia à Cimara.wna conseqüência
natural da politica da nossa Chancelaria, iniciada· há alguns anos pelo exChanceler Horácio Láfer, que reatou relações comerciais do nosso pais com a
Rússia Soviética. Vejo mais, Sr. Ministro, na elaboração sistemática da Operaçlo Pan- Americana, pela qual o Iwnarati também é responsãvel, toda uma
argumentaçlo, todo um processo que justifica a ampliação dos no~os
mercados e das nossas relações diplomáticas com todo o mundo. (Muito bem.)
Ali, Sr. Ministro, naquele documento elaborado, inclusive com a
panicipaçlo do ex-Embaixador Augusto Frederico Schmidt, lemos com todas
as letras, que o destino do nosso pais seria pautado nlo só na abenura de novas
ireas comerciais, até mesmo com a China Comunista, mas também no
reatamento de relações diplomáticas com todos os povos, como imposiçlo
histórica para a nossa diplomacia. Sabe V. Ex.a que também o Embaixador
brasileiro na Rússia, àquela época, Sr. Pimentel Brandlo, fez um relatório
minucioso ao Ministro, dizendo, entre outras coisas, da inconveniência daquele
rompimento e mostrou também outras criticas, na mesma ocasião feitas,
naquele mesmo jornal, ao Presidente dos Estados Unidos.. e que não foram
levadas em consideração pelo Governo none-americano. Como sabe V. Ex. a,
nossa imprensa costuma agredir os cMfes de Estado de todos os paises da
Europa, do mundo, corutantemente, deliberadamente• e isso nunca foi motivo
para que a nossa Chancelaria rompesse relações diplomáticas. O illcidente com
o Cônsul Soares de Pina, figura central do incidente na URSS, motiwo capital do
rompimento que, V. Ex. a sabe, não chegou a ser um preso; esse diplomata, de
volta ao Brasil, ao panicipar da primeira festa no Hotel Q.uitandinha,
componou-se tão mal que alguns industriais nossos tiveram de surrá-lo
barbaramente. E depois, esse mesmo Cônsul, já nos Estados Unidos, em Los
Angeles, foi, para vergonha nossa, trancafiado no xadrez e seu retrato, atrás das
grades, exposto em todos os jornais do mundo. Por esse incidente também não
rompemos relações com os Estados Unidos, nem deveriamos romper, pois o
componamento mau de um diplomata não justifica a atitude radical do
Governo brasileiro de romper relações diplomáticas com outro pais. (Palmas.)
Por essas razões, Sr. Ministro de Estado, e sobretudo pensando neste
pais, de produçlo per capita ainda muito baixa, necessitamos estender nossas
relações comerciais e diplomáticas com todos os paises. E acrescento, Sr.
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Ministro, que o Conv~nio Internacional do Café deixou fora das cotas
estabelecidas para cada pais uma dezena de outros, desse bloco com o qual V.
Ex.• agora r@stabelece relações, nosso pais, que ~m produção de café em
excesso, precisa \fender nesses mercados não computados na cota internacional.
O SR. SAN'TlAGO DANTAS- Muito obrigado.

O Sr. Bez.nia úitt..;. A pátria do capitalismo- os Estados Unidos-, a
pátria do cristianismo- a Itália-, a pátria da civilização~· a França-, esses três
pafses, essas três lideranças- politica, religiosa e cultural- do mundo mantêm
relações diplomáticas e comerciais com a União Soviwca e com os pafses
socialistas. O Brasil, assinando hoje o tratado que restabelece as relações
diplomáticas com a l.Jnião Soviética, filiou-se a essas três correntes do pensa·
mento mundial e éstá bem acompanhado nessa sua decisão. Nlo procedem, Sr.
Ministro, as alegações de que o mundo socialista comprou apenas 3 milhões de
sacas de café, para 3 anos. É cerca de 1. bilha.o de consumidores em potencial,
com os quais a economia nacional vai transacionar, graças à sábia orientação
que V. Ex.• está.irnprimindo ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil.
O SR. SAN TIAGO DANTAS -Muito obrigado. Concedo o aparte ao
Deputado João Mendes.
O Sr. João Mendes- Sr. Ministro, aAçlo Democrática Parlamentar, na sua
declaração de prindpios, diz que nlo se opõe às· relações do Brasil com
qualquer pais do mundo; mas acrescenta: atendida a oponunidade dessas
relações. Ao chegar à este recinto, V. Ex.• demonstrava as cautelas do Governo
no reatar essas relações. V. EX. a deixou em meu espirita a ceneza de
que essas cautelas, elas mesmas, justificam a inconveniência dessas relações.
(Muito bem.) Se é necessmo policiar diplomatas, por que vamos reatar relações
com essa nação, que·manda para aqui representantes policiáveis, que ameaçam
as instituições democráticas?
O Sr. Pereira da Silva - E espiões, talvez.
O Sr. Almino Afonso - Sr. Ministro, o Panido Trabalhista Brasileiro
congratula-se com o Governo e com V. Ex.• em panicular, pelo êxito
diplomático, que se coroa com o reatamento das relações diplomáticas do Brasil
com a União Soviética. É ponto programático do Panido Trabalhista Brasileiro
a manutenção de relações diplomáticas do Brasil com todos os povos do
mundo, sem restrições de qualquer natureza, ressalvadas aquelas que signifiquem a defesa da soberania nacional. A exposição de V. Ex.•, serena, segura,
racional, deploravelmente não encontrou, nos .opositores, à medida que o
Governo anuncia à Casa, pela palavra de V. Ex.•, argumento que merecesse um
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rebate mais sqmoi Todos ,sabem que, neste ins~. a grande luta dOJ patses
subdesenvolvipOJI'*' rigorosamcmte.quebrar a barreirar que mantém cada um
desses países no estágio de atraso em que suas populações vegetam; todos
sabem .que taLnão ~ possfvel;ao BraStl sem que agressivamente busquemos,
em todos os recantos do mundo, mercados novos onde possamos vender
nossos produtos e, à base dessa venda, garantir uma re«ita maior que financie o
próprio desenvolvimento econômico do País.
Este o ponto fundamental: Fora disso, qualquc~-raciodnio é romlotico
ou desligado da realidade politica e social do povo brasileiro, neste instante de
sualuta. Este o fundamento básico do pon~ (ie vista que o Governo sustentou e
concluiu de manei@ vitoriosa, coma-reat.amento queV. Ex.• anuncia à Casa.
Nem teria qualqtJ~J: ~tido, s.enão aquele de natureu pu~entefarisaica, que
se pude,sse ao me~o tempo ad,vogar a tese de· um r~ento de relaç~s
comerciais com. os p~ses socialistas, esquecendo o reatamento de relações
diplomátj~. Todos,~m que, havendo nos p~ses,socialis~ p monopólio de
comércio exterior, J! irr.~ável-que no instan~_em .q~ qualquer pais_ do
mundo negocia com os países sqpalistas, em verdade, o.faz de Estado para
Estado. Nlo,h~ por quJ:, po.J;tanto, encobrir a realidade. O Governo brasileiro,
ao assumir a responsabilidade histórica, sem dúvida, é digno pe todo aplauso
do, povo brasilei(o~ ~que cor,responde ao interesse nacional, neste instante, e
reatando as relaç~s. diplomáticas do Brasil com a União Soviética, o Jaz na
segw:ança de .que. amplia suas p<?SSibilidades de luta c()ntra seu. próprio
subdeJenvolvimento, .v, Ex,a está de -~éns, por, em tJo pouco ~mpo à
fi;ente da Chancelaria br.ileira, ter obtid.o esse êxito diplomático, e merece do
povo brasileiro o respeito e o aplauso. Não posso ~itar que ~ém levante,
nesta Casa, como- o fe~ MQnsenhor Arruda C1mara, a ~ de. que se
desvincula do povo ,a açto do Governo, no momento. Rec:ordo-me muito ~m
de que toda a campanha do Sr. Jânio Q.uadros, que obteve t1o expressiva
votação do povo brasileiro, foi feita, inclusive, à base de defesa da tese que neste
instante se cons.\lbstancia na posição que V. Ex.• defende, .ceom brilho e com
segurança, em termos de exclusivo i~resse .nacional. Teria aduzir apenas,
nobre Ministro, o apelo de que essa, relação q1,1e V. Ex.~ acaba de anunciar à
Casa não tenb,a uq~,d'eito meramente formal, màs em vez disso, ~e úren_l dc:la as
conseqüências indispensáveis à l"ta co~ura o· subdesenvolvimento brasileiro.
Q.ue possamos, realmente, nas relações diplomáticas com o mundo socialista,
inclusive a União Soviétiq, alcançar a garantia de que partimos pa.ra uma luta
agressiva, total e absoluta, onde quer que se encontre, em qualquer área que se
coloque, de modo que se assegure ao povo brasileiro aquele desenvolvimento
econômico a que faz jus, em que as riquezas nacionais possam realmente ser
repartidas na medida do trabalho do povo brasileiro e não prossiga, como ainda
hoje está, preso a determinada área econômica que dita a nós, a seu bel-prazer e
ao sabor de seus ~c:reQCS, aquilo que: lhe convém, .con~do sempre os
interesses do povC) b.-asilei!'Q, Os aplausos do Partido Trapalhista Brasileiro a V.
U9

E:x.&, que é membro do Partido Trabalhista Brasileiro, de quernos orgulhamos
neste· instante, e ao Governo brasilftro, pela atitude corajosa que adotou.

O Sr. Ant6nio CtJrlos MtJgalhdes-·Estlo orgulhosos agora. Mas impedirant
que ele fosse Ministre.
Vozes - Agora! Agora!
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.züh) - O nobre Deputado está
concluindo o seu aparte.

O Sr. Almino Afonso- Nobres Deputados, ilustre Ministro San Tiago
Dantas, não sou homem de deixar que à luta contra o subdesenvolvimento, à
pane colocada maldosamente neste instante, possa eventúalmente criar um
clima de confusão entre o Ministro, que é do Partido Trabalhista Brasileiro, e
o Uder do Partido Trabalhista Brasileiro nesta Casa. O que tinha a dizer como
Uder de Partido foi dito, e não h! o que contestar. '(Pahnas.) Aludo agora, em
duas palavras- e fala o Deputado Almino Afonso- às distAncias existentes, e
que não foram superadas entre mim e o Ministro San Tiago Dantas; S. Ex.• as
conhece, nunca as neguei. Não me retiro neste instante da posição que tenho
honradamente defendido e sustento, sem que isto quebre, absolutamente, um
clima de cordialidade e respeito ao Sr. Ministro. A luta que politicamente,
muitas vezes, temos travado - eu, de um lado, e S. Ex.• de outro - dentro do
Partido Trabalhista Brasileiro, revela simplesmente sintoma de vitalidade de
um partido que cresce democraticamente. (Palmas.):Não h! porque, portanto,
buscar confundir atitude que merece respeito e aplauso com atitude que,
porventura, a·qualquer instante, tenha sido ditada por gesto de outra natureza.
A posição do Partido Trabalhista Brasileiro é clara e completa: o Partido
Trabalhista Brasileinr apóia o ato do Governo e aplaude a aç1o diplom!tica de
V. E:x.•. (PtJlmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mauilh) - Sr. Ministro, V. E:x.• vai
consentir, porque se trata de disciplinar os trabalhos, no interesse mesmo de V.
E:x.•, atinjamos aquele termo de nossa inicial combinaçlo com V. E:x.• e com o
plen!rio. Slo 16h50m, e deverfamos passar imediatamente à matéria fundamental que está na ordem do dia. É certo que V. E:x.• teve que ceder grande
pane do seu tempo a intervenções e, sendo assim, j! agora, para que pudesse
concluir sua comunicação à Casa, disporia de apenas mais lO minutos. V. E:x.•
não tem, assim, nesse lapso de tempo, condições para ainda conceder apartes.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, creio eu que V. E:x.• e
toda a casa conferem ao episódio que estamos vivendo na tarde de hoje a
transcendência que ele tem.
E creio que nlo estaremos violando as traditôes regimentais da Clmara
dos Deputados, se eu pedira V. E:x.•queestendaaindamaiseisetempo, porque
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teria conseqti~ desfíWOtiveii pará· dm• ihteligibilidade da posição do
Governo, que me visse na necessidade de abreviar justamente a pane de minha
eipêsiçJO,·m:quelCina·aboídàto~ ró~têhlmentos doato(muito bem); por outto
lado;·DfO'pwià~·détdflcf~tone.!der-déiS!ov~~quejt-fhe'foram

pedidos ht muito tempo e cuja recusa, nesta altura dos debates, seria
desprimorosa. (Palmas.)
· ·
Pédiria, por iStb, à·V; Elt•, Sr. Ptéíidéftte,lkença para passar um pouco
desse tempo, e permisslo para limitar esses a~tàbsqw ji íne torampedi4os
pelos nobres Deputados Padre Vidigal e Raimundo Padilha. Creio que eram os
ànkoS.... v· :.; ·~;_,,·..
.
···r, . ., •')':' .... -. '
•. ·
.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mauilla) - Slo muito razoiveis as
a
·- oportunidade, para nlo deixar incompleta a exposiçlo.
··· ··t indil~a colabMaçlGiloplenúio, deixando deinterromper o
Sr. Milaiti.ro; para qlié:s.· E!IL• posta efebviunente 'COmpletar sua nposiçllo.
pondetaç~es do Sr; -MiniluO;e o.~ meamotii'ék-f&cilitar-lhe, ji. agora,

:. ~

l

.

'•

:

.

O Sr. Raimundo Pat:ÜLIUl- No que me concerne, Sr. Ministro, pediria a V.
Ex.•, entlo, me fosse concedido o privilqio de apartei-lo em seguida ao
tmnittc. de suá- briJban'fc ~ ÃcabO de ·óúvir>'dt< ·v. Ex.'• que os
ÍUftdamentO$ dO'a.tp mal fotm1·esb6çados:~ ''e oa;tammeirá, provocaram: um
~dé'~tade; que•teriapemaiÜaclo grande pane de-lUa expos~ e
nlo me quero UIOâaraquWqueN.tJOdepenarbaçio~EntloJ solicitaria·aV. ·Ex.~
me foae ~·a pPSiibilidade de IIWiiféi!ÍIIaP<me;lop em seguida i palavra
final de V. Ex.•, com os fundamentos qúe;llo po~ v•. Ex:• anullciados. "

O SR. SAN TIAGO DANTAS- De pleno acordo. E.-aeço a V. Ex.•
a colaboraçlo.
· · . ·· . -

···O SL:PRESIDENTI. tllnúri Mftr.ilb} ~A Pleíidaatia deve interferir
para élber·quéj Mtte caso, idarnos,,..._.a~ a'Ttplic:a e t triJplica,·o
que é impraticável nesta ·altura :dos: ·tràhalhos. ·Nc)bre Depurado: Raimundo
Padilbà, V. B.x.-a•pedeti 4àrf·.- qané',.
hlo deouo deue-·máodo de
trabalho que a •Mesa n1e ·1t COIRO •aadtar,. pois esta1dert o tempo Ao. sr.
MidiitJocom. . . . .·~-R~o>dilp6it;poisa·Mesa·preclisalevar~-os
trabalhosqucdhe·a,qapre ainda h* l'dlibr; '

..mas

O Sr. lttJirlqmJJo~iCom a devida·-ve~ do Sr. Mi1.1isttode Estado,
quero crer que iilcide S. Ex.•, o Presidente da Clmara, no mais completo dos
equlvocos. Nlo pretendo fazer qualquer interpelaçlo. Apenas escolhi uma oportuni~ -«»roo- ôpMeriâ- fá« qú'alqtaer nq,utadot para apanear. Se esta
oponuniciMe me~-.tit pelcarSr. MiniJttode Estado~Jéftl ch*rminacioensejo,
~ w .a.s•. ·Ex.&. tal ap1011~ .Nlo"tstou aqui quereade prevalecer-me do
elutmo·a que aluck·CJ'aobftr.S... llresidate; ' :
'
' '

.O SR. SAN TIAGO DANTASJ: ~nc:ed~

C)

aparte aV. Ex.•...

O Sr. RaimundQPodi/ha- Na4e,yida opqiJ\W,i~(le,J~cri. porque agora
anteciparia determinad.Q$julgamentos .qtJe sel'IQ profc:õdps 4en® Cin pouco
por V. Ex.•..
, ,
O SR. SAN TIAGO DANTAS.- •·: logo q~ termine a expQsiçlo dos
argumentos e antes de concluir.

O Sr. Bezerra Leite- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questlq de
ordem, com licença do orador.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.zilla}- Tem V. E"'• a palavra.

O Sr. Beu"a Leite {Para uma questão. de orde.m.)- Sr; besid~~e, consultaria
a Mesa sobre se seria possivel admitir-se agor~ um pedif.IQ,de prorrogação da
sessão, até às 19h, de maneira a que pudéssemos ouvir o Sr. Ministro por mais
uma hora. (Muito bem.) ·
·,

O SR. PRESIDENTE (Ranieri M~~Z,~ilú);:- ~ira: V.· b• encaminhar
requerimento à Mesa para que o plenário se manifeste a respeito. Como haverá
sess.to extraordinãria hoje, mn seguida a:esta,- será·in~ispensivelum imervalo,
para que os Srllo·Deputados possam pelo menos alimentar-se:.
Anuncio requerimento de autoria do nôbre Deputado B~erra Leite,
de prorrogaçlo da sess.lo por uma. hora.
Os Srs. que o aprovam queiram ficar como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Conúnua com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Antes de conceder o aparte ao nobre
Deputado Padre Vidigal, quero pedir liçença aos meus·ilustres. {.:Olegas para
manter o sistema que havia anunciado anteriormente.
Vou ouvir o apane de S. Ex.• e. em seguida. apr,eseptar as mo.ti~ções
que levaram o Governo a concluir·cO .ato.· muncriado... Terminadas essas
moúvações, e antes de passar às considerações finais da minbe)C~ição, terei o
maior prazer em abrir oponunidade para códos os apanes. dos eminentes
colegas.
Tem a palavra ó Deputado Padre Vidigal para o aparte com que me
honra.
I

:

~'

O Sr. Padre VUJigal- Sr. Ministro das ReiAJçc)es E~teriores, para V. Ex.•
não é apenas o Depulado. que apaneia o: titular ela Palta neste momento.:, é
também se\& fraternal amigo.. de muitas Jroru' de comivio agradável e a~
.·. inesquedvel. Sabe V. Ex.•, Sr. Ministro, que u·Embaixadu russas,' aa maioria
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dos ·paises ocidemiiia, ,tbn;sido '!> slo foces>de- espiOnagent.:Slo. Í90HLck
campanhas subversivas, slo focos deQDlpanhaJdo~Q)~.-a.
materialista. t.mqtvclitsO.·~V.. bJ..~eviJitar.a.Aqre~Jtioa~l!1ruguaie,
no convfviõ do .~.FJ'ODCiizi. e do .Chefe de.Gab~~o.,}f•.~~
constatou as medidas· de' p111dtnc:ia.. ..de .filorosa pr»citncM: :do GQve$0
argentino, e a saovera atitude do Govemo uruguaio,cpntD~.o~~efdto~,..
politica de relaçõe.s comerciais·e. sobretudo. ·diploÍJ)itiQu,:O)Ql .a
-~o
momento em· quc;o Governo hfuileiro.:MI\J&1par&e,do P.odc.r.~qtr~..:"'
prepara para prestar hoJDellllem 1s vltirnluJ da ·bt~na I;QID1JJÜSta., ~~
despertar a lembrança de:V.·k•,para.,um.:~to~:do·Sr:J.,uis Carlos
Prestes,·aaClmarados Deputado&. nosentidp deqlletlnO,QUq <k.l;luuí·l\l~ADF'
o B~l e a Rússia, ficaDa com a;Rilslia. Estalllo& aqp.aro. dctque.:Qs.q>~la$
bfasileiros continuam.pensando·damama ~;:&.!R.Omo~.~q~!l!
vai prestar uma homenagem u vitimas dos comunisw, ..~ Jq.ue Jw;ml
assassinados.enquanto.donniam,. CORlO .~ ~mr-o: nQS~· bravo e
ine•edvel eoe~i~or 1Brapnça. IWl.tr.:jO'. ,sr. Ministr~:~t 1-q\le
esquecer isso, eabel«en~ ,ràtçkf :CQttL•.u• pat.p ,qqc: :vü ~> ~·

a\ls.-"-

espicmagem.QQ.Biuil,.Qe:propapnda~4UM-.~d4~~-~it

porqueestranhG~apr6xima~qM~oiSr~,~ai._._~~~P
Gabinece,.irlc;l~'a essas :áeimll.,4o COJD\lflifa~..~ ~.e~.-e~W~m·•M
relações do Brasil com a Rússia, parece-me "'uãfkt\'Cltal-bQÍunagem., a nAQ

l

~«•queoGabinetc{ioom.o.~~~lfrenfot,,~da-prestá-la
·'í • i;' .1.,; ..
·,~
o.: ,: ,, ... "
;.'~ ""~: .·.:
~'." ~. · ,~t·
. -~ ·""b •: L <.r,:: .~: ·.i. ; .:..,.~0 Sr. . Plfnio Salgado - Duas palavras apenas. Peço me inscreva }*'&

da maneira aatais.aquisita. ·· ·, ..

Fct;•·•

. · ,.,.i .

pequeno apart(tque 'será.. t.alveZtAe rpen~s. de PHl ;fDÍJJwP-:.~~ ;; , ,,. -·
>i:~~-·.-.~

, :O.

SR.:SAN·l'JAG:Q,DANTA.s.~

;Nio t6

·-~~.:~::·,

,,>

a,V.·ix..,S.ODJQ;a.~~OJ

emin'entes. colcps.-que:·câ:iejém ,ap~~,.~ ctJpnzer ce..J..·~··
conceder -OI: ;apartes. quando. mél aprosbn« da.., . ...ctQndJlsiVi! ~é .nmll'
exposif'Jio'..

·.·.·:.~~- ~·, . .:_;
.

~

:.

··J.;·· ..:·-·

'

·'ó,

,)..

;~~':}

.

~

O SR. PaESWf.NTE (&-.M~~~ill}::;::tl~~:~ôe~ ~r. }4iQÍ~9
apaneado.·aré o..lll,(),...,:em que. se ·ptonpnc;iar, J&hfe,~
oponunidade· de raceber apanes;
...
,•,<,, , " .•.
·.... ,. ·

.nlo~.será.~·

O Slt..SAN.TIAGO

~~~;~·-~J5~;~~den~~~~- oj~~~

bTa$ileiroenco~ o·processo de reatam~t4ldê f~:AJ.faM: que jndiq~
e julgou de seu,deverprosseguir nele, adow)do as .c;autclâs qucfmampP.J; mim
cmume~as e~ nos.-pmmitiram ,ç~~ n.o.dia d" ll.oje.:.là-~~ at9J~
restaiaelecem M.~diplomA• . àhadida$.
. :): .:.,;i'· ·.· 1: .• • ~i:
· Oprimeiropoablpaa:aoqualclelejé.c...-•~4-.~ab~
o Goymao ntofoi~ado:.aessadedllo,pot ealwm<.J~Wltivo. ~
mesmo de tolerlncia ideológica ou doutriniria.,llla~t sim; ;p.w con.tc:\~•~

ordttn politica~ de<>rdem econômica, em qu~ entram em linha de conta, única
e· exclusiVamente, os interesses do nosso pais.
No- tOéante u molivações politicas, Sr. Presidente, peço licença para
lembrar l Caswque os Estados que hoje mantbn maçôes com a Unilo Soviética
sebem a 71, entre elft, quase todas as democracias modernas. Na Europa, com
nceçlo talvez apenas dos paises ibéricos, todOs os outros se inscrevem entre os
que mant~m relaçôlts diplomáticas t:om a Unilo Soviética. Na América, os
Estados Unidos, oCanadi;aArgentina, ot1ruguaimantlmràaçôesregularese
trocam, com·aquele pàfs;.·embai~dores·ou millisttos.
Q.ual a fado·· por que esses pafses, democrtticos como os que mais o
sejam, .fiéis aos prindpios em que vazaram as suas instituições politicas,
man~tn essas relações diplomáticas e aceitam, como ronvenientes para a
tmlftica internacional que·pratiaun, a troca de embaixadores e a manutençlo de
missôes especiaiv ·
Na verdade, Sr. Pt'esidente, essa razio há de encontrar-se, única e
simplesm~nte, ··na conveni~nda dos contatos dlpl~ ·entre os povos,
mesmo quahdo slo mais profundas as suas cl-Mtrgtncias, e .ut, com maioria de
motivos, qnandoml'leRto1dediscordtnciaede arritoaconselham a esses povos
que mantenham·abettà a·J)osiibilidade de discudr e de conversar, para que os
atritos e os ahtagonmnos 1'llo seexace~ e ntose transformem, a cada passo,
em focos de díscordAI\tia maiores.
Narealida~ Sr: PreSídente1 aposiçlopolltiadoBrasil, no mundode
hoje, por definições reiteradas e progressivas de sua Chancelaia, é, acima de
tudo, de defesa intransigente da paz e dos meios capazes de propiciá-la. (Muito
6em.)
A paz nlo Se manted se o preço que tivermos de pagar por ela for o
isolamento. Se as naçôes se recusarem ao diálogo, se os Estados modernos se
fecharttn uns aos outiós, transfonnando ·suas·· diuid~ncias em prevenções e
idiossincrasias,·· o único resultado dessa atitude· há de ser a exacerbaçlo da
intolédricia ·e da 'incompreenslo. E no dia ttn que a intolerlncia estiver
exacerbada até o ponto extremo, entlo, realmente, nlo restad ao mundo outro
caminho senlo o da guerra. Por isso, Sr. Presidente, creio que é dever de
consci~cia de todo homem público desvendar aos· olhos do povo que todo
isolaáonisínó politico, nos. dias de hoje, é·uma atitude belicosa. Q.uem deseja
manter os povos isolados uns dos outros, sem <:ontato, km conversaÇões, sem
conviv~cia, longe de estar trabalhando pela diminuiçlo das tensôes internacionais e pela eliminàÇI.o progressiva dos atritos, esti trabalhando pela
àéumulaçl:o das tesist~cias, dos ódios redprocos, das incompreensões e pelo
áumento cohstant~ do risco de guerta. (Muito bem.) ·Deste dilema é que nlo
parece poSSfwl ab GoYénlo brasileiro escapar nos.diaJ de hoje. Se queremos
sinceramente a paz, temos de ser os advogados nacoexistbacia e nlo podemos
admitir· que se pana do prindpio de que o regime democ:rático é dotado de tal
fragilidade, que, se for· poMO em contato e em coafionuaçlo com os Tegimes
sodalist.aS, o seta destino estará selado.
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. Eua ~-. priadlo!Q,pr, Dlo.~·~.lla nlo corresponclelrealjd.tedQt no110s diu, pois, pelo C»UAA'irio, o que severifica~q•os
~ssociali"'Mt ..,.,...se.um~~•deraolva',damaaeira

mail aad•~ os. p~blanu econ6micol. e eec.J6P:os, ofereceram,. ao
c;uapo du soluçob polkicaJ..~ (qpia. JPQÍto.iaferiora.. como.-..
de govemar,lquiloque~ sido~çado peludemocrlldaa.:Ademoc:racia~
de toduu fo1'.11141de~queme~M.-,..-.rclçonfroa~ e. portanto,
a que melhof,Je im~ attavá da~
Supor que aclaQ.~·~JNlfasua'"revReada. ~baiur-se
em fOmo eleJa ~Q9V!L~J*'Mioxal~·~~ ...,apr6pria verdade
da história .con~pprtn~ e f~rar c;qiJ.d~•favoriv.ejs ao ·d~eaaaento de ......, AOV& guerra.
·
Eua• umamotiqçlopolldcafQpdai.Qa~W. aque.o ~ bruileh:o
n1o podia deixar • • ~Jel.. ao.eucaaw o"pJOWant du . _ polfâcÚ
com os .paJac:s ~ e, ..~~•. c:oaa.a,-Uailo~
.
. Todos sabeGJ ~·que. '-1. rtlPaaeJltado a Olpniaçlo w ·NM;6a
Unidu,.comopa•fon-ondeu.~ .•. tem~co~
e onde tempodidouaasfomw:-. clcbaie
'ftllbal~quilo que, de
~IA.~ PQcleria traatfoi'IIUU"'se em;~miJHar, AI NaçOa Uaidas
rem sido o pande mecaQismo bipoteDIOI' que. -.. Íll6IDCfU oponuidlda.
tan feito baixar u telll6el internacionais. t o raukado da c:oexistbc:ia...do
convlvio, ~ o constante clebate. q\le indina os PQVOS • .aegoçiaçlo e dessa
maneira,. prepara c:cmd~·tavoatveil. ae ldveato. de uma pu duriveL .
AI relaç6ea entre os povoa desempenham .o ._mo ,apel. Os·po.os
que nlo se encontram, os povos que nlo trocam ~ que ·se· isolam
diplomaticamenre, do ·povos· enue os· quais aesce a·mcompR!alllo e,'o
rasentimento.. Pelo contririo, os que man.em a capacid• de negociar e de
conversar slo povos que podem trabalhar pela maior du cauas a que. hoje, se
propõe a humanidade ftitar a dauuiçlo deciva, nlo àpenU a dawi.Çio
tlsica, mas ·tambán a datruiçlo moral, porque. nos ·tamos ân que· o
amuunento nuclear e termonuclear colocou a guerra modema, esta deimu de
representar uma allenwiva ICeid.Vâ em CC!I'II»' c:uos -e tomou-se um mal a
combater por todos os meios.
. A,_ jl o dilse uma vez nesta Clniara. e. volto a repetir, deixeu de ser,

e• ..-..,

l

no mundo de hoje, um ideal relarivo e se tomou um. ideal absoluto (muito n);
e, para defendamos eue·ideal, para fazermos com que· a paz • consolide,• se
aprimore e d* raizes. aimla. DJo, se descobria ..outro· modo,- seDio o de

conviver. o de.~ e o de nqp::iar.
,,
Disse o: ;Pruidcnt.e Keanecly. cena vez, c:om. propriedade: "Eifalllos.
prontos a negociar,.emboJ.:acnlo clesejelnol nqodar compelidos pelo medo".
Nlo ~compelidos. pdo medo que pD*Ddaoos·aqociar.
O que de,sejamost aiarpm.:~ pala um.MeJJG amplo ao grande
d~ Jllliversal,· attavá do qual potleraJaos, incessaAtanmte.·tnbllbar nesta
tarefa. que Dlel'e<lC-.& ~ totaldos.DOIIOI eafo~ atarefa·da,pR~
vaçlo da paz.
t25

Mas, Sr. Presidente, a rhotiva:çlo politica não é a única que nos leva a
adotar 'resólutamente o cantinlro do restabelecimento de relações. Também
<edernos,a uma ootra motivação, que é à motivaçãO econômica Tive, há pouco,
oportunidade de ouvir um aparte de um dos nossos 'mais distintos colegas, de
que não tinha expredA.o considerável, em algarismos, ó que até hoje se realizou
em matéria de trocas entre o Brasil e os pafses socialistas.
De nada valem as cifras, isoladas, de determinado momento, ou de
determinada relação. A Chancelaria brasileira se'Vem empenhando a fundo no
estudo das perspectivas dt:l nosso comércio, porque nlo ~ste, hoje, problema
mais decisivo é '~5' dramático para O futuro da ,'COmunidade, à qual
penencemos, da que este das projeções da nossa economia nos anos próximos,
especialmente no perlodo que se estende de 196là.l970, que será o grande
perlodo critico do nosso desenvolvimento ecooMnico, ~enquanto não pudermos tontar·cotti um grande e diversiftcado~ckl interno. ·
~ero pedir" à Câmara licença parâ ocu}1ar sua ateriçA.o com algumas
d~ssas observaçcles~~~clados, que tne p~etn inlltspénsáveis, para que nosso
pais ganhe consci~a plena de suas perspectiVas' e, sobretudo, saiba como são
sombria~ como- são dtatnaticas as ·:rvenidas que• Sé· abrem diànte de nós no
terreno da expansão~onômica. (Muito bem.) AveR:iade é q\le o Brasil vive, Sr.
Presidente; nos ·dias de h()je, um grave episódiô do· seu crescimento como
nação.
Antarcà dominante desse episódio é a vetdadeira: explosão demográfica ocorrida em nossa·pais. Em vez da taxa de cresCimento de 2,5% ao ano, que
vinhamos admitindo para a. nossa população, o que se verificou, JWS últimos anos,
é que o Brasil cresce a,. uma taxa crescentemente acelerada, e que essa taxa, no
último ano, atingiu·ao nivel de 3,5%. Graças a este fato, a situação do Brasil, no
momento atual. pode ser ~epresentada através dos seguintes dados fundamentais: estamos com uma população que se estima, em 1960, em 70.528.000
habitantes; em 1970, essa população atingirá a 9-9 milhões, e em 1980 a 125
milhões. Dessa população que hoje temos, já de 70 milhões e meio, considera"
se população ativa,domando pane no processo econômico, 24 milhões de
habitantes, e população inativa, os 46 milhões restantes. O produto nacional
bruto do nosso país, isto é, a soma de mercadorias e serviços que atende às
necessidades desta vasta população, orça por 2 trilhões e 454 bilhões de
cruzeiros, tomando como base para estes estudos um. cruzeiro deflacionado
que é o cruzeiro de l960. Desta população ativade24 milhões de habitantes, 9
milhões e 200 mil estão ·nas cidades e 14 milhõe.e pouco nos campos.
Como se mantém uma populaçlo ativa noscam~ ou nas cidades? Os
economistas nos ensinam que a cada homem ativo que trabalha em determinado pais totrespottck .certà ''t(uantidade. de <:apíral; ··'que ·possibilita o seu
trabalho e lhe assegura 'rendimento. Nos baixos,· nos bái:xissimos nfveis da
economia rur~ brasileira de hoje, não passa de 70 mil cru;zeiroS o -que se estima
como capital necessário para a produção de um•h()mém ativo, nà-zona rural. E,
na zona urbana, se fizennos a mêdia entre os.qu~;estio ornpados na indústria e
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os que estão ocupados em outros sei:Viços, o algarismo é: 4:20 mil cruzeiros por
pessoa.
Todo este quadro, Srs. Deputados, está exposto a uma permanente
evolução. Esta evoluçio se faz sentir, em primeiro lugar, como disse há pouco,
no crescimento global da populaça.o, ·mas, ao mesmo tempo que a população
cresce, opera-se dentro dela um deslocamento de posições, porque,. graças a um
dos aspectos mais positivos da nossa siruaçAo económica e social, a população
ativa do· Brasil aumenta todos os anos. Há, por· conseguinte, um· indice de
ativação da população. Mais pessoas inativas ser tomam ·ativas todos os anos, a
uma taxa que se estima em O, 7% ao ano. E, ao lado desse movimento, um outro
de grande importância ocorre, com o qual tQdos estamos familiarizados, que é a
transferência .da população dos campos para as cidarles, o fenômeno da
urbanização, o deslocamento da população ativa rural para a área urbana, onde
ela procura reocupar-se em serviços vários ou em indústrias. Q.ual é a taxa à qual
aumenta á população ativa urbana e diminui a população rur~ 2, 7% ao ano.
Q..ue quedsto dizer; Srs. Deputados, se um homem do campo representa 70 mil
cruzeiros de capital e um homem ativo da cidade representa4:2Ó mil cruzeiros?
Isto significa que as necessidades de capital no nosso pais crescem de maneira
vertiginosa e que, se nós tivéssemos uma· taxa de crescimento do produto
nacional bruto igual à do crescimento da populaçã~ ao· invés de estagnaimos,
regre4irlamos violentamente. Porque, como as necessidades d~ capital crescem
em virtude desses deslocamentos ·intUilos, a taxa de crescimento do produto
nacional bruto tem de ser muito· mais violenta do que a taXa de crescimento da
população. Pois nósoe que temos tido, nos' últimos tempos, uma taxa de
crescimento do produto nacional .que não tem chegado a 4:% ao ano, feitos os
estudos mais rigoroso& sobre qual seria a taxa ne<:essália para nos mantermos
no nivel atual de renda, chegamos à conclusão de que ela pRCisaria ser de .fi%.: Se
o Brasil conseguir aumentar o seu produto nacional bruto de 6% ao ano, em vez
de três-virgula•tan10 que·estiraumentando atualmente, n6snio progrediremos
um passo, ·contil'luaremos a ter; mais ou menos, o nivel de vida de ·hoJe· Para
aumentarmo~ para progredirmos, preciSamos atingir. o nivel de 7•59á,ao·ano,
um nivel dos mais elevados, que exige de qualquer economia um alto indice de
dinamização.
.
. .Pois bem,· Sr. Presi~ente, Srs. Deputados, entre essemdice de aumento e
o. comércio do País. ~ste uina"relaçà~ das m.lis Intimas, uma relação a cujo
exame não nos P?d~r.o~ furtar. É qúe,nos p~rrieiros_ ànos, par~.poderinos
aumentar as nossas co~~iç~es de produção, n6stem<?s n~essipàde ~e ~uiq.en
tir, e de aumentar 'rapidamente, o volume das nossas importaçÕes de
bens de capital, de_ máquinas, de equipamentos e daquil~ que os ec;onomistas
chamam os insumos, isto é, ·as matérias-primâs, os combuStfveis; as· únidades
semí-aeahadas.
' ''
.' . .

Já é hoje a importaçlo brasileira formada, eii\ suapartedominante, por
eSSfs ~\l~eqtose. ppr Mie$ ~wumQs. pqrque () de~enyQlvi~t!lllW da indústria
427

nacional tem conseguido substituir para nós a importação dos bens de simples
consumo, já acabados.
Mas as necessidades que teremos para podermos assegurar um nivel
elevado de industrializaçlo nos próximos anos, essas necessidades são rigorosamente estudadas e constantes destes relatórios que para aqui trouxe e que
ponho à disposição da Clmara e de qualquer dos Sn. Deputados, e que gostaria
de discutir e examinar mais longamente em qualquer das nossas Comissões.
Estes relatórios demonstram que nossa importação precisará aumentar
nos próximos anos, de maneira decisiva, para que possamos enfrentar nosso
programa de desenvolvimento e atingir as escalas de crescimento desejadas.
Aqui tenho nas mãos um quadro em que todas estas correlações estio
indicadas. Peço um pouco de paciência à Clmara para repetir aqui alguns
algarismos.
Tomemos o ano de 1961.
Em 1961, o nosso produto nacional bruto~ de 17 bilhões de dólares.
Estou agora falando em dólares. Em vez de tomar o cruzeiro padrão de 59,
tomo o dólar deftacionado de 60.
A taxa de crescimento, hoje, é de 3,8%, a rendaptr capito. dos brasileiros,
240, depois dos últimos corretivos feitos às estadsticas divulgadas pelo IBGE,
um dos niveis.mais baixos de renda entre os paises subdesenvolvidos, baixo,
mesmo rio quadro regional da América Latina. E as nossas exportações, que no
ano passado orçavam por I bilhão e 400 milhões de dólares, esperamos que
este ano sejam de 1. bilhão e 600 milhões. A que niveis precisaremos elevar as
nossas exponações para alcançarmos, em 1965, daqui a apenas quatro anos, este
algarismo de 7,5% a que me referi como essencial,· para um minimo de
desenvolvimento razoável para o nosso pais? Precisaremos elevar as nossas
exportações aS bilhões e 166 milhões de dólares. Q.uer isto dizer que a nossa exportação de boje terá de duplicar. E se não. conseguirmos dobrar a nossa
exportação da maneira que aqui estou indicando, o que nós estaremos
preparando ao nosso pais, na.o para os nossos filhos, não para os nossos netos,
mas para aqueles que aqui vierem tomar assento na próxima Legislatura, já é o
espetáculo das €omunidades asiáticas em franca regresslo.
Essa situação, Sn. Deputados, é de tal natureza, que um pais sobre o
qual pesa esse desafio na.o tem o direito de colo~ limites de qualquer natureza
à sua necessidade de procurar novos mercados. (Muito be7n.) Discriminar é fazer
discriminações à eusta do futuro do nosso povo e dar condições minímas do seu
desenvolvimento e da sua segurança econômica. Temos de examinar a situação
mundial e temos de ver dentro dela onde podemos colocar as nossas
mercadorias.
Peço licença, end.o, para deixar de lado esse estudo e passar a um outro,
o das perspectivas do comércio mundial. t claro que só poderemos saber para
onde se deve dirigir a agressividade do nosso comércio e da nossa expansão se
tivermos procedido a um exame criterioso, área por ãrea, das tendências do
comércio mundial, naquelas áreas onde o comêrdo estiver em regresso e em
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retração, onde os povos se estiverem endividando por não conseguirem
exportar tanto quanto baste para cobrir as suas importações nessas áreas. ~rs.
Deputados, é claro que não teremos grandes probabilidades de encontrar
possibilidades para capturar os excessos de crescimento e colocar ali esse
aumento de exportação que nos é essencial.
Aqui está, Srs. Deputados, um quadro que também ponho à disposição
de V. Ex. a para que possam examinar todos os critérios e todas as fontes com
que trabalha o ltamarati. Pois que todos esses estudos procedem do Serviço
Témico de Análise e Planejamento da Chancelaria brasileira. Aqui se encontra
o estudo das tendências do comércio mundial. Considerando-se o periodo de
um descênio, periodo critico de 19ó0 a 1970; aqui está a percentagem de cada
área dentro do comércio mundial e o modo por que ela evolui. A tendência do
comércio, nos próximos dez anos, acusa um aumento global de 4,56%. Esse
deverá ser, segundo as projeções técnicas mais rigorosas, o aumento no
comércio mundial. Como contribuem as diferentes áreas para esse aumento?
Algumas crescem mais do que 4,50%; outras crescem menos. São as áreas onde
existe relativa estagnação. Mas não basta esse critério para orientarmos a
nossa politica econõmica. Temos que saber onde crescem as exportações mais
que do que as importações, porque ali onde crescem mais as exportações é que
haverá meios de pagamento e, por conseguinte, possibilidades de absorção
para as novas parcelas com que desejamos contribuir para o comércio mundial.
Tudo nesse estudo, portanto, deve orientar-se por estes dois pontos:
primeiro, examinar o dinamismo de cada área; segundo, examinar, dentro
desse dinamismo, a preponderãncia eventual das exportações sobre as importações. Deixemos de lado certas áreas onde as nossas possibilidades nlo
parecem grandes. A África, por exemplo. Seu fndice de crescimento será de g,44
inferior à mMia global. E a África tem tendência para endividar-se, porque as
importações em I960 estarão em II bilhões, enquanto que as exportações
estarlo apenas em 9. Poucas serão, portanto, deste lado, as nossas possibilidades. Já na América Latina, existem possibilidades, apesar de em baixo oivel.
O indice de crescimento da América Latina é 8,85, mas as exportações
excederão as importações. Por isso, o Itamarati está, neste momento, dando
todo seu apoio ao desenvolvimento da Zona Livre de Comércio e, em grande
parte, por esse motivo, o Ministro do Exterior foi a Buenos Aires conversar com
o Chanceler Miguel Cárcano, para mostrar-lhe, de papel na mlo, o futuro que
existe para o nosso comércio regional, se formos capazes ck nos entendermos
numa base de dinamismo e de açlo. (Muito bem. Palmas.) Desenvolver a área
latino-americana é um dos primordiais objetivos. Sabemos quais slo os
perigos que, aqui mesmo nesta Casa, foram denunciados por ocasião da
assinatura do Tratado de Montevidéu, e estamos procurando colocar, contra
esses perigos, os remMios adequados, porque não declinaremos dessa área,
que é vital para a nossa posição.
Consideremos agora, Srs. Deputados, a Europa, uma das regiões de
maior dinamismo, no seu crescimento, porque o crescimento europeu será de
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5;12'%; representando uma das áreas mais expansivas do comércio,. nos
prÓximos dez anos. t pena que o Brasil tenha, entretanto, de enfrentar, naquele
continente, o tremendo desafio do artigo que vou ler- o art. 131 - do Tratado
de Roma, que institui o Mercado Comum Europeu. Segundo este art. 131, os
Estados-membros concordam em trazer à Comunidadti os paises e territórios
não-europeus que entrétêm, com a Bélgica, com a F~ com a Itália e com os
Paises Baixos, relações particulares. Estes paises1- continua o artigo - fazem
objeto do Anexo 4.o do Tratado e aqui está esse Anexo 4. 0 onde se diz quais são
esses pai ses. São os seguintes: África Ocidental Francesa,. África Equatorial
Francesa, a República ·Autônoma do Toga, os territórios sob tutela do
Camerum, o Congo Belga, a Ruanda-Urundi, a Somália, sob tutela italiana, e a
Nova Guiné Neerlandesa.
Q.uer isto· dizer o que? - Q.ue nesta área de grande expansão do
comércio europeu, encontramos pela frente o tratamento discriminatório que
os pai ses do Mercado Comum deram a essas nações, cujos nomes acabei de
indicar, predominantemente nações africanas, as quais gozam do direito de
introduzir os seus produtos na Europa, os mesmós produtos que produzimos,
sem quaisquer direitos aduaneiros e sem sofrer tributação interna, enquanto o
Brasil...

O Sr. Pacheco Chaves- E quando a Inglaterra entrar, Sr. Ministro?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- ... e.a'Inglaterra e outros paises da
Europa que se aproximam do .Mercado Comum~ tomemos o café brasileiro
para exemplo- ficam sujeitos a 16% contra 0% dos pai ses africanos; e a manteiga
de cacau 22%;, e a castanha do Pará, 8%; e élSSim por diante, enquanto esses
mesmos produtos das áreas africanas gozam de isenção total. Dai, Srs.
Deputados, nossa preocupaÇão com a Europa que, hoje, constitui 30% do nosso
comércio e onde nossa.posição é de defensiva. Estamos ali para defender aquilo
que já temos, porque cacau, 22%; e a castanha.do Pará, 8%; a ameaça que pesa
neste momento sobre a nossa economia - ce quero pôr o peso de minha
responsabilidade de Ministro das Relações Exteriores para dizer isto à Câmaraa ameaça que pesa sobre a nossa economia é, de uma perda não inferior.a 185
milhões de dólares de comércio.
Continuando. na nossa análise, vejamos agora os Estados Unidos.
· São os Estados Unidos uma área de pouco crescimento dinâmico. Seu
c~escimento, nos próximos I O anos; está abaixo da média- é de 3,52- mas, em
compensaÇã,0 ,· as 'exportações non~americanas ultrapassam com tanta folga as
perspectivas· de suas importações, que o comércio com os Estados Unidos se
apresenta, imediatamente, como uma outra área eletiva para nossa expansão
comercial. As possibilidades que temos nos Estados Unidos só são limitadas
pelo fato de que aquele pais tem de atender também às necessidades de outras
áreas geográficas, que para eles se voltam e com as quais pr.t~cisam de distribuir
o seu excedente de comércio.
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Finalmente, Srs. Deputados, vamos considerar os algarismos do Bloco
Soviético. Comparadas as exportações, o'Blóco Soviêtico·aptesertta'Útn ligeiro
excesso· de exportações sobre as importações, porque' e ·caraaérfstica· d~
economias planificadas que as suas comprá.sho exterior sejam programadas a
longo prazo, de acordo com seus' planejamentos ·centrais. E, deste modo, a
politica comercial, dirigida pelo Estado, é toda ela fortrluládacom o objetivó
não permitir a acumulação de saldos, num ou noutro sentido; mas a expansão
das suas exportações é satisfatória.
· O que, entretanto, éimportante, e a Câmara dos Oeputados do Brasil
não pode ignorar, no momento em que se pronuncia sobre uma'questão desta
gravidade, é que o indicé de crescimento do comércio do Bloco Soviético é o
mais elevado do mundo, é igual a 6,4 7%. Estamos, portanto, diante de uma área
econômica onde existe excedente de capacidade de absorção de produtos, que
o nosso país só poderia deixar de atacar e aproveitar se tivêssenios perdido o
instinto de conservação. (Muito bem. Palmas prolongadas.) Não há' iiisso ideologia,
Srs. Deputados. Não estamos discutindo prindpios filosóficos, nem questões
doutrinárias. Vamos defender o nosso'país, o nosso regime, o nosso sistema, a
nossa civilização, o nosso estilo de vida, com as grandes forças que nos
inspiraram na nossa formação e que coq.tinuam a .orientar e guiar as nossas
verdadeiras elites. Mas não vamos fechar os olhos à realidade contemporeãnea,
quando estamos vendoque o nosso país tem um projeto nacional a cumprir.
Este projeto nacional é ode salvar da miséria e da pauperizàção centenas de
milhões de brasileiros, e conseguiremos fazê-lo, esó conseguiremos realizâlo1 se conseguirmos aumentar o nosso comércio substancialmente,. indo
disputar, em todas ás' áreas, as disponibilidades éxistent:es para~ absorção dos
nossos produtos. Para sabermos onde devemos disputar só há uma· maneira
objetiva e lógica de agir: abrir a8 estatístias, interpretá-las e estabelecer os
modelos econométricos e, atravesde estudos com base cientifica, dizer- é este o
caminho, ou é aquele. O.nosso caminho nos anos próximos não pode deixar de
ser: em primeiro lugat, o·mercado latino-americano, mercado que, por todos os
motivos, temos o dever de desenvolver, de ampliar às últimas conseqüências.
Em segundo lugar, o .mercado tradicional dos Estados Unidos, onde as
possibilidades ainda são imensas e onde~ alem do mais, temos obtido através de
programas sucessivos de financiamento para gtandes empreendimentos
nacionais, ajuda que esperamos ver objetivada, no quadro amplo da Aliança
para o Progresso. E, finalmente, os países que integram o chamado Bloco
Socialista, onde aparecem os índices de dinamismo e crescimento mais
consideráveis da hora atual.
É com estes argumentos, Srs. Deputados, foi à luz destes critérios e
destas observações, que o Itamarati tomou conscientemente a responsabilidade
desse grande gesto, de importância transcendental na vida brasileira. E sem ter
medido bem suas razões e suas conseqüências, sem ter olhado primeiro o
aspecto politico, a regra de convivência, de coexistência, de defesa do País e de
desenvolvimento das relações entre os povos e, de outro lado, estes algarismos
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que aponwn para a necessidade de desenvoJvennos nossa economia e
assegurarmos nosso progresso, não teria eu tomado, com o consentimento de
todo.o Governo, a resoÍuçlo transcendente, no dia de hoje, de trocar com o
Chanceler soviético as notas que restabeleceram as nossas relações. (Muito bem.)
Creio, Sr. ~esidente, que, chegado a esta altura do meu raciodnio,
embora me reste alguma coisa a dizer, já poderei conceder todos os apartes que
os nobres colegas desejarem.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illz)- Pediria aos nobres Deputados
que, neste caso, wnb&n colaborassem com a Mesa, para disciplinar as suas
intervenções, só dando os apartes à. medida que forem sendo concedidos pelo
Sr. Ministro.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente, em primeiro lugar,
desejava conceder o aparte pedido pelo nobre Deputado Raimundo Padilha,
em segundo lugar, aquele para que se inscreveu o nobre Deputado Plinio
Salgado, em terceiro lugar, ao Deputado Fernai\do Santana e, depois, ao Sr.
Aurêlio Viana.

O Sr. Raimundo Padilha- Sr. Ministro, quando o Ministro Horácio Làfer
fez a sua visita a Buenos Aires, na qualidade de Ministro das Relações
Exteriores, honrou-me S. Ex.• com um convite para acompcmhá-lo nessa
missão, como representante do bloco oposicionista nesta Casa. Representando
o Partido do Govémo foi o nosso saudoso companheiro e eminente ex-colega
Senador Lameira Bittencourt. Naquela ocasião, tive oportunidade de seguir
muito de peno os atos internacionais que ali foram praticados.
Neste momento. só me resta congratular-me com a presença de V. Ex.•
quando o vejo, já agora Chanceler da República, reiniciar aquelas tentativas,
dar-lhes corpo e, como disse V. Ex.•, dar-lhes, entelechia~ Assim, temos uma nova
fase de dinamização dessas relações, nas quais, quer me parecer, o ponto
culminante seria aquele em que V. Ex.•, desenvolvendo tese muito cara ao seu
espfrito, impetrava uma açlo, no sentido de educação para o desenvolvimento,
ou seja, o progresso tecnológico acelerado, para que não sejamos surpreendidos, subiwnente, por um atraso que nos seria fatal.
Considero essa contribuição de V. Ex.• uma das mais imponantes atê
hoje dadas pela inteligência brasileira.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado a V. Ex.•.

O Sr. Raimundo Padilha- De outra parte, quero wnbêm agradecer a V.
Ex.• o convite com que me honrou para assistir hoje ao ato de entrega das
credenciais do representante soviêtico no Brasil. Compareci lã, como sabe V.
Ex.•, na minha qualidade eventual e transitória de Presidente da Comissão de
Relações Exteriores, num ato que, quero crer, bem cronometrado, não durou
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mais de vinte segundos. Agora, quando vejo V. Ex,!!- \~:ir anunciar ofkialmente a
gravissima decislo que acaba de tomar o Governo brasileiro, entendo de meu
dever assinalar alguns ~pectos e transmitir, na ordem que me for possivel,
alguns raciodnios que me parecem muito importantes, que me parecem
extremamente oportunos, Sr. Ministro, devo dizer a V. Ex.• que sou perfeitamente cético cm relação ao desenvolvimento do Brasil, via Moscou. (Muito
bem.) Considero, ademais, como V. Ex.•- e neste ponto nos encontramosperfeitamente neutra, do ponto de vista ideológico, a atitude do Governo.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Folgo em ouvir essas palavras de V.
Ex.•, nem esperava outras da alta compreensão de V. Ex.•.

l

O Sr. Raimundo Paóillw. - Obrigado. E acredito que, de um ou de outro
lado, o inspirador se deve chamar William James, o pai do pragmatismo. Por
conseguinte, os dois pafses viram aspectos de ordem utilitária em favor das
respectivas nações. Da pane soviética, possivelmente, a conquista de algumas
almas transviadas mais do que o café acumulado; da pane do Brasil, a
honestidade de propósito que V. Ex.• revela e encarna, quando vem, perante
esta Câmara, mostrar com algarismos il'l'efutáveis, a necessidade que temos da
~pliação de mercados. Por isso, eu me coloco em relação a este assunto na
posição de um homem que, veado a fatalidade de um processo histórico e ao
mesmo tempo que as coisas se encaminhavam nesse .assunto, para que
pudéssemos, perante o mundo, afirmar aquilo que -se diz ostentatoriamente: a
nossa maturidade politica, não quisesse o Brasil incorporado àquele grupo de
nações retrógradas que não gozam do privilégio de ter relações com a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então o Brasil, nação modema e modernizada, precisava enfileirar-se no rol dessas outras que desejam manter a sua
máxima atualidade em matéria de politica pragmática. Assim, Sr. Ministro,
dizia eu, compreendo a posição do Governo. Não me rebelo contra ela, em
primeiro lugar porque, devo dizer a V. Ex.•, confio extremamente no
patriotismo dos homens que compõem o atual Gabinete e, particularmente no
do eminente Ministro de Estado.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sou grato a V. Ex.•.
O Sr. Raimundo Ptuli/Juz - Agora, se essas coisas no plano mais geral me
obrigam a estas considerações, que não quero de maneira alguma alongar,
abusando da paciência de V. Ex.• e do plenário, ocorre-me ainda assinalar que a
atitude tomada pelo Brasil, conttapondo-se- V. Ex.• não ignora- a correntes
ponderáveis da opinião nacional, informadas ou desinformadas, pouco
importa- vem acumular sobre o Governo massa enorme de responsabilidades.
A partir desta data, Sr. Ministro de Estado, para que afastemos qualquer
identidade ou filiação ou as chamadas afinidades eletivas do velho Goethe,
temos de usar precisamente a linguagem contrária. Temos de dizer que relações
433

com a União Soviética não envol~ent comprometintento de ordem alguma. de
espécie alguma. Pretendemos construir nosso p?óprio e livre destino, politico e
social. (Muito bem.) .Seremos soberanos no mais al\O sentido da expressão.
Seremos, finalmente e decisivamente, para usar· a expressão em voga autodeterminados. Por isso, Sr. Ministro, acredito que o Governo terá atitudes
menos equivocas em relação a ·problemas como O' da ·República cubana e os
atentados à dignidade da pessoa humana que se cometem. (Palmas.) Acredito,
ademais, Sr. Ministro, que o Governo não afinnará a sua· neutralidade em
relação ao problema de Berlim e da autodeterminação dos berlinenses. (Muito
bem.) Admito, mais, Sr. Ministro de Estado, que; afinal, este vozerio, cuja fonte
suspeitfssima. nós, velhos combatentes, sobremodo conhecemos, não virá
incluir a esta Casa a possibilidade de abandonarmos velhas e tradicionais
relações com o povo da China nacionalista para nGS agregarmos ao carrossel
bolchevista, instalado em Pequim. Em conseqüência. Sr.·Ministro de Estado,
essas afirmações de politica exterior devem revelar o nosso sentido de
autodeterminantesedeatttodeterminados. Isto, no·planO'externo, Sr. Ministro.
No plano interno, o reatamento jamais poderia ser invocado como arma de
politica interna· do Partido Comunista do Brasil. Isto não ê uma vitória de
panido comunista algum. É uma decisão autônoma do povo brasileiro, que v,
Ex.• representa. V. Ex.• e os democratas autênticoS, acredito, interpretarão o
gesto de V. Ex. • como ato da soberania da democracia brasileira e jamais de
inspiração do Partido Comunista, instalado no Brasil (muito bem), em razão do
que V. Ex.• deve retirar deste ato todas as suas conseqüências na politica interna
do Pais, quer em relação às atividades ilegais do Partido Comunista. quer em
relação a problemas da politica econômica do Bràsil, a exclusivista politica
econômica do Brasil, que promete cafê a quem quiser comprar e, ao mesmo
tempo que se atira contra os capitais estrangeiros, se fala em pauperismo e em
empobrecimento do Pais.
O Sr. Celso Brant- São problemas ligados. Um é conseqüência do outro.
O Sr. Raimundo Padilha- Então, Sr. Ministro de Estado, com uma
análise desta natureza, quero crer que o problema politico, o problema
econômico, o significado moral, a transcendência histórica do ato que acaba de
ser praticado, possam, ao final, ser bem entendidos pela inteligência e pela
consciência nacionais. E V. Ex.•, cujo poder de linguagem pode ser considerado
inigualável, cujo estilo impõe o nosso respeito e ti>daa nossa admiração estética.
creia, Sr. Ministro de Estado, que, ao felicitA-lo pela sua extraordinária
exposição, eu ponho nela aquela confiança que ,o seu patriotismo há de
reclamar e há de exigir, ao mesmo tempo em que registro a gravtssima
responsabilidade que acaba de assumir o Governo, ·responsabilidade de que,
estou ceno, V. Ex.• tem a mais profunda consciência.

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Deputado, folgo em registrar o
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aparte ·de V. Ex.~•qut considero uma comribuiçiQ· decisiva para a plena
elucidação do ato hoje praticado perante o povo brasil~iro. V. .;x.•, com a maior
elevação de vistas e compreendendo amplamente o sentido nlo·ide9lógico e
puramente politico e nacional dessa.decisã.o, salientoU, ao mesmc{tempo, a
responsabilidade que ela traz para o Governo, pelaconseqüinda.que pode ter e
pelo que pode ser evitado.

O Sr. Raimundo Po.dilha. - Obrigado.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Creia V.- Ex.a,que· registro suas
palavras com especial agrado. Apenas vou permitir~ me destacar delas um ponto
para responder: aquele em que V. Ex.• qualificou,de equivocas as posições do
Governo brasileiro; no tocante ao caso cubano. .
jamais houve governo que tomasse em relação ao caso cubano uma
linha de tio clara definiçlo quanto este, porquejustamente o que desde.o
primeiro dia constituiu a nossa preocupaçlo dominante foi mostrar que na
nossa atitude apenas estivamos procurando respeitar integralmente.os·prindpios da democracia representativa numa de suas manifestações mais essenciais, que ê o prindpio da autodetermina~. .·
·
Admitir que um povo possa mudar suas institUiçõeS politiCas por outro
processo que não seja a livre martifestaçlo da sua própria vohtade, eis o que o
Governo brasileiro nlo tem querido endossar e não endossará em caso algum.
Tenho a ceneza de que nessa atitUde, entré os grandes espfritos de homem
p(lblico com que encoptraffi9S es~ o de y. Ex. • Simpaili,l ideológica não
impregna, em· coi$& alguma, nossa posição no çaSQ cuba{io.. É uma posi~lo
diflcil, reconheço, mas ê uma posição em que estamos dispostQs a m~ter essa
linha .de clareza, iseJlta de ~Qda ambigüidad~ e defendendo' .do 'perigo .do
desaparecimento aquilo que é() ma,ior p.atrimÓI)io spbfc:qúe temos construido
a consciência def!iocrática de.ste hemisfério~ o prindpio da na.ó-intervenção.
(Palmas.)
·
·
O Sr. Pliniq Salgado ~ .-e~n.ite um apane?

. O SR. .PRESIDENTE (RanieriMaz.Zil/t)- r~4i~~s·srs. Deputados que
dess.em os apanes na f()npa do R~me~~~ d,a Casa, ou ~eja..breves e opo~nos.
Oponunos são~ com c:;~neza, _e breves hão de ser Iiela,çp11,1pree,nslo de todos,
porque se forem (eitas inte~enções longas, qto. ~oderemos real~ente iniciar
sequ,~ a discusslo d~ matéria em regime dé urgência.
·
;

!

'

•

'
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O Sr. Plinio Salgado - Sr. Presidente, dirijo-me antes de mais nada a V.
Ex,a para lembrar que, ao solicitar este apane, d~~,que só usaria um
minuto, pois compreendo perfeitamente que o apàne d~e, ser pertinente e
breVe. Q.uero dizer apenas ao meu querido e velho amiJO, ilusy-e Chanceler
brasileiro San Tiago Dantas, que falo com serenidade e re,sponsabilidade de
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chefe de um partido que polariza, no território nacional, os sentimentos
anticomunisw <!a Naçlo e que, por conseguinte, a atitude da minha bancada,
como a do meu Partido, é contrária a esse ato do Governo. Como irei falar no
Grande Expediente de segunda ou terça-feira, nessa oponunidade virei
apresentar os argumentos negativos, já que V. E~ a, com tanto brilho, externou
perante este plenário os argumentos positivos do ato governamental. E ainda
para que o povo brasileiro saiba que não estive calado neste momento, quero
anunciar que, além do discurso do Grande Expediente, irei desenvolver em
todo o Pais, pela televisão, rádio e todos os meios, uma campanha de
esclarecimento. Agora percebo que a Providência Divina está fonalecendo a
causa que defendo, porque terei diante de mim o inimigo de que necessito. Até
agora temos vivido na água morna, sem ter com quem brigar. As conseqüências
deste ato governamental irão dar-me aquilo que é mais precioso, e a que me
referi num livro intitulado: Palavras Novas num Tempo Novo- o adversário. Iremos
lutar no Brasil para defender as tradições cristãs da nacionalidade, a soberania
da pátria, e a liberdade e dignidade dos cidadãos. Era o que queria dizer,
aparteando assim tão brevemente, a brilhante exposição de V. Ex.a (Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sabe V. Ex. a, nobre Deputado Plfnio
Salgado, o apreço e a estima que lhe tenho. Mas faço questão de que V. Ex.a
saiba, e creio, V. Ex. a será o primeiro a reconhecer que na defesa desses valores
superiores a que V. Ex.a se referiu no curso do seu aparte, em hipótese alguma,
V. Ex.• deixará de encontrar-nos a todos no mesmo lado.
O Sr. Fernando Santana - Sr. Ministro, evidentemente, grande pane da
população brasileirá é desinformada em relação a esses problemas fundamentais, como bem disse aqui o Deputado Raimundo Padilha Mas cumpre aos
lideres dessas populações desinformadas, depois da magnifica matematização
que V. Ex. a deu ao problema, dessa tribuna, informa-los com esses dados, com
esses elementos. V. Ex.a, ao examinar a questão, a nosso ver, não propõe o
desenvolvimento brasileiro, via Moscou, mas examinou todas as áreas, viu
todas as possibilidades de crescimento e elege aquelas que parecem, à
Chancelaria, pelos estudos feitos, as mais indicadas para essa luta de salvação de
um povo que não quer ficar na miséria Esse, a nosso ver, o grande sentido do
discurso de V. Ex.a. Por outro lado, Sr. Ministro, não é de se ignorar que
populações que até bem pouco tempo jamais tomaram Coca-Cola o façam
agora de maneira intensa Alguém diz, por exemplo, que, se a Coca-Cola fosse
remédio, não seria comprada pelas crianças. Essa expansão desse tipo de
bebida em pai ses como o nosso, a nosso ver, justifica de maneira extraordinária
a expansão do café, mesmo nas áreas em que se toma chá. Dai ter V. Ex.a
acertado, quando quis desvendar essas áreas para o consumo do principal
produto da exportação bràsileira Essa razão e a matematização, como disse, do
pensamento de V. Ex. a em torno do problema deixaràm-nos completamente
satisfeito, porque fica resguardado o que há de mais sagrado para nós- o futuro
da Nação brasileira.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito grato a V. Ex.a. Tem9aparteo
nobre Deputado Aurélio Viana.

l

l

O Sr. Aurélio Viana - Nobre Ministro San Tiago Damas, situemos
responsabilidades: quem iniciou, nos últimos tempos, a dinamização da
politica internacional do Pais - faça-se justiça - foi, no campo do çomércio
exterior, o ex-Presidente Juscelino Kubitschek. de Oliveira e, logo depois, o Sr.
Jãnio Q.uadros, que apregoou, nas suas andanças pelo Pais inteiro, que. se eleito
Presidente da República, reataria relações diplomáticas com a Rússia Soviética,
e a sua declaração teve a chancela da maioria do eleitorado do Brasil. O
Chanceler que tanto .ajudou o ex- Presidem~ da Repúblic.a na sua politica
externa de reatamento de relações diplomáticas, todos sabemos, foi o Ministro
Afonso Arinos de Melo Franco, que teve, para tanto, o élJ>9iO de seu partido, a
União Democrática Nacional. Agora, quem orienta a politica externa do Pais?
O Presidente Joio Goulart? Não. Pela Constituição da República, no Ato
Adicional, é o Primeiro-Ministro, pertencente às fileiras do P.anido Social
Democrático, o Sr. Tancredo Neves. Estatui-se aqui, no art. 18, que todos
conhecemos, que "compete ao Presidente do Conselho mlUlter relações com
Estados estrangeiros, orientar a politica externa do Pais". E S. Ex.a o fez à
socapa, S. Ex.a o faz às ocultas?- Não. Pronunciou-se nesse sentido bastas
vezes, dessa tribuna, de onde ·V. Ex. a fala, para o pais inteiro, e r,ecebeu
consagradora maioria em dois votos de confiança desse mesmo grupo que não
se manifestava, como agora, como não se manifestou- raras exceções- quando
se votou o projeto que concede anistia ampla, .inclusive aos implicados na
intentona de 1935. Nobre Ministro San Tiago Dantas, V. Ex.a, com a
inteligência que l)eus lhe deu e com a cultura que conseguiu, mercê de seu
esforço, nos seus estudos...
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado a V. El'-11: .

O Sr. Aurélia Viana - ... é o intermediário dessa politica externa do Pais,
orientada pelo Sr. Primeiro-Ministro, e sacramentada por todo o Ministério,
como V. Ex.a já o declarou. Só há um meio de mudarmos de rumo- pela
destiruição de todo o Gabinete, mediante voto de desconfiança dos Srs.
Deputados. Ter·se-ia de conseguir, de inicio, cinqüenta. assinawras·e, depeis,
cento e sessenta e quatro. O povo brasileiro, pelo voto, já se manifestou
favorável a essa politica. Como se manifeswiam os representantes do povo
brasileiro? Reconhecemos o jus esperneandi de quem vive no século XX, tom a
cabeça na idade de bronze? Não! Na idade da pedra polida? Também não\ sim,
na idade da pedra lascada. Sr. Ministro San Tiago Dantas, para terminar, direi
não acreditar que um Ministério que possui os uês Ministros militares que
todos conhecemos, anticomunistas confessas, que possui um Moreira Salles
(muito bem), que possui um Gabriel Passos, que possui um Souto Maior, que
possui V. Ex. a, que jamais fez, nem f.tz e, pela sua mentalidade, não fará o jogo
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dos comunistas, n1o acredito que esse Ministério tivesse reatado relações
diplomáticas com a Unilo Soviética para transformar o nosso pais num satélite
da Rússia. porque, se acreditasse nisso, estaria combatendo em nome do meu
Partido, o ato do Ministério. Como nlo desejo seja o Brasil satélite dos Estados
Unidos da America. nlo colaboro nem colaboraria, para que fosse satélite da
Unilo Soviética ou de qualquer outra naçlo.

O Sr. Mendes de Moraes - Lembro o Cavalo de Tróia.

O Sr. Aurélio Viana- O Cavalo de Tróia, Deputado Mendes de Moraes, a
que V. Ex.• se refere, é a reaçlo, a tradição ultrapassada, a falta de vislo. É este o
Cavalo de Tróia que vem atrasando o Brasil. Também n1o acredito que o
reatamento de relações diplomáticas com a Unilo Soviética viria propiciar a
troca de mercadorias entre os dois pai ses. Para mim, o reatamento de relações
diplomáticas - porque comerciais já havia - é prova de independencia. de
maioridade, de autenticidade, de dignidade e de vergonha da parte de uma
naçlo, que precisa, além de ser autêntica. enfrentar a realidade internacional.
Por isto, acho, deveriam essas relações ter sido reatadas há mais tempo.
Sr. Ministro, preservemos a independ~cia do nosso pais sem humilhações,
sem subserviencias. Já era tempo de o Brasil ser autêntico, ser de fato
independente, dirigir-se com seus próprios pés e sua própria cabeça. (Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado. Tem o aparte o
nobre Deputado Oswaldo Lima Filho.

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Sr. Ministro, salvo algumas magnificas
exceções, entre as quais se situa a brilhante interferência do nobre Deputado
Aurélio Viana. tenho lamentado o desfile, pelo microfone, dos apartes, de
colegas ilustres, honrados, patriotas, mas que estio disputando em tomo do ato
admirável e louvável, por todos os dtulos, do Governo brasileiro, que V. Ex.•
acabou de anunciar 1 Casa. como vitória das suas ideologias. Extremistas da
direita e extremistas da esquerda tem aparteado V. Ex.•, reclamando a
paternidade do reatamento das relações diplomáticas do Brasil com a Unilo
Soviética. ou procurando condená-lo. É com profunda satisfação, porém, que
nós, democratas, que n1o nos filiamos a essas ideologias estranhas 1 cultura e 1
tradição brasileiras, enxergamos na açlo do Governo, na pessoa de V. Ex.• no
programa que V. Ex.• se traçou e que vem executando, a fidelidade mais
completa aos interesses da Naçlo brasileira. Esses interesses slo os da afmnaçlo
da personalidade internacional do Brasil, da sua independeDcia. da afirmação
da sua politica. fora dos dois campos internacionais, em conflito ou em
desinteligência. E esta é a afirmaçlo da maioridade politica. da maioridade
internacional do Pais, que vem afirmando, pelos seus mais eminentes homens
públicos, pelo ilustre candidato 1 Presidência da República, pelo ex-Presidente
Jânio Q.uadros, como pelo atual Presidente Jolo Goulan, pelo Sr. Primeiro438
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Ministro Tancredo N~ves, pela palavra do antigo Chanceler, como pela palavra
de v. Ex.•, essa poUtica, a única compaúvel, n1o apenas com os interesses
pragmáticos do BrasU, .qU,e y. Ex.• tão bem delineou, mas com a afirmação de
uma politiq~. inde~ndente, de uma politica à altura da dignidade e d.a
soberania do Brasil. Seu companheiro do Partido, Trabalhista Brasileiro, com
grandes afinidades d~ pensamento com V. Ex.•, porque trilhamos, mesmo
dentro das ligeiras divergências partidárias, o mesmo pensamento e. a mesma
ação política, quer congratular-se com V. Ex.• pda honra insigne que teve de
promover, como Miqistro das Relações Exteriores, esse ato .histórico, representativo da grandeZ<l do Brasil imperial e de hoje.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Como o Deputado SérgioMagalh~s
não está presente no momento, dou o aparte ao Deputado Menezes Côrtes.

l

O Sr. Menezes Côrtes - Sr. Ministro. San Tiago Dantas, já de meses me
venho manifes~do, e continuo na mesma posição, a favor do reatamento das
relações diplomáticas çom a União Soviética, numa demonstração ineqqivoca
de que somos uma nação sobe~a e de que Qao teqlos m~do de manter
relações diplomáticas ainda que seja com nações dominadas por u10a ideologia
que combatemos. Verifico, no discurso de V. Ex.•, a interpretação exata deste
sentimento, que é o do nosso povo, de reafirmar uma posição de independência
politica no concerto das nações, ao mesmo tempo que repudiamos, completamente, a ideologia comunista que subjuga a pessoa humana, lhe esvazia a
capacidade da iniciativa, mata-lhe a liberdade de pensar e de.agir e retira do
homem o que nele há de mais sublime, qual seja o poder de criar, de forma
independente, expressão máxima da confWlça de ser livre por natureza. Esta a
nossa posição, e com praz~ verfiçamos ser a do Conselho de Ministros, a de V.
Ex. •, a do Governo do Brasil.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Nobre Deputado Menezes Côrtes, V.
Ex.• bem imaginará com que prazer registro suas palavras, não só por partirem
de V. Ex.•, colega, cuja opinião tanto prezo e cuja conduta parlamentar tanto
admiro, mas também porque V. Ex.• as proferiu em nome do seu partido, a
União Democrática Nacional. Aceite meus agradecimentos.
O Sr. Rui Ramos -.Eminente Ministro de Estado, estou autorizado a
dirigir a V. Ex.• uma palavra especial, em nome da .Frente Parlamentar
Nacionalista, constituída, como V. Ex.• sabe, de representantes de todas as
legendas partidárias, porque suas idéias penetram por todas as áreas politicas
do Brasil. Logo, a Frente Parlamentar Nacionalista não é contrária a nenhum
partido e, ao invés disso, tem recebido a contribuição ideológica das correntes
evoluídas de todos os partidos. A Frente Parlamentar Nacionalista se compõe de
um grupo que, talvez, possa diferenciar-se pela consciência crítica que tem dos
grandes problemas brasileiros. É um grupo, não melhor do que qualquer outro
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grupo dos partidos politicos; apenas se de5taca, porque pensa que atingiu a uma
consci~ncia critica da realidade brasileira. A Frente Parlamentar Nacionalista
também deseja o Brasillibeno, para não ser nem colônia dos Estados Unidos da
América, nem satélite da Rússia Soviética Esta é a süà pósição ideológica e
politica. Não deseja ser um grupo submetido nem aos interesses norteamericanos, netn aos interesses soviéticos, mas 'quer manter o nosso pais na
absoluta independ~ncia e soberania da autodetermina~o dos povos. Hoje, a
Frente Parlamentar Nacionalista atinge a plenitude na decisão de que V. Ex. a foi
grande responsável; um dos grandes objetivos da Frente Parlamentar Nacionalista se consuma hoje, com o reatamento das relações do Brasil com um dos
maiores países da atualidade que é, indiscutivelmente, a União Soviética.
Nenhum homem medianamente esclarecido, nenhúm politico inteligente e
atualizado pode ocultar, sequer, o interesse que tem o nosso pais, para seu
desenvolvimento e a sua economia. em restabelecer relações com um dos povos
que venceu tremendos impedimentos e se coloca, hoje, na altura das maiores
potências econômicas do mundo. Assim, em nome da Frente Parlamentar
Nacionalista. quero dizer ao eminente Ministro de Estado, representante do
Gabinete, do Governo, que os nacionalistas brasileiros exultam neste momento
por constatarem que sua pátria está, realmente, livre das peias politicas e
mentais que nos privàvam de manter relações com um dos maiores povos da
atualidade, inegavelmente, o da União Soviética
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito agradeço a V. Ex. a, Deputado
Rui Ramos, essa manifestaÇlo. Pane ela de um parlamentar a quem muito
prezo e admiro· e traz, ao ato do Governo, o apoio prestigioso da Frente
Parlamentar Nacionalista, cujas atitudes, em tantas lutas do nosso pais, têm sido
sempre claras e marcantes. É um grupo parlamentar que tem contribuído para
essa causa comum de nosso povo, que é a luta pela emàncipação nacional.
O Sr. Pereira da Silva - Eminente Sr. Chanceler San Tiago Dantas,
permita em receber os meús pontos de vista. muito pessoais e muito sinceros,
em relação ao ato de nosso Governo, restabelecendo relações diplomáticas com
a República Socialista dos Soviéticos de todas as Rússias, nação antidemocrática
e anticristã que espalha ódio e terror em todos os quatro cantos do mundo.
Esses pontos de vista não coincidem com a fundamentação brilhantíssima.
desenvolvida com aquela habilidade e com aquele tato, de jurista e de
diplomata. que todos nós reconhecemos em V. Ex.a, ora à frente de nossa
politica internacional.
Sr. Chanceler, nas democracias verdadeiras, o direito de opinião é
sagrado. Por isso mesmo, com a devida vênia. venhó declarar que os
argumentos expendidos por V. Ex. a, em nome do Governo, estão muito longe
de convencer o Pais, na maioria absoluta de seu povo.
As razões do Brasil em repelir a decisão de nossa Chancelaria impona à
Nação, empreendidas num momento angustioso de sua vida interna, por ceno
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deverão ter ressonância mais alta, pois outro é o pensamento da nacionalidade
brasileira.
A meu juizo e com o mais alto respeito aos pontos de vista sustentados
por V. Ex.•, com esse ato, deixamos de lado razões ligadas à nossa própria
sobrevivência de nação amadurecida e capaz de guiar-se sem as influências
terroristas dos totalitarismos nefastos à liberdade do povo. Perigarã, por ceno, a
nossa honra C! a nossa posição de pais vanguardeiro na defesa dos direitos
humanos; sob ameaça permanente estará a nossa condição de pátria ungida dos
sentimentos de fraternidade universal, onde a todos é assegurado o direito do
trabalho livre e a consciência de escolha do regime sob o qual desejamos viver e
progredir.
Agora, quando cada vez mais se fecham para o mundo democrático as
portas de aço da Rússia vermelha, que trucida e escraviza as nações fracas de
todos os continentes, o Governo brasileiro abre todas as suas entré\das aos que
representam, para a civilização mundial, o Estado integral, a tirania sanguinária, governando sem piedade e sem tréguas. Temos e devemos ter relações
com todos os povos do globo. Mas isso é coisa bem diferente de enu:armos em
relações diplomáticas com uma nação que só respeita a força e que impõe o seu
dominio pela crueldade e pelo desrespeito à dignidade das nações fracas.

l

Não se pode negar, já agora, Sr. Chanceler, a existência de uma
diplomacia suicida, entre nós, e lamentamos esteja sendo liderada no salão
austero do Itamarati, para angústia dos manes do velho Rio Branco. Lembro a
V. Ex. a de que foi em um dos salões daquele casarão da paz que o Marechal de
Ferro reágiu à insinua.çlo de cinco embaixadores, de que responderia à bala, ao
desembarque de forças estrangeiras no território pátrio, sob pretexto de
defender os bens e a pessoa de seus súditos, residentes no Rio de Janeiro. É
lamentável, pois, que, de modo inverso, a diplomacia rubro-amarela dejãnio
Q.uadros se tenha infiltrado em nossa Chancelaria, como que amedrontada
com os estrondos nucleares, à base de cinqüenta megatons. V. Ex.•, na verdade,
acaba de nos trazer uma noticia trágica para os nossos dias futuros.
Deus, porém, julgará melhor do que os criptocomunistas nacionais
esse ato inesperado do Governo, ao lado de quem colabora na politica interna.
O futuro que nos espera, de amargores, decepções e humilhações, dará resposta
à fórmula inaceitável, senão insensata, do restabelecimento de nossas relações
com a Rússia, que V. Ex.• foi forçado a defender, embora fale mais alto no
coração o amor pelo Brasil eterno, que saberemos defender contra a politica
internacional, maquiavélica e cruel que ameaça os nossos destinos.
Perdoe-me V. Ex.• pela rude franqueza destas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.ülr)- Sr. Ministro, depois que V. Ex.•
conceder, como é do agrado de todos e da sua conesia nunca desmentida, o
aparte à nossa colega Deputada Ivete Vargas, pediria, também, a coneisa dos
outros colegas, para que não prossigam dando apartes, a fim de que possamos
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passar à matéria da Ordem do Dia, ao menos para iniciar a discussão da que está
em regime de urgência.
O Sr. Tenório Cavalcanti - É uma hora histórica, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzillz) - O nobre Ministro San Tiago
Damas, se já verificou que há outros colegas que desejam apanear e estão
insistindo, saberá como decidir.
A Sra. /vete Vargas - Sr. Ministro, eu não poderia deixar de dizer a V.
Ex.a, neste instante, uma palavra de aplauso, traduzindo, estou cena, o
pensamento dos meus companheiros, que são os seus companheiros de
Partido, no Estado de São Paulo. Desde há muito que o PTB vem lutando para
que o Brasil restabeleça relações diplomáticas, culturais e comerciais com todos
os povos do mundo. Adotamos esta posição, convencidos de que somos uma
nação madura, de que devemos ser uma nação livre e independente, sem
tutelas, quer da esquerda, quer da direita. Não é possfvel que, enquanto os
Estados Unidos, a Inglaterra e outras nações mantêm relações com a União
Soviética, compram produtos brasileiros e revendam em melhores condições
para aqueles pafses, permaneçamos em posição subalterna, em posição de
cu pinchas, quando somos um território imenso, com imensa população e com
um destino a cumprir. Não compartilho, Sr. Ministro, dos receios de tantas
figuras respeitáveis, que acham que esse restabelecimento pode representar
ameaça para as nossas tradições cristãs. Não companilho, Sr. Ministro, porque
confio no povo brasileiro, confio na capacidade de discernir da nossa gente,
confio no patriotismo da gente que nasce abençoada pelo lábaro sagrado do
Cruzeiro do Sul. Sr. Ministro, o que não é possfvel- e é o que pretendem as
ilustres personalidades que tanto se assustam com o restabelecimento- é erguer
uma muralha como a de Berlim, e estou certa de que eles são os que mais
investem, são os que mais invectivam a existência dessa muralha. Entretanto,
querem fazer aqui dentro de sua própria Pátria uma muralha, impedindo que o
Brasil vá comprar e vá vender onde melhor lhe interesse, buscando em
qualquer pais recursos que nos possam beneficiar. Nós, que sonhamos com
uma pátria grande, livre, economicamente emancipada e socialmente justa;
nós, que queremos um Brasil para os brasileiros, mas para brasileiros que
vivam melhor, de maneira mais feliz; nós nos congratulamos com esse
restabelecimento de relações, porque, efetivamente, vamos ampliar nossas
áreas de comércio. No instante em que o PTB aplaude a atuação de V. Ex.a,
sentimo-nos felizes e jubilosos de saber que, à frente do Ministério das Relações
Exteriores, está um homem do nosso Partido, da nossa bancada, representando
com fidelidade o pensamento unânime de nossa gente, em todos os quadrantes
da Pátria. Permita-me, também, Sr. Ministro, quedigamaisaV. Ex.a. Não posso
esquecer minha condição de mulher, e as mulheres sonham com a paz, para
que todos trabalhem, para que todas as nações progridam, para que os
homens, que tanto preocupam as mulheres - os pais, os irmãos, os filhos,
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os esposos - pennaneçam junto às mulheres, para que seus entes ant!'dos
possam prosseguir sua vid.a norm~ O que V. Ex.P; interpretando o sentimento
do povo brasileiro e traduzindo a decisão do Governo, acaba de fazer,
representa um passo a mais na consolidação da paz, que deve estar no desejo, na
consciência e,no cora~ de todo~ os bo~ens de bem. (Palmas.) Permita ainda,
Sr. Ministro, neste instante histórico em que manifesto a V. Ex.• meu
entusiasmo pelo restabelecimento das relações com a União Soviética, que diga
do nosso entusiasmo pela sua~ no Ninistério das Relações Exteriores. A
nota do ltamarati, hoje publicada na imprensa e aprésentada na organizaçlo
dos Estados Americanos, a propósito d~ questão da República Dominicana, é a
consagração definiúvada maioridade e da independência do Brasil. (Muito bem.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado à Deputada Ivete
Vargas e muito grato ao Partido Trabalhista, Seção de Slo Paulo, que V. Ex.•
associou às sua. brilhantes palavras.
Vou pedidicença aos nobres Deputados para, daqui em diante, nio
anotar outros pedidos de apartes. Desta forma, se o Sr. ·Presidente me permite,
e, atendendo a que só terei algumas breves palavras de coneluslo a pronunciar,
vou conceder. os apartes que já havia anotado e que nio slo.em número
considerável, pedindo, apenas, aos nobres Deputados, para maior colaboração
com os propósitos da Mesa, encurtarem o mais possfvel seus pronunciamentos.
O que se acha inscrito em seguida. é o nobre Deputado Océlio de
Medeiros.
O Sr. Océlio de Medeiros- O discurso :de V. Ex.•, brilhante, corajoso, culto,
patriótico, não apenas vem assinalar os no.vos rumos, da nossa politica externa;
convoca esta Casa para um debate democrático em torno dos maiores
problemas do nosso tempo, m.as impõe, ainda, acima de tudo, uma oportunidade para uma revisão de atitudes, .uma reformulaçao de conduta e uma
reprogramação de nossas compreensões. Deve ser entendido. e. sentido, Sr.
Ministro, pelo seu senso de oponunidade. Mas quando V.. E.x.• analisou as
causas que determirupcun o reatamento das relações com os paises de economia
totalitária, V. Ex.•, invocando dados mais sérios e positivos, alenou a Na.çlo
sobre os rumos diflceis da nossa conjuntma. Há uma con,ttadiçao entre a politica
brasileira e a politica americana, no que se refere às relações com a União
Soviética. Não se faz politica externa com muralhas na vida dos povos. Nós, até
hoje, mandnhamos relações comerciais e, hipocritamente, Sr. Ministro, relações diplomáticas, por trás dessas relações comerciais. Os Estados Unidos da
América mantinham relações diplomáticas enquanto as suas classes conservadoras, através de manifestações das suas mais poderosas associações de
classe, como as Câmaras de Comércio, tudo faziam para que se intensificassem
as relações comerciais com a União Soviética. Delegações eram enviadas àquele
pais e havia uma troca de itens que o Depanamento de Estado vetava Mas,
Sr. Ministro, aqueles que receiam que a simples abenura de relações, que o
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simples reatamento entre os dois pai ses pode !'~presentar, para nós, um grave
perigo, esses- perdoem-me os nobres colegas.;.. fazem mau juizo, julgam mal as
nossas instituições, as nossas convicções democrãticas, os nossos sentimentos
cristlos e católicos. Combate-se o comunismo com as trincheiras abertas.
Recordo que, nos Estados Unidos, que sempre mantiveram relações diplomáticas com a União Soviética, existe um curso, o único no mundo dado numa
Universidade de Nova Iorque, de economia toW.itãria, em que são estudadas as
economias de todos os paises de economia planejada ou do Bloco Soviético.
Mas, hoje, as condições económicas da Rússia não são idênticas às que
apresentava quando iniciou sua decolagem à custa de sacrificio, de sangue e de
violência. E, em Nova Iorque, o New York Times, um dos maiores jornais do mundo,
dava, no dia da morte de Stalin, uma edição especial, que permitiu ao povo
americano o conhecimento da realidade da expansão na Rússia, a partir de
1917. Hoje, que a Rússia atingiu o perlodo de maturidadeetonômica, não tem
outro caminho senão marchar para a produção em massa e em larga escala, para
o consumo em massa e em larga escala. A essas condições internas da própria
Rússia é que devemos atender porque, para que inicie essa politica económica,
nlo pode prescindir de relações comerciais com todos os povos. Mas não
poderemos fazê-lo seriamente, Sr. Ministro, como bem o disse V. Ex.a, não
havendo relações diplomãticas.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado a V. Ex.a Infelizmente, o Sr. Presidente acaba de me fazer saber que dentro de cinco minutos
terã de passar à Ordem do Dia. Vou dar a palavra, se me permite, aos Deputados
Dirceu Cardoso e Cid Carvalho, que estão na ordem. Depois disso, lamentavelmente, não poderei mais conceder apanes.
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Ministro, aqueles .que abandonam as velhas
barragens são as primeiras vitimas das inundações do rio. Deus abre as portas,
uma atrãs da outra.
Assistimos, aqui hoje, não ao inicio da tomada de posição do Brasil em
face da Rússia,· mas a uma segunda posição, porque a primeira jã a tomamos na
Organização dos Estados Americanos, quando o Embaixador Regis Bittencoun absteve-se de votar, na reunião dos Chanceleres americanos, para se criar
um dique contra a infiltração comunista na América. Sô três Estados americanos tomaram atitude contrãtia à proposição da Colômbia: o México, votando
contra, e o Brasil e Cuba, abstendo-se de votar. Portanto, o restabelecimento das
nossas relações com a Rússia nesta altura- relações que considero inoponunas,
em face dos compromissos que temos- é seiVi-la. Sr. Ministro, as palavras de V.
Ex.• não criaram intranqüilidade apenas nesta Casa, mas tiveram um condão:
possibilitaram um divórcio das nossas representações, tornaram até liquidas as
nossas fronteiras partidãrias. De amanhã em diante, dois grupos aqui forcejado por uma atitude, em face do restabelecimento das relações do Brasil com a
Rússia. Não estã apenas no fato do restabelecimento; estã na sua repercussão
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nacional, na sua repercussão continental, na sua repercussão até no mundo.
(Muito bem.) Não ératnos contra a medida, cinco anos atrás, como talvez não
sejamos daqui a cin<.'óanos, mas, sim, ·nesta hora em que vemos dois blocos que
se estendem desde o Ártico, passando pela Europa toda, cruzando pela África e
indo aos confins da Ásia e que hoje se estendem até a este Plenário.

l
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O SR. SAN TIAGO .DANTAS- Temo que V. Ex.• desejasse ver um
desenlace pelas armas.
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Ministro, tanto desassossego causou a
declaração de V. Ex.•, neste Plenário e na América (não apoiado), que quero ler,
para seu conhecimento, este documento. Fui eu o primeiro a argüir, aqui, esta
questão da tomada de posição, pelo Brasil, na reunião dos Estados àmericanos,
quando nos abstivemos de votar com dezoito nações americanas, para criar um
clima de resistência i\ ·invaslo comunista na América. leio, pois, para seu
conhecimento, o seguinte telegrama de Buenos Aires:
"O Instituto Argentino de Defesajuridica do Ocidente criticou ontem
as declarações feitas, na Academia Nacional de Direito e Ciências Sociais, pelo
Chanceler do Brasil, Francisco San Thiago Oantas, durante sua recente visita de
três dias à Argentina
O Instituto emitiu uma declaração, assinada pelo seu presidente,
Augusto Garda, ·ex-representante argentino junto à Organização dos Estados
Americanos, e pelo seu secretário, Marcelo Zavalia. ·
As declarações lembram certas afirmações de Fidel Castro, segundo as
quais não haverá tão logo eleições em Cuba e em seu pais estão sendo aplicadas
as doutrinas socialistas e os processos indicados pelas potências comunistas que
o sustentam."

O SR. SAN 'FIAGO DANTAS '- Valeria a pena V. Ex.• não terminar
essa leitura sem fazer·um confronto prévio.
O Sr. Dirceu Cardoso-"Vma vez que o Chanceler brasileiro- concluiu o
documento - usou a tribuna desta Academia para fazer afirmações de politica
internacional, que são compattilhadas por setores sérios e responsáveis de
nosso pais, e como essas afirmações, se não forem retificadas desta mesma
tribuna, poderiam ser tonsideradas como aprovadas pelos membros deste
Instiruto, dirigimo-nos ao Sr. Presidente para sugerir-lhe a conveniência de que
a entidade estude imediatamente o problema e faça uma declaração pública
sobre a situação em Cuba, à luz da Carta da OF.A, do Tratado Interamericano
de Assistência Reciproca e dos demais instrumentos do sistema interamericano,
dando-a a conhecer antes da reunião do Conselho da O EA, marcada para o dia
4 de fevereiro de t962, na qual deverá ser estudado o pedido de uma
convocação do órgão de consulta, pedido esse, formulado pela Colômbia:'
Sr. Ministro, neste mesmo dia em que, a esta hora, em todas as igrejas
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do Brasil, nossa população católica, reverente e contrita, está rezando pelo Dia
Nacional de Ação de Graças, neste mesmo dia, o. Governo restabelece nossas
relações com a Rússia, numa guinada de cento e oitenta graus de velhas e
imorredouras tradições do ltamarati, e das nossas tradições cristãs, numa
tomada de posição contra aqueles que nos dão a. mão na hora do sacrifido para
aliviar a nossa pobreza, a nossa miséria, e numa demonstração de que este
reconhecimento não é um simples reconheciménto diplomático; é servir a
Rússia Soviética. (Muito bem. Palmas. Não-apoiado.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Nobre Deputado Dirceu Cardoso,
um dos deveres a que nem V. Ex. a nem ninguém pode fugir no dia de hoje, ou
em qualquer outro, é o dever da verdade. Com esse documento· que há pouco
nos leu, V. Ex.aencàmpou o que nele se contém, inclusive a declaração de que,
no discurso feito pelo Chanceler brasileiro, em.Buenos Aires, existem declarações idênticas às de Fidel Castro, contra a realização de· eleições livres em Cuba.
A V. Ex. a, que é um homem veraz, peço-lhe q~ hoje à noite leia o discurso do
Chanceler brasileiro em Buenos Aires e o coteje com estetex~o e amanhã espero
ouvir de V. Ex. a., desta tribuna, o desmentido .dessas palavras. (Muito bem.
Palmas.)
Tem o aparte o nobre Deputado Sr. Cid Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.zilli) .- Q. nobre. Deputado Sr. Cid
Carvalho é o último aparteante, atendendo a q~ se deve passar, por imperativo
regimental, ao inicio da matéria que está em pauta, em regime de urgência.
O Sr. Cid Cavallw- Nobre Chanceler, há tempos, V; .Ex. a lançou, com
toda a pertinência, um slogan que me parece da maior importância: "vamos
atualizar o Brasil". Na realidade, o Brasil está precisando de atualização.
Entendo, nobre Chanceler, atualizaçãG> de um povo, em primeiro
lugar, como conhecimentn de suas necessidades, como maturidade de suas
afirmações, como superação do medo e, sobretudo, como superação de
primarismo. Tomo o seu discurso nesta Casa como um pronunciamento de
fidelidade ao slogan lançado por V. Ex. a ou de ratificação dele. Diante dos
debates, porém, das interpelações, ocorreu-me esta idéia: neste momento,
estaria havendo no Soviet Supremo tantas discussões em tomo desse reatamento? No Soviet Supremo existiriam facções temerosas da capitalização da
Rússia pela simples retomada de relações com o Brasil? Eswiam receosos da
superação do regime ou da diluição do bolchevismo na União Soviética pelo
fato de restabelecer o pais relações com o Brasil? Na certa, nobre Chanceler, não
existem esses temores, porque a Rússia é um pais consciente de seu poder e do
seu papel no mundo. O que não admito é que- partamos para o reatamento de
relações com a União Soviética com sentimento de inferioridade. Não devemos
ter medo de bolchevizar este pais como eles não têm medo de capitalizar aquela
nação, pelo simples contato (muito bem~ pelas simples relações com o Brasil. O
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que vejo, nobre Chanceler, na oração de V. Ex.a, muito mais do que uma
explicação sobre a necessidade de reatar o Brasil relações com os países
socialistas, é uma definição inequívoca sobre o seu slogan de maturidade e
atualização do Brasil. Seria primário, nobre Chanceler, o Brasil ter de explicar
ao mundo e esta Casa precisar perder horas e horas para dizer que o Brasil, que
quer ser um grande pais, o Brasil que atingiu a sua maturidade, reatou relações
com um dos maiores países do mundo. Era o que tinha que dizer. (Muito bem.
Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, lamento sinceramente
não poder, por imperativo regimental, continuar concedendo os apartes com
que me vêm honrando os nossos nobres colegas e que tanta significação dão a
este pronunciamento.
Agradeço as palavras do Deputado Cid Cavalho.
O Sr. Cid Carvalho- A pedido do nobre colega Aarão Steinbruch e em
nome do Movimento Trabalhista Renovador, trago a V. Ex.a a solidariedade
deste mais novo partido nacional.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Peço a V. Ex. a estenda a esse partido
meus agradecimentos.
O Sr. Adahil Barreto - Transformarei meu aparte numa declaração
escrita, que vou incorporar ao discurso de V. Ex.a.

O SR. SAN TIAGO DANT AS - Agradeço a V. Ex. a e muito
agradeceria também a outros apaneantes que não puderam, por motivo de
tempo, apresentar sua intervenção, fizessem a mesma coisa.
Sr. Presidente, a marcha de um país como o nosso não se pode fazer
sem momentos como este que acabamos de viver nesta Casa.
Aqui não tivemos propriamente um choque de idéias, uma apuração
de discordâncias. O que aqui tivemos foi um espisódio fundamental e inevitável
na vida de todo povo que procura afirmar a sua independência. Nada é mais
dificil do que ser independente, nada é mais dificil do que tomar nas próprias
mãos as próprias responsabilidades. Nada se faz com maiores dificuldades,
com mais duras penas e com mais sérias discordâncias do que essa tarefa que
estamos empreendendo em nosso país, que é tarefa simples, e, entretanto,
dificílima, de fazer com que o Brasil seja governado pelo interesse e pela
vontade dos brasileiros. (Muito bem, muito bem. Palmas. O orador é vivamente
cumprimentado. )
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III - EDUCAÇÃO

'LEI·DEDI'RETRIZES E·B,.\SES:OA EDUCAÇÃO

San Tiàgo Dantas propõé 40 Plnuirio' a te}eiflo tio Prejeto n. o 2.222/B.

l

Sessão de 4 de junho de 19; 9

Discussão única·do Prt~ieto n. 0 2.222-B, de 195 7, que fixa as Diretriz.ese
Bases da Etlucação Namonll'' tnuJo par«er favllró:vel e emendas 4a Comissão
de Educação e Cultura (A1Wo o ProjekJn. q 6j~ de J 9 51, do Poder Executivo);
tendo par«er com subsfflutivo tW projsto emendadiJ em discussão única 4a
Comissão· iJe Educação e Cultura. Rslator: ·Sr. l,a'tiro Cruz.

l

O SR. SAN TrAGO DANTAS-- Sr. Presidente,adiscussão,emquese
vem empenhando a Clmara, do Projeto de Di~ ttB~s -da .Educa.Çio
:Nacional,· pode ser considerada11ma das wefude maiorn:eponsabilidade, que
pesam sobre a atual Legislatura. No momento em que o Pais sofre modificações
fio ·profundas em sua estrutura tcqnOmiu e no próprio medo de funcionamento da sociedade, podemos dizer que.a educaçlo se tmna um dos fatores
decisivos, se não o mais decisivo para que a nação brasileira alcance os objetivos
a que se propõe.
Empenha-se o Pafs num es~ de transfonnaçlo cujo sentido
dominante ~ o desenvolvilnento econômico· intensiw. ESJe desenvolvimento
muitos o entendem como sim~les aument0 da r~da naciOnal, cpmo simples
acr~scimo anual da quantidade de bens e de setviqos prodúzidos pela Nação.
Mas a opinião mais adiantada, a daqueles que observam sobreJUdo a relação
entre o progresso ecoriômico e o progresso social, atenta na necessidade de que
esse enriquecimento se distribua de forma homegtilea em toda a pirâmide
social, de que esse enriquecimento nio fique' Jeqüestrado em mlos de uma
pequena minoria ou de ·determinados setóres e· classes. Para alcançarmos
enriquecimento e distribuição, I! 1ndispensá'Vel que a sociedade se prepare para ·
a incorporação por todas as classes dos· beneftcios do desenvolvimento,
tomando parte ativa e consciente nas transformaçcles do· Pais.
Como resultado do esfOrço comum, em vez da antiga estrutura social
formada por' uma pequena minoria dominante, detentora' do poder politico e
do .poder econômico, e um proletariado politicamente passivo e economf.
camente inene, poderi surgir uma sociedade estruturada 'Organicamente, em
que uma classe intermediflria sólida e estável e uma·dasse operflria,atendida nas
suas reivindicações básicas' possam dar ao Pais aquele nivel de: estabilidade
moral; de independtncia eoonômica e progresso efetiVG que constituem os
objetivos da· civilizaçlo.
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Ora, Sr. Presidente, todos os pafses que se empenharam através de uma
a.ç!o consciente e coletiva, numa transformação de sua estrutura social,viram na
reforma do sistema de ensino o instrumento principal, o instrumento mais
efetivo da orientação e aceleração do processo em curso. Nlo se justifica que a
Nação se emperihe na reforma de suas atividades econômicas e administrativas e
que, paralelamente, n1o ponha sua atenção principal naquilo que, modificando o próprio homem, em sua mentalidade e aptidões, vai tornar possfvel o
resultado proposto, dando rendimento e fixação aos planos e reformas
realizadas.
Tudo isso, Sr. Presidente, tem cabimento ponderar, quando se vê que o
Projeto de Lei de Diretrizes e Bases, safdo da Comisslo Técnica especializada e
apresentado como substitutivo ao Plenário da Clmara, aparece completamente
alheio, no seu sentido geral, na sua significaçlo, desse rumo geral, que hoje se
procura imprimir à transformação da economia da sociedade brasileira.
O projeto, longe de apresentar uma resposta às questões que hoje
assaltam o espfrito público, no tocante à adequação do nosso sistema
educacional aos- objetivos da sociedade, revela-se muito mais como uma
consolidação da legislaçlo de ensino e como uma simples e nem sempre feliz
adaptação dos dispositivos legais vigentes às novas condições criadas pela
Constituição de 1946.
Este parcc~me ser o primeiro grave .defeito do projeto, que justifica seu
reexame em profundidade. Nele nlo encontramos. uma concepção nova do
problema, para uma sociedade que aspira a transformar-se e já se transformou
profundamente.
O ensino brasileiro está calcado, desde 1980, num conjunto de leis
fundamentais, que deram resposta a necessidades sociais completamente
diversas daquelas hoje apl'esentadas pela sociedade. Em 1980, nlo chegavam a
cem mil os brasileiros que Jreqüentavam cursos secundários ou se encontravam. no regime de preparatórios para o curso superior. O aparelhamento do
ensino primário era muito mais deficiente do que o atual.
A quantidade de- brasileiros em escolas superiores era diminuta, e a
diversidade dos cursos quase que se reduzia a três ou quatro ramos fundamentais, herdados da nossa tradição acadêmica. Transformou-se, durante um
quarto de século, a estrutura da sociedade brasileira. O número de estudantes
que afluem aos cursos secundários ulcrapassou largamente os fndices de
crescimentos da popula.ç!o nacional, a ponto de havermos passado das poucas
dezenas de milhar, de 1980, à cifra de aproximadamente um milhlo de
estudantes, de mais de novecentos mil estudantes nos dois ciclos do ensino
médio, em 1958.
Qper isto dizer, Sr. Presidente, que cerca de 90% dos pais daqueles que
hoje freqüentam as escolas secundárias nlo tiveram ensino secundário.
Ao mesmo tem~ as necessidades da economia brasileira mudaram
radicalmente, pedindo uma nova estrutura de ensino superior, pois, em vez de
uma sociedade cujas tarefas econômicas eram extremamente simples, redu-
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zidas quasé a atividades comerciais e ~pecuirias. hó~ entramos numa~
de industrialia.çlo, que envolve uma cdrilptexadivmifitlçlo ocupacional. E
os homens slo solicitados para tàrefas de cOÍnando, para tarefas gerénciáis e
para especialidades técnolôgicis, que o ensitid superiof, taf como conhecefuns
no passado, nlo se acha em· condições de atender.
·
i

l

O Sr.. Manoel de Almeid4 -V. Ex.• me· pennite. um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Pois nJo.

O Sr. Manoel de Almeida- Com satisfaçlo, ouço o brilhaRtediscurso de V.
Ex.• O ponto em que V. Ex.• se encontra chama-nos·partiailannente aatençlo
para a necessidade de os nossos legisladores encararem o problema segundo uma
melhor adequaçlo.~É verdade que estamos assistindo, DOS últimos trinta anos, a
um processo generalizadn de desajustamento de nossajuventUde. Esses.~ de
pais cujos· filhos hoje freqüentam o wtso secundário,e que,por sua vez,·nlo
tiveram a felicidade tal~zxquer de tenninarem o CUI'SOprirntrio constitufran\
e ainda constituem a base de um sistema económico que nlo pode desaparecer
de um momento para outro. Q)tem reside no interiort e mesmo nas capitais,
constata o espetáculo de inúmeros jovens, na idade de iaiciarana sua mvidadt
profissionaJ. p seu aprendizadl? para a. vida, decc>~cia mesma da tendtncia
l\er9ada de ~~ intc:grados ~ d~~n;ninado tip<Hie· trab;llho., ~-:
se para os ~os,. ~sp;ua os CUI'$05 cientifi~ PPJKl\dssimos ch'egan(IQ
aos cursos superiorc;s. E se desajustando quase ,to4ps.
A maio}'ia.é cbtQuel~ que, ap4s lig~rplu,tro, Jael!ll prowra de
empregos públicos, desorientados .. 9~ do fracasw, pp;. ~ ~giram a
meta desejada- o,çurso)~~rior. En:l conseqüênPa,. temOS hoje no ,Brasil a
classe imensa de jovens .Íf\Ja~p,t .pela ~u~, ~os em suas ~ira~
ções pela ausência de estabelecimentos capazes de encaminhá-los 'segundo as
exigências da vida em sociedade. A lei deverá corrigir essa grande falha, t1o
prejudicial aos interesses da Pátria. ·
CongratulCHne com V.·· Ex.• pót'esse ponto do se\1 discurso, por essa
tese que é realmente-feliz e· que deve ser entatadarotn seriedade pelos no5sos
legisladores.
•' ·)
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço o aparte de V. Ex.•
Também estou· convencido de que o ertsinó, •w como ·o péss\úmos hoje em:
nosso pais, funciona muitas vezes como umfátor de desajustamento social. E,
para darmos a essa observaçlo·toda a sua amplitude; precUamdí comparar as
necessidades da sociedade de hoje,·<oilíplexa, divmificada, pedindo· háb~
tações técnicas a todos e q\lalidades de direçlo aos homens que exercem
funções de comando, e, de outro lado, os quadnn legais do mesmo ensino,
inteiramente adaptados a uma realidade sOcial diferente, correspondendo
que, na vérdade, o que seprocural1a
ainda a um tipo de mandarinato social,

em
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através do ensino superior era muito mais uma posição de predomfnio na
sociedéJ{le, uma qualificaçlo dentro das relações humanas, doq~ uma aptidão
para desempenhar funções relacionadas ~m a administra.çlo e com a
economia. À. medida que a sociedade se torna QJais c()mplexa, à medida que as
suas tarefas se vlo tornando mais dificeis, não há pafs que n1o compreenda que
a sua educação tem de mudar de alvo, e que, em vez de contentar-se com
aquelas fmalidades anteriores dos sistemas de ensino - finalidades que
podemos considerar num sentido limitado de palavra, de natureza ilustrativa-.
é necessário que o ensino prepare os homens para assumirem papel efetivo
num processo histórico, que é o processo de determinada hora e de determinada circunstância O Brasil de hoje está vivendo esta hora fundamental de
sua vida, que é a do desenvolvimento económico, da transformação de uma
antiga sociedade agrãria, e exportadora de produtos primários, numa sociedade de atividades econômicas complexas, diversificadas, produzindo predominantemente para o mercado interno. Não é essa ainda a realidade de
nossos dias, mas é esse o caminho que escolhemos, e creio n1o exagerar
dizendo que neste ponto confluem todas as correrttes de opinião, embora elas
variem na escolha dos métodos, na adoçlo de determinadas medidas t;
sobretudo, em darem ou recusarem seus aplausos e detuminada orientação
governativa com que se procura alcançá-las.
Se hoje o Brasil está convencido de que o crescimento de sua
população lhe impõe a transformação da estrUtura ec.,n6tnica, sob pena de
sucumbir aó pauperismó, essa transfonruíçlo, indicada gcnlmerite sob o nome
de politica de desenvolvimento econômico, se tomou um imperativo nacional.
E se esse é o imperativo nacional, se a Nação éstá empenhada em operar em si
propria essa transfotmàçlo, é claro que estamos no momento de adotar, no
plano de educaçlo naciollal, novos objetivos, que nos· ~itam preparar os
brasileiros para as tarefas ligadas a esse procestó tra:h.sfonnativo.
O Sr. Lustosa Sobrinlw- Toda a educação vale.name<lida em que está
integrada em detelli).Ínada circunstância, vivida por pm povo. Nlo quer isto
dizer que a educa* seja 'ligo de inteiramente relativQ e que não exista dentro
dela valores perenes, finalidades comuns a todas a.S épocas e a todos os sistemas,
diretamente relacionadas com a própria condição humana e com o modo
por que o homem se situa e comporta no universo. Mas essas finalidades
perenes. rec~ um e<mJ.plemento histórico em que se inserexn - a
adaptaçlo do sistema a(rmeio e à época. E, se a época que estamos vivendo em
nosso pais tem como .caraaerfstica dominante o-desenvolvimento e a trans.forxnação da sociedade, podemos dizer que estad pr~ente condenado à
inatualidctde todo pensam~,-o e®cacional que não tenha por objetivo educar
o Pais para o desenvolvimento.
O desenvolvimento econômico, de um lado~. e a preparação de uma
democracia social mais ampla slo os dois objetivos de que deveriamos fazer a
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diretriz dominànte do novo tiatema de-'eelucaçlo,. que 'remes o. enca.-p ·de
apresentar ao Pais< na atual Legislatura.·
. _,,·: ,,,,_; ,.~
· · ·· .·

l

O Sr. Mt.mUel de Almeida·---~-· dizer ·ao •nobre pmdor que- a
neeessidade de :moc!lificaçlo da estrutum e d() -·~ edoéadonal1ji·lnla,ft._
necessidade que esteja, em relaçlo às-ino&~ qUé~Wilos· observil:ado u.
sociedade, principalmente no panorama econômico, porqueem:cenzúeaeoterritório nacional(a'ZOna tural) nl.o emte·prati~~ etiucaçlo
n1.o é certamente aquilo queTealium' as·ttOISal tMiâendasimasMCOiai rurais.·
Educaçlo, como v. Ex.• bem expressa, é·ilgumacoiaaq-..e verru:riar OMlJÜções •
de vida, que vern fonnar o homem e lhe])l·opomonar-possibilidade deb!an'
servir 1 f.u11Uia e 1 sociedade Portantq, se-nl.o·tfllhamos,.-.. os•primeitOs
tempos da República, ·esse sisteína que permitisse,; em condições r*mais, a;,
formaçlo do homem para a vida, fo~ ~··reconà«er que, ·no··tnom~·
verificamos que hoje isso se toma necessidacW- imperióA e inadiév'el. E as
providhlcias nesse sentido jl ~ aliás, W'diaméRte.
O polfti<:o brasileiro, aquele q1Je:tem·iftponsatiilidade da 10luçlo
graves problemas da Pitria, n1o se· pode sentir ·satisfeito, quandO se 'tem•
conhecimento de que ai estadsticas·revelamJ~ie SO:•ou ~.·. du
massas do nosso interior simplesmente alfabetizadàs. ·fiz,~ ao. pi!&..
grama iniciado no ano passado ou, um pouco mais, pelo Ministério :da
Edu~, ?rincipalmente. pelo seu titulo, pelo m~~ ,P.el() .9~al e~ en~i
nhado, mdlcando apenas a·preocup~ dealfabêtiiu.·{Htrãsil_~asa.multo
mais do que alfabetizaçlo. O Bruil pftcisa ptepatar ó·ho'mem pilí'à a Vida. E
àqueles que possuem apenas o curso primário deve ser dada a oportutiidàded~
uma preparaçlo total durante o perlodo do curso primário, precisa dos
fundamentos que o possibilitem·viver teliz e trabalhar p~ sí e p~'sua páttia.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS- Muito obrigado a V. Ex.•

Sr. Presidente, o ptlineiio ponto éom ·que· se

C8l"a(lterizaria uma
adequação mais perfeita ·dâ eduéàçlb '1' sode61e em· que ViVetfu1s ;~'ir'
obrigatoriedadé do pJianejamentd da 'educàçló, pua~aíiligir. lld tongo'-'dô
tempo, etapas .detenninadás. Ji' nlb ·é póSitvéJ: :ti~ ·noS' ·Cbntentêmoi' :an'
construir, a titulb de direüizes e '6ases; Uina'fuoldúri'jlirfdica;>um~m.ero·
sistema de no~
vez defo~osas bastletp~'d~úmptdgtltrttal
de etapas sucessivas; âttaVés do ·quat·5e ·ákáritetn' ()bj~ôs; ·se saturênt treas
detemiinadas, se obtenham' irl\iêis· dê refídun~ro· ~-b~. ·côn~~c)
em realidade efeüva.'o esforço edtiCàtionaldd'Pàls. 'ESse'~üdd'ile etapa;~ ati
plano, é indispensbel1 fonnuf~'Cbrre.t dot»rl)\ilê!M daidutaçlOi na~
que estaiilos atravessartao:" ··· ·
·.
,.,,., :·,··"
,. -·~; · ·
, . _,_.,., '.;:;:·,~:.
Nlo podemos esquecer- e a este propósito tem muitO'i:ab~to o:
apahe com que me honrou o neputado·Manoeld~WÍJbêkb..:.·que'dàpapulação
btasileira apenai wna parte n1fiii~ ~atirlgidâ·pelos benêBciór~61árt~e:: qüi•
nenhuma lei 'p()deter,põfsi'rlteslliá', âlbrçàdê'muC:bt~etadó de cóii~.iSêal

em

lei nlo pode atingir tal r~ultada; tampouco o podem os recursos de que dispõe
o Estado, se aplicados dispersivamente. O planejamento consiste em utilizar
.esses recursos de acordo com um critério seletivo de investimento, em
aproveitar a: capacidade de investir, do setor públicó çomo do setor privado,
para a realização de uma ellpanslo educativa, que nos pc!nnita levar a educação
progressivamente a. determinados objetivos e~ dessa maneira, transformar o
ambiente social do Pais.
O Plano de Educaçlo Nacional é, porventura, mais importante do que
a Lei da Educaçlo Nacionàl. Mas não podemos dizer que en~ lei e plano exista
incompatibilidade, e que tenhamos de trocar um pelo outro. Ao contrário, a
própria lei pode e deve..ser a estruturaçlo de um plano. A própria lei pode
d~por sobre o modo por que· o plano se elabora e se executa, de maneira que.
em vez de uma série de prindpios jurídicos para enquadramento da vida
escolar, nela se encon~ wna sistematizaçlo da açlo educacional, tanto pública
como privada, visando a multados suscetlveis de verificaçlo e de avaliaçio.
Nisso deveria conJistir uma lei de diretrizes e bases: na fixaçlo dos
objetivos, dos meios ctdas condições de planejamento, através das quais possa o
Poder Público coordcilar o esforço da Nação, para.alcançar os seus fins no
campo educativo. Sem plano, sem enunciaçio de etapas não teremos como dar
a uma nova formulaçio dá educaçio brasileira qualquer interesse prático, ou
alcance efetivo.

O SR. fRESIDElllU:. - Atenção! O tempo do nobre orador está
esgotado, poden<lo S. Ex.•, enttetanto, tê-lo prorrogado por mais 18 minutos,
se assim o desejar..
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Agradeço a V. Ex.• a prorrogação.
Concluirei dentro desse prazo.

O Sr. jfJsui de Castro - Permita-me. Nobre .colega, é com a maior
satisfaçlo que. estou açornpanhando o macnffiE:o, opoituno e objetivo discurso
de V. Ex. •, no qual procura o ilustre colega visualizar o problema da educação
como de elementOs essenciais l formulaçio e à ex~o de uma infra-estrutura
adequada ao verdadeUÓ e harmõnico desenvolvbneJlto econõmico do Pais.
Estou de pleno acordo çom V. Ex.• em que, ~.momento atual, entre as
superações que o Brasil vai vivendo, através do desconjuntamento que se
processa entre a rel;lidade social vigente e as estrutura&inteiramente antiquadas
~ dar atendimento aos fenômenos sociais que se processam no Brasil, é
~ente no ~po da educaçio que vamos encontrar um dos mais graves
arcaísmos que emperra o au~ntico desenvolvimento econõmico social e
politico do Pais.
Por isto estou de pleno acordo com V. Ex.• em.que é necessária uma lei
que seja normativa de 1JIIl plano autenticamente de educaçlo para o povo
brasileiro e nlo de imponaçlo dessa espécie de utopias: de exportaçio que os
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países mais desenvolvidos gostam de mandar aos paisesmaisa.ttasados, porque
está mais no interesse deles do que· no dOS' paises. que ~· recebem, para ali
implantarem a sua vontade, o seu desejo, a sua prepotênciL .
O que V. Ex.• quer e o que euquero e o que julgo quer a Naçlo ~um
plano de educaçlo que vi integrar as massas margináls do Pais, no sentido de
que elas venham colaborar com eficiência e capacidade na promoção desse
desenvolvimento que tem no homem um dos eleme~tos ou fatores de
produção essencial no Pais subdesenvolVido pobré, portantqsubcapitalizado,
que tem de suprir pelo trabalho, pela eficiência e pela capacidade do homem as
deficiências de Capital que lhe Iaita. Nl<> é póss(vel que 'ô Estâ4o, portantQ, se
desvincule do problema educacional, sob pena depei:ecerem.quaisquer planos
de desenvolvinienro, porque nlo encontrará nem o respâlâq, nem a colaooraçlo, nem a capacidade de ajuda necessária dQ povp. ÇQmo J.Ulla vontade só,
unida e consciente para desenvolver o Pab e .. hàrmonizá-lo e dar-lhe a
soberania politica e econ&mica de que necessitamos. I?~. a imp~rt,lpcia do
problema educacional, dai a impo~cia das palàvra$ q~ V. Ex.á, d,ai a
importância do projeto que ora se dis~te nesta Ca,sa, pqrq~ ta}ve~ nele ou
dentro dele estejam contidos os destinos totais de nosso piús. . ·
·

e

O SR. SAN, TIAGO DANTAS - Agradeço o aparte de V. Ex.• e o
incorporo, com muita satisfação, ao meu discurso.
O Sr. joséSarney - AchQ que, realmente, na discussão deste projero V.
Ex.• está.colocandO"·a crise da educação brasileira no ponro mais .exato, que a
dissolução do sistema-educacional, com a sociedade politica e eoonômica que.se
instaurou.· Na verdade o sis~~tmaed4cacionalbrasileiro foi preparado paramna
sociedade na qual8996 da sua força de trabalho aa destinada às populaç6es
agrárias. As estadsticas nos mostram, e tem sido este o exemplo histórico, que,
toda vez que uma nação aunirlha no processo, de .um estAgio inferior para um
estágio superior, é justamente nesses, no deslocamento da força de trabalho,
que vai influir o- problema educacional. Vemos no Brasil, e V. 'Ex.~'deve realçar
este, portanto, que esse impacto foi enorme, com o despreparo da máquina
educacio-nal para essa nova divislo de .fQrças detrabalho; Dos jovens entrados
nas escolas, neste sistema feito para uma sociedade na qual5ttrinham &eeSSO'iiO
currlculo humanistico, cerca de 7096dosalunos entram enl<>tenninaJD,ocuno
e nl<> terminam juswnente porque este sistema educacional está despreparado
para atender às necessidades de uma sociedade essenciaknente técnica. Acho
que V. Ex.• coloca nos devidos termos·a aise da educaçlb.brasiloirao sem,
contudo, realçar tam~m que o Governo vem retardado. quando procua.
modificar o sistema educacional. Embora tenha uma rontraàiçio interna,
predominando a mentalidade de um grupo ou de. uma cúpula em favor do
desenvolvimenro, no fundo existe precisamente aquela soàedade·.agrária
pressionando as classes dirigentes, para que sejam maa.&idos tais padrões que
nlo atendem, realmen41e, ao d~volvirnento nacional.
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O Slt SANTIAGO DANTAS-MuitoobrigadoaV.Ex.• Naverdade,
muitas vezes} a,reaçlo da população ao sistema de ensino, o abandono das
escolas~ ou a maneira fraudulenta por que o ensino se desenvolve, constituem
reações do pragmatismo popular contra a inutilidade ou contra a inadequação
do sistema de ensino. Tem V. Ex.• razão nos seus comentários.
O Sr. Manoel de Almeida - Q.ueria fazer precisamente uma ponderação
.
sobre o aparte do nobre colega que me antecedeu.
Serei breve, nobre colega O companheiJ;<> que aparteou V. Ex.• quis
prender o assunto à adequação técnica do problema da educação. E temos um
problema de a4equação social, no sentido amplo, compreendenqo os interesses da Pátria, onde quer que exista o homem bra5ileiro em fase de formação.

O SR. SAN TIAGO DANTÀS - O que caracteriza, Sr. Presidente, o
substitutivo villdo dá Comissão técnica à discussão neste plenário, é justamente
que, longe de conduzir o sistema da educação brasileira a uma visão de unidade
e a um objetivo de cÓhjunto, ele, por assim dizer, agrava o fragmentarismo do
nosso sistema de educàção, procurando acentuar as facilidades para o crescimento espontâneo da educação no Pais, e retirando ao conjunto da atividade
educacional brasileira a possibilidade de uma açlo coordenadora do Poder
Público Federal.
Reconheço, Sr. Presidente, que a educação brasileira tem largas contas
a ajustar com a ineficiência da administração federal. O Ministério da Educação
tem sido criminosameJ;lte omisso em face desses mesmos problemas que
estamos apontando, mas não são os erros e as deficiências de um aparelhamento administrativo os elementos em quenos devemos basear para julgar a
posição que ele deve desempenhar no sistema gtmll de ensino.
O Sr. IAuT9 Cruz - Permite V. Ex.• um aparte?

O SR. SAN TIAGO DANTAS -DareiaV: Ex.•logoquecompleteeste
pensamento.
Na verdade, Sr. ,Presidente, quis a Constituição de 1946 favorecer a
descentralização dbeilsillo. Com sabedoria o legislador constituinte previu que
a educação passasse para a esfera do poder estadual e do poder municipal e que
o sistema federal de ensillo tivesse sobretudo, uma açlo supletiva dentro dos
limites das deficiências locais. Mas, ao mesmo tempo que descentralizava, a
Constituição unifttava. ·E ena unificação, onde vamos encontrá-la, onde
podemos apomi·la, é, nesse instrumento de governo, cuja elaboração se acha,
neste momento, confiado ao Congresso: a Lei• de Diretrizes e Bases.
A Lei de Direuizes e Bases deve ser o instrutn~to através do qual a
educação brasileira mantém a sua· unidade de o~vos. Não pode ser, como
resulta do •projeto, uma elástica moldura, dentro da qual a educação pode
crescer em todos os rumos e sentidos, com o amesquinhamento do poder
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· público e de su.a ~ençlo no processo educativo, avançando mWto além dos
limites do pen~to-do constituinte.
N:lo vale a pena. Sr. Presidente, nos limites: de uma exposiçlo sucinr.a.
eswmos a respigar
do projeto de lei que temos a:n. discusslo.
Mas ai está o art. 2.~. alinea IV, demoQitrativo deste papel secundirio
reservado ao enaúlo pAblico, nos quadros da educaçlc) naáonal, -pelo projeto
que se discute. Af está, nesse e em outtos artigos. esse~nismo inédito-na
históriadaeducaçlo brasileira, que o projetofomentaentreo ensino público..e o
privado, como se esses dois ramos de ensino se tivessem de desttuir mutuamente, em vez de encontrarem, numafOI'IIN.daçlo corretada Lei de Diretrizes e
Bases, o seu ponto d~ complementaçlo e de.equilfbrio.
Nlo há qu= possa negar 1\iniciariva privada a liberdade q"e a
Constituiçlo lhe asseguJa. ou deixat de recoabecer o papel televantissimo que
ela está desempenhando, sobretudo· ao campo do ensino médio, onde
praticamente 8~ dapopulaçlo esco)ar estuda~ estabelecimentos privados, e
apenas os restantes 20S\) em estabdccimentos públicos. M~. dai a considerar o
ensino público como atividade superfetatória, e reduzir a aç1o do poder
federa.J..no campo do ensino,·ao absentdSRlo que se preconi7.a no .projeto, vai
distAncia tio grande, que estou convencido de que ,a Cimara prejudicará
irremediavelmente· a· formulaçlo do sistema de educaçlc> ~onal de que
necessitamos, se nlo submeter o substittAtivo a aJgunw transfol"IIUlÇ6e_s
profundas. capazes de reajustá-lo ao pensamento. da Constituiçl,o e .a,o
verdadeiro sentido histórico do momento que attavessamos.
Concedo o aparte ao nobre Deputado Lauro Cruz.

ardJos

l

l

O Sr. lAuro crui - Desejaria pedir a V. Ex.•, com a atençlo ·que nos
mer.ece-e o alto conceito de que gpza se1taCasa, q:ue encaminhasse i Comisslo
de Edu~ expre5$8$ munaconttibuiçlode V. Ex.•, e do seu Partido, as idéias
que está defendendo da ttibuna para que, analisadas por aquele órgão técnico,
possam ter eventualmente incorporadas ao trabalho final que esta Clmara terá
de aprovar. Sabe V. Ex.• das divergências existentes entre os que procuram
discutir os.problenw da educaçlo, e nlo é.ficil a um órglo técnice desta Casa
coordenar todas as COIUribuições que·noscllegam.-afim de apresentar trabalho
harmôQico, que consulte reabnente os. interesses da -eclucaçlo no Brasil.
Desejava, pois, na Comisslo de Educaçlo encontrar a contri.buiçlo de V. Ex.•

O SR. SAN TIAGO DANTAS..., Re.conheçoasdificulc:ladesapontadas
por V. Ex.• e dou p~na razio às suas ponderações. QJ!ero mesmo dizer que, do
ponto de vista da elaboraçlo ele um .texto, lepslativo, o trabalho apresentado
pela Comisslo merece todo_s os louvoreL Qpaado porém, estamos diante de
um problema em que se põe em causa toda umaconcepSio bisica de um setor
do. Governo e da p~pria atividade nacional, é
que se .estabeleçam
diveJgêricias tio radicais.
'' i ..•
Qpanto ao encaminhamento de sugestões. hoje mct.uto ~tQU enviando

razoiw
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à Mesa algumas, e espero que algumas outras sejam apresentadas por diversos
Deputados do meu partido. Mas faço questão de dizer que este problema da Lei
de Diretrizes e Bases ·não deve ser considerado um problema partidário; este é
um daqueles assuntos em que devemos procurar fazer obra superpartidária,
pois toda a Clmara, espelhando nisso a consciência da Naçlo, está interessada
na elaboração de uma lei que dê resposta ao' problema deste momento, e se
pensarmos na duraçlo dos efeitos da legislaçlo que adotarmos, não acredito
que as nossas divergências possam ser radicais.

O Sr. Carlos Lacerda- Desde logo, congratulo-me com V. Ex.• pelo seu
discurso em geral, e, em particular, pela d«:laração que vem de fazer. A
propósito da observação de V. Ex.• ou da critica de V. Ex.• ao item 4 do art. 2. 0
do substitutivo ora em debate, que é o da Comissão de Educaçlo, tenho um
esclarecimento a dar a V. Ex. a que creio lhe interessará Esta redaçlo era de ceno
modo, se não no todo, pelo menos, em grande parte, da primeira versão do
nosso substitutivo, que neste ponto fora adotada ptla Comissão de Educação.' A
versão definitiva do nosso substitutivo, que já en<taminhamos também à Mesa
para voltar à Comissão de Educação, não contém esta redaçlo. De sone que a
observação de V. Ex.• também já nos tinha ocorrido e, de pleno acordo com ela,
havíamos corrigido esta pane. Portanto, este inconveniente1 que é grave - V.
Ex.• tem toda a razio em salientá-lo -;não existe no nosso substitutivo; existe
apenas no da Comissão de Educaçlo, que certamente levará também em conta
as observações de V. Ex.•
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Felicito-me pelo que acabo de ouvir
do nobre lider da Oposição e faço questão de dizer que vejo nisso mais uma
prova do que há pouco disse, a saber: que o modo de apreciarmos o problema
não pode divergir por motivos de antagonismo partidário, mas que, pelo
contrário, através da apreciação do assunto em seus aspectos técnicos e práticos,
poderemos chegar, nesta Câmara, a realizar uma obra digna da expectativa de
todo o Pais. (Muito bem.)
Sr. Presidente, creio que teremos. muitas vezes ainda, oponunidade de
voltar a este grande assunto, e por isso não sinto necessidade de apressar-me em
examinar outros aspectos, o que farei em outras ocasiões, quando for possfvele
oportuno. Desde jã, porém, quero dizer que não acredito que, no projeto final
de diretrizes e bases. trazido à apreciação desta Câmara,tenhamos necessidade
de ver sair vencido o poder público, e nem tampouco de ver sair oprimida a
iniciativa privada. (Muito bem.) Iniciativa privada e poder público respondem a
duas finalidades, respondem a dois aspectos do problema educacional. Através
da iniciativa privada e da flexibilidade que se lhe assegure, abre-se caminho à
realização dessa independência que devemos reconhecer às familias, de
escolherem o gênero de educação dos seus filhoS' com aquela prioridade que
hoje é reconhecida pela consciência dos povos democráticos e está incorporada
à Declaraçlo Universal de Direitos.
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Por outro. lado, entretanto, o ensino público desempenha papel
fundamental na democratização da sociedade. É no recesso das escolas
públicas, melhor do que em qualquer outro sistema, que a sociedade se caldeia,
que as classes entram em contato, que o espirito se democratiza e que se forma
aquela consci~ncia comum, de que a Nação necessita para encarar, de maneira,
se não uniforme, pelo menos una, os problemas de sua vida e os problemas de
seu destino.
Não podemos, por.outrolado, esquecer, Sr. Presidente, que ministrar o
ensino é a obrigação fundamental do poder público, como estabelece aquele
mesmo art 16 7, da Constituição, que manda reconhecer e respeitar a liberdade
do ensino privado.
Dentro dessas linhas gerais, dentro da necessidade de manter unido,
por um objetivo comum, o esforço desenvolvido nos sistemas de ensino dos
Estados e dos Munidpios, estou ceno de que encontramos a resultante: alei de
diretrizes e bases que a Nação espera de nós. (Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado.)

l
I
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EMENDAS SUBSTITUTIVAS AO PROJETO DE DIRETRIZES E BASES

Apresentadas em 27-7-59. Arquivos da Comissão Permanente de Educação e
Cultura.

Sessão de 2 7 de julho de 19 59

Suplemento ao n. 0 198, de 12-12-59 (DCN, Seção I)
N. 0 S

Substitua-se o art. }.o por
A educação é direito de todos, e será dada no lar e na escola.
Os pais têm, por prioridade, o direito de escolher o gênero de educação
a dar a seus filhos.
San Tiago Dantas.
justificação

O art. 1.0 da lei de diretrizes e bases deve fugir às formulações
acadêmicas, de valor retórico e sem alcance normativo, e ao mesmo tempo deve
evitar a renunciação, sob forma alterada, de prindpios já inscritos na Constituição.
Por isso, proponho um texto, cujo primeiro perlodo é a repetição ipsis
verbis do art 166, 1.a parte da Constituição, e cujo segundo perlodo é a tradução
literal do an. 26, 3 da Declaração Universal_dos Direitos do Homem.
4-6-59. - San Tiago Dantas.
N. 0 6

Substitua-se o art. 2.o, II e III, por:
II - pela instituição de escolas de todos os graus, pelos Estados e
Munidpios, e nos Territórios ou, em caráter supletivo, em todo o País pela
União;
III- pela liberdade, assegurada à iniciativa particular, de criar e manter
escolas, na forma das leis em vigor;
IV- pela concessão de recursos, sob a forma de bolsas de estudo, para
que as familias se desobriguem dos encargos da educação, provada a falta ou
insuficiência de meios e asseguradas iguais oponunidades para todos.
San Tiago Dantas.
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· justificação
O item II corresponde ao dever constitucional, que tem o Poder
Público, de ministrar o ensino dos diferentes ramos (art. 167, t.a parte). O item
III, ao respeito devido à iniciativa privada (mesmo art.12.a parte). O item IV foi
reduzido à sua pane dispositiva.
Em 4 de Junho de 1959. - San Tiago Dantas.
N.o 11

I
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Substitua-se o art. 11 por:
Ao Conselho Nacional de Educação compete:
a) elaborar e submeter à aprovação do Ministr() de Estado o plano~
aplicação dos recursos federais destinados à educaçlp, tendo em vista objetivos
a serem alcançados dentro de tempo delimitado;
b) examinar o andamento do p~o, a que se refere .a alinea anterior,
conferindo e avaliando seus resultados, e propor ao Ministro de Estado as
modificações que lhe parecerem adequadas;
c) opinar sobre quaisquer modificações propostas à presente lei ou às
leis federais,e estaduais de ensino;
.
d) sugerir as medidas indispepsáveis é\ organiza~, do sistema .federa}
de ensino;
e) fixar, em caráter de sugestão, o currlculodas matérias obrigatória,s do
ensino secundário;
f) manter permanente contato com os Conselhos Regjonais de Educaçlo;
g) conhecer dos recursos impetrados por candidatos para o. magistério,
com exceção dos candidatos ao magistério em universidades; .
h) opinar sobre a distribuição de bolsas e suplementação de verbas.
Sala das Sessões, 4-6-59. -San Thiago Dantas.
N.o 13

Ao art. 17 acrescentem-se:
Parágrafo unico. Na organização do ensino primário e médio, a lei
federal ou estadual atenderã:
a) à diversificação de métodos de ensino e formas de atividade escolar,
decorrentes de pecuiia.ridades do meio regional de grupos sociais;
b) ao encorajamento de experiências pedagógicas e didáticas idôneas
com o fim de aperfeiçoar os processos educativos.

e

justifrcação
Sem o preceito consagrado na emenda, perdel"se-ia uma das vantagens
incontestáveis do sistema de descentralização. O item a atende às diferenças
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sociais, e o item b estimula as iniciativas pedagógicas de caráter experimental.
4-6-59. - San Tiago Dantas.
N. 0 14
Substitua-se o art. 18 por:
É da competência dos Estados e do Distrito Federal reconhecer e
inspecionar os estabelecimentos de ensino sediados nos respectivos territórios,
com exceção dos que integram o sistema federal de ensino.
§ 1. 0 A União fiscalizará, em todo o território nacional, a observância
das diretrizes e bases da educação, fixadas em lei federal, cooperando com os
poderes locais para corrigir erros e deficiências, representando contra irregularidades, e cancelârido, em casos extremos, o registro federal de escolas
médias ou superiores, para efeito de recusa de validade a· seus certificados.
§ 2. 0 A inspeção de estabelecimentos particulares será limitada à
verificação do cumprimento de exigências legais.

justificação
Não se compreende que, existindo uma lei federal, a de diretrizes e
bases, cuja observância é obrigatória para os govemôs estaduais e municipais,
não tenha a União autoridade para fiscalizar administrativamente o cumprimento de seus preceitos.
De outro modo, só o Judiciário, em casos concretos, poderia exercer o
controle da legalidade dos atos dos Estados e Municipios em matéria de ensino,
e sempre com resultados socialmente inconvenientes, pois o desrespeito da lei
federal acarretaria nulidades em detrimento dos alunos.
4-6-59. - San Tiligo Dantas.
N.o 16
Substitua-se o art. 26 parágrafo único por:
Nenhum responsável por criança em idade escolar, residente em
Munidpio que tenha sido classificado como de atendimento escolar pleno,
poderá excercer função pública ou ocupar emprego em sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviço público, ou receber beneftcios da
previdência social sem certificado de matrícula de freqüência dessa criança, ou
das isenções regulamentadas pelo Conselho Nacional de Educação.

justificação
A presente situação do País faz crer que o dispositivo, como está
redigido, seria letra mona, perdendo, pelo seu caráter utópico, a indispensável
seriedade.
464

A emenda visa a transfonni-lo num objetivo ou desideratum a que
tenderlo os sistemas locais de ensino à medida que puderem atingir certos
fndices de escolarizaçlo.
Sala das Sessões, em 4-6-59.- San Tiago Dantas.
N.o 18

l

Emenda de Plenário ao Projeto n.o 2.222-B-H:

Inclua-se, após o item IX do an. SS, sob n. 0 X, passando a IX o atual

n.O X:
X- incluslo, no cuniéulo escolar, de ensino de disciplina que habilite
os alunos, de acordo com as caraaerfsticas sociais do meió e com as peculiaridades de cada regilo, .ao desempenho de atividade~ que o integrem no ineio
econômico, favorecendo a sua orientaçlo vocacional.
Sala das Sessões, em 11 de junho de 1959. - San Tiago Dantas. - Wrlson
FaduL

Apesar de o projeto, no seu an. 48, tratar.._ es~camente, da educaçlo
profissional,. é desejo dos s~os . df. prese~Jte emenda qqe melhores
perspectivas se abram, com referbcia à matéria, visando ao perfeito ajustamento do homem 1s ~ncias do nosso desenvolvimento.
Mais de metade dos estudantes que terminam o curso secundário nlo
tem possibilidade de prosseguir em seus estudos. lnteirainente despreparados
para o exercido de qualquer atividade profissional, encaminh;un.-se para o
problemas
serviço público. constituindo-se, dessa forma, num dois mais
para a administraçlo, ao invés de se ttansformafem em elementos valiosos do
nosso crescimento econômico.
Sala das Sessões.. San Tiago Dantas. - Wilson' FaduL

graves

N.oso
Acrescentem-se ao an. 68 os segUintes padgrafos:
§ 1.o O ensino nas universidades é ministrado em escolas e institutos,
podendo o aluno matricular-se em càdeiras pertencentes ao c:uniculo de mais
de uma escola e obter os respectivos certific:ados de aproveiwnento.

§ 2. 0 A lei do ensino superior ou o estatuto das universidades definido
os certificados de aprovei~ento necessirio para q\le o aluno faça jus aos
diferentes graus acadbnicos.

·

§ s.o A matricula em cadeiras pertencentes a cuniculos diversos
depende de aprovaçlo das autoridades escolares.
Sala das Sessões, em 4 de junho de 1959. - San 1íago Dantas.
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N.o27

Substituam-se os arts.

}.o

a

s.o

pelos seguintes:

a) An. 1. 0 :

A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola.
Os pais têm, por prioridade, o direito de escolher o gênero de educação
a dar a seus filhos.
b) An. 2.o:
O direito à educação é assegurado:
I - pela obrigação dos pais ou responsáveis de dispensar às crianças e
jovens sob sua responsabilidade os cuidados reclamados pelo seu desenvolvimento, e de lhes proporcionar, por todos os meios ao seu alcance, educação
moral, intelectual e dvica;
II - pela instituição de escolas de todos os graus, pelos Estados e
Munidpios, e, nos Territórios, ou em caráter supletivo, em todo o Pais, pela
União;
III - pela liberdade, assegurada a iniciativa particular de criar e manter
escolas, na forma das leis em vigor;
IV- pela concessão de recursos sob a forma de bolsas de estudo, para
que as famflias se desobriguem dos encargos da educação, provada a falta ou
insuficiência de meios e asseguradas iguais oportunidades para todos.
c) An. g,o:
A educação nacional, inspirada nos prindpios da liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tem por fim:
I - o desenvolvimento das aptidões do individuo e seu ajustamento ao
meio social, dentro dos prinçfpios da civilização cristl e das tradições nacionais;
II - fortalecer os laÇos de solidariedade, que prendem o individuo à
famflia, à região, ao grupo profissional e à pátria, e que o integram na
comunidade universal, sem preconceitos de classe ou de raça, e sem discriminação por motivo politico, filosófico ou religioso;
III - preparar o individuo e a sociedade para o dominio pleno dos
recursos ciendficos e tecnológicos, que lhe possibilitem vencer as deficiências e
as dificuldades do meio, e elevar o nivel de vida da população brasileira ao dos
povos inteiramente desenvolvidos;
IV - implantar na consciência do individuo o sentid.o de justiça nas
relações sociais, de modo a favorecer a eliminação das desigualdades e de todas
as formas de exploração do homem pelo homem.

d) An. 4. 0 :
A União, os Estados e os Munidpios ministrarão o ensino dos
diferentes ramos, respeitada a liberdade da iniciativa particular, organizando,
na conformidade dos dispositivos da presente lei, os se11s sistemas de ensino.
Parágrafo único. A iniciativa particular terá sua liberdade assegurada
mediante:
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a) reconhecimento, para todos os fins, dos estudos realizados em
estabelecimentos particulares, reconhecidos .e fiscalizados pelo Poder Público;
b) concessão de bolsas de estudos, na fç.pna do. íll1.
' que permitam
esse fim. ptatr,iClÜar seus filhos
aos pais, cujos recursos sejam insufkientes
em estabelecimento de sua escolha;
·
c) representação dos estabelecimentos particulares junto aos órgãos de
direçlo do ensino.
·
e) Art. 5.o:
As atrib\liçôes da União, no t;ocante à administração do. ensino, são
exercidas, ressalvado o ensino militar, pelo Ministério da Educação e Cultura.

Para

/) Art. 6. 0 :

Compete ao Ministério da Educação e Cultura:
a) organizar, nos termos da lei federal, o sistema federal de ensino, e
administrar os seus serviços;
b) dar assistência técnica e financeira aos Estados e Munidpios, para
organização e administração dos seus respectivos sistemas de ensino;
c) fiscalizar, em todo o território nacional, a observancia. da lei de
diretrizes e bases da educação;

d) executar o Plano Nacional de Educação, elaborado na forma do
artigo
, e supervisionar a execução da parte confiada aos Estados, aos
Munidpios e aos particulares;
e) velar pela observância das leis federais de ensino e pelo cumprimento
das decisões administrativas e judiciárias, relativas ao ensino.
g) Art. s.o:
Ao Conselho Nacional de Educação compete:
a) elaborar e submeter à aprovação do Ministro de Estado o plano de
aplicação dos recursos federais destinados à educação, tendo emvista objetivos
a serem alcançados dentro do tempo delimitado;
b) examinar o andamento do plano a que se refere a alinea anterior,
conferindo e avaliando seus resultados, e. propor ao Ministro de Estado a5
modificações que lhe parecerem adequadas;·
c) opinar sobre quaisquer modificações propostas à presente lei ou à.s
leis federais e estaduais de ensino;
.
d) sugerir as medidas indispensáveis à organização do sistema federal
de ensino;
e) conhecer dos recursos impetrados por candidatos para o magistério,
com exceção dos candidatos ao magistério em universidades;
/) opinar sobre a distribuição de bolsas e .suplementação de verbas;
g) fixar, em caráter de sugestão, o curriculo.das matérias obrigatórias do
ensino secundário;
h) manter pem;ianente contato com os Conselhos Regionais de Educação.
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justificação

A presente emenda engloba outras apresentadas pelo Deputado San
Thiago Dantas e oferece uma visão de conjunto da parte inicial da lei de
diretrizes e bases, no que respeita às definições de conteúdo doutrinário, à
enunciação de finalidades e à indicação dos órgãos que regem a educação
federal.
Procurou-se superar o privativismo do substitutivo da Comissãq dando
ao ensino público a posição que lhe compete de acordo com o texto
constitucional e mantendo, ao mesmo tempo, plenamente assegurada a
liberdade da iniciativa pública
Sala das Sessões, 8 de junho de 1959.- San Tiago Dantas. -Wilson Fadul.
- Oswaldo lima Fillw.
N.o 49
Acrescente-se onde convier:
An........................................................ .

A União, os Estados e os Munidpios ministrarão o ensino, em seus
diferentes ramos, através de estabelecimentos oficiais de duas categorias:
I - governamentais.
II - autõnomos.
§ 1. 0 Os estabelecimentos governamentais serão custeados por dotação
orçamentária, e o pessoal que neles servir ficará sujeito ~ leis que regem o
funcionalismo público.
§ 2. ° Cada estabelecimento autónomo será mantido por uma fundação.,
cuja dotação pode ser feita pelo Poder Público, ou por este e particulares, e o
pessoal que nele servir ficarã sujeito às leis do trabalho.
§ 3. 0 Em caso de extinção de um estabelecimento autónomo, o seu
património serã entregue à entidade que o instituiu.
§ 4. 0 A administração dos estabelecimentos autónomos tem liberdade
de concluir contratos de trabalho dentro das forças de sua receita e pode cobrar
anuidades ou receber bolsistas, como um estabelecirnento particular, ficando,
porém, sujeito à prestação anual de contas ao Conselho de Educação, e à
reaplicação em melhoramentos escolares de qualquer saldo verificado no
exerdcio.
justificação

Os estabelecimentos públicos de ensino, até o presente, têm sido
organizados como repartições públicas, correndo o· seu custeio por conta de
dotações orçamentárias e sendo o seu pessoal enquadrado no funcionalismo
público. Não é essa a única forma sob que podem ser organizados tais
estabelecimentos. Haveria conveniência em criar, ao lado desses, estabeleci-
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mentos autónomos, que slo públicos pela, origem dos recursos com que se
sustentam, mas privàdos quanto à forma de orgw'lizaçio e funcionamento.
No estabelecimento autônomo prevalece a forma de fundaçlo, disciplinada no Código Civil. O Poder Público institui a fundação mediante uma
dotação que pode representar a instalaçto da escola, a compra ou construção do
seu p~io, o equipamento escolar, e, em determinados casos, um fundo de
cuja renda ela se possa, ao menos em parte, sustentar. O Diretor da escola, por
disposição do ato de fundaçto, é apontado pelo Poder Público.
Uma vez constitufda desse modo, a escola funciona como verdadeiro
estabelecimento privado, admitindo e demitindo o seu pessoal, inclusive o
corpo docentt; de acordo com as leis do trabalho, e podendo mesmo cobrar
anuidades.
As bolsas de estudo concedidas pelo Governo poderio ser utilii!adü
pelos estudantes junto a estabelecimentos privados ou estabelecimentos
públicos autónomos, de acordo com as preferências de cada um.
Esse mecanismo pode conduzir a uma expansão mais rápida do ensino
público e, sobretudo, ao seu barateamento, já que o tipo de escola-repartição se
vem revelando o mais caro de quantos funcionam na atualidade.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1959. - San Tiago Dantas.
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TEXTO REVISTO DO SUBSTITUTNO AO PROJETO DE LEI
DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO

Carta a Lauro Ctuz., Presidente da Subcomissão, encaminhando o texto revisto.
·;,

Sessão de 2 7 de julho de 19 59

Exmo. Sr.
Deputado LAURO CRUZ
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Prezado amigo:
Passo às suas mãos o texto revisto do projeto de Lei de Diretrizes e
Bases, ao qual fiz emendas de redação, sem alterar o sentido das normas, e no
qual consolidei as últimas emendas aprovadas pela Subcomissão.
Da leitura atenta a que procedi, restam-me entretanto algumas dúvidas,
para as quais quero chamar a sua atenção e sugerir, se lhe parecer conveniente,
uma derradeira reunião do nosso Grupo de Trabalho:
An. 12.Pareceu-me conter dispositivo um pouco obscuro e talvez mal
colocado.
An. 14. O dispositivo se refere apenas ao ensino primário e médio,
excluindo o superior, que de fato não se acha sujeito a "reconhecimento" mas
depende, segundo o projeto, de "autorização".
Parece-me conveniente modificar o texto e obter maior esclarecimento.
An. 16. É uma duplicata do que se acha disposto no an. 5. 0 , Jetra b, a
menos que se trate de dispositivo visando a impedir que certos cursos oficiais
dêem ingresso privativo a carreiras administrativas.
Se assim for, o anigo é duplicata do an. 51 do projeto.
An. 21. N~o se chegou a uma decisão plenamente satisfatória quanto à
redação desse artigo sobre o conteúdo do curso primário.
An. 25. A disposição relativa a "serviços tendentes a defender e
incentivar" a educação na zona rural parece excessivamente vaga para uma lei
de diretrizes e bases e na realidade sem qualquer conteúdo normativo.
An. 34, Não se entende com clareza a expressão" ou equivalente", que
tanto pode referir-se a um exame de madureza, como a outros cursos não
contemplados no projeto de lei.
Ans. 44 a 4 7. Seria conveniente examinar em que os anigos citados
modificam a atual Lei do Ensino Industrial, considerada geralmente uma das
nossas melhores leis de ensino. Creio que uma revisão seria aconselhável, e

470

ninguém melhor do que o prezado amigo poderia fazê-la para informação da
Subcomissão.
An. 51. Na revisão por mim feita, de caráter redacional, julguei útil
acrescentar as palavras finais "ressalvadas as provas seletivas etc.'', o que, a rigor
constitui mais do que uma emenda de redação, e por isso chamo para ela a sua
atenção.
Titulo XII - Desapareceu do Titulo XII, naturalmente por haver sido
rejeitado em votação de que não participei, o anigo por mim proposto sobre a
disciplina do aumento de anuidades por colégios particulares que hajam
obtido financiamentos.
Permito-me insistir na necessidade do dispositivo, o qual completará o
sistema de financiamento que elaboramos, impedindo que um estabelecimento de ensino beneficiado pelos recursos públicos eleve imoderadamente as
suas anuidades, em que tal elevação seja justificada pelo aument.o do custo do
ensino ou pela amortização dos investimentos.
Se o Grupo de Trabalho realmente não deseja incluir o dispositivo,
desde já quero deixar dito que insistirei por ele perante a Comissão.
An. 80. Creio que prevalecerá, no Grupo de Trabalho, o principio de
que só os diplomas que conferem privilégios ficariam sujeitos a registro no
·
Ministério da Educação.
An. 82.Suprimi o art. 84 por me parecer que ele perdeu a sua razão de
ser, em face da subemenda Jurema para regular o caso dos Cursos de
Enfermagem.
Ans. 91 e 96. Os dois artigos se referem à entrada em vigor da lei.
No meu entender, tratando-se de lei que reclama um esforço de
adaptação por pane das autoridades administrativas e sobretudo dos poderes
estaduais e municipais, é de todo inconveniente estabelecer-se que a sua
vigência tem inicio na data da publicação.
Mesmo a norma de caráter geral que estabelece prazos para a entrada
em vigor da lei seria insuficiente para a sua adaptação. Entendo que a lei deveria
entrar em vigor no inicio do ano letivo, e, se a sua aprovação, pelas delongas da
tramitação na Câmara e Senado, já ocorrer no ano próximo, julgo preferlvel
que a entrada em vigor se adie para I. 0 de janeiro de 1961.
Por esse motivo, proponho a suspensão do art. 91 e a substituição do
art. 96 por um outro concebido nestes termos:
"Esta Lei entrará em vigor no dia
consecutivo ao de sua publicação".

l,o

de janeiro do ano

Revogações- A expressão "revogad;t.s as disposições em contrário"
simplifica o trabalho legislativo, mas aumenta enormemente o do intérprete e o
da administração. Mui tas leis especiais poderão subsistir em vigor com a adoção
da Lei de Diretrizes e Bases, e mesmo muitas leis gerais, como, por exemplo, as
que regulam o sistema de ensino dos Estados. Seria preferlvel que o Grupo de
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Trabalho, servindo-se de assessores, inventariasse as leis cuja renovação deve
ser expressa e as mencionasse no último anigo da lei.
Impressão geral - Embora o projeto pareça satisfatório e contenha
algumas inovações apreciáveis, uma leitura atenta e de conjunto revela que ele
está longe de ser perfeito, e compona inúmeros melhoramentos.
Tratando-se de trabalho digno de respeito, seria conveniente que o
Grupo de Trabalho reexaminasse o texto depois de sua publicaçlo para levar
ainda à Comissão de Educação algumas sugestões,. como as feitas acima, além
de outras que possam ser feitas pelos educadores e pelas autoridades administrativas do ensino.
Aproveito a oportunidade para felicitar, uma vez mais, o prezado
amigo pela maneira brilhante e equilibrada com que se desincumbiu do dificil
encargo de relator de projeto e Presidente da Subcomissão.
Cumprimenta-o cordialmente o colega e admirador.

San Tiago Dantas.

MATÉRIA APROVADA PELA SUBCOMISSÃO RELATORA
DIRETRIZES BASES
TÍTULO I
DOS FINS DA EDUCAÇÃO
An. J.o A educaçlo nacional, inspirada nos prindpios de liberdade e
nos ideais de solidariedade humana, tem por fim:
a) a compreendo dos direitos e deveres da pessoa humana e do
cidadão, do Estado, bem como da famflia e demais grupos que compõem a
comunidade;
b) o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem;
c) a unidade nacional e a solidariedade internacional;
d) o preparo do individuo e da sociedade para o domfnio ple~ dos
recursos cientificas e tecnológicos, que lhes permitam utilizar as possibilidades
e vencer as dificuldades do meio.
TÍTULO II
DO DIREITO A EDUCAÇÃO
An. 2. o A educaçlo da prole é direito da famflia e seri dada no lar e na
escola.
Parágrafo único. A famflia cabe escolher, com prioridade, o gênero de
educação que deve dar a seus filhos.
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An. 3.o O direito à eduq.çlo é assegurado a todos:
I - pela obrigação do Poder Público e pela liberdade da iniciativa
panicular de instituir na forma das leis em vigor, escolas de todos os graus;
II- pela obrigação do Estado de fornecer recursos técnicos e financeiros
indispensáveis para que a famflia se desobrigue dos encargos da educação,
quando provada a insufici~ncia de meios, de modo a assegurar iguais
oportunidades a todos.
TITULO III
DA LIBERDADE DO ENSINO
An. 4. 0 É assegurado a todos o direito de transmitir seus conhecimentos, não podendo o Estado favorecer o monopólio do ensino.
An. 5. o É assegurada às escolas públicas e às particulares igualdade de
condições:
a) pela representaÇão adequada das instituições educacionais nos
órgãos de direção do ensino;
b) pelo reconhecimento para todos os fins, dos estudos realizados nos
estabelecimentos particulares, autorizados e reconhecidos.

l

TITULO N
DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO
An. 6. 0 As atribuições da União, em matéria de educação, serão
exercidas pelo Ministério da Educação e Cultura. O ensino militar será
regulado por lei especial.
An. 7.o Ao Ministério da Educaçlo e Cultura incumbe velar pela
observância das leis do ensino e pelo cumprimento das decisões do Conselho
Federal de Educação.
An. 8. 0 O Conselho Federal de Educação será constituido de trinta
membros, nomeados pelo Presidente da República, com mandato de tr~s anos,
podendo ser reconduzidos. A cada unidade da Federação caberá indicar um
rq>resentante, sendo os demais membros de livre escolha do Presidente da
República.
§ 1.° Cada unidade federativa escolherá· o seu representante e o
respectivo suplente, mediante indicaçlo singular ou em lista triplice, do
Conselho Estadual de Educaçlo. O suplente substituirá o titular em seus
impedimentos e a ele sucederá, em caso de vaga,até a terminação do mandato.
§ 2. 0 O Conselho Federal se comporá de três clmaras: uma para o
ensino primário, com oito membros; outra para o ensino médio, com dez
membros, e outra para o ensino superior, com doze membros.
An. 9. 0 Ao Conselho Federal de Educação, além de outras atribuições
conferidas por lei, compete:
a) autorizar o funcionamento e aprovar os estatutos das universidades
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federais e particulares e os regulamentos dos estabelecimentos isolados de
ensino superior, federais e particulares;
b) reconhecer as universidades e estabelecimentos de ensino superior,
federais e particulares;
c) a pronunciar-se sobre os relatórios anuais dos institutos referidos nas
alineas anteriores;
d) resolver sobre a incorporação de escolas ao sistema federal de ensino,
após verificação da existência de recursos orçamentários;
e) regulamentar nos estabelecimentos isolados de ensino superior a
carreira do magistério;
/) indicar disciplinas obrigatórias para os sistemas de ensino médio (art.
33, § 1. 0 ) e estabelecer a duração e o curriculo minimo dos euros de ensino
superior, conforme o disposto no art. 63, II;
g) elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos federais
destinados à educação (art 81) e os quantitativos globais das bolsas de estudos e
dos financiamentos para os diversos graus de ensino, a serem atribui dos a cada
unidade da Federação (art 82, § 2.o);
h) fixar condições para a concessão de financiamento a qualquer
estabelecimento de ensino (art. 83, § J.o);
t) promover sindicâncias, por meio de comissões especiais, em quaisquer estabelecimentos de ensino, sempre que julgar conveniente, tendo em
vista o fiel cumprimento desta le~
;) elaborar seu regimento, a ser aprovado pelo Presidente da República;
~ conhecer dos r~rsos interpostos pelos candidatos ao magistério e
decidi-los;
m) sugerir medidas para organização e funcionamento do sistema
federal de ensino;
n) promover e divulgar estudos sobre os sistemas estaduais de ensino;
o) adotar ou propor as modificações e medidas que julgar convenientes à
expansão e ao aperfeiçoamento do ensino;
p) estimular a assistência social escolar;
q) emitir pareceres sobre assuntos e questões de r,.atureza pedagógica e
educacional, que lhe sejam submetidos pelo Presidente da República ou pelo
Ministro da Educação e Cultura;
r) manter intercãmbio com os Conselhos Estaduais de Educação;
s) publicar, anualmente, estatisticas do ensino e dados complementares.
§ I. 0 As atribuições referidas nas letras a a l terão caráter deliberativo, e
as demais, caráter consultivo.
§ 2. 0 Dependem de homologação do Ministério da Educação e Cultura
os atos compreendidos nas letras a, b, d, e, J, g, h, j e l.
Art 10. A lei estadual organizará Conselhos Estaduais de Educação,
constituidos de membros de livre nomeação do Poder Público e de representantes escolhidos pelos educadores que integrem o ensino público e privado
dos diferentes graus.
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§ 1,o ~uan.to nlo.htm.ver:sidO·OilgBJlizado, em qualquer unidade
feder.uiva, o Conselho Es~ual de. Educação previsto na presente lei, as suas
atribuições serão exercidas, em· carher supletivo, .pelo Conselho Federal de
Educação.
§ 2.o .Na .escolha dos representantes será observado o critério da
proporcionalidade entre. estabelecimentos públicos e privados, assegurada a
representação de professores e de diretores de estabelecimento dentro dos
diferentes graus de ensino.
. TÍTULO V
DOS SISTEMAS DE ENSINO

l

Art. 1 L:A UBilo, :os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus
sistemas de. enaino,. com ob~ia da presente lei.
Art. 12. Os sistemas dcr.•ensino atenderão à variedade dos cursos à
flexibilidade dos.cummlos e à·aniculaçlo dos diversos graus e ramos.
An. IS. A União organizará e manterá o ensino público dos Territórios e
estenderá a ação federal supletiva a todo o Pais, nos estritos limites das
deficiências locais.
An. 14. É da competência: da 'Urúão reconhecer e inspecionar os
estabelecimentos clA.ensino superior, quando não mantidos pelos Estados e
pelo Distrito Federal.
An. 15. É da co:nmetência gos Estados e do Distrito Federal reconhecer
e inspecionar os estabéleêimentos· ae ensino prhnário e médio, quando não
mantidos pela União.
§ I. o Slo condições para o reeonhecimento:
a) idoneidade moral e profissioQal do diretor e do corpo docente;
b) instabtoes sàtislátóitils; ' ;.'
.. .
c) escritbrà.çlo escolar e· arquivo· que assegurem a verificaçlo da
identidade de cada àluno, e da reguláridade e aútenticidade de sua vidaesoolar;
d) observância dos demais preceitos desta lei.
§ 2. o A inspeçlo. dos 'es~eled:nientos particulares se limiwá ao
minimo imprescindivel a assegurai o Cumprimento das exigências legais.
An. 16. O inspetor de ensino, escolhido por concurso público de tftulos
e provas ou por promoção na carreira, deve possuir conhecimentos técnicos e
pedagógicos dénloostradbs, de preferência, nó· ex'el'dcio de funções de magistério, de auxiliar de administração escolar ou na direção de estabelecimento de
ensino.
An. 17. A instituição e o reconhecimento de escolas de grau primário e
médio pelos Estados e pelo Distrito Fedéra.l serlo comunicados ao Ministério
da Educação e Cultura ·para fins de registro.
An. 18. Nos estabelecimentos oficiais de ensino médio e superior será
recusada a matrlcula ao aluno grattiitO reprovado rtíais de uma vez em qualquer
série ou co~junto de disciplinas.
·
·
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An. 19. Não haverá distinção de direitos, para qualquer fim, entre
estudos realizados em estabelecimentos oficiais ou particulares reconhecidos.
An. 20. Na organização do· ensino primãrio e médio, a lei federal ou
estadual atenderã;
a) à diversificação de métodos de ensino e formas-de atividade escolar,
decorrentes de peculiaridades do meio regional e de grupos sociais;
b) ao encorajamento de experiências pedagógicas e didáticas idóneas,
com o fim de aperfeiçoar os processos educativos.
An. 21. O ensino de todos os graus pode ser ministrado em escolas
públicas autónomas, mantidas por fundações, cuja dotaçlo seja feita pelo Poder
Público, ou por este e particulares, ficando o pessoal que nelas servir sujeito
exclusivamente ê\s leis do trabalho.
§ 1.o As escolas públicas autónomas podem cobrar anuidades, ficando
porém, sujeitas é\ prestação de contas e à reaplicaçlo; en\ melhoramentos
escolares, de qualquer saldo verificado no exerdcio.
§ 2. 0 Em caso de extinção da fundação mantenedora de um estabelecimento autónomo, o seu património reverterá ao instituidor, se não se
dispuser de maneira diversa no ato de instituição.
TÍTULO VI
DA EDUCAÇÃO DE GRAU PRIMÁRIO
CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO PRt-PRIMÁRIA
An. 22. A educação pré-primãria destina-se aos menores até sete anos e
será ministrada em escolas maternais ou jardins de infância.
An. 23. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete
anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em
cooperaçlo com os Poderes Públicos, instituições de educaçlo pré-primária.
CAPÍTULO II
DO ENSINO PRIMÁRIO
An. 24. O ensino primãrio tem por fim o desenvolvimento do raciodnio
e das atividades de expressão da criança, e a sua int.egraçlo no meio ftsico e
social.
An. 25. O ensino primãrio será ministrado, no mfnimo, em quatro
anos. Os sistemas de ensino poderão ampliar á sua duração até seis anos,
aperfeiçoando, nos dois últimos, os conhecimentos do aluno e iniciandoo em técnicas da vida prática e de caráter vocacional, adequadas ao sexo e é\
idade.
An. 26. O ensino primário é obrigatório a paqir dos sete anos e só será
dado na lingua nacional. Para os que o iniciarem depois dos quatorze anos
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serão formadas ·classes especiais correspondentes ao seu nfvel de desenvol·
vimento.
Art. 27. Em cada Munidpio será feita, anualmente, a chamada da
população escolar com sete anos de idade, para a matricula na escola primária
Parágrafo único. Nenhum pai de família, ou responsável por criança
em idade escolar, poderá exercer função pública. ou ocupar emprego em
sociedade de economia mista, ou empresa concessionária de serviço público,
sem prova de matricula dessa criança, salvo caso de isenção estabelecida nas leis
de ensino.
Art. 28. As empresas industriais, comerciais e agrlcolas, em que
trabalham mais de 100 pessoas, são obrigadas a manter ensino primário
gratuito para os seus servidores e os filhos destes.
Parágrafo único. Q..uando os operários não residam na proximidade do
local do trabalho, esta obrigação poderá ser substituída por contribuição em
dinheiro ou instituição de bolsas, em beneficio do ensino primário local, na
forma que a lei estadual estabelecer.
Art. 29. Os proprietários rurais, que não puderem manter ~scolas
primárias para as crianças residentes em suas propriedades, deverão promover
a freqüência regular destas às escolas mais próximas e conceder facilidades para
instalação e funcionamento de escolas públicas.
Art. 30. A administração do ensino nos Estados, Distrito Federal e
Territórios promoverá:
a) o levantamento anual do registro das crianças em idade escolar;
h) o incentivo e a fiscalização da freqüência às aulas;
c) a designação dos funcionários responsáveis pelo cumprimento da
obrigatoriedade escolar;
d) a responsabilidade pela inobservância da lei.
TITULO VII
DA EDUCAÇÃO DE GRAU MÉDIO
CAPÍTULO I
DO ENSINO MÉDIO
Art. 31. A educação de grau médio, em prosseguimento à ministrada na
escola primária, destina-se à formação do adolescente.
Art. 32. O ensino médio, ministrado em dois ciclos, o ginasial e o
colegial, se fará nos cursos secundário, técnico e de formação de professores
para o ensino primário e pré-primário.
Art. 33. Em cada ciclo haverá disciplinas e práticas educativas,
obrigatórias e optativas.
·
~ 1. o Ao Conselho Federal de Educaçlo compete indicar, para todos os
sistemas de ensino médio, até cinco disciplinas obrigatórias, cabendo aos
Conselhos Estaduais de Educa~o completar o seu número e relacionar as de

477

caráter optativo que podem ser adoradas pelos estabelecimentos de ensino.
§ 2. o O Conselho Federal e os Conselhos Estaduais, ao relacionarem as
disciplinas obrigatórias na forma do parágrafo anterior, definirão o grau de
desenvolvimento que lhes deve ser atribuído.
An. 34. O curriculo das duas primeiras séries do 1. 0 ciclo será
comum a todos os cursos de ensino médio, no que se refere às matérias
obrigatórias.
An. 35. O ingresso na primeira série do 1. 0 ciclo dos cursos de ensino
médio depende de aprovação em exame de admissão, em que fique demonstrada satisfatória educação primária, e de prova de ter o aluno onze anos
completos, ou a completar no correr do ano letivo.
Parágrafo único. Será facultado o ingresso na 2.a série do 1. 0 ciclo de
qualquer curso de grau médio, mediante exame do programa das disciplinas
obrigatórias da 1.a série, ao aluno que houver concluído a 6.a série primária.
An. 36. Para matrícula na }.a série do ciclo colegial, será exigida
conclusão do ciclo ginasial ou equivalente.
An. 37. Na organização do ensino de grau médio serão observadas as
seguintes normas:
I) perlodo letivo com a duração miníma de duzentos dias de trabalho
escolar efetivo, não incluído o tempo reservado a provas e exames;
II) cumprimento integral dos programas elaborados tendo em vista o
perlodo de trabalho escolar;
III) processo educativo que desenvolva a formação moral e dvica do
educando;
IV) atividades complementares de iniciação artística;
V) instituição da orientação educacional e vocacional em cooperação
com a família;
VI) freqüência obrigatória, só podendo prestar exame final, em
primeira época, o aluno que houver comparecido~ no mínimo, a 75% das aulas
dadas;
VII) expedição de certificados de conclusão de séries e cursos;
VIII) estabelecimento, no mínimo de 24 horas por semana para o
ensino de disciplinas e práticas educativas.
An. 38. A apuração do rendimento escolar fitará a cargo dos estabelecimentos de ensino.

§ 1. 0 Na avaliação do aproveitamento do aluno preponderarão os
resultados alcançados, durante o ano letivo nas atividades escolares, asseguradas ao professor, nos exames e provas, liberdade de formulação de
questões e autoridade de julgamento.

§ 2. 0 Os exames serlo prestados perante comissão, examinadora,
formada de professores do próprio estabelecimento,, e, se este for particular,
sob a fiscalização do inspetor.
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An. 39. Respeitadas as disposições desta lei, caberá a cada estabelecimento de ensino;
a) organizar livremente a disttibuição das disciplinas obrigatórias
fixadas para cada curso, dando especial relevo ao ensino de português;
b) escolher livremente até duas disciplinas optativas para integrar o
currlculo de cada curso;
c) dar aos cursos que funcionarem. à noite, a partir das 18 horas,
estruturação própria, segundo as normas gerais baixadas pelas autoridades de
ensino;
d) adotar curriculos e métodos próprios para a escola experimental,
cujo funcionamento fica sujeito à autorização das autoridades de ensino.
An. 40. Será permitida a transferência de um para outro curso de
ensino médio, mediante adaptação, prevista no sistema de ensino.
An. 41. O diretor da escola deverá ser educador qualificado e ter dado
prova de capacidade pedagógica.
An. 42. Cada estabelecimento de ensino médio disporá, em regimento
interno ou estatutos sobre a sua organização, a constituição dos cursos e o seu
regime administrativo, disciplinar e didático.
CAPÍTULO II
DO ENSINO SECUNDÁRIO

l
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An. 43. O ensino secundário admite variedade de curriculos, segundo
as matérias optativas que forem preferidas pelo estabelecimento.
§ I. 0 O ciclo ginasial terá a duração de 4 anos e o colegial, de três anos.
§ 2. 0 Entre as disciplinas optativas do 1. 0 e 2. o ciclos será inclui da uma
vocacional, dentro das necessidades e possibilidades locais.
Art. 44. No ciclo serão ministradas nove disciplinas~
§ I. 0 Além das práticas educativas, não poderão ser ministradas
menos de 5 nem mais de 7 disciplinas em cada série, das quais uma ou duas,
optativas, serão escolhidas pelo estabelecimento para cada curso.
§ 2. 0 Será obrigatório para as alunas o ensino de formação familiar.
An. 45. O ciclo colegial compreenderá dois perlodos: o primeiro de
duas séries, e o segundo de uma série, denominada pré-universitário, com
currlculo diversificado visando ao preparo dos alunos para os cursos superiores.
§ 1. 0 No primeiro perlodo, além das práticas educativas serão
ensinadas oito disciplinas, no núnimo seis e no máximo.sete em cada série, das
quais, uma ou duas, optativas, serão escolhidas pelo estabelecimento. Deverá
merecer especial atenção o estudo de português, em seus aspectos históricos,
lingüisticos e literários.
§ 2. 0 A série pré-universitária poderá ser ministrada em colégios
universitários (an. .67. § 2. 0 ) e compreenderá, no núnimo, quatro e, no máximo,
seis disciplinas.
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CAPÍTULO III
DO ENSINO TÉCNICO
An. 46. O ensino técnico de grau médio abrange os seguintes cursos:
a) industrial;
b) agrlcola;
c) comercial;
Parágrafo único. Os cursos técnicos de nfvel médio, n1o especificados
nesta lei, serão regulamentados nos diferentes sistemas de ensino.
An. 47. Os cursos industrial, agrlcola e comercial serão ministrados em
dois ciclos: o ginasial, com a duração de quatro anos, e o colegial, de três anos.
§ 1. o As duas últimas séries do 1. 0 ciclo incluirão, além das disciplinas
espedficas de ensino técnico, quatro do curso ginasial secundário, sendo uma
optativa.
§ 2.o O 2.o ciclo incluirá, além das disciplinas especificas do ensino
técnico, cinco do curso colegial secundário, sendo uma optativa.
§ 3. 0 As disciplinas optativas serão de livre escolha do estabelecimento.
An. 48. Os estabelecimentos de ensino industrial poderão, além dos
cursos de que trata o artigo anterior, manter cursos de artesanato e de mestria,
com a duração de quatro anos, divididos em dois periodos iguais, o primeiro
denominado artesanal e o segundo de mestria.
Parágrafo único. Será permitido, em estabelecimentos isolados, o
funcionamento dos cursos de artesanato e de mestria.
An. 49. As empresas industriais e comerciais são obrigadas a ministrar,
isoladamente ou em cooperação, aprendizagem de oficios e técnicas de
trabalho aos menores seus empregados.
§ 1. 0 Os cursos de aprendizagem industrial e comercial terão de uma a
três séries anuais de estudos.
§ 2. 0 Os portadores de carta de oficio ou certificado de conclusão de
curso de aprendizagem poderão matricular-se, mediante exame de habilitação
nos ginásios de ensino técrico, em série adequada ao grau de estudos a que
hajam atingido no curso referido.
CAPÍTlJLO N
DA FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO PAilA O
ENSINO PRIMÁRIO E MÉDIO
An. 50. O ensino normal tem por fim a formação de professores,
orientadores, supervisores e administradores escolares destinados ao ensino
primário, e ~ desenvolvimento dos conhecimentos tknicos relativos à educação da infância.
An. 51. A formação de docentes para o ensino primário se fará:
a) em ginásios normais, de quatro séries anuais, onde além das
disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial será ministrada preparação pedagógica.
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b) em colégios normais, de três séries. anuais, em prosseguimento ao
normal ou secundário ginasial.
Art. 52. Os ginásios normais expedirão o diploma de regente de ensino
primário; os colégios normais; o de professor primãrio.
§ 1. o Os Institutos de Educação, além dos cursos de grau secundário
normais, ministrarão cursos de especialização e aperfeiçoamento abertos aos
graduados. em colégios normais.
§ 2. o Os sistemas de ensino estabelecerão os limites dentre dos quais os
regentes poderão exercer o magistério primário.
§ 8. o A fonnação de professores, orientadores e supervisores para as
escolas rurais primárias poderá ser feita em estabelecimentos especiais que
lhes preservem a sua integração no meio.
Art. 53. Os que se graduarem nos cursos referidos nos arts. 51, 52 e 53,
em estabelecimentos oficiais ou particulares reconhecidos, terão igual direito a
ingresso no magistério primãrio, oficial ou particular, ressalvadas as provas
seletivas que forem de todos exigidas.
Art. 54. A formação de professores para o ensino médio será feita nas
Eaculdades de Filosofia, Ciências e Letras .e a de professores de disciplinas
especificas de ensino médio técnico em Cursos Especiais de Educação Técnica.
Art. ~5. O provimento efetivo em cargo de professor nos estabelecimentos oficiais de ensino:médio se fará por meio de concurso de titulas e
provas, em que só se poderão inscrever os graduados pelas escolas e cursos
referidos no artigo anterior.
Art. 56. O magistério nos estabelecimentos particulares de ensino
médio só poderá ser exercido por professores registrados no órgão competente.

TÍTULO IX
DA EDUCAÇÃO DE GRAU SUPERIOR
CAPÍTULO I
DO ENSINO SUPERIOR
Art. 60. O ensino superior tem por objetivos a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes, e a formação de profissionais cujo preparo
reclame estudos mais avançados que os de grau médio.
Art. 61. O ensino 5U:perior será ministrado em estabelecimentos,
agrupados ou não em universidades, com a cooperação de institutos de
pesquisa e centros de treinamento profissional.
Art. 62. Os diplomas expedidos pelas universidades ou pelos
estabelecimentos isolados de ensino superior serão válidos em todo o território
nacional.
Parágrafo único. Os diplomas que conferem privilégio para o exerdcio
de profissões liberais, ou para a admissão a cargos públicos, ficam sujeitos a
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registro no Ministério da Educação, podendo a lei exigir a prestação de exames
e provas de estágio perante os órgãos de fiscalização 'e disciplina das profissões
respectivas.
An. 63. Nos estabelecjmentos de ensino superior serão observadas,
quanto ao regime didático e escolar, as seguintes normas:
I) Os cursos ministrados no estabelecimento podem ser:
a) de graduação, abenos à matricula de candidatos que hajam
concluído o segundo perlodo do ciclo colegial ou técnico-colegial, ou equivalente, e obtido classificação em concurso de habilitação;
b) de pós-graduação, abenos a matricula de candidatos que hajam
concluído o curso de graduação e obtido o respectivo diploma;
c) de especialização, aperfeiçO'amento e extenslo, abenos ao público ou
a candidatos com a capacitação que vier a ser exigida.
II) O currlculo núnimo e a duração dos cursos que habilitem à
obtenção de diploma capaz de assegurar privilégio para oexerdcio de profissão
liberal ou admissão a cargos públicos, serão fixados pelo Conselho Federal de
Educação. A modificação do currlculo ou da duração de qualquer desses
cursos, em um ou mais estabelecimentos, proposta por alguma universidade,
depende de aprovação prévia do mesmo Conselho, que terá a faculdade de
revogá-la se os resultados obtidos não se mostrarem vantajosos para o ensino.
III) O programa de cada disciplina será organizado pelo respectivo
professor, sob a forma de plano de ensino, observado o calendário escolar, e
aprovado pela congregação do estabelecimento.
IV) ~ !rá observado, em cada estabelecimento, sob as·sanções previstas
nos estatutos e regulamentos respectivos, o calendário escolar aprovado pela
congregação, de modo que sejam efetivamente consagrados ao ensino, no
núnimo, cento e oitenta dias.
V) Será obrigatória, em cada estabelecimento, a freqüência de professores e alunos, bem como a execúção dos programas de ensino:
a) ficará privado do direito de prestar exames o aluno que deixar de
comparecer a um núnimo de aulas e exerdcios previstos no regulamento;
b) o estabelecimento deverá promover, ou qualquer interessado poderá
requerer o afastamento temporário do professor que deixar de comparecer,
sem justificação, a 25% das aulas e exerdcios ou não ministrar pelo menos 3/4
do programa da respectiva cadeira;
c) a reincidência do professor na falta prevista na alinea anterior
imponará, para fins legais em abandono do cargo.
An. 64. O ensino das disciplinas obrigatórias dos cursos de graduação
será ministrado por professor catedrático nomeado por concurso de titulos e
provas, ou transferido de outro estabelecimento, onde tenha sido nomeado
após concurso e equivalente.
§ I. 0 É licito às congregações, tendo em vista o interesse do ensino,
prover temporariamente as cátedras mediante contrato, por tempo limitado.
~ 2. o O ensino das disciplinas facultativas, e das que se ministram nos
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cursos de pós~ graduação, especialização, aperfeiçoamento e extensão, ficará
sempre a cargo de professores contratados por tempo limitado.
§ 3. 0 Não é permitida, no mesmo estabelecimento, aat:umulação,·por
um professor, do ensino de duas ou mais disciplinas, salvo em caso de
substituição temporária, pelo prazo máximo de dois anos, ou de cursos de pósgraduação, especialização, aperfeiçoamento e extensão, sujeitas a rodf.zio de
professores.
§ 4. 0 Os estabelecimentos de ensino superior são obrigados a abrir, de
dois em dois anos pelo menos, concursos para a docência livre das disciplinas
lecionadas por professor catedrático e a assegurar ao docente livre o direito de
reger curso paralelo, equiparado ao de catedrático, substituindo-o em caso de
impedimento ou de vaga, observado o. rodízio anual.
§ 5. 0 As universidades e oseJtabelecimentos.isolados regulamentarão
as funções dos auxiliares de ensino.
§ 6. 0 Os professores e auxiliares de ensino devem ser postos, na medida
das possibilidades do estabelecimento, em regime de tempo integral.
An. 65. O concurso de títulos e provas a que se submeterão os
candidatos à cátedra, nos estabelecimentos de ensino superior, obedecerá às
seguintes normas:
I) idone~dade intelectual comprovada por diploma de curso superior
onde se ensina am~téria em concurso ou pela publicação ou realização de obra,
com ela relacionada, que demonstre, a juizo da Congregação, a plena
capacita~o do candidato;
. II) idoneidade moral, julgada pela Congregação antes de realizadas as
provas;
III) julgamento do concurso por comissão constituída de professores
catedráticos do estabelecimento e, em maioria, por especialistas estranhos ao
corpo docente, eleitos pelo órgão de administração désignado no regulamento
ou nos estatutos;
IV) àpreciação pela comissão julgadora dos dtulos dos cartdidatos e
atribuição de notas que exprimam o seu julgamento comparativo;
V) prestação de provas públi'cas; compreendendo defesa de tese
original, da exclusiva autoria do candidato. e mais duas provas, uma das quais
será didática e a outra poderá ser escrita ou prática, conforme a natureza da
cadeira;
VI) apuração do resultado do concurso mediante maioria de indicações
aprovaçio pela Congregação desse resultado, com recurso de
obtidas,
nulidade para o Conselho Universitário, ou, em se tratando de estabelecimento
isolado; para o Conselho Estadual ou Federal de Educação;
VII) limitação do resultado do concurso à seleçio do candidato para a
vaga existente, não se verificando em relação aos demais qualquer outorga de
título ou de grau de aprovação.
§ I. o Verificando-se vaga de professor catedrático, ou criaçio de nova
cadeira, a Congregação abrirá concurso de dtulos e provas ou proverá a cadeira,
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por praio nlo superior a três anos, mediante contrato. O concurso será aberto
por edital pelo prazo mfnimo de um ano, podendo, nos primeiros trinta dias,
qualquer professor catedrático da mesma disciplina em outro estabelecimento
candidatar-se à transfe~cia mediante simples concurso de dtulos.
~ 2. 0 O concurso de dtulos para transferência. de professores será
julgado por comissão constitufda na forma da alinea III, reabrindo-se o prazo
do edital se a comissão opinar contra a transferência, ou se o seu parecer
·
·
favorável não for aprovado pela Congregação.
~ 3. 0 As congregações que não disponham de professores catedráticos
em número suficiente para praticar os atos regimentais relativos aos concursos
serão integradas, para esse fim, por catedráticos de outras escolas, eleitos pelo
Conselho Universitário, ou, em se tratando de estabelecimento isolado, pelo
Conselho Federal ou Estadual de Educação.
An. 66. Nenhuma faculdade de filosofia, ciências e letras funcionará
inicialmente com menos de quatro de seus cursos de bacharelado, abrangendo
obrigatoriamente as seções de filosofia, ciências e letras.
CAPÍTULO H
DAS UNNERSIDADES
An. 67. As universidades se constituem pela reunião, sob administração
comum, de cinco ou mais estabelecimentos de ensino superior, um dos quais
deve ser uma faculdade de filosofia
§ 1. o Além dos estabelecimentos de ensino superior, integram-se na
universidade institutos de pesquisa e centros de aplicação e treinamento
profissional.
§ 2. o A universidade pode instituir colégios universitários destinados a
ministrar o ensino do segundo periodo do curso col~al. Do mesmo modo
pode instituir colégios técnicos universitários quando nela exista curso superior
em que sejam desenvolvidos os mesmos estudos. Nos concursos de habilitação
não se fará qualquer distinção entre os candidatos que os tenham cursado e os
que provenham de outros estabelecimentos de ensino médio.
§ 3. o O ensino nas universidades é ministrado nos estabelecimentos e
nos órgãos complementares, podendo o aluno insc.-ever-se em disciplinas
lecionadas em cursos diversos, se houver compatibilidade de horários e não se
verificar inconveniente didático, a juizo da autoridade escolar.
Ao Conselho Universitário compete estabelecer as condições de
equivalência entre os estudos feitos nos diferentes cursos.
An. 68. As universidades gozarão de autonomia didática, administrativa e financeira
§ 1. o A autonomia didática consiste na faculdade:
a) de criar e organizar cursos, fixando os respectivos curriculos;
b) de estabelecer o regime didático e escolar dos diferentes cursos, sem
outras limitações a nlo ser as constantes da presente lei.
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§ 2. o A cautonomia administratiw cGiísiste na faculdade:
a) de elahotàr e "refonnar, com a aprovaçlo do: Conselho Federal ou
Estadual de Educilçlo, os prôprios'~H~ os ~ntos.>dos estabelecimentos de ensino;
·
·
· ·
' b) de iRditar o reitor, medianté eleição singular ou listá triplice, para
aproVa'çlo ou escelha pelo gowmo nas universidades aficim e pelo instituidor
ou Conselho de-Cútadores, nas particulares;
c) de contratar professores e auxiliares de ensino, e nomear catedrático,
ou indicar, para nomeação pelo governo, nas universidades oficiais, o candidato aprovado em concurso de dtulos e provas;
d) de admitir e demitir quaisquer empregados, dentro de suas dotações
orçamentárias ou recursos financeiros.
§ 3.o A auténomia financeira consiste na faculdade:
a) de administrar o seu patrimônio e dele dispor, na forma prevista no
ato de constituição, ou nas leis federais e estaduais aplicáveis; b) de aceitar· subvenções, doações,· heranças~ legados;
c) de organizar e· executar o orçamento anual de sua receita e despesa;
devendo os responsáveis pela aplicaçlo de recursos prestar contas anuais.' )
·Art. 69~ As· universidades oficiais· serão constituidas sob a forma de
autarquias ou fundações; as universidades particulares, sob a de funda,çõ~s ou
associações.
A inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas jurldicas
será precedida de autorização por decreto do Governo Federal e Estadual.
Art 70. Sem prejuizo das situa;çf)esjuridicas já constituidas, os recursos
orçamentários que. a Unilo, os Estados e os ~unidpios consagrarem à
manutenção das respectivas universidades terão a fonita de dotações globais,
fazendo-se no orçamento da universidade a especificação e a aplicação.
Art. 71. o ensin~-público superior, tanto nas universidades como nos
estabelecimentos isolados, .. sefá:. gratuito pára quantos. provarem falta Oú
insuficiência de recursos (art 168, 11; da Constituição). A gratuidade sera
concedida mediante bolsas de estudo correspondentes ao custo efetivo do
ensino, de acordo coin a estimativa 're~ultante d9 orçamento ém vigor. · · '
Art 72. O Con5elho Federàt d~ Educação, após i~quérito administrativo, poderá suspénd~, por tempo çletermiiiado a àutonomia de qualquer
universidade, oficial ou paniculà.r, por motivo de infring~ncia desta lei ou dos
próprios estatutos, chamando a si as atribuições do Conselho Universitário e
nomeandb um reitor pro tempore.
·
CAPÍTULO III
DOS ESTABELECIMENTOS.ISOLADOS'DE ENSINO SUPtiUOR
Art 73. os· estabelecimentos 'isolados oficiais se eonstituirlo sob a
forma de autarquias ou de fundações; os particulares, de fundações ou
associações. '
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An. 74. Os estabelecimentos isolados constityidos sob a forma de
fundações terão um Conselho de Curadores, cpm as funções de aprovar o
orçamento anual, fiscalizar a sua execução e autorizar os atos do diretor que
ultrapassem os limites da simples gestão.
An. 75. A competência do Conselho Universitário em grau de recurso,
no caso de estabelecimentos isolados, estaduais ou muniçipais, será exercida
pelos Conselhos Estaduais de Educação e no caso de estabelecimentos federais,
ou particulares, pelo Conselho Federal de Educação.

TÍTULO XI
DA ASSISTÍ.NCIA SOCIAL ESCOLAR
An. 78. Aos sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal
incumbe, técnica e administrativamente, orientar, fiscalizar e estimular os
serviços relativos à assistência social aos alunos. Nos Territórios essa incumbência toca ao sistema federal de ensino.
An. 79. A assistência social escolar será prestada nas escolas, sob a
orientação dos respectivos diretores, através de serviço que atenda ao tratamento dos casos individuais, à aplicação de técnicas de grupo e à organização
social da comunidade.
TÍTULO XII
DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO
An. 80. Anualmente, a União aplicará não menos de dez por cento, e os
Estados, o Distrito Federal e os Munidpios, não menos de vinte por cento, das
respectivas receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 1. o Com nove décimos dos recursos federais destinados à educação,
serão constituidos em parcelas iguais o Fundo Nacional do Ensino Primário, o
Fundo Nacional do Ensino Médio e o Fundo Nacional do Ensino Superior. O
Conselho Federal de Educação elaborará, para execução em prazo determinado, o Plano de Educação referente a cada Fundo.
§ 2. 0 Os Estados, o Distrito Federal e os Munidpios, que deixarem de
aplicar a percentagem prevista na Constituição Federal para a manutenção e
desenvolvimento do ensino, não poderão solicitar auxilio da União para esse
fim.
An. 81. A aplicação dos recursos destinados à educação, pela União,
pelos Estados, Distrito Federal e Munidpios, obedecerá aos planos estabelecidos pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Estaduais de Educação, de
modo a assegurar:
1. 0 o acesso à escola do maior número possível de educandos;
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2. Q a melhoria progressiva do ensino e o aperfeiçoamento dos serviços
de educação;
g,o o·desenvolvimento do ensino técnico-cientifico;
4. 0 o desenvolvimento das ciências, letras e artes, através das universidades, estat>p~çimentos iso~os de ensino superior e instituições culturais.
§ 1. 0 São consideradas. despesas com o ensino:
a) as de manutenção e expansão do ensino oficial de todos os graus e a
ajuda a esiabélecimentqs particulares de educaçio;
b) as de concessãô de bolsas de estudos;
c)· as de aperfeiçoamento de professores, incentivo à pesquisa, e reunião
de congressos no âmbito de ensino;
d) as de administraçlo federal, estadual ou municipal de ensino,
inclusive as que se relacionem com atividades extra-escolares de finalidade
educativa imediata.
§ 2. 0 Não são consideradas despesas com o ensino:
a) as de assistência social e hospitalar, mesmo. quando ligadas ao ensino;
b) as realizadas por conta das verbas previstas nos arts. 199, da
Constituição Federal e 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
c) os àuxflios e subvenções pa:ra fins assistenciais e culturais (Lei n.o
1.4'93 de 13-12~ 1951 ).
·
·
Art. 82. A União proporcionará recursos a educandos que demonstrem
necessidade e aptidão para estudos, sob duas modalidades:
a) bolsas gratuitas para custeio total ou parcial dos estudos;
b) fin41J1ciamento para reembolso dentro de prazo variável, nunca
superior a quinze anos.
§ 1. 0 Os recursos concedidos, sob a forma de bolsas, a um candidato,
podem ser por ele aplicados em estabelecimentos de ensino de sua livre
escolha
§ 2. 0 O Cónselho Federal de Educação determinará os quantitativos
globais das bolsas de estudos e financiamento para os diversos graus de ensino,
que atribuirá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios.
§ 3. 0 Os Conselhos Estaduais de Educação, tendo em vista esses
recursos.e os estaduais:
a) fixarão o número e os valores das bolsas de acordo com o custo
médio do ensino nos Munidpios e com o grau de escassez do ensino oficial em
relação à popul.ação em idade .escolar;
b) . Qrganizarãp as pre>vas de capacidade. a serem prestadas pelos
candidatos, sob condições de autenticidade e imparcialidade, que assegurem
oportunidade~ iguais para todos;
· c) estabelecerão as tondi~ões de renovação anual das bois~ de acordo
com o aproveirilmento escolar demonstrado pelos bolsistas.
§ 4.o As bolsas aos alunos do curso primário serão concedidas sem
caráter compttitivo, quando, porfalta de vagas, não puderem ser matriculados
nos estabelecimentos oficiais.
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§ 5. 0 Não se inclui nas bolsas de que trata o presente artigo o auxílio que
o Poder Público concede a educandos, sob a forma de alimentação,· material
escolar, vestuário, transporte, assistência médica ou dentária, o qual será obj eto
de normas especiais.
An. 83. A União dispensará a sua cooperaÇão fimiitteira ao ensino
público, estadual e municipal e ao ensino particular:
a) sob a forma de subvenção para c,ons~ção e equipamento de
estabelecimentos de ensino mantidos pelos Estac\Os, Miinidpios e pela iniciativa panicular, desde que esta não tenha fins lucrativos e aplique todas as suas
rendas no País em beneficio 4a educaçã.o;
b) sob .a fonna de assistência técnica, visando ao aperfeiçoamento do
magistério, à pesquisa pedagógica e à reunião periódica de congressos e
seminários no âmbito do ensino;
c) sob a forma de financiamento a estabelecimentos mantidos pelos
Estados, Munidpios ou particulares, para a compra, construção ou reforma de
prédios escolares e respectivas instalações e equipamentos.

§ 1. o São condições para a concessão de financiamento a qualquer
estabelecimento de ensino, além de outras, que veriham a ser fixadas pelo
Conselho Federal de Educação:
a) a idoneidade moral e pedagógica das pessoas ou entidades responsáveis pelos estabelecimentos para que é feita a solicitação· de crédito;
b) a existência de escrita contábil fidedigna e a demonstração da
possibilidade de liquidação do empréstimo com receitas próprias do estabel~
cimento ou do mutuário, no prazo contratual;
c) a vincUlação ao serviço de juros e amortização do empréstimo de uma
pane suficiente das receitas do estabelecimento, ou a instituição de garantias
reais adequadas, tendo por objeto outras receitas do 111utuário ou bens cuja
penhora não prejudique direta ou indiretamente o funcionamento do estab~
lecimento de ensino;

d) o funcionamento regular do estabelecimento com observância das
leis do ensino.
An. 84. O Conselho Federal de Educação e os Conselhos Estaduais de
Educação, na esfera de suas respectivas compet~cias, envidado esforços para
melhorar a qualidade e elevar os lndices de produtividade do ensino em relação
ao seu custo:
a) publicando anualmente as estatlsticas do ensino e dados compl~
mentares, de modo a orientar a elaboração dos planos de apli~ de recursos
para o ano subseqüente;
b) estudando a composição de custos de entino público e propondo
medidas adequadas para ajustá-lo ao melhor nlvel de produtividade.
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An. 85. O ensino religioso_ constitui diS:Ciplina dos horãrios das escolas
ofici., é qe matricula,~tativa e será ministl'll.do de ~rdo com .a confissão
r~igjosa do élluno, manifestada por ele,. se for çapaz, ou.pelo seu represenWlte
legal ou. respon~veL .
S 1.0 A formação de classe .pafa.cQ ensino religioso in.depencle. do
número mfnimo de alunos.
. ·§ 2. ó O, ~~tro. dos professores. de ensino religioso será realizado
perante a autoridade. reijgiosa respectiva.
An· 86 •. Q .J4i.ni$ttrlo da ,EducaçJo e Cultura ~- enquantO
necessário, o registro de professores habilitados para o exerdcio do magistério
de grau médio.
An. 8 7• .Aos maiores de dezesseis anos será permitida a obtenÇio de
certificad~ de conduslo do cuno ginasial, mediante a ~stação de exames de
madureza em dois anos, após estudos 'realizados sem obserrinci.a do regime
escolar. Nas mesmas condições permitil""se-á a obtençlo do certificado de
conclusão de ,amo colegial aos maiores de detenove anos.
Ait. 88. Será permitida ·a transferência de alunos de um para outro
estabelecimento de :ensino, inclusive de eséolà: de pafs es~i'o, feitas as
necessirias ada~s de acordo com o que dispuserem; em relaÇio ao ensino
médio, os diversos· sist~ de ensino, e ém ·relaçlo · ao ensino s"perior, os
Conselhos Uiliveriítirios, ou o 'Conselho tederal ou Es~ual, confonne se
trate de· universidades oli de estabelecimentos isalados~
An. 89. 'o Ministro da Educaçlo e Cultura, o~vido o Cons~o Fedçral
de Educação, deci<!i~, ~ questões s~scitadas pela. t(ansição entre o regime
~scolar atê ~ril Vigente e o instituf~Q por esta lei, baixan,do, para isto, as
instruções 'que se to~ neces~
'
'
' An. 90. Os diplpmas de curÍO superior,- para que produzam efeitos
legais~ ·*erao previàin~~ 'registrados e~ 6Ijlós do Ministério da Educaçlo e
CUltu~ enqúantti riio for tegUfada em lei própria a disposição do·an.'5. ~. item
XV, letra p da Constituição.
·
Án. 91. Os diplomas e certificados estrangeiros deperiderlo de revalidaçlo, salvo conVhilos cúltUrais l:elebràdos com pafses estrangeiros.
Ait. 92'.1:Será' permitida a· oí-ganiZaçlo de eicolas 6Cp~entais
primárias ou medias, com cumcuios e métodos próprios, dependendo o seu
funcionamento, para fins de· validade Íepl. da· iwtorizaçio do Consdho
Estadual de EduéàÇio. ·
··
·
An. 98. Os Poderes Públicos instituiria e ampararia serviços e
entidades, q'Ue mantenham, Da zOna rural, escolas OU centros de educação, que
favoreçam a integraçlo do homem no meio e o encaminhem a atividades
profissionais reclamadas pela diversidade das vocações individuais.
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An. 94. Os sistemas de ensino de aprendizagem industriai e comercial,
administrados pelas entidades industriais e comerciais, nos termos da legislação
vigente, serão submetidos aos Conselhos Estaduais de Educação e os dos
Territórios ao Conselho Federal de Educação.
Parágrafo único. Anualmente, as entidades responsáveis pelo ensino de
aprendizagem industrial e comercial apresentarão ao Conselho Estadual
competente e ao Conselho Federal de Educação no caso dos Territórios, o
relatório de suas atividades, acompanhado de sua prestação de contas.
An. 95. O Poder Público estimulará a colaboração popular em favor
das fundações e instituições culturais e educacionais de qualquer esp~cie, grau
ou nfvel, sem finalidades lucrativas. Aos contribuintes do imposto de renda é
facultada a dedqção dos au:x:flios ou doações comprovadamente feitos a tais
entidades.
An. 96. O Poder Público cooperará com as empresas e entidades
privadas para o desenvolvimcmto do ensino técnico e ciendfico.
An. 97. Enquanto os Estados e o Distrito Federal nlo organizarem o
ensino médio de acordo com esta lei, as respectivas escolas continuarão
subordinadas à fiscalização federal.
An. 98. As universidades e os estabelecimentos isolados de ensino
superior deverão adaptar seus estatutos, ou regimentos, às normas da presente
lei, dentro de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua publicação.
An. 99. A transferência do instituto de ensino s~perior,de um para
outro mantenedor, quando o patrimônio houver. sido constitufdo no todo ou
em parte de auxilias do Poder Público, só se efetivará depois de aprovado pelo
Ministro da Educação e Cultura, ouvido o Conselho Federal de Educação.
An. I 00. A escola deve estimular a formaçlo de associações de pais e
professores.
An. I OI. Enquanto não houver número .·suficiente de professores
primários formados pelas escolas normais ou pelos' institutos de educação e
sempre que se registre esta falta, a habilitaçlo ao exerdcio do magístério se fará
por meio de exame de suficiência realizado em escola normal ou instituto de
educação, particular ou oficial, para tanto credenciado pelQ Conselho Estadual
de Educação.
An. I 02. Enquanto não houver número bastante de professores licenciados em faculdades. de filosofia, . e sempre
se' registre
essa falta, a
'
- d
.
.
habilitação a exerdcio do magistério se fará por meio de ~de suficiência,
realizado em faculdades de filosofia, particular~ ou oficiais, para tanto
.
credenciadas pelo Coiiselho Federal de Ed~ca.Çáo. · .
An. I 03. Estalei entrartá em vigor noano seg\.lin~ao de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
.·
Sala "Càtlos Peixoto F"dho'', em 29 de setembro del959.

que'
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IV- MUDANÇA DA CAPITAL

ESTRUTURA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL
'·

San Tiago DantaJ defende, como Iider do BltJCO Parl4mmtar PTBIPR, a
necessidade de emenda constitucional sobre a Organização do futuro Distrito FederaL

Sessão de 25 de fevereiro de 1960

O SR. SAN TIAGO·DANTAS- Sr. Presidente, (Comoliderde Bloco Parlamentar.) desejo. apenas fazer uma declaração sobre a mesma matéria que
acabou de ser versada, da tribuna, pelo nobre Lider da UDN. Desde a sessão de
anteontem, vêm os partidos que integraiÍl a Maioria parlamentar estudando
também a possibilidade de ser encaminhada uma emenda constitucional que
modifique o art 26 da Constituição Federal, o qual dá estrutura juridica ao
Distrito FederaL
Vem orientando esses estudos o pensamento de que a Capital Federal
deve ser governada pela União, a· exemplo do que sucede nos mais ti picos
regimes federativos deste hemisfério. Tanto nos Estados Unidos, como no
México e na Argentina, a Capital Federal é governada pela União. A função
executiva pertence ao Presidente da República, que a exerce através de um
delegado seu, \.:omo é· o Prefeito da Capital Federal entn: nós; e a função
legislativa pertence ao Congresso Nacional, que pode exercê-la através das duas
Casas, ou através apenas de uma delas. A emenda constitucional em estudo já
conta com a assinatura dos eminentes Lideres da Maioria e do Bloco
Parlamentar PTB· PR, que consagra este prindpio, estabelecendo que a função
executiva no futuro Distrito Federal deve ser desempenhada por um prefeito de
nomeação do Presidente da República, com a prévia aceitação da escolha pelo
Senado Federal, e que a função legi.tiva deve caber a uma comissão
permanente do Senado Federal. Os atos emanados dessa comissão permanente, que têm força de lei para a Capital Federal, ficam sujeitos ao veto do
Prefeito da Capital, e a revisão desse veto fica na competência do Plenário
do Senado.
Dentro deste pensamento que, creio eu, coincide, em suas linhas
gerais, com a declara.çlo que acabou de ser feita pelo nobre Lfder da Oposição,
julgamos que a Câmara possa unir-se, num esforço conjunto de todas as suas
bancadas, de todas as correntes parlamentares que dentro dela se acham
representadas, para resolver, dentro da premência de tempo que temos diante
de nós, esse magno problema da nacionalidade. ·No momento em que
lançamos materialmente uma nova Capital, no momento em que, graças ao
esforço de todo o Pais, erguemos uma nova sede de Governo, é justo que,
também do ponto de vista constitucional, façamos obra nova, adequada às
condições em que se exercerá o Poder federal na nova Capital, e que o Distrito
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·Federal de Brasilia responda fielmente à idéia de uma Capital Federal que
devemos ter no regime federativo, principalmente quando ela surge de novo, não
como uma antiga e populosa comunidade, cheia de problemas locais, cheia de
ideais próprios que exigem soluções também próprias, mas como uma capital
formada pela vontade de toda a Nação e que pela vontade de toda a Nação deve
ser governada.
Dentro desta idéia, estão os partidos que integram a Maioria dispostos a
colaborar para que se materialize. uma emenda constitucional capaz de
constituir realmente um espelho da vontade de todo o Pais.

O Sr. Sérgio Magalhães- Permita V. Ex. a acrescentar que não podemos
deixar de ligar também a organização juridica, constitucional ou administrativa
do atual Distrito Federal às medidas futuras a respeito de Brasilia. Creio que
deveremos formar um só bloco para aprovação simuld.nea dessas medidas. Por
que organizar um novo Distrito Federal, sem tomar as medidas necessárias ao
funcionamento da vida administrativa do atual Distrito Federal, sem aprovação
desta Casa?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Dou, Sr. Presidente, todo acatamento
às ponderações feitas pelo nobre Deputado Sérgio Magalhães, mas peço licença
para acrescentar que existem, no caso, dois problemas. Em primeiro lugar, em
relação ao futuro Distrito Federal, o esforço conjunto ao qual fiz alusão
anteriormente é para que consagremos, numa emenda constitucional, inovações que poderiam melhorar sensivelmente a regulamentação constitucional da
Capital Federal.
No tocante ao atual Distrito Federal que se converterá em Estado da
Guanabara, seria também de todo interesse pudéssemos introduzir aperfeiçoamentos pela via da emenda constitucional, mas se isso não acontecer, se as
correntes de opinião representadas nesta Casa não se puderem unir em torno
de uma emenda constitucional, ou não a julg1lfem necessária, então a posição
em que se colocou há poucos dias a Comissão de Constituição e Justiça é a mais
construtiva, é aquela que responde de maneira mais perfeita ao interesse do
Pais, disciplinando, através de uma lei ordinária que não fira os prindpios da
Constituição, matéria de magna importância: a transição do atual Distrito
Federal para o Estado da Guanabara.
Não é certo, Sr. Presidente, que, para disciplinarmos o assunto,
precisemos tocar na Constituição, e, se for necessário fazê-lo, será para
introduzirmos inovaçõe~ que julguemos úteis e convenientes, que encerrem, a
nosso ver, um sentido de melhoria, mas, mesmo sem emenda constitucional,
mesmo dentro das normas que se acham na Constituição, podemos, por meio
de projeto de lei ordinária, resolver com tranqüilidade, com ordem e com plena
satisfação todos os direitos adquiridos, os magnos problemas dessa transição.
O projeto aprovado na Comissão de Constituição e justiça deita suas
raizes em trabalhos dos nossos ilustres colegas Deputado Emival Caiado,
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Deputado Eloy Dutta e Deputado Jolo Machadb, e que teve a cooperação
brilhante do Deputado Nelson Carneiro. Mereceu ele aprovaçlo unlnime da
Comisslo de justiça, ·onde se acham representadas todas as correntes parti.:
dárias da Casa.
Acredito que essa proposição, pelas facilidades de sua tramitaçlo, n1o
constituir! problema t1o smo, n1o exigiri. mobilização de esforços da mesma
ordem de grandeza da emenda constitucional que estamos propondo com
relaçlo ao futuro Distrito Federal.

O Sr. Menezes CUrtes- Permita-me. Naturalmente achamos que esses vários
pontos poderlo ser resolvidos através de lei ordinúia, no caso com aquelas
caracterfsticas de lei complementar.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Perfeitamente.

i

O Sr. Menezes CIJrtes - Mas pedia vblia a V. Ex.• para lembrar que h!
declarações, nesta votaçlo unlnime, na Comisslo de Constituição e Justiça, em
que ilustres DeputadoS, componentes daquela Comisslo, ressalvaram a
possibilidade de reexaminarem o aspecto da constitucionalidade das diferentes
disposições. H! pontos que ainda nlo foram debatidos nesta Casa e que vlo,
possivelmente, suscitar grandes dúvidas, porque remontam elas ao ano de
1956, quando o assunto começou a ser discutido nesta Câmara e no Senado.V.
Ex.• mesmo, numa declaraçio feita fora da sesslo, havia-me dito que seria
muito mais tranqüila a solução através de emenda constitucional. Todos
reconhecemos que, tendo V. Ex.• adorado, no referente à. transferência dos
serviços federais, de natureza local, aqueles mesmos critêrios que tivemos
oportunidade de oferecer na Emenda n. 0 6 e n1o tivesse sido escolhido esse
caminho, muito maiores seriam as dificuldades de obter-se solução por meio de
lei ordin!ria, porque dificuldades haver!, mas naturalmente reduzidas no vulto
da reivindicação. Nlo poderemos, porém, de fomiaalguma, desconhecer o que
ainda haver!, por af, a respeito do mandato dos Vereadores assegurado pela
Emenda Constitucional n.o 21 de 1956. Assim, estou inteiramente de acordo
com o nobre colega Sérgio Magalhles, quando reivindica para a tranqüilidade
do nascimento do Estado da Guanabara a necessidade de se adotar o mesmo
critmo erp relaçlo à. organizaçlo do Distrito Federàl do Planalto Central.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Concluindo as minhas declarações,
Sr. Presidente, quero dizer que, a meu ver, h! dois pontos dos quais nlo nos
podemos afastar. Primeiro: é ceno que, quer em relaçlo ao Estado da
Guanabara, quer em relaçlo ao futuro Distrito Federal, o Congresso pode
emendar a Constituição. Emendando-a, pode fazer obra feliz; pode melhorar
as instituições, aperfeiço•·las. Entretanto, se a emenda constitucional nlo for
feita, se as correntes panid!rias aqui representadas não se unirem para a sua
votação, nem o Estado da Guanabara deixar! de ter a sua Constituição regulada
515

validamente em lei ordinária e a sua transição para os poderesautônomos locais
devidamente regulamentada, nem o futuro Distrito Federal deixará de ter a sua
Lei Orgânica. O único problema é que, no tocaqte ao futuro Distrito Federal,
estaremos, então, perfllhando certas caracterlsticas que, talvez, o legislador
constituinte só tivesse tido em mira por pensar que a Capital era no Rio de
Janeiro, isto é, numa cidade que representa uma comunidade densa, carregada
de problemas locais, carregada de vida própria, enquanto a nova Capital da
República se apresenta em condições completamente diversas e quase como
um reflexo apenas da organização federal.
Por isso, no tocante ao futuro Distrito Federal, a emenda constitucional
viria escoimar sua organização futura de certas caracterlsticas que inevitavelmente teremos de transplantar para lá, se não existir a emenda constitucional.
No tocante ao Estado da Guanabara, não, porque as caracterlsticas de
organização desse Estado serão dadas pela sua própria Assembléia Constituinte. O problema será apenas de transição; e, para esse problema de transição,
há solução constitucional na lei ordinária, porque não existe nenhum problema, na vida social ou politica de um povo, que não possa ser resolvido dentro
da sua Constituição; nada existe, na vida de um pais, que seja constitucionalmente insolúveL A solução pode ser socialmente melhor ou pior, politicamente mais feliz ou mais infeliz. Mas a Constituição preenche todo o espaço
politico da Nação.
O Sr. José Sarrtey- Sr. Deputado, em que pese à autoridade de V. Ex. a, de
eminente constitucionalista, realmente V. Ex. a coloca o problema jurldico da
organização da nova Capital num dilema meramente politico. Se o consenso
das correntes que compõem esta Casa acordarem que deve ser uma lei
ordinária, seja. Se o consenso das correntes politicas que compõem esta Casa
acordarem numa emenda constitucional, seja.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - V. Ex. a não compreendeu, então, o
meu pensamento. Se V. Ex. a me permite, para que seu aparte, que estou certo V.
Ex. a deseja seja o mais construtivo, possa alcançar seu alvo, peço licença para
corrigir. A única coisa para a qual se torna necessário o consenso das correntes
politicas é a emenda constitucional; esta, no regime que praticamos, de
reforma da Constituição, só é exeqüfvel com um entendimento das correntes
politicas. Por conseguinte, para emendar a Constituição, precisamos desse
consenso.
E não é como constitucionalista que falo, qualidade que V. Ex. a teve a
generosidade de me atribuir. É uma noção que todos temos e que todos
conhecemos praticamente. A Constituição se reforma com um entendimento
das correntes politicas. Se o entendimento das correntes politicas não for
possfvei, então a lei ordinária independe desse consenso, porque ela depende
apenas das normas de trabalho da Câmara para toda a legislação que ela realize.
O Sr. José Sarrtey- Muito obrigado pelo esclarecimento de V. Ex. a, o qual
vem robustecer, no meu espfrito, a divergência fundamental que apreendi do
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aparte de V.· Ex.• Não compreendo como uma necessidade juridica, que
representa a organização da nova Capital unioamen~ mm uma refcmna
constintcional, possa merecer uma alternativa do consenso das· COITernes
panidárias. Não reconheço- e V. EX.& há de me permitir a liberdade de assim
pensar - que se possa fazer a mudança da Capital, que se possa esti"ilturat
juridicamente com os fundamentos da nosta·Carta Magna o novp Distrito
Federal, e não.com uma reforma constitucional.
Portanto, fica exchúda de inicio aquela alternativa que V. Ex.• subnrete
à· Câmara, da maioria parlamentar, ou ·seja, de uma lei ordinâria, votada de
acordo com os trimites desta Casa Em verdade, o Congresso se depara. neste
instante, com um lapso do Governo, como das .forças que estio fazendo a
mudança da Capital e que programaram aquele calendário Cirilo Júnior, cujo
descaso chegou a lenra Nação, o Congresso, o regime constitucional brasileiro
a esta expectativa de caos, de tal modo que, a dois meses da•mudançada Capital;
vemos todos nós, com tristeza, que não temos até hoje aquele lastro juridico
que os permitiria marchar para o Planalto Central com o senso e consciência da
instituição juridica da nova Capital. Acredito - e nisto vai a dose maior de
sinceridade com que temos contribufdo, nós, os-mudancistas, des-de o primeiro
dia para a mudança da Capital- que este é um pass-o decisivo paraa.transfel'ência.
Não compreendemos como mudar a Capital do Brasil, como estabelecer nossa
grandeza, no aço, no cimento, nos empreendimentos que no Planalto Central
levantam o gênio brasileiro, sem que antes ali se alicerce aquilo· que é, para o
povo, sustentáculo da nossa vida, ou seja, a instituição juridica do poder. Dai
entendermos não deva a Maioria encaFar a estruturação jurldica da nova
Capital em termos de dilema, cotno V. Ex.• propõe, Só há um modo de, correta
e honestamente, mudar a Capital: dafPlhe estruturação jurldica e reformando a
Constituição. Para isso, necessário se torna, da pane da-Maioria e da Oposição,
um sentido de grandeza do momento que vive este 'paií, .colocar de lado as
questiúnculas politicas e aquele$ pruridos da estabilização que o General
Mourão deseja para este pais. Todos, hoje, .devemos penSar no, futuro, na
história e na magnitude desta nação. Q.ueremos' que a Maioria também
compreenda o gesto de grandeza de todos nós, da Oposição, que nos reunimos,
antecipando-nos mesmo à Maioria, para entregar ao Governo uma fórmula
juridica pela qual a mudança da Capital areja 1 altura da nossa democracia e da
posição que, no momento, desfrutàmos perante o mundo. O que a Oposiçlé
espera, o que toda a Nação espera é que a Maioria tatlia, neste instante, unt
gesto de compreensão. Façamos a reforma que a Constituiçlo exige para levar a
Capital para o Planalto Central, mas, ao lado da grandeza arquitetônica, n1o
nos esqueçamos da grandeza juridica, a fim de que, no futuro, saibam os
noss-os seguidores que estivemos 1 altura do momento atual. (Palmas.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, como nlo acredito
deseje o DeputadoJosé Sarney confundir as minhas palavras, pens-o que nlo fui
suficientemente claro naquilo que declarei momentos antes.
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A situação i! simples, Sr. Presidente, e de tal maneira óbvia que não
compona tergiversações. Estamos diante de uma Constituição. Temos uma lei
escrita e dentro desta lei escrita temos dois atos a praticar: o primeiro é a
instalação de uma nova Capital; o segundo é a transição da Capital antiga a
Estado da Guanabara.
Q.ualquer desses dois atos pode ser praticado através de lei ordinária,
sem reforma constitucional. Nlo há dentro de um pais constitucionalmente
organizado atos de governo impossiveis ou necessariamente inconstitucionais.
Para dizermos que um ato qualquer precisaria, para ser praticado, de
uma reforma constitucional, isto equivaleria a negar uma caracterlstica da
ordem jurldica, da ordem de um Estado constitucionalmente organizado.
O Governo da República, através de duas mensagens legislativas que já
se encontram nesta Casa, .propôs, por meio de lei ordinária, a organização do
futuro Distrito Federal.
O Sr. Menezes Côrtes - Permite-me V. Ex.• um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Peço licença para chegar ao fim, para
mais uma vez não incorrer no pecado da falta de clareza.
A primeira mensagem diz respeito à organização judiciária do futuro
Distrito Federal A segunda mensagem diz respeito à sua organização administrativa. São projetos de lei ordinária ainda não examinados pela Comissão de
Justiça; por conseguinte, não me atrevo a opinar desde já sobre a sua
constitucionalidade. Uma coisa, porém, é certa: ao propor a organização
administrativa do futuro Distrito Federal, a mensagem do Executivo tem
necessidade de se reportar ao que hoje diz o art. 26 da Constituição. Prevê, pois,
um Prefeito, uma Clmara de Vereadores e outras caracterlsticas que são as do
Distrito Federal atual. .Os Deputados que, dentro desta Casa, estão pensando
que seria conveniente reformar a Constituição nesse ponto e dar nova redação
ao art. 26 não o fazem porque considerem a lei ordinária impossivel, porque
considerem inexeqüivel a tarefa da organização administrativa da futura capital
pelo conduto da lei ordinária, de modo algum. Apenas estão desejando, para
realizar um progresso no campo da formulação de nossa instituição, reformar o
art. 26 da Constituição para colocar a Capital da República, não sob a
administração .e o governo de poderes locais, mas sob a administração e o
governo da própria União, através do Senado e através de um projeto que
representa o Sr. Presidente da República. No caso do Estado da Guanabara, o
mesmo se verifica: tambl!m temos uma lei ordinária para regular o caso, e, se não
temos uma emenda constitucional em curso que pareça aceitável às diferentes
correntes de opinião, essa lei ordinária é boa,.e a perfectibilidade dela existe,
tanto assim que, como lembrou o nobre Deputado Menezes Côrtes, na
Comissão de Justiça, alguns de seus membros que integram a bancada da
Oposição, ao aceitarem o projeto, ressalvaram a faculdade de examinar
posteriormente alguns de seus pontos e apresentar emendas de plenário. Estas
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são apenas o quê? O meio através do qual se aperfeiçoam os projetas que vêm
da Comissão. Por conseguinte, estou ceno, Sr. Presidente, de que nlo
precisamos considerar-nos em nenhum terreno inseguro, em nenhum campo
minado, em nenhuma situaçlo diflcil em que precisamos caminhar para
acordos dessa ou daquela natureza.

l

O Sr. Mmn.es Côrtes - Serei muito breve, porque, sobretudo diante do
eminente jurista Pedro Aleixo, meu prezado correligionário, estou ceno de
que, com muito mais brilho do que eu, S. Ex.• tratará do assunto. Não posso,
entretanto, deixar de pedir a atenção de V. Ex. a para o seguinte: as mensagens
que foram enviadas a esta Casa, com dois projetas de lei, contêm matéria
manifestamente inconstituáonal. E é exatamente devido a essa inconstitucionalidade. que assumimos esta posição, e não simplesmente porque preferlssemos mudar aquela organizaçlo prevista no art. 26. Não. É porque o
Distrito Federal não existirá em Brasilia, conforme o estabelecido na Constituição, se novas bases deixarem de existir.
Ponanto, nlo é uma questão de preferência do regime politico-administrativo do futuro Distrito Federal, mas uma própria imposiçlo da Constituição.
E, ao referirmos este ponto, desejamos manifestar nosso completo desacordo
com a afirmação de V. Ex.•, quando diz que, através de lei ordinária, tudo seria
possível até mesmo para organizar o Distrito Federal em Brasilia, o que, nas
condições atuais, podemos dizer: possível é, mas nlo para uma mudança a 21
de abril.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - V. Ex.• inaugura uma noção no
Direito Constitucional: a de que existem situações inconstitucionais insolúveis
dentro do Pais. Na realidade, 4entro de uma ConstituiçJo, muitas vezes não se
conseguem soluções politicamente boas, socialmente adequadas, moralmente
justas. Mas a Constituição, por defiqição mesmo, estrutura toda a ordem
jurldica interna de um pais. Ponanto, sempre é possível fazer uma lei.

O Sr. Pedro Aleixo- Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Com

mt,~ito

prazer.

O Sr. Pedro Aleixo- Lembrou V. Ex.• que, na Comissao de Constituição .e
justiça, o Sr. Deputado Bilac Pinto e outros, entre os quais me inscrevo,
indicam, ao votar o projeto de autoria de V. Ex.•,. que ficava ressalvada a
faculdade de produzir emendas em plenário.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Como acabei de declarar.

O Sr. ,Pedro Aleixo- Além disso,· ficou ressalvado Q elÇallle do projeto sob
seu aspecto constitucional. Não posso, no entanto, concorc;lar com v. Ex. a
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quando anuncia que, por meio de lei ordinãria, podemos resolver todos os
problemas que vierem a surgir na vida dvica do Pais.
Tenho como certo que, dentro da Constituição, se encontram os
necessários remêdios para solução de problema&· dessa natureza. Mas é preciso
não esquecer que, entre as soluções marcadas na Constituição, está a própria
solução de emenda à Constituição. (Muito bem.) Portanto, sem emendar a
Constituição, não posso acreditar que V. Ex. •, com a responsabilidade de jurista
que tem, viesse a nos dizer que esteja estruturado o futuro Distrito Federal,
quándo o único Distrito Federal de que a Constituiça.b cogita é aquele esboçado
nos ans. 25 e 26 da própria Constituição. Fora dai, sem que atentem nestas
€onsiderações aqueles que apreciam a matéria, não encontraremos qualquer
solução. É indispensável que,ao se tratar do Distrito Federal, se tenha em vista o
que dispõe a Constituição para o Distrito Federal. Agora, se quisermos um
Distrito Federal diferente, é preciso que haja emenda à Constituição, sem
remêdio previsto pela Constituição sem o qual não chegaremos a uma solução
propriamente constitucional. Será um golpe, mas não umá solução jurldica.
O SR. SAN T lAGO DANTAS - Como diz V. Ex.•, "se quisermos um
Distrito Federal diferente, deveremos emendar a Constituição". Se quisermos o
Distrito Federal que a Constituição plasmou, devemos, por lei ordinária, criar
as condições para que ele se organize.
Essa é a realidade. O que preenche todos os recantos da vida jurldica do
Pais e permite que encontremos as soluções para os problemas que se nos
deparam é uma força muito simples, que se chama soberania. A soberania
reside no povo e está localizada, para fins do seu exerdcio, nos órgãos que
representam esse povo. Assim, quando um Estado se defrontar com uma
situação nova, os órglos de Governo e, no caso, notadamente o Congresso
Nacional ai estão para, em nome da soberania interna, impedir que se forme
uma descontinuidade na ordem jurldica.
O Sr. Emival Caiado - Esta tarde, as várias correntes politicas que
integram esta Casa, através de compromissos do Uder' da Maioria, Deputado
Abelardo Jurema, dos Uderes Oswaldo Lima Filho e Rondon Pacheco, este da
Oposição, chegaram a entendimento com respeito à votação de crêdito para a
Cãmara e Senado efetuarem a mudança no dia 21 de abril e, também, quanto ao
serviço de radiodifusão autonõmo, do Congresso. Foi um largo passo, foi o
principal passo que removeu todas as dificuldades de entendimento das forças
politicas. Há um desarmamento dos espfritos, um desejo alto de concórdia
nacional, e acreditamos que poderemos fazer,ou através de emenda constitucional ou sem emenda constitucional, a mudança, sob o aspecto jurldico, no
dia 21 de abril, da Capital da República para Brasflia. Assim, pediria a V. Ex. •
encerrasse as suas brilhantes consideraç<>es, a fim de que o Nordeste possa ser
contemplado, ao final desta convocaçlo extraordinúia, com a votação de
projeto do seu mais alto interesse.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS .... Com eStas palavras, Sr. Presidente, do
nobre Deputado da UDN, que contêm um tão largo sentido de acordo e de
entendimento das forças partidãrias, em tomo de problema nacionàl acima de
todos os pontos de vista e todas as posições dos partidos, dou realmente por
encerradas estas considerações, com as quais apenas procurei trazer uma
contribuição complementar às declarações do nobre Deputado Rondon
Pacheco. Q.uero manifestar o desejo que têm também os partidos integrantes da
Maioria desta Casa, inspirados exclusivamente pelo interesse da organização
nacional, de ver encontrada, num espfrito de confiança mútua, a estrutura da
futura Capital. (Muito bem, muito bem.)
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LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

San Tiago Dantas relata. na Comissão de Constituição ejustiça, oprojeto de Lei
Orgânica e apresenta emendas na Comissão e no Plenário.

Sessão de 18 de março de 1960

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Parecer do Relator
Deputado San Tiago Dantas
I
1. Com a Mensagem n. 0 42-60, de 10 de fevereiro corrente, o Sr.
Presidente da República encaminha áo Congresso Nacional projeto de Lei
Orgânica para o futuro Distrito Federal e encarece a necessidade de presteza no
seu exame, dada a fixaçlo, em 21 de abril do corrente ano da data da mudança
da Capital.
2. NaExposiçlodeMotivosGM 1.938, de20denovembrode 1959, que
acompanha a mensagem, o Sr. Ministro dajustiça informa que o anteprojeto foi
elaborado, com a sua participação direta, pelo Consultor-Geral da República,
Doutor Antônio Gonçalves de Oliveira, e revisto pelo Procurador-Geral da
República, Doutor Carlos Medeiros Silva.
"Na elaboração do projeto" esclarece a mensagem, "tomou-se como
modelo a Lei Org1nica do atual Distrito Federal, Lei n. 0 217, de 15 de janeiro de
1948, introduzindo-se as alterações necessárias".
"O projeto", acrescenta o mesmo documento, "é elaborado de acordo
com a Constituiçlo vigente, mas aprovada que seja a emenda constitucional em
tramitação no Congresso, claro que esta derrogará a proposição no que com ela
colidir".
8. Vê-se, portanto, que o projeto foi elaborado sob o peso de uma
limitação muito estrita, e quase que em caráter provisório, já que a configuração
administrativa do futuro Distrito Federal terá de ser balizada por dispositivos
constitucionais, que se acham em expectativa de reforma nos termos da
emenda constitucional ora em estudos no Congresso.
Tomando como base de trabalho o que ora diz a Constituição sobre o
Distrito Federal, o Poder Executivo julgou preferivel pouco ou nada afastar-se
do texto da Lei Orgânica de 1948, à qual se limitou fazer retoques de pequena
monta.
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II

l
l

4. O sistema do projeto e a própria ordem dos anigos e parâgrafos s1o
os mc:smos da atual Lei Orglnica.. Esc;a se divide em quatro dtulos (Da
Organizaçlo do Distrito Federal. Dos Funcionários Públicos, Disposições
Gerais e Disposições Transitórias); o projeto omite, por simples esquecimento
do copista, o primeiro desses dtulos, mas segue a mesma divido da matéria, a
subdivislo em capitulos e seções.
5. No Capitulo I do Titulo l; Da Competência., só há alterações de forma, e
ainda muito ligeiras. Suprimiu-se a enumeração dos órglos do poder público
municipal, que era redundante, por vir repetida pouco alêm,. no an. 5. 0 ;
passou-se a chamar o Distrito Federal de Brasflia; e transferiram-se, com
propriedade, OS§ § }.O a 6.0 do art 2. 0 para depoiS do último de SeUS inciSOS,
que ê o IX. Desapàreceu também do projeto, por parecer desnecessário, o § 6. 0
do an. 2. o da lei que assegura o direito de defesa nos processos administrativos
e a duplicidade de insdncia.
6. No Capitulo II, Dos órgãos dt Governo, apenas se substitui a expressl.o
Cl.mara dos Vereadores por Clmara Municipal. Modificações maiores aparecem na Seçlo I desse capitulo, que regula. na atUal Lei Orglnica, o Poder
Legislativo, dispondo sobre elegibilidade e il'lelegibilidáde (art 6.o e seus§§),
impedimentos dos vereadores (art 7.0 e 9·•J, afastamento da funçlo pública
durante o mandato (art s.o), suplência (an. 10), inviolabilidade por suas
opiniões (an. 11) e imunidades dos vereadores (art 12) e funcionamento da
Clmara (an. 18 e seus§§).
Todas ·essas disposições foram suprimidas do projeto onde apenas
sobreviveram, como an. 7.o, o an. 1qjá modificado pela Lei n.o 2. 746, de 13 de
março de 1956, sem a mençlo à data de instalação da sessão· legislativa, e.,como
an. 8.0 , o § 4.'1 elo mesmo an. 13, que.confere..à Clmara competência para
dispor, em regime interno, sobre sua organizaçlo; policia,_ criaçlo e provimentO. de cargos e fixação de subsfdios do prefeito e dos vereadores.
7. Na Seçlo U, Das ·Leis, o projeto também se limita a copiar a Lei
Orglnica, alterando-lhe apenas o § 4.o do an. 14 (9.o do projeto) sobre a
submissão do veto do prefeito ao Senado FederaL ·Enquanto a Lei Orginica diz
que o ·veto será submetido ao Senado, o qual, por maioria dos presentes, "o
aprovará ou rejeitará", o projeto diz que "se considerarão aprovadas as
disposições vetadas se assim decidir o voto da maioria dos ·Senadores".
O pronunciamento do Senadopassaa ser, assim, não sobre o vet!O, ·mas
sobre a disposiçlo vetada, e o quorum legal passa a ser exigido -para a sua
manutenção. Esse .quorum, por sua vez, já nlo. é a maioria dos Senadores:
presentes, -mas a maioria dos Senadores,. o que robust«e excepcionalmente~
veto do Chefe do ExeCutivo municipal.
8. Na 5eçiO III, a Lei Orginia e o projeto tratam do orçamento e do
Tribunal de Contas. Q.uanto ao orçamen~ há identidade absoluta de
dispositivos. Q.uanto ao Tribunal de Contas, o projeto cria o do futuro Distrito
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Federal com a mesma compet~ncia e caracteristicas, salvo quanto ao número de
ministros, que será de cinco, à apreciação do recurso, nos registros sob protesto,
que será pelo Senado e não pela Câmara Municipal (art 20, § LO, da lei do
projeto), e à equiparação dos vencimentos dos ministros, que será aos dos
ministros do Tribunal de Contas da União e não aos dos secretários-gerais {art.
19, parágrafo único do projeto). Também se ma, no projeto, o cargo de
procurador~geral (art. 18).
9. Na Seção IV, Do Poder Executivo, é igualmente minúscula a alteração. A
nomeação do prefeito, sua competência gerai· e especial, as secretarias, e sua
competência permanecem idênticas, ipsis verbis. Apenas deixa de ser mencionado o cargo de secretário do prefeito. Todos os aúxiliares imediatos deste são
secretários-gerais.
1O. A Seção V da lei e do projeto trata dos crimes de responsabilidade e
de seu processo. A única alteração diz respeito à escolha dos dois vereadores
que devem integrar a junta encarregada de decretar a acusação do prefeito
denunciando: na Lei Orgânica esses vereadores são eleitos, no projeto são
escolhidos por soneio.
11. No Tf tulo II, Dos Funcionários Públicos, o projeto adotou o critério de
estender aos funcionários do futuro Distrito Federal-as normas dos funcionários
públicos civis da União até que seja dado àqueles um estatuto especial.
Graças a essa norma genérica consagrada no art. ~O do projeto,
puderam ser omitidos diversos artigos da attial Lei Orgânica, relativos à
primeira investidura em cargo de carreira (art 34), estabilidade (art. 35), perda
do cargo (art 26), reintegração (art. 37), aposentadoria. (art 38), paridade de
remuneração (art. 40).
Manteve-se sob o art 29, parágrafo único, do projeto, a norma do
parágrafo único do art 4. 0 que manda respeitar, na organizaçlo das carreiras, a
classificação em padrões, e introduziu-se uma regra, cujo espfrito já repontava
no artigo sobre equiparação de vencimentos dos ministros do Tribunal de
Contas: a de que os vencimentos dos cargos ou funções municipais não podem
exceder os dos cargos e funções federais correspondentes (an. 29).
12. No Titulo III, DisptJsições Gerais, nw aparece o art 41, sobre a divisão
em subprefeituras, nem- por motivos óbvios- o 42, sobre terrenos foreiros à
municipalidade.
Transpõem-se para o projeto, sem alteraçW, o art 43 (31 do projeto)
sobre a necessidade de concorrências públicas e administrativas, salvo quando
as obras são feitas por administração, o art 46 (34 · do projeto) sobre os
privilégios, emjufzo, da Fazenda Municipal, o art 47 (~5 do projeto) sobre a
exigência de prova de quitação fiscal para lavratura de atos alienatórios relativos
a imóveis, o an. 49 (36 do projeto) sobre a força de escritura pública atribufda
aos termos lavrados em livros da administração, o art 50 (37 do projeto) sobre
os precatórios para pagamento das dividas da Fazenda Municipal resultantes de
decisões judiciais.
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Profunda modificação imprimiu:- &e. porém, ao an. 45, o qual proibe a.
doação ou cessão gratuita dos imóveis municipais e põe a sua venda, ou
aforamento, na dépendênàa de hasta pública e autorização legislativa especial.
O projeto, no art. 88, limita-se a dispor que os imóveis pertencentes ao Distrito
Federal de Brasilianlo poderão serobjetodedoaçãoou venda senão em virtude
de lei especial.
.
Também o an. ,43, que manda .regular em le~ os processos e diligências
relativos a casas e terrenos no Distrito Federal. inclusive obras, demolições,
interdições etc., não foi transposto para o. projeto.
18. O Titulo final, Disposições Transitórias, oão tem relação com o de igual
denominação da Lei de 1948. A rigor poderia constituir um projeto à parte, no
qual se ~ a instalação do governo do novo Distrito Federal.
O projeto pouco o desenvolve,. entretanto, nada dispondo sobre a
transição, até ceno ponto complexa. de serviços hoje a cargo da NOVACAP
para a prefeitura do novo Distrito Federal.
O art. 38 determina que, pelo prazo de um ano, as funções legislativas,
no futuro Distrito Federal, serão exercidas pelo Congresso Nacional.
O an. 89 estabelece para o prefeito de Brasilia subsidios idênticos aos
do prefeito do atual Distrito Federal.
O an. 40 manda transferir pa.J~a ,o futuro Estado da Guanabara os
funcionários e setvidores da prefeitura do antigo Distrito Federal.
O an. 41 IllafCa o prazo de 1O dias para que o Presidente da República
submeta ao Senado o nome do prefeito do Distrito Federal de Brasilia.
O an. 42 manda que o prefeito tome posse perante o Ministro daj ustiça
e o an. 48 cria dois cargos de secretários-gerais com os vencimentos dos do atua!
Distrito Federal
O an. 44 e o 45, finalmente, autorizam respectivamente as providências necessárias à organização e ao funcionamento dos serviços públicos de
Brasflia, inclusive a admissão de extranumerários, e a abertura de crédito de
CrS 100.000.000,00 para atender a tais despesas.
III

14. Como bem assenta a Exposição de Motivos do Sr. Ministro dajustiça,
o projeto ora submetido ao exame desta Comissão está cingido ao texto da
Constituição vigente e dá ensejo a que se lamente não haver sido aprovac:la, até
a presente data, uma emenda constitucional capaz de permitir uma estruturação mais adequada do governo na nova Capital.
As Constituições dos Estados federativos geralmente consagram o
prindpio de que a Capital Federal é governada pela União, e não por poderes
locais, semelhantes aos que regem a vida dos Estados-membros e dos
Munidpios. A Constituição none.americana, no,art. 1. 0 , seção 3.a, estabelece:
O Congresso tem poderes: para exercer legislação exclusiva em todo
e qualquer caso sobre o Distrito, não excedente de lO milhas quadradas, que
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possa, por cessão de um Estado panicular, e com a aceitação do Congresso,
tornar-se a sede do Governo dos Estados Unidos.
A Constituiçlo mexicana, de 1. o de maio de 191 7, em seu an. 73,
atribui ao Congresso faculdade de "legislar em tudo que respeita ao Distrito e
Territórios federais" e no an. 89 autoriza o Presidente da República a nomear e
demitir livremente o governador do Distrito Federal.
A Constituiçlo argentina, no an. 68, § 26, confere ao Congresso o poder
de" exercer legislaçlo exclusiva sobre todo o território da Capital daNação", e,
no art 83, § 3. 0 , declara que o Presidente da Nação" é o Chefe imediato e legal da
Capital da Naçlo, podendo delegar essas funções na forma que determinam os
regulamentos administrativos".
A Constituiçlo brasileira, obediente a uma tradição já implantada de
longa data em nosso meio, tratou, entretanto, o Distrito Federal como
verdadeiro Munidpio, dando-lhe poder legislativo próprio, embora o prefeito
seja de nomeação do Presidente da República e por ele demissível ad nutum.
Essa forma de organização poderia ser justificada enquanto a Capital
Federal permanecesse no Rio de janeiro, que, pela intensidade de sua vida local
e pelas suas tradições de governo próprio, reclamava aquele tratamento e até
deu ensejo à formação do movimento autonomista, objetivando a própria
eleição do Chefe do Executivo pelo povo.
Transferida a Capital Federal para Brasilia, as condições sociais e
politicas da Capital se modificam radicalmente. A Capital passa a ser verdadeiramente uma sede do governo, sem outros interesses de caráter local senão
aqueles ditados por essa condição. É natural que se volte à pureza do regime
federativo nesse ponto, deferindo-se ao Congresso Nacional ou a uma de suas
Casas a função executiva a um prefeito de livre nomeação do Presidente da
República, com a: prévia anuência do Senado Federal.
Essa idéia parece vitoriosa junto à opinião pública e aceita pela maioria
das correntes politicas representadas no Congresso.
Projetos de emenda constitucional têm sido elaborados nos últimos dias,
tanto na Cãmara como no Senado, e, embora alguns prefiram atribuir ao
Congresso, no seu todo, a faculdade de legislar para a Capital da República,
enquanto outros reservam ao Senado essa atribuição, todos são acordes em
não instituir, em Brasilia, uma Câmara Legislativa local.
É possível e é mesmo desejável que um desses projetos venha a
prosperar, de modo a assegurar à nova Capital uma estrutura de governo
adequada. Poderia a Comissão de Justiça, em face dessa eventualidade,
sobrestar por algum tempo no exame do projeto de Lei Orgânica para o futuro
Distrito Federal, mas tal alvitre deixa de ser prudente, dada a exigüidade do
tempo que nos separa da data fixada por lei para a mudança da Capital.
Com o propósito de conciliar a expectativa de uma emenda constitucional tão recomendável com a necessidade de uma kgislação pronta para ser
aplicada desde o dia em que se verificar a mudança, julgamos preferível dar
andamento ao trabalho legislativo, tomando por base a Constituição vigente,
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sem prejufzo de ser o projeto emendado, quando se encontra em plenário para
adaptação aos termos da emenda constitucional, cuja apresentação e tramitação
se desenvolvem paralelamente nesta Casa do Congresso.
O presente parecer concluirá,por conseguinte} pela recomendação de
um texto de lei, em tudo consoante à Constituição em vigor. Nada impedirá que
se venha a consagrar uma variante, no caso de ser adotada a emenda
constitucional ora em cogitação, com a supressão da Câmara Legislativa local.
Admitindo-se que não se emende a Constituição, algumas modificações podem ser vantajosamente introduzidas no projeto enviado ao Congresso
pelo Executivo. Tais modificações, que ora apresentamos sob a forma de
emenda ao projeto, têm por fim melhorar o funcionamento da instituição e
também reduzir o número de membros da futura Assembléia, a qual, nas
condições de vida e funcionamento da nova Capital, estará mais próxima de um
Conselho de Governo do que de uma Câmara polfti<;~ com as caracterlsticas
próprias do seu caráter representativo.
São as seguintes as emendas propostas:
15. A primeira emenda diz respeito à expressão Câmara Municipal,
preferida no projeto à expressão Câmara de Vereadores, usada na Lei Orgânica
do atual Distrito Federal. Não parece justificada a preferência pela expressão
Municipal, quando o Distrito Federal, por sua caracterlstica, refoge à configuração de Munidpio e apenas tem com este afinidades mais históricas do que
racionais, conservadas no Rio de Janeiro, mas, provavelmente, destinadas a
desaparecer na futura Capital. Seria preferlvel que, em vez da expressão
Câmara Municipal ou Câmara dos Vereadores, se adotasse simplesmente
Câmara do Distrito Federal, fazendo-se, para isso, ao longo do projeto, as
retificações necessárias.
•
16. Igualmente merece ser emendado o an. 6. 0 , que se limita, no
projeto, a declarar.
O Poder Legislativo será exercido pela Câmara Municipal,

sem declarar, nesse ou em outro dispositivo, de quantos vereadores ela se
compõe, nem fixar a época das eleições.
Segundo a emenda que propomos, o artigo rezaria:
O Poder Legislativo será exercido pela Câmara do Distrito Federal composto
de vinte vereadores, eleitos pelo povo por ocasiâo das eleições para o Congresso
Nacional.

A redução do número de vereadores a 20 corresponde ao propósito de
fazer da Câmara dos Deputados um verdadeiro Conselho de Governo, e a
fixação da época das eleições obedece ao critério da simultaneidade e da
simplificação.
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17. Ao art 8. 0 seria conveniente acrescentar-se um parágrafo único,
mandando aplicar às eleições para a Câmara do Distrito Federal as inelegibilidades previstas no art 139, V, da Constituição, à inelegibilidade para as
Assembléias Legislativas, e ~ inegável que a C~ara do Distrito Federal tem
funções que abrangem as de Assembléia Legislativa Estadual e não apenas de
Câmara de Vereadores.
18. A Emenda n. 0 2, que submetemos ao exame desta Comissão, diz
respeito ao art 9. 0 , § 1. 0 , o qual se refere à competência exclusiva do prefeito
para a iniciativa de determinadas leis. O projeto do Executivo, inspirando-se no
Art. 87, § 2. 0 , da Constituição Federal, reserva à competência do prefeito a
iniciativa das leis que criem empregos em serviços existentes, alterem vencimentos e alterem as categorias do funcionalismo ou o sistema de sua
remuneração. A prática tem relevado que a expressão criação de emprego em seroiço
existente dá lugar a interpretações duvidosas, deixando aberta a porta da criação
de novos cargos de pessoal, desde que no mesmo ato legislativo se configure a
criação de uma repartição nova ou de uma autarquia. Por esse motivo
propomos que o art 9. 0 , § 1. 0 , tenha a seguinte redação:

Cumpete exclusivamente ao Prefeito a iniciativa das leis que importem na
criação ou redução de empregos em serviços já existentes, na alteração das
categorias dofuncionalismo, de seus vencimentos ou sistemas de remuneração, e
na criação de novas repartições, autarquias ou sociedades de economia mista.
A constitucionalidade da emenda é indiscutível, pois a Lei Orgânica, ao
traçar a competência da Câmara do Distrito Federal, pode, não só repetir o an.
67, § 2.o, mas introduzir casos novos de limitação da iniciativa.
19. A Emenda n. 0 3 introduz no an. 13, que regula a proibição em
matéria de elaboração orçamentária, um novo parágrafo, nestes termos:

Nenhum encargo para o Tesouro se criará no Orçamento, ou em lei especial,
sem recursos suficientes para o custeio da despesa.
A norma é de boa técnica financeira e constitucional e, nos termos em
que se acha vazada,figura na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
20. A Emenda n. 0 5, ainda ligada ao art 13, visa a coibir o aumento
imoderado das despesas de pessoal, que tem prejudicado, como é notório, a
Capital da República. Parece de bom alvitre estabelecer um teto para as
despesas de pessoal, em relação à receita, e assegurar a observância dessa norma
golpeando, com a nulidade absoluta, os atos que importem na transgressão do
limite. Desse modo, quaisquer nomeações, ainda que autorizadas em lei local,
não poderiam ser registradas nem dar lugar ao pagamento dos nomeados, sem
que incorressem, em responsabilidade, diversos agentes da administração. A
emenda é do teor seguinte:
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§ 4. o As despesas com pessoal não poderão ir além de 50% da receita
prevista no Orçamento. Os atos que importem na transgressão desse limite serão
nulos de pleno direito.
~

l

l

São essas as emendas que nos parecem úteis, relacionadas com o
funcionamento de uma Câmara Legislativa local. Outras emendas ainda
parecem ter cabimento a dispositivos do Titulo IV - Disposições Finais e
Transitórias.
O art. 36 do projeto declara que o Congresso Nacional exercerá as
funções legislativas do Distrito Federal de Brasilia, no primeiro ano, a contar da
mudança da Capital. Não temos a menor dúvida quanto à competência do
Congresso Nacional para legislar durante o periodo em que não se tenha
organizado e instalado o Poder Legislativo local, previsto pelo art. 26 da
Constituição. Foi essa a doutrina que vingou no substitutivo da Comissão de
Justiça para o Estado da Guanabara, pois é ceno que, onde os poderes locais
autônomos não se acham, por motivo de força maior, organizados, nem por
isso desaparece a obrigação do Poder Público de prover às necessidades de
ordem jurfdica, e o desempenho desse dever se investe no Congresso Nacional.
O que não parece,conveniente, entretanto, é a fiXação de um prazo ceno para o
desempenho da função legislativa em questão. Serâ mais natural dizer, como
propomos através da Emenda n.o 6:
As leis do Distrito Federal, até que se instale a sua Câmara, serão feitas pelo
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República.

Após esse anigo, poderia acrescentar-se um outro que dispusesse sobre
a época em que terão lugar as eleições para a Câmara do Distrito Federal. Duas
soluções parecem aceitiveis. A primeira fixaria em 8 de outubro de 1960 as
eleições referidas, aproveitando a simultaneidade com as próximas eleições
presidenciais. A essa solução se opõem argumentos de ordem prática relacionados com o cuno prazo decorrido entre a mudança da Capital e as eleições,
durante o qual, dificilmente, se terá podido organizar o alistamento eleitoral em
Brasilia Daf a segunda solução, que nos parece sob diversos aspectos preferfvel:
a fixação das eleições para 3 de outubro de 1962, data em que terão lugar as
eleições para o Congresso Nacional.
O prazo de dois anos assim decorrido, .durante o qual o Congresso
desempenhará supletivamente a função legislativa na nova Capital, permitirá
que melhor se prepare o advento da autonomia nessa imponante e delicada
matéria
21. Ainda, nas Disposições Finais e Transitórias, é indispensável que se
preveja a criação de um órgão federal, a cujo cargo fica o policiamento da nova
Capital.
O substitutivo da Comissão de Justiça, que dispõe sobre a transformação do atual Distrito Federal em Estado da Guanabara, determina que
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passem à jurisdição desse Estado os serviços de caráter legal do Departamento
Federal de Segurança Pública. Q.uer isto dizer que os serviços de caráter geral,
integrantes do mesmo Departamento, devem ser transferidos para Brasília,
onde se completarão com outros, de caráter local, necessários ao policiamento
da Capital. O Projeto não dispõe a respeito, e parece de toda conveniência que o
faça, dada a. relevância da matéria para a segurança nacional.
Propomos por isso que se acrescente, após o art. 44, um outro com a
seguinte redação:

Os serviços do Departamento Federal de Segurança Pública, que não forem
transferidos, em virtude do seu caráter loca;~ para o Estado da Guanabara,
integrarão, no Distrito Federal de Brasz1ia, o Serviço de Polícia Metropolitana
subordinado ao Ministro da justiça e Negócios Interiores.
§ 1. 0 O Serqiço de Polícia Metropolitana será dirigido por um chefe de
·polícia, em comissão, padrão... efzcará inicialmente integrado por J delegados
em comissão, padrão... e J escrivães, em comissão, .padrão... , nomeados pelo
Presidente da República.
§ 2. o O Ministro dajustiça e Negócios Interiores poderá requisitar servidores
federais. para integrarem provisoriamente os quadros, do Serviço de Polícia
Metropolitana e utüiz.ar, mediante convênio,servidores dos Estados.
§ J. 0 A organização e funcionamento do Serviço de Polícia Metropolitana
serão definidos em lei especial.
Com essa emenda o Projeto n. 0 1.513-60, que dispõe sobre a
administração do Distrito Fedeia.J. de Brasília, nlo contbn eiva de inconstitucionalidade e pode merecer a aprovação da Câmara dos Deputados.
Rio de Janeiro, em 18 de março de 1960.- San Tiago Dantas, Relator.
EMENDAS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
.
AO PROJETO N. 0 1.513-60
Número 1
Substitua-se a expressão "Câmara Municipal'\ onde ocorrer, por
"Câmara do Distrito Federal".
Ao art. 6. 0 :
.
O Poder Legislativo será exercido pela Câmara do Distrito Federal
composta de 20 vereadores, eleitos pelo povo, por ocasião das eleições para o
Congresso Nacional.
Ao art. 8. 0 :
Parágrafo único. Aplicam-se às eleições para a Câmara do Distrito
Federal as inelegibilidades previstas no art. 139, V, .da Constituição Federal.
Sala Afrânio de Melo Franco, ... de março de 1960. - San Tiago Dantas.
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Número 2

l

Ao art 9.o) § I. o:
Compete exclusivamente ao prefeito a iniciativa das leis que importem
na criação ou redução de empregos em: serviços já existentes, na alteração das
categorias do funcionalismo, de seus vencimentos ou sistemas de remuneração,
e na criação de novas repartições, autarquias ou socieda~ de econoRiia mista.
SalaAfitnio'de Mdo Franco, ... de março de 1960.- San 'Iülgo Dantas.
Número 3
Ao art 13, acrescent~se:
§ 3. oNenhum en~o para o Tesouro se criará nos orçam~ntos, ou em ·
lei especial, sem. recursos suficientes para o' custeio ela despesa. .
Sala .Afrânio de M~o Franco, :.·· de márÇo de 1960. -; San Tiagó Dantas.
Número 4
Ao art 13, acrescen~se:
,
§ 4. 0 As despesas com pessoal não poderão ir além de 50% da receita
prevista no orçamento. Os atos. que; importarem na transgressão desse limite
serão nulos de pleno direito.
Sala Afrânin de Melo, Franco, ... de março de 1960. - S~n TiagQ Dantas.
NúmeroS
Ao art 38~
As leis do Distrito Federal, até que se instale a Câmara Municipal, serlo
· feitas pelo Congresso Nacional com a sanção do ·Presidente da Repú~
Sala Afrlnio de Melo Franeo, ... de março.de,J960.- San Tiago Dantas.
Número 6
Após o att; 38, ·acrescente-se:
Art - As eleições para a C1mara do Distrito Federal terão lugar, pela
primeira vez, a 3 de outubro de 1962. - San Thiago Dantas.
Sala Afranio de Melo Franco, ... de março de 1960. - San Tiago Dantas.
Número 7
Acrescent&-se ao art 44:
Parágrafo único. O pessoal mensallsta será a4mitido, independentemente de provas, de acordo com as tabelas numéricas baixadas pelo prefeito,
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as quais terão vigência dentro dos limites dos recursos indicados no art. 45 e
dos que vierem a ser atribui dos a esse fim pelo poder legislativo federal ou local.

San Tiago Dantas.
Número 8
Após o art. 44, acrescente-se:
Art.- Os serviços do Departamento Federal de Segurança Pública, que
não forem transferidos, em vinude do seu caráter local, para o Estado da
Guanabara, integrarão, no Distrito Federal de Brasília, o Serviço de Polícia
Metropolitana, subordinado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores.
§ I. 0 O Serviço de Policia Metropolitana será dirigido por um chefe de
policia, em comissão, padrão CC-I e ficará inicialmente integrado por 3
delegados em comissão, padrão CC-3, e 3 escrivães, em comissão, padrão CC6, nomeados pelo Presidente da República
§ 2. 0 O Ministro daJustiça e Negócios Interiores poderá requisitar
servidores federais para integrarem provisoriamente os quadros do Serviço de
Policia Metropolitana e utilizar, mediante convênio, servidores dos Estados.
§ 3. o A organizaçlo e funcionamento do Serviço de Polftica Metropolitana serão definidos em lei especial. - San Tiago Dantas.

Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunilo de sua Turma "B",
realizada em I8 de março de I960, opinou contra os votos dos Deputados Pedro
Aleixo e Bilac Pinto, pela constitucionalidade e aprovação do Projeto n. 0 I. 51360, com 8 (oito) emendas subscritas pelo Relator, tudo na forma do seu parecer.
Estiveram presentes os Srs. Deputados Oliveira Brito, Presidente; San Thiago
Dantas, Relator; Pedro Aleixo, Bilac Pinto, Waldir Pires, Moacir Azevedo,
Joaquim Duval e Castro Costa.
Sala Afrânio de Melo Franco, em 18 de março de 1960. - Oliveira Brito,
Presidente; San Tiago Dantas, Relator.

Sessões de 22 de março de 1960 e 24 de março de 1960

justificação
Da tribuna.
N. 0 23
Acrescente-se às Disposições Transitórias com numeração adequada:
Art. I. o A União transferirá à Prefeitura do Distrito Federal de Brasilia,
sem qualquer pagamento ou indenização, 51% das ações representativas do
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capital da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasi~ as quais
não poderão ser alienadas pela Prefeitura, senão a dtulo gratuito, e à própria
União.
§ I. o A panir da transferência das ações representativas da maioria do
capital da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, caberá ao prefeito
preencher os cargos do Conselho de Administração, da Diretoriae do Conselho
Fiscal, com a obserdftcia do disposto nos parágrafos doart. 12 da Lei n. 0 2.27 4,
de 19 de setembro de 1956..
§ 2. o O Presidente .da Companhia Urbanizadora da Nova Capital será
demissfvel pelo prefeito do Distrito Federal, ad nutum.
§ 3.o A Companhia Urbanizadora da Nova Capital é isenta de
impostos, taxas e quaisquer ônus fiscais da competência tributária do. Distrito
Federal de Brasflia.
An. 2. o Permanece em vigor até 30 de abril de 1965 o ato ratificado pelo
an. 24 da Lei n.o 2.874, de 19 ~setembro de 1956, quedeclaroudeutilidade e
necessidade pública e de interesse social, para efeito de desapropriação, a área
de terras do Distrito Fedfta:l.de Brasllia referida no art. J. 0 da mesma lei.
An. 3.o Sedo observados, no que forem aplicáveis, até que o Poder
competente delibere a respeito, as leis, decretos, posttD"aS e decisões, estaduais e
municipais, atualmente em vigor nfl!lrea do Distrito ,Federal de· Brasilia.
An. 4. 0 O registro de comêrcio no Distrito Fed~ral.de Brasilia, atéque o
Poder competente delibere a respeito, ficará a cargo da Divisão do Registro de
Comércio do Departamento Nacional de Indústria e. Comércio do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio,

San Tiago Dantas - Abelardo juremo.

justifoação
I. Como Relator na Comissão de Constituição e Justiça do Projeto n. 0
1.513-60, que dispõe sobre a administ:raçlo dd D'istrito' Federal de Brasilia,
salientei a necessidade a que o projeto, a meu v~r, não àteridia, de regulâr-se a
harmonização entre as funções constitucionais da Prd'titura do ndvo ·Distrito
Federal e o~ poderes atribui dos à Companhia Urbanizadóra da Nova Capital do
Brasil pela Lei·n.o 2.874, de 19 de setembro de 1956.
o assunto demandava maior indagação, dificil de ser ultimada no
exíguo prazo em 'que foi elaborado o parecer, 'por esse motivo só agora, corno
emenda de Plenário, submeto à consideração desta Casa do Congr~sso ós
dispositivos capazes de dar, eom mais simplicidade, solução satisfatória ao
problema.
2. Como é sabido, a Lei n. 0 2. 874 atribuiu à Companhia Urbanizadora
da Nova Capital poderes amplos, que a capacitatam para o desempenho dos
mais variados serviços da competência federal, estadual e municipal (an. 3. 0 , n. 0
III) e seria dificil, se não impossfvel, realizar em pouco tempo uma partilha dos
que devem continuar a cargo da Companhia e dos que passariam com
vantagens à competência da Prefeitura Municipal.

e
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Todos· esses problemas estariam solucionados em conjunto se a
Companhia. hoje c9loca.da sob administração federal, passasse ao controle, e
por conseguinte, à administração do executivo municipal, o qual é uma
emanação do Presidente da República e, portanto, um delegado do Poder
Executivo da União.
Daf a emenda ora proposta. cuja disposição fundamental manda que a
União transfira à Prefeitura do Distrito Fcderàl de Bqsllia, sem qualquer
pagamento ou indenizaçlo, 51% das ações representativas do capital da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
A Lei n. 0 2.874, ao mesmo tempo que determina a subscrição da
totalidade do capital da Companhia pela União (art.. 10), autoriza a sua
alienação a pessoas juridicas de direito público intel'I\O, determinando., porém
que a União detivesse, no mfnimo, 51% do capital social (an. 1O,·§ 2. o).
No art. 26, autorizou os institutos de previdência social, as sociedades
de economia mista e as autarquias da União a adquirirem tÍtulos e obrigações da
Companhia Urbanizadora. ·
A permanência do controle da Companhia em mãos da União era
essencial e não podia ser dispensada. enquanto inexistisse o novo Distrito
Federal e a autoridade local competente para gerir os seus negócios. Só a União,
com o emprego de recursos federais, podia levar a cabo a empresa. que termina
com a mudança da Capital a 21 de abril de 1960, dando irúcio a uma nova fase
em que o território de Brasflia assume uma configuração juridica de Distrito
Federal. Daqui por diante l: mais lógico e natural que a Companhia Urbanizadora pertença à Prefeitura do novo Distrito Federal. Desse modo será ela um
dos instrumentos de ação do poder local, sem o risco de conflitos de jurisdição
ou de duplicação de esforços administrativos. Guardará ela a flexibilidade que
lhe advém de sua estrutura de empresa pública. com organização de sociedade
por ações, e desse modo poderá colaborar no preenchimento das funções
reservadas à Prefeitura da Capital. A emenda propo~ta determina que as ações
u-ansferidas pela União à Prefeitura do Distrito Federal não poderão ser por essa
alienadas senão à própria União, a dtulo gt'l.tUito. No § 1. 0 , transfere para o
Prefeito de Brasilia a competência, hoje atribuída ao Presidente (art. 12 da Lei
n. 0 2.874), de preencher os cargos do Conselho de Administração, da Diretoria
e do Conselho Fiscal da Companhia Urbanizadora. No § 2. 0 , torna o Presidente
da Companhia demisslvel ad nutum pelo Prefeito do Distrito Federal. No § 3.0 ,
estabelece que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital é isenta de
impostos, taxas e de quaisquer ônus fiscais incluídos na competência tributária
do Distrito Federal.
3. A Lei n. 0 2.874, em seu art. 24, ratificará, para todos os efeitos legais,
o Decreto n. o 480, de 30 de abril de 1955, expedido pelo Governo do Estado de
Goiás, pelo qual fora declarada de utilidade pública e de interesse social, para
efeito de desapropriação, a área demarcada do futuro Distrito Federal. A
vigência desse decreto expira em igual dia de 1960, na forma da lei que regUla as
desapropriações por utilidade pública. É de toda conveniência, por conse534
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guinte, que se ~eAQVe o ato por m~s 5 a.Ill?' p~ ql,le wossiga a obra de
instalação e organização da nova Capital do Pais.
4. D~ disposições são ainda neces~árias. aq bom funcionamento
imediato dos serviços de ~. local em Bra.sllia: a. primeira, que manda
observar, no que for~m aplicáveis, até. que o poder competente delibere de
forma diversa, as leis, decretos, posturas e decisões a~ ente em vigqr na área
do Distrito Federal de Brasilia; a segunda, que põeJ a cargo da Divisão de
Registro do Comércio do Departamento Nacional de Indústria e Comércio do
Ministério do Trabalho, o comércio no Distrito Federal. A primeira dessas
medidas é usual em leis dessa natureza e tem por fim permitir a transição gradual
entre o ordenamento juridico vigente até a data da mudança da Capital e aquele
que se irá implantando à medida que novas leis e atos administrativos forem
sendo expedidos pelos órgãos competentes. A segunda é uma decorrência da
instalação, em Brasilia, do Ministério do Trabalho, cujo Departamento
Nacional de Indústria e Comércio sempre chamou a si o registro de comércio
na Capital.
Sala das Sessões, ... de março de 1960. - San Tiago Dantas - Abelardo
jurema.
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SUBSTITUTIVO Á LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

San Tiago Dantas relata, na Comissão de Constituição e justiça, as emendas de
Plenário, da Comissão de Finanças e da Comissão de Orçamento e Fiscaliwção Financeira,
apresenta substitutivo consolidando as emendas, defende em plenário o substitutivo e a
desnecessidade de segunda discussão e debate a redação final.

Sessão de 25 de março de 1960

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Parecer do Relator
I

Parecer sobre as emendas do Plenário e das Comissões
1. O Projeto n. 0 1.513, de 1960, recebeu na Comissão de Finanças três
emendas e uma subemenda de redação; na Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira, uma emenda sob a forma de substitutivo; e no
plenário, durante a sua primeira discussão, 70 emendas, sobre as quais deve
manifestar-se esta comissão.
Para facilitar o exame desse importante subsídio ao aprimoramento do
projeto, convém dividir as emendas apresentadas em grupos, pois existem
entre muitas delas diversos pontos de afinidade.
O primeiro grupo pode ser constituído pelas emendas que não se
referem propriamente à organização administrativa do futuro Distrito Federal,
mas aos negócios do Estado da Guanabara, em que se transformará, a partir da
data da mudança da Capital, a atual sede do Governo da União.
O segundo grupo pode abranger as emendas que procuraram introduzir solução nova para o problema da atribuição do Poder Legislativo do
Distrito Federal. Todas elas se afastaram do disposto no an. 26 da Constituição
e deferiram a função que este reserva à Câmara local, ora ao Congresso
Nacional, ora ao Senado.
A esse grupo pode ser acrescentado outro, de poucas emendas, que se
caracterizam por trazerem inovações e diferentes soluções constitucionais.
O quano grupo abrange as numerosas emendas sobre a situação dos
servidores públicos do futuro Distrito Federal.
O quinto, as emendas relativas às relações entre o futuro Distrito
Federal e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
No sexto, finalmente, podem ficar as emendas que versam assuntos
diversos, insuscetíveis, por isso, de agrupamento ou classificação.
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Primeiro Grupo de Emendas
i

I
l

2. O primeiro grupo~ constitufdo pelas Emendas n. 0 s 14, 25, 41 e 67,
do plenário.
.
A Emenda n. o 14 manda suprimir do projeto a norma do art. 40, que
transfere automaticamente ao Estado da Guanabara, na data da mudança da
Capital, os servidores da Prefeitura do atual Distrito Federal. A norma constitui
mera repetição de outras, que consta do substitutivo desta comissão sobre o
Estado da Guanabara, e parece que a sua supressão é inspirada pela opinião de
que a nova unidade federativa deveria ser ouvida sobre a assunção de novo
encargo. O pensamento que tem prevalecido nesta comissão~ o de que o Estado
da Guanabara não é sucessor do antigo Distrito Federal, mas representa apenas
a sua continuação sob noya forma, o que não cria solução de continuidade na
situação administrativa dos funcionários e servidores. Opino, por isso, pela
rejeição da emenda.
A Emenda n. 0 25 contém dispositivo sobre o nivel minimo de
vencimentos dos magistrados que passarem a servir no Estado da Guanabara e
continuarem a ser pagos pelos cofres da União. Opino pela rejeição da emenda,
por parecer que a matéria estará mais bem situada no substitutivo sobre o Estado
da Guanabara ou no Projeto n. 0 1.514, de 1960, sobre a organização judiáária
no novo Distrito Federal.
Pelo mesmo motivo devem ser rejeitadas as Emendas 47 e 67, a
primeira das quais cria a responsabilidade da União pelas sentenças judiciais
proferidas contra o Estado da Guanabara, enquanto a segunda transcreve, com
algumas modificações, artigo já constante do substitutivo desta comissão sobre
o referido Estado.
A rejeição destas emendas não prejudica a sua renovação, quando o
substitutivo aludido for a plenário.

Segundo Grupo de Emendtzs
3. As emendas do segundo grupo devem ser rejeitadas por ferirem o art.
26 da Constituição. Esta, em seu art. 1. 0 , § 2. 0 , declara que o Distrito Federal é a
Capital da União. Não existe, por conseguinte, senão um Distrito Federal, e a
ele se aplicam, seja qual for a sua localização no território nacional, todos os
dispositivos constitucionais relativos à sua organização.
Não teria qualquer cabimento a interpretação de que as normas
constitucionais vigentes se aplicassem apenas ao Distrito Federal localizado no
Rio de Janeiro, como transparece das considerações expendidas por alguns dos
que sustentam as emendas ora analisadas. Se assim fosse, o Distrito Federal não
teria sequer definida, após a transferêriáa da Capital, a sua oompetênáa
tributária, e o Pais estaria sem base constitucional para a legislação ordinária
que estamos elaborando.
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Na verdade, a Constituição vigente cerceia a liberdade do Poder
Legislativo de organizar o Distrito Federal segundo modelos e preceitos que
poderiam ser tecnicamente mais aconselháveis. Tanto no Congresso, como fora
dele, parecem estar em maioria os que pensam, a nosso ver com razão, que o
Distrito Federal não deve ter Câmara eleita pelo povo para o desempenho da
função legislativa, mas deve ter essa função confiada ao próprio Congresso ou a
uma de suas Casas, a exemplo do que fazem as constituições de diversas
repúblicas federativas, COJllO os Estados Unidos dá América, o México e a
Argentina.
Para que esseobjetivo possa ser alcançado, é, entretanto, indispensável
a emenda constitucional, sobre cuja redação se eStão auspiciosamente entendendo as correntes politicas, representadas no Congresso, e que terá sua
tramitação facilitada por uma reforma especial do Regimento.
Logo que essa emenda esteja aprovada, o Projeto n. 0 1.513, de 1960,
poderá ter os seus dispositivos modificados para eliminação das normas
referentes à Câmara local. A modificação poderá ser feita, conforme a rapidez
com que se aprove a emenda, nesta Casa legislativa ou no Senado Federal, e, se a
aprovação da Emenda for posterior à sanção da lei, estará esta última revogada
naquilo que for incompatível com a primeira
Até que isso ocorra, entretanto, n1o há como fugir ao império do an.
26 da Constituição, que torna inconstitucionais nlo só as disposições do
substitutivo da douta Comissão de Orçamento relativas à matéria, mas também
as Emendas 8, 21, 24, 26, 27, 28, 32 a 43, 53 e 55 do plenário.
Terceiro Grupo de Emendas

Este grupo é integrado por algumas emendas que consagram também
inovações constitucionais, merecedoras de aplauso de lege referenda, mas
inadmissiveis de lege lata.
Estão neste caso a Emenda n. 0 10, que priva o Distrito Federal de
representação na Câmara e no Senado, e a Emenda n. 0 29, que modifica a
competência tributária do Distrito Federal, afastando-se do que preceitua a
Constituição.
É este o ponto em que deve ser analisada a Emenda n. 0 13, supressiva
do an. 38 do projeto. No parecer já aprovado por esta comissão, sustentamos a
constitucionalidade do an. 38, que confere ao Congresso Nacional as funções
legislativas do Distrito Federal até que se instale a Câmara local. A emenda
procede da dúvida quanto à constitucionalidade do artigo, mas parece, data
venia, improcedente.
De fato, ao constituir-se uma unidade federativa, não é possivel
processar-se simultaneamente a instalação do órglo a que a Constituição confia
a função legislativa de âmbito local O intervalo entrea criação da nova unidade
e a instalação desse órgão pode ser mais breve ou mais longo, mas, como as
eleições não poderiam ser realizadas previamente, é claro que existirá um
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período, durante o,qual a autonomia .não existe, em rela.@p àquel~ f~~ção, por
inexiStência temporária do Ó)rgà9 d~tinado a e]{er:çê-4.
· Sendo ,a nova uniPilde pane int~grante d~ um ..Estado spbe,rél;fi<?•
juridicamente org.aA.izado sob a forma federatiy~ ~o ficam as suas necessidades de ordem legislativa desprovidas de órgão que~ atenda. pois a Uni1o
estende o seu poder e autoridade sobre ~dos os reCAfi~S (,la vi<ian,acional, e
assim sendO; não apenas.podei mas <leve assumir ad ínterim a funçao q'\le será em
seguida atribuída à Câmara local.
,
Por esse. motiyo, qpino pela rejeiç~o da çmenda supressiva e pela
manutenção .do art. 3~. com a redaçã.p que lhe dá a ,Emenda n~ 0 5, desta
comissão.
Qyarto Grupo de Emendas
,
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5. Seguem-seas. emendas relativ~à situação dos servidores.
. A Eme~a n.~ 2 se refere ao aproveitamento dos serventuáriós e
auxiliares da JusÚça da comarca de Planaitina em cargos semelhantes daj ustiça
de Brasília. Opino pela rejeição por pertencer a matéria ao Projeto n. 0 1.514.
A Emenda n. o 4 manda suprimir do art. 44 a autorização do prefeito de
Brasilia para admitir extranumerãrios, mas perde o sentido por conservar a
autorização para organizar e pôr em funcionamento os serviços públicos de
Brasília. o que não· poderá ser feito sem a admissão de tais funcionários.
Dependendo de lei a criação de cargos públicos, só extranumerários podem,
por ora. ser admitidos pela Prefeitura de Brasilia.
A Emenda n. 0 5 proíbe a nomeação de servidores em caráter interino e
veda qualquer admissão, exceto a cargos em comissão, sem a prestação de
provas. A norma é salutar, mas a emenda é inaceitá.vel, primeiro, porque a
Prefeitura de Brasilia terá necessidade de diaristas, contr.t.tados e tarefeiros, para
os quais não se admite concurso, e, segundo,. pqrque haverá necessidade de
admissões imediatas mesmo de mensalistas, e para isso o que se impõe é a
dispensa de provas, como.aliás,prevê a Emenda n. 0 7, desta comissão.
A Emenda n. 0 18 deve ser rejeitada por se referir a vencimentos de
magistrados, assunto do Projeto n. 0 1.514.
A Emenda n. 0 19 manda efetivar, nos cargos ou funções que atualmente ocupam ou exercem, os interinos da Prefeitura do antigo Distrito Federal
e outros servidores com mais de cinco anos de serviço. A emenda é
flagrantemente inconstitucional, porque cria novos empregos em serviço já
existente, uma vez que tais interinos estão servindo no impedimento dos
efetivos, e assim sendo sua efetivação i,mporta na criação de novos cargos.
Acresce que esses novos cargos iriam repercutir, ainda que ulteriormente, no
Estado da Guanabara. de onde os efetivados passariam a ser funcionários.
Opino, pois, pela inconstitucionalidade e pela rejeição.
A Emenda n. 0 22 exige provas públicas para todos os extranumerários,
o que é inadmissivel, pois entre estes figuram os contratados, diaristas e
tarefeiros, para os quais esse processo de recrutamento não é aconselhável.
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Algumas emendas dispõem sobre direitos e deveres dos funcionários
de Brasilia. Melhor orientação parece ser a do projeto, que manda aplicar a
todos eles, em caráter provisório, as leis federais sobre os funcionários da
União, até que se organize legislação especial a respeito. Tais emendas
merecem rejeição: são as de n. 0 s 30, 31, 45 e 46.
A Emenda n. 0 65 permite que sirvam, nos cargos públicos do Distrito
Federal, os servidores pertencentes aos quadros do antigo Distrito Federal e dos
serviços nele mantidos pela União. O critério contraria o sistema adotado do
projeto, que foi considerar esses servidores automaticamente transferidos ao
Estado da Guanabàra, o qual nada mais é que o antigo Distrito Federal sob nova
forma jurldica.
O critério alvitrado pela emenda modificaria radicalmente essa concepção e feriria o espirita do preceito constitucional, que não mudou o Distrito
F~eral do Rio de Janeiro para Brasilia, mas criou em Brasilia um novo
Distrito Federal, transformando o antigo em Estado da Guanabara, sem solução
de continuidade, quer quanto aos serviços, quer quanto aos seus bens e
servidores. Pela rejeiçlo.

Qyinto Grupo de Emendas
Pertencem a este grupo as emendas relacionadas com a Companhia
Urbanizadorada Nova Capital. A primeira delas é a de n. 0 I, que coincide em
parte com a de n.o 23 e pode ser analisada conjuntamente. Revigora ela, até 30
de abril de 1964=, a declaração de utilidade pública em que se baseia a
desapropriação das terras do Distrito Federal de Brasília e autoriza a abertura de
um crédito de 150 milhões de cruzeiros para as despesas de desapropriação.
Além disso, concede isenção de impostos e taxas do Distrito Federal à
Companhia Urbanizadora e atribui à Divisão de Registro do Comércio do
DNIC a função de registro de comércio no novo Distrito Federal. São
disposições úteis ao funcionamento da nova capital e ao prosseguimento da
obra da Companhia encarregada de construi-la, que merecem aprovação. Do
mesmo modo, parece recomendável a emenda sugerida pelo Relator desta
comissão com apoiamento do nobre Uder da Maioria, que manda transferir à
Prefeitura do Distrito Federal de Brasília, sem qualquer pagamento ou
indenização, 51% das ações representativas da Companhia Urbanizadora,
colocando-a sob a direção daquela autoridade local. Com isso, procurou-se
evitar o conflito de competências entre uma Companhia de Estado, com tão
amplos poderes como os concedidos à NOVACAP, e a Prefeitura. Esta não
poderia permanecer sem contato com a Companhia e sujeita a conflitos de
jurisdição, tanto mais graves quanto a companhia é presentemente de
propriedade da União. A transferência para a Prefeitura do controle da
NOVACAP resolve os passiveis conflitos, fazendo desta um dos órgãos, talvez,
o mais poderoso, de que aquela se servirá pata o desempenho da sua missão.
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A aprovaçlo da Emenda n. 0 23 torna dispensável as Emendas n. 0 11 e
12, que mandam aproveitar na Prefeitura de Brasília os servidores da
NOVAC,/\P. Do mesmo modo fica sl,lperada a Emenda n. 0 70, que dava aos
empregados da referida Companhia preferência para o aproveitamento nos
cargos da mesma Prefeitura.

Sexto Grupo de Emendas
Reúnem-se aqui algumas emendas relativas a assuntos diversos.
A Emend~n. 0 3 autoriza o prefeito de Brasflia a proceder a demarcação
de uma áiea fora do plano piloto destinada à fixação do Núcleo Bandeirante.
Trata-se de recomendação sob a forma de disposição autorizativa cuja adoção
pode ser recomendada.
A Emendan. o 7 exige que a alteraÇão do atual plano piloto dependa de
lei federal. Opino pela aprovação.
A Emenda n.o 9 manda reduzir, para 50 milhões, o crédito de 100
milhões de cruzeiros destinado à instalaÇão dos serviços da Prefeitura do
Distrito Federal. É matéria que melhor seria apreciada pela douta Comissão de
Finanças, e, não tendo esta impugnado o art 45, do projeto, opino pela rejeição.
As Emendas n. 0 s 15 e 16 mandam suprimir duas disposições provenientes da Lei Orginica do Distrito Federal, uma das quais proibe que se lavrem
escrituras relativas a imóveis sem que se faça prova de quitação fiscal, enquanto
a outra dá aos termos lavrados nos livros das, repartições do .Distrito Federal
força de escritura pública. Não parec~ que haja inconveni~l,lte na manutenção
daqueles artigos, os quais a\lxiliam a fiscalização da cobrança de impostos e
amparam as partes em suas t:ransações. Opiqo pela rcxjeição.
A Emenda n. 0 17 manda cancelar a e"pressão "de BrasHia" depois de
"Distrito Federal", por parecer inútil aquela referência ao local onde se acha
sediada a futura Capital do Pais. Parece merecedora de acolhida a emenda. Pela
aprovação.
A Emenda n. o 20 fixa o número de vereadores e manda elegê-los em 3 de
outubro de 1960. Tem o defeito de unir, num só artigo, uma disposição
permanente e uma transitória, as quais já se acham atendidas, nos mesmos
termos, pot emendas desta comissão. Pela rejeição.
A Emenda n. 0 44 toma a Prefeitura civilmente responsável pelos danos
que seus funcionários causarem a terceiros, repetindo dispositivo já incorporado ao direito positivo e constante do Código Cívil. O art 15 deste Código
contém disposição suficiente. Pela rejeição.
A Emenda n. 0 48 restabelece dispositivo da Lei Orghlica atual,
mandando assegurar, nos processos administrativos, ampla defesa aos interessados. Opino pela aprovação.
A Emenda n.o 49 manda suprimir, por desnecessária, a enumeração
dos tributos da competência do Distrito Federal. A repetição de textos
constitucionais em lei ordinária não fere a boa técnica legislativa, pois permite
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que a consulta a uma só lei supra a leitura simultânea .dos ·aftigos da
Constiniição referentes ·à mesma matéria. Pela. rejeição da emenda supressiva.
Da mesma·indole é a Emenda n. 0 50, que, entretanto, pode ser
acolhida, já que não transcreve, mas apenas manda rdpeitar os prindpios da
Constituição. Pela aprovação.
A Emenda n. 0 51 manda cancelar a referência ao auxilio suplementar
da União, limitando aos recursos próprios bs meios de que se pode servir o
Distrito Federal para atender às necessidades do seu Governo. Parece preferivel
o texto atua.I, que corresponde à experiêl'ldá:e' ericóntra seu apoio nas
responsabilidades que 'tetn a Uníão para com a sua própria capital. Pela
rejeição.
'
A Emenda ·n. 0 S2 dá nova redação à cabeçá do art. 2.o, com superior
espírito de síntese e maior elegância de linguagem.. Pela aprovação.
A Emenda n. o 53 dá nova redação ao an. 20 em que se define a
competência do pre6tit(), Parte ~ emenda está vinculada à modificação do
órgão legislativo do Distrito Federal e por isso só em parte poderá ser
aproveitada, o que faremos no substitutivo.
A Emenda n. o 54< manda suprimir o art. 4; 0 , de natureza programática,
que explicita os objetivos do poder de policia, emque se investe a administração
do Distrito Federal. Não parece inconveniente a manutenção do artigo em que
pese a sua desnecessidade normativa. Pela rejeição.
A Emenda n. o 58 ·manda observar na elaboração do orçamento as
regras da Constituiçlo Fedetal. Pela aprovação;·
A Emenda n.o 59 dá redação mais simples ao art. 2I.e a Emenda n. 0 60
suprime o art. 22, relativo aos auxiliares de prefeito. Parece preferlvel consetVarse um texto mais explicito, embora possam ser aproveitadas as sugestões
redacionais bastante superiores ao que se encontra no projeto. O mesmo cabe
dizer em relação à Eníendà n. 0 61.
A Emenda n. 0 62 manda que a União pague uma indenização de 5
bilhões de cruzeiros ao Estado do Rio de Janeiro pela perda da área que
constituirá o Estado da Guanabara.
É matéria mais própria para lei relativa a este Estado, se não o for para
um projeto de lei especial, em que possam ser analisa<las as razões d;~. pretensão
fluminense. Pela rejeição.
A Emenda n. o 63 :visa a modificar o an. 1. 0 da lei. Dá-lhe, porém, um
caráter transitório, que não parece coadunar-se com o caráter permanente da lei
administrativa ora em exame. Pela rejeição.
A Emenda n. o 64 coincide com outra, por cuja aceitação já opinei.
A Emenda n.o 66 diminui a amplitude dos poderes dados ao prefeito
para organização e funcionamento dos serviços públicos do Distrito Federal,
suprimindo o de admitir extranumerários, o que tornaria impossivel a
instalação dos serviços administrativos da nova Capital. Pela rejeição.
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A Emenda n. o 68 dá nova redaçao. e amplia os deveres do prefeito
consignados no an. 4.o, alfnea a, determinando que ele zele também pelas
cidades-satélites e comunidades rurais do Distrito Federal; Pela aprovação.
A Emenda n. o 69 estabelece uma ordem dentro da qual deve ser feita a
mudança dos poderes da- Repúb&iéa para a:nova Capital, .a partir do dia 21 de
abril de 1960, eliminando, por conseguinte, a simultaneidade da transferência.
A emenda é inconstitucional, pois a CapiOO da República é a sede dos Poderes
da União e todos eles devem estar reunidos nessa sede, salvo no caso em que o
Congresso Nacional mude a sua própria sede temporariamente. Pela rejeição.
A Emenda n. 0 1, da Comissão de Finanças, restabelece a exigência de
hasta' pública para alienação dos imóveis. pertencentes. ao Distrito Federal. É
disposição salutar; pela qual se .manifestaram diversos dos Srs. Deputados em
plenário, e merece aprovaçlo. • ·
·A Emenda·n.0 ·2representacunat:bemelaboradalei sobre a educação
pública em Brasília. Nos termos da Constituição, compete ao Distrito Federal
organizar o seu próprio sistema de ensino, e assim sendo não é razoável que o
Congresso legisle mbre a matéria, antecipando-se à obra do Poder Legislativo
local. É ceno que, transitoriamente, na forma do an. 88, o .Congresso exercerá
essa fúnção, mas a presente lei-tetn o caráter delei orgAnica, a rujos termos não
pode fugir o Poder Legislativo local ~assim send~não podem ser induidas nela
materiás que o Poder Legislativo local deva ter a faculdade de modificar. Pela
rejeição.
A Emenda n. o~ mandando criar umajunta de conciliação e julgamento
no Distrito Federal, cabe melhor M·Projeto n,o,l.5l4, de 1960. ·Pela rejeição.
A subemenda de redaçlo da Coinissio de Finanças representa valioso
subsidio, que será levado em conta na elaboração do substitutivo desta
comissão.
Com relação ao substitutivo da douta Comissão.de Orçamento, não há
negar que o mesmo representa. uma contribuição valiosa, digna de tP<io o
apreço, salvo na parte em que fere a Constituição por substituir pelo Congresso
Nacional a Câmara eleita pelo povo, exigida pelo an. 26 da Cana Magna. O
substitutivo em questão contém. elementos que tomamos a liberdade de
incorporar, juntamente com as emendas aceitas por esta comissão, a um
substitutivo que ·poderemos oferecer à aprovação do plenário.
Sala Afrânio de Melo Franco, 25 de março de .1960. -San Tiago Dantas,
Relator.
SUBSTITUTIVO APROVADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA
Dispõe sobre a administração do Distrito Federal após a transferência da
Capital da lhUãtJ para Brastlia. e dá outras pr~idências.
TITULO l
Da Organização do Distrito Federal
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Substitutivo

Consolülo.rulo Emendas de Comissões e de Plenário
Relator: Deputado San Tiago Damas.
CAPÍTULO I

Da Competência
An. J.o A organização administrativa do Distrito Federal, a partir da
mudança da capital para Brasflia, será regulada por esta lei.
An. 2. ° Compete ao Distrito Federal exercer todos os poderes e direitos
que lhe são explicita ou implicitamente deferidos pela Constituição e pelas leis,
e, especialmente:
I - Organizar os seus serviços administrativos.
II - Prover às necessidades do seu governo e da sua administração,
podendo, se necessário, pedir auxilio à União.
III - Dispor sobre os direitos e deveres dos seus funcionários e
organizar o respectivo estatuto.
IV- Elaborar leis supletivas ou complementares da legislação federal,
nos termos do an. 6. 0 da Constituição.
V - Decretar impostos sobre:
a) propriedade imobiliária em geral;
b) transmissão de propriedade causa morlis;
c) transmissão de propriedade imobiliária inter vivos e sua incorporação
ao capital de sociedade;
d) vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores,
inclusive industriais, isenta, porém, a primeira operação do pequeno produtor,
como tal definido em lei;
e) exportação de mercadorias de sua produção para o estrangeiro, até o
máximo de 5% ad valorem, vedados quaisquer adicionais;
/) indústrias e profissões;
g) atos emanados do seu governo e negócios da sua economia ou
regulados por lei da sua competência;
h) licenças;
z) diversões públicas.
VI - Decretar quaisquer impostos não atribufdos privativamente à
competência da União observado, no que couber, o preceito dos arts. 21 e 26, §
4.o, da Constituição.
VII - Cobrar:
a) contribuições de melhori~quando se verificar valorização do imóvel
em conseqüência de obras públicas;
b) taxas;
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c) multas de qualquer natureza;
d) quaisquer outras rendas que possam provir do exerdcio das suas
atribuições e da utilização ou retribui&ão dos seus bens e serviços.··
VIII - Realizar operações dê crédito nos termos da ConstitUição.
IX - Fazer concessões de serviços públicos não reservados à União.
§ 1.o O imposto territorial nlo incidirá sobre sitio de áre3: ·jnferior a
vinte hectares, quando o cultive, só ou·com a sua famflia, o propri~o, desde
que não possua outro imóveL
· ·
§ 2. o O imposto de transmissão de propriedade inter vivos,. bem como a
sua incorporação ao capital de sociedade, incidirá sobre todas as.foimas legais
de transmissão, inclusive a cessão de direito à arrecadação ou adjudicação.
§ s.o A contribuição de melhoria não poderá ser exigida em limites
superiores à despesa realizada, nem a:o acréscimo do valor que da obra houver
decorrido para o imóvel beneficiado.
··
§ 4. 0 A arrecadação, cobrança e fiscalização dos impostos efetuar-se-ão
de conformidade com a lei que os instituir e regular. Poderão $el' criados
conselhos com participação dos contribuintes para julgamento -dos recursos
administrativos, na forma estabelecida por lei.
§ 5.o A Fazenda do Distrito Federal, pelos seus representantes,
intervirá, obrigatoriamente, em todos os processos judiciais, C\lntenciosos ou
administrativos, dos quais lhe possam resultar direitos ou obrigações.
An. 3.° Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União:
I- Velar pela obse~cia da Constituição e das leis;
II - Cuidar da saúde pública e da assistência, social;
III - Proteger as bele7,a5 naturais e os monumentos de valor histórico
ou ardstico.
An. 4. 0 Ao Distrito Federal, no desempenho da missão de promover o
bem comum, incumbe:
a) zelar pela cidade Brasilia, pelas cidades-satélites e comunidades
rurais que a envolvem, no território do Distrito Federal;
b) manter serviços de amparo à maternidade, à infln.cia, à velhice e à
invalidez;
c) organizar o seu sistema de ensino, difundir a instrução através de
escolas públicas de todos os graus, e fomentar, por todos os meios ao seu
alcance, o aproveitamento das capacidades individuais e o aperfeiçoamento da
cultura.

CAPÍTULO II

Dos ÓJgãos do Governo
An. 5. 0 O Governo do Distrito Federal será exercido pelo prefeito e pela
Câmara do Distrito Federal, com a cooperação e assistência dos órgãos de que
trata a presente lei.
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SEÇÃO I
Do Poder Legislativo
Da Câmara do Distrito Federal

Art. 6. 0 O Poder Legislativo será exercido pelaCãmara do Distrito
Federal composta de vinte vereadores eleitos pelo povo, por ocasião das
eleições para o Congresso Nacional.
Art. 7. 0 A Cãmara será eleita pelo prazo de 4 anos e funcionará durante
4 meses, vedada a prorrogação.
Parágrafo único. Aplicam-se às eleições para a Cãmara do Distrito
Federal as inelegibilidades previstas no art. 139, V, da Constituição Federal.
Art. s.o Compete à Cãmara do Distrito Federal:
I - votar anualmente o orçamento, podendo reduzir, porém nunca
aumentar, a despesa global proposta;
II -legislar sobre as matérias de competência do Distrito Federal e, em
caráter supletivo ou complementar, sobre as mencionadas no art. 6.o na
Constituição, respeitadas as leis federais que regulam a organização administrativa e judiciária do Distrito Federal;
III- dispor, em regimento interno, sobre a sua organização e policia e
sobre a criação e provimento de cargos de sua Secretaria;
IV - fixar o subsidio do prefeito e os de seus próprios membros, no
último ano de cada legislatura para o periodo da imediata, vedada qualquer
alteração em outra época.
SEÇÃO II

Das Leis
Art. 9. 0 A iniciativa das leis, ressalvados os casos de competência
exclusiva. cabe ao prefeito e a qualquer vereador ou Comissão da Câmara.
§ 1. o Compete exclusivamente ao prefeito a iniciativa das leis que
importem na criação ou redução de empregos em serviços já existentes, na
alteração das categorias do funcionalismo, de seus vencimentos ou sistemas de
remuneração, e na criação de novas repartições, autarquias ou sociedades de
economia mista.
§ 2. 0 Aprovado o projeto, será ele enviado ao prefeito, que, aquiescendo, o sancionará e promulgará.
§ 3.o Se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário aos interesses do Distrito Federal ou da União, vetá-lo-á,
total ou parcialmente, dentro de 1O dias úteis, contados daquele em que o tiver
recebido e comunicará, no mesmo prazo, aos Presidentes do Senado Federal e
da Cãmara do Distrito Federal os motivos do veto.
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§ 4.o O veto aposto pelo prefeito será· submetido, no mencionado
decênio, ao conhecimento d() Senado Federal, considerando-se aprovadas as
disposições vetadas, se assim o decidir o voto da maioria dos Senadores.
§ 5. o Rejeitando o veto, se o prefeito não promulgar a résolução dentro
de lO dias, contados da data em que houver recebido a comunicação do Senado
Federal, competirá ao Presidente da Câmara do Distrito Federal promulgá-la
§ 6. o Considerar-se-á aprovado .o veto que não for rejeitado dentro de
30 dias, contados do seu recebimento pela Secretaria do Senado Federal ou do
inicio dos trabalhos legislativos; quando se houver feito remessa no intervalo
das sessões.
Art. 10. O projeto de lei rejeitado ou não sancionado só se poderá
renovar, na mesma sessão legislativa. por proposta da maioria absoluta dos
membros da Câmara
SEÇÂO III

Do Orçamento

l

An. 11. O orçamento será uno> incorporando-se à receita obrigatoriamente todas as rendas e suprimentos de fundos e incluind~se. discriminadamente, na despesa. as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços
públicos.
§ 1. 0 A lei de orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da
receita e fixação da despesa para os serviços aNeriounente criados. Não se
incluem nessa proibição:
I - a autorização para abertura de créditos suplementares e operações
de crédito por antecipação da receita;
II - a aplicação do saldo e o mooo de cobrir o déficit.
§ 2. 0 O orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes: uma fixa,
que não poderá ser alterada senão em virtude de lei anterior, outra. variável,
que obedecerá a rigorosa especialização.
§ 3. 0 A proposta orçamentária deverá ser enviada pelo prefeito à
Câmara no dia da abertura da sessão legislativa ordinária
An. 12. Será prorrogado o orçamento vigente se, até o fim da sessão
legislativa ordinária. não houver sido enviado ao prefeito, para sanção, o que
haja sido votado pela Câmara
Art. 13. São vedados o estomo de verba, a concessão de crédito
ilimitado e a abertura, sem autorização legislativa, de crédito especial.
§ I. 0 A abertura de crédito extraordinário só será admitida por
necessidade urgente ou imprevista. em caso de guerra. comoção intestina ou
calamidade pública
§ 2. 0 Nenhum encargo para o Tesouro se criará no Orçamento, ou em
lei especial, sem a indicação da fonte de receita com recursos suficientes para
custeá-lo.
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i 3. 0 As despesas com pessoal não poderio ir além de 50% da receita
prevista no orçamento. Os atos que importarem na transgressão desse limite
serão nulos de pleno direito.
§ 4. 0 Nos casos omissos, aplicar-se-à ao Distrito Federal, no que
concerne à execução da receita e da despesa, o que, a respeito, dispuserem as
leis de contabilidade pública da União.
An. 14. Fica criado o Tribunal de Contas, composto de 5 ministros,
nomeados pelo prefeito, com aprovação prévia da escolha pelo Senado, dentre
brasileiros natos, maiores de 35 anos, de reconhecida capacidade e tirodnio
juridico ou financeiro.
Parãgrafo único. Os vencimentos, direitos, vantagens, impedimentos e
incompatibilidades dos membros do Tribunal de Contas são os mesmos do
Tribunal de Contas da União.
An. 15. Ao Tribunal de Contas compete:
I - processar e julgar as contas dos responsáveis e cc-responsáveis por
dinheiros, valores e materiais pertencentes ao Distrito Federal de Brasilia, ou
pelos quais este responda, bem como as dos administradores das entidades
autãrquicas locais;
II - efetuar o registro prévio ou posterior, conforme a lei estabelecer,
dos atos da administração municipal, de que resulte obrigação de pagamento
como sejam:
a) concessão de pensão, aposentadoria ou disponibilidade de funcionários;
b) contratos, ajustes, acordo ou quaisquer atos que derem origem a
despesas, bem como a revisão ou prorrogação desses atos;
c) ordem de pagamento ou de adiantamento.
III - acompanhar a execução orçamentãria, fiscalizando a aplicação
dos créditos orçamentãrios e extra-orçamentãrios;
IV- verificar a regularidade das cauções prestadas pelos responsáveis;
V - examinar os contratos que interessarem à receita e os atos de
operação de crédito ou emissão de titulos, ordenando o respectivo registro, se
os mesmos se conformarem com as exigências legais;
VI- dar parecer sobre as contas da gestão anual do prefeito, no prazo de
30 dias, contados da data em que forem apresentadas.
§ 1. o A recusa do registro, por falta de saldo do crédito ou por
imputação a crédito impróprio, terá carãter proibitivo. Q.uando a recusa tiver
outro fundamento, a despesa poderá efetuar-se mediante despacho do prefeito
e registro sob reserva do Tribunal de Contas, com recurso ex officio para o
Senado.
§ 2. o Compete ainda ao Tribunal de Contas:
a) eleger o seu presidente;
b) elaborar o seu regimento interno e organizar os serviços auxiliares
propondo à Cãmara a criação ou extinção de cargos da respectiva Secretaria e a
fixação dos vencimentos correspondentes;
548

c) conceder licença. e férias, nos termos da lei, aos seus membros.
Art. 16. Não poderão servir conjuntamente, como Ministros do
Tribunal de Contas, os que forem entre si parentes consangüineos ou afins em
linha ascendente ou descendente e até o 2. 0 grau da linha colateral. A
incompatibilidade resolve-se contra o último nomeado ou, sendo as nomeações da mesma data, contra o menos idoso.
Art. 17. Os Ministros do Tribunal de Contas não poderão exercer outra
função pública ou comissão remunerada, advocacia ou outra profissão.
Art. 18. Junto ao Tribunal de Contas funcionará um Procurador-Geral,
com os mesmos direitos, vencimentos, impedimentos e incompatíbilidades dos
Ministros do Tribunal.

SEÇÃO IV

Do Poder Executivo
Do. Prefeito - Dos Secretários-Gerais
Art. 19. O Poder Executivo será exercido pelo prefeito do Distrito
Federal.

[

§ 1. 0 O prefeito será nomeado depois que o Senado federal houver
dado assentimento ao nome proposto pelo Presidente da República.
§ 2. 0 O prefeito será demissivel.ad nutum.
§ 3. 0 Nos impedimentos não excedentes de 30 dias, substituirá o
prefeito um dos secretários-gerais por ele designado.. Nos demais casos, a
substituição se fará por nomeação do Presidente da República.
Art. 20. Compete ao prefeito, além da iniciativa das leis, a administração dos negócios públicos loCais e, especialmente:
I- sancionar e promulgar as leis ou vetar, total ou parcialmente, os seus
dispositivos;
II- expedir decretos, regulamentos e instruções para exe,::ução da~ leis;
III - dirigir, superintender e fiscalizar os serviços públicos locais;
IV- defender os interesses do Distrito Federal, nos termos da lei;
V - realizar operações de crédito e praticar atos da gestão financeira,
dentro da autorização legal;
VI- decretar a desapropriação, de necessidade ou utilidade pública, ou
por interesse social, nos termos da lei;
VII- prover os cargos públicos;
VIII - fazer arrecadar os tributos de toda ordem, multas e quaisquer
rendas devidas ao Distrito Federal e dar-lhes aplicação legal;
IX- prover sobre a conservação e administração dos bens do Distrito
Federal e aliená-los ou permutá-los, de acordo com a lei;
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X - elaborar e executar planos administrativos, submetendo-os à
apreciação da Câmara, quando for o caso, com a indicação dos meios
necessários à sua execução;
XI- prestar, por escrito, todas as informações e esclarecimentos que a
Câmara solicitar;
XII- manter relações com a União, Estados e Munictpios, celebrar
ajustes e convênios com a aprovação da Câmara do Distrito Federal, quando
necessária;
XIII- representar o Distrito Federal em Juizo, ativa e passivamente,
por intermédio dos seus procuradores e advogados.
Parágrafo único. Na instalação da Câmara, o prefeito envia~lhe-á, com
a proposta do orçamento, mensagem em que a informe de todos os atos da sua
gestão no exerctcio imediatamente anterior e prestar-lhe-á as suas contas.
An. 21. O prefeito será auxiliado por tantos secretários-gerais quantas
forem as Secretarias criadas em lei.
§ 1. 0 O prefeito nomeará, em comissão, os secretários-gerais.
§ 2. 0 Os secretários serão responsáveis pelos atos que subscreverem ou
praticarem, ainda que por ordem do prefei~o.
An. 22. Além das atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete
a cada secretário-geral:
I - auxiliar o prefeito em todos os serviços a cargo da respectiva
Secretaria;
II- expedir instruções, de acordo com o prefeito, para a boa execução
das leis e regulamentos;
III - propor a nomeação, promoção, admissão, contrato, demissão,
reintegração ou readmissão dos funcionários da respectiva Secretaria;
IV - apresentar, anualmente, ao prefeito, minucioso relatório dos
serviços a seu cargo;
V- comparecer à Câmara, quando convocado, nos casos e para os fins
indicados em le~
VI - referendar os decretos atinentes à respectiva Secretaria.
An. 23. Além das Secretarias Gerais, a lei poderá criar outros órgãos de
cooperação do governo local, definindo-lhes a natureza, a organização e a
competência.
SEÇÃO V
Da Responsabilidade do Prefeito e dos Secretários-Gerais
An. 24. O Prefeito será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, nos crimes comuns e de responsabilidade.
§ 1. o A denúncia, nos crimes de responsabilidade, será dirigida ao
Presidente do Tribunal de Justiça, que convocará uma Junta Especial de
Investigação, composta de 1 desembargador e 2 membros da Câmara do
Distrito Federal, escolhidos por sorteio pelo órgão a que pertencerem.
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§ 2.o EssaJunta, ouvido o prefeito sobre os termos da denún~ia,
procederá às investigações que julgar necessárias e, no prazo de 20 d1as,
apresentará o seu parecer à Câmara com ch'cunstarláado relatório.
§ 3. o Dentro de 30 dias, depois de enviado à Câmara o parecer, esta, em
sessão pública, especialmente convocada, salvo se o contrário for deliberado,
decretará, ou não, a acusação, ordenando, no primeiro caso, que o processo seja
remetido ao Tribunal de justiça para julgamento.
§ 4.o Decretada a acusação, ficará o Prefeito, desde logo, afastado do
exerdcio do cargo.
An. 25. Constituem crimes de responsabilidade os atos do Prefeito que
atentarem contra:
a) a existência da União ou do Distrito Federal;
b) a Constituição Federal ou a presente Lei Orgânica;
c) o livre exerdcio dos poderes constituáonais;
d) o gozo ou exerdcio legal dos direitos poUticos, sociais ou individuais;
e) a segurança e a tranqüilidade do Distrito Federal;
/) a probidade, na administração;
g) a guarda ou emprego legal dos dinheiros públicos;
h) as leis orçamentárias;
z) o cumprimento das decisões judiciais.
An. 26. Os Secretários-Gerais do Distrito Federal, nos crimes de
responsabilidade e nos que forem conexos com os do Prefeito, sedo processados e julgados pelo Tribunal de justiça, na forma do an. 24 e dos seus
parágrafos.
TÍTULO II

Dos Funcionários Públicos
An. 27. Os cargos públicos do Distrito Federal sedo acessíveis a todos
os brasileiros, observados os requisitos que a lei estabelecer.
Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, a admissão a
qualquer cargo público, isolado ou de carreira, sem prévia habilitação em
concurso público de provas. Excetua-se apenas o provimento de cargos em
comissão, ou por contrato, e a admissão, a dtulo precário, de diaristas e
tarefeiros.
An. 28. É vedada a acumulação de quaisquer cargos, salvo nos casos
previstos nos ans. 96, I, e 185 da Constituição e 24 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
An. 29. Em nenhuma hipótese, os cargos ou funções da Prefeitura terão
vencimentos ou remuneração superior aos dos cargos ou funções correspondentes do serviço público federal.
Parágrafo único. Para os cargos de carreira será respeitada a classificação em padrões, observado o prindpio básico consignado neste anigo.
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~rt. 80. Aplicam-se aos servidores do Distrito Federal, enquanto não
tiverem o seu estatuto próprio, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União e leis que o complementam;
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TÍTULO III

Das Disposições Gerais
An. 81. Os decretos e regulamentos expedidos pelo Prefeito entrarão
em vigor 3 dias depois de publicados no órgão oficial, a não ser que estabeleçam
outro termo.
Art. 82. As obras e serviços da Prefeitura que não forem executados pela
própria administração, assim como o fornecimento de materiais e artigos
destinados à municipalidade, serão contratados ou adquiridos por concorrência pública ou administrativa, na forma que a lei determinar.
Art. 88. Os imóveis pertencentes ao Distrito Federal não poderão ser
objeto de doação ou cessão a dtulo gratuito, nem serão vendidos, ou aforados,
senão em virtude de lei especial, e em hasta pública previamente anunciada por
editais afixados em lugares públicos e publicados três vezes pelo menos, no
órgão oficial da Prefeitura, com a antecedência miníma de 80 dias.
Art. 84. À Fazenda do Distrito Federal, em juizo, caberão todos os
favores e privilégios de que goza a Fazenda Nacional.
Art. 85. Nenhuma escritura pública de alienação poderá ser lavrada,
nem será julgada por sentença qualquer partilha, divisão, transmissão ou
entrega de bens, desde que versem sobre imóveis sujeitos a imposto devido ao
Distrito Federal de Brasflia, sem que se exiba para constar do ato a prova de
quitação fiscal, ficando o infrator sujeito à pena que a lei cominar.
Art. 86. Os termos de contratos e obrigações lavrados nos livros das
repartições do Distrito Federal de Brasflia, bem como os de entrega ou doação
de terreno para abertura ou reforma de via ou logradouro, terão força de
escritura pública.
Art. 87. Os pagamentos devidos pela Fazenda do Distrito Federal de
Brasflia, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na forma da apresentação
dos precatórios e da contados créditos respectivos, sendo proibida a designação
especial de casos ou de pessoas nas dotações Õrçaffientárias e nos créditos
extra-orçamentários abertos para esse fim.
§ 1. o O orçamento, em cada ano, reservará verba para tais pagamentos.
§ 2. o As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados
ao Poder judiciário, devendo as importâncias serem recolhidas à repartição
competente. Cabe ao Presidente do Tribunal de justiça do Distrito Federal de
Brasflia expedir as ordens de pagamento, segundo as possibilidades do
depósito, e, a requerimento de credor preterido no seu direito de precedência,
ouvido previamente o Chefe do Ministério Público, autorizar o seqüestro da
quantia necessária pata satisfazer o débito.
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An. 38. Q.ualquer alteração no plano piloto, a que obedecer a
urbanização de Brasflia, depende de autorização em lei federal.
An. 39. Nos processos administrativos institufdos para apuração de
fatos que possam dar lugar à aplicação de pena, a lei assegurará aos interessados
ampla defesa, observado o prindpio da instância dupla.
TÍTULO IV

Disposições Finais e Transitórias
An. 40. As leis do Distrito Federal, até que se instale a Câmara
Municipal, serão feitas pelo Congresso Nacional com a sanção do Presidente da
República.
An. 41. As eleições para a Câmara do Distrito Federal terão lugar, pela
primeira vez, a 3 de outubro de 1962.
An. 42. O subsidio do Prefeito de Brasilia será o mesmo atribuido ao
Prefeito do antigo Distrito Federal.
An. 43. Os atuais funcionários e servidores da Prefeitura do antigo
Distrito Federal, Ministros, funcionários e servidores do seu Tribunal de
Contas, funcionários e servidores da Câmara dos Vereadores passam automaticamente, na data da mudança da Capital, a servidores do Estado da
Guanabara, nas suas respectivas funções, assegurados todos os seus direitos e
obrigações, deveres e vantagens.
An. 44. Nos 1Odias a contar da vigência da presente lei,o Presidente da
República proporá ao Senado Federal o nome do Prefeito do Distrito Federal,
fazendo-se a nomeação, depois de aprovada a escolha.
An. 45. O Prefeito de Brasflia tomará posse perante o Ministro da
Justiça e Negócios Interiores.
An. 46. Ficam criados dois cargos de Secretário-Geral com os vencimentos e vantagens ora atribufdos aos Secretários do atual Distrito Federal.
An. 47. Fica o Prefeito de Brasflia autorizado a tomar as providências
necessárias à organização e funcionamento dos serviços públicos de Brasilia, a
nomear e dar posse aos Secretários-Gerais e a admitir extranumerários até a
criação em lei de cargos públicos.
Parágrafo único. O pessoal mensalista será admitido, independentemente de provas, de acordo com as tabelas numéricas~ pelo Prefeito, as quais
terão vigência dentro dos limites dos recursos indicados no an. 45, e dos que
vierem a ser atribufdos a esse fim pelo Poder Legislativo federal ou local.
An. 48. A União transferirá à Prefeitura do Distrito Federal de Brasilia,
sem qualquer pagamento ou indenização, 51% das ações representativas do
capital da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, as quais não
poderão ser alienadas pela Prefeitura, senão a titulo gratuito, e à própria União.
§ 1. 0 A partir da transferência das ações representativas da maioria do
capital da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, caberá ao Prefeito
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preencher os cargos do Conselho de Administração, da diretoria e do Conselho
Fiscal, com a observância do disposto nos parágrafos do art. 12 da Lei n. o 2. 8 74,
de 19-9-56.
·
§ 2. 0 O Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital será
admitido pelo Prefeito do Distrito Federal, ad nutum.
§ 3. 0 A Companhia Urbanizadora da Nova Capital é isenta de
impostos, taxas e quaisquer ônus fiscais da competência tributária do Distrito
Federal de Brasilia
An. 49. Permanece em vigor, até 30 de abril de 1965, o ato ratificado
pelo an. 24 da Lei n. 0 2.874, de 19 de setembro de 1956, que declarou de
utilidade e necessidade pública e de interesse social, para efeito de desapropriação, a área de terras do Distrito Federal de Brasilia referida no an. }.o da
mesma lei.
An. 50. Serão observadas, no que forem aplicáveis, até que o Poder
competente delibere a respeito, as leis, decretos, posturas e decisões, estaduais e
municipais, atualmente em vigor na área do Distrito Federal de Brasilia
An. 51. Fica autorizada a abertura do crédito de CrS 100.000.000,00
(cem milhões de cruzeiros), para atender às despesas de pessoal e material
necessários à organização e ao funcionamento dos serviços públicos referidos
nesta lei.
An. 52. FnautorizadaaaberturadocréditoespecialdeCrS 150.000.000,00,
para atender às despesas de desapropriação de terras no Distrito Federal.
An. 53. Os serviços de policiamento de caráter local do Distrito Federal
constituirão o Serviço de Policia Metropolitana, integrado ao Departamento
Federal de Segurança Pública, e subordinado ao Ministro da justiça e Negócios
Interiores.
§ t.o O Departamento Federal de Segurança Pública e o Serviço de
Policia Metropolitana serão dirigidos por um Chefe de Policia. em comissão,
padrão CC-1, e ficará inicialmente integrado por 3 Delegados em comissão, padrão CC-3, e 3 Escrivães, em comissão, padrão CC-6, nomeados pelo
Presidente da República
§ 2. 0 O Ministro da justiça e Negócios Interiores poderá requisitar
servidores federais para integrarem provisoriamente os quadros do Serviço de
Policia Metropolitana e utilizar, mediante convênio, servidores dos Estados.
§ 3.o A organização e funcionamento do Serviço de Policia Metropolitana serão definidos em lei especial.
An. 54. Enquanto não for aprovado o Regimento de Custas da justiça
do Distrito Federal, aplicar-se-á o vigente no atual Distrito Federal, cobrandose, porém, em selos, os emolumentos, custas e quaisquer importâncias taxadas
para os atos dos serventuários daj ustiça em geral, tão logo sejam fixados para os
referidos serventuários.
An. 55. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Sala Afrânio de Melo Franco, 25 de março de 1960. - San Tiago Dantas.
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Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Turma "A",
realizada em 23 de março de 1960, apreciando as emendas de plenário ao
Projeto n.o 1.513, de 1960, opinou, por unanitnidade, pela aprbvação do
substitutivo anexo, presentes os Srs. Oliveira Brito, Presidente, San Thiago
Dantas, Relator, Joaquim Duval, Arruda Cãmara, Croaci de Oliveira, Alfredo
Nascimento, Nelson Carneiro, Arthur Virgflio, Raimundo Brito, Abelardo
Jurema, Valdir Pires e Almino Afonso. Os Deputados Pedro Aleixo e Rondon
Pacheco não participaram da votação do substitutivo, conforme declaração que
consta da ata da reunião.
Sala Afrânio de Melo Franco, em 28 de março de 1960. - Oliveira Brito,
Presidente. - San Tiago Dantas, Relator.

Sessão de 29 de março de 1960

O SR. SAN TIAGO DANTAS -Sr. Presidente, disseumescritorquea
qualidade das leis dificilmente pode ser apreciada por aqueles que tomam parte
em sua elaboração. É natural que, na época em que se legisla sobre assunto
determinado, os espíritos estejam exaltados pela controvérsia, e que os
enganos, os defeitos inerentes a toda obra humana, apareçam exagerados aos
olhos dos que os criticam. Do mesmo modo, as qualidades acabam por ser
louvadas em demasia
Q,.uem lesse daqui a algum tempo os debates que se travaram, hoje,
nesta Casa, sobre os substitutivos ao Projeto n. 0 1.513-60 do Executivo, correria
o risco de pensar que a Câmara dos Deputados esteve em via de praticar um ato
leviano, aprovando um projeto de lei sobre a organização administrativa da
futura Capital, sem correspondência com a seriedade da tarefa e com a
importância das suas conseqüências.
Esse julgamento, Sr. Presidente, seria, entretanto, muito injusto. É
certo que a lei que vamos votar dentro em pouco, tal como se apresenta no
Substitutivo da Comissão de Justiça, é perfectível em muitos pontos. Desde
logo, ela poderia consagrar solução nova, mais adequada e mais original para o
problema do exerdcio da função legislativa no futuro Distrito Federal, ponto
em que se fixaram as atenções de quase todos os oradores. Não há quem duvide
que, no regime federativo, a solução mais correta é confiar ao próprio Poder
Legislativo da União a tarefa de fazer leis para a Capital Federal, e se, em nosso
país, não temos esta solução adotada na Constituição vigente, foi porque nos
ficou alguma coisa da tradição do munidpio neutro, e é aí, na história da
formação da Capital do País, que encontraremos a explicação dessa discrepância da solução brasileira, em relação à adotada em Estados de organização
federativa, como os Estados Unidos, o México ou a Argentina
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Entretanto, Sr. Presidente, na verdade, jamais poderlamos perfilhar,
em lei ordinária, esta solução, que mereceu a preferência da douta Comissão de
Orçamento: ela corresponde a uma aspiração, mas essa aspiração por mais
fundada e generalizada que seja, há de ser atendida através de emenda
constitucional, não através de lei ordinária, que só se pode apoiar no Direito
Constitucional vigente, ou seja, no art 26 da Constituição.
Também o art 40 do substitutivo, Sr. Presidente, despenou a atenção
dos membros desta Casa,a ponto de se querer apontar nele uma inconstitucionalidade; esse anigo confere ao Congresso Naàonal o poder de legislar para
o futuro Distrito Federal, enquanto não se instalar o Poder Legislativo
autônomo, que a mesma lei prevê no seu art 6. o
É impossive~ Sr. Presidente, constituir uma nova unidade federativa
e conseguir, na mesma data, fazer com que se achem eleitos e em funcionamento os poderes legislativos locais. Um interregno, maior ou menor, é
inevitável, e nesse interregno quem preenche a função é o Poder Legislativo da
União, pois a ordem jurldica não conhece solução de continuidade.
Nesse e em nenhum outro ponto, merece o projeto a eiva de
inconstitucionalidade, nem pode ser considerado uma lei que dispõe do padrão
técnico desta Casa do Congresso e do Senado Federal. Elaborado pelo Poder
Executivo, com audiência de eminentes jurisconsultos, como o ConsultorGeral e o Procurador-Geral da República, o projeto amadureceu nas três
Comissões através de uma elaboração múltipla e valiosa, e foi enriquecido em
plenário por emendas de grande importância que a ele se acham incorporadas.
Pode a Cãmara estar cena, Sr. Presidente, de que, votando o Projeto n. 0
1.513, de 1960, tal como o apresenta o substitutivo, realiza obra boa e durável,
que a emenda constitucional poderá, amanhã, vir a aperfeiçoar, mas que se tiver
de reger os destinos da Capital da República em Brasilia, tal como se acha
redigido, será um documento à altura da missão normativa que a ele, neste
momento, confiamos. (Muito bem; muito bem.)
Sessão de 5 de abril de 1960
O SR. SAN TIAGO DANTAS- (Para encaminhar a votação.) - Sr.
Presidente, ouvi, com toda atenção, as considerações dos nossos doutos
colegas, Deputados Menezes Cônes e Mário Manins. Entendo que esta Casa só
lucra em adotar processos regimentais os mais liberais, para aperfeiçoar a
elaboração legislativa. Mas entendo que, ao darmos, num projeto em regime de
urgência, oportunidade a uma segunda discussão, o que, de ceno modo, é uma
revisão da própria urgência, já uma vez apreciada pelo plenário, devemos
verificar previamente se os motivos invocados para essa segunda urgência,
naquele caso especifico, são dignos de acolhida.
Eis por que deixo de lado a questão geral, que, com tanta propriedade,
foi levantada pelo eminente Deputado Mário Manins, para considerar,
especificamente, os motivos para uma segunda discussão no caso em pauta.
I
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Com relação às emendas, Sr. Presidente, que o nobre Deputado
Menezes Côrtes considerou que não podiam ser atendidas como meras
emendas de redação, peço vênia para discordar. Duas delas são muito ti picas e
foram por ele mencionadas várias vezes. A primeira l! a supressão da expressão
de Brasz1ia depois da expressão Distrito Federal. O projeto que vinha do Executivo
mencionava sempre Distrito Federal de Brasz1ia, e, na publicação do substitutivo há
pouco aprovado, aparece em alguns artigos a mesma referência. Penso, Sr.
Presidente, que o erro l! daqueles que podem ser eliminados por emenda de
redação, e penso assim, porque não se pode separar o texto do substitutivo do
texto do parecer aprovado na Comissão deJustiça e que esclarece plenamente o
seu pensamento. Ora, af está, a folhas 49 do anexo, a apreciação da Emenda n. 0
17, que passo a ler:
"A Emenda n. 0 17 manda cancelar a expressão de Bras(lia depois
de Distrito Federal, por parecer inútil aquela referência ao local onde
se acha sediada a futura Capital do Pais. Parece merecedora de
acolhida a emenda. Pela aprovação."
Portanto, o que se aprovou na Comissão deJustiça foi a supressão dessa
expressão em todas as oportunidades onde ela ocorre. Assim sendo, se no texto
escapou um ou outro ponto em que a expressão perdura, é claro que a
Comissão de Redação Final não precisará ter o menor escrúpulo em igualar a
referência ao que está nos outros artigos.
O outro ponto é a consideração já feita na sesslo vespertina pelo nobre
Deputado Emani Satyro sobre o artigo que se refere ao Plano Piloto. De fato, a
emenda apresentada por S. Ex. a dizia que o Plano Piloto, a qual obedece a
construção da Nova Capital, só poderia ser alterado por lei federal, e, no
substitutivo, em vez da palavra "obedece" aparece a palavra "obedecer". De
maneira que se lê assim: "O Plano Piloto a que obedecer a construção da Nova
Capital não poderá ser emendado senão por lei federal."
Explicou-nos o nobre Deputado que não aceitava houvesse no caso
mera diferença de expressão, mas diferença de sentido, e que a Comissão de
Redação não poderia restabelecer, por sua própria autoridade, o sentido da sua
emenda. Ainda af o adminiculo do parecer da Comissão de Justiça é decisivo.
Basta ler na mesma p~ 49, que há pouco citei, a apreciação da Emenda n. 0 7,
do Deputado Emani Satyro: "Tal emenda exige que a alteração do atual Plano
Piloto depende de lei federal; opina pela aprovação." Por conseguinte, o que a
Comissão de Justiça aprovou fo~ como está claramente indicado, que se
mantenha o Plano atual. Se a palavra "obedecer" pareceu ao nosso ilustre
colega contar alguma ambigüidade, que a Comissão de Redação espanque as
dúvidas e restabeleça" obedeça", que l! a forma desejada. Pretender-se que haja
necessidade de nova discussão, com a conseqüente oportunidade de apresentação de outras emendas de plenário, peço licença para considerar demasia.
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Com relação à sorte das várias emendas a que aludiu o nobre Deputado
Mário Martins.,. cabe um reparo que, a meu ver, tira toda a objeção, toda a
procedência. As 70 emendas apresentadas no plenário foram, no dia seguinte,
apreciadas por três Comissões distintas. As Comissões trabalharam com esse
material sem se reunirem em qualquer sessão conjunta. Nesses órgãos técnicos
estão representadas, de acordo com o sistema vigente nesta Casa, todas as
correntes partidárias do Congresso. E V. Ex. a verá, pela leitura dos substitutivos
apresentados pelas três Comissões, que raros foram os pontos em que
divergiram quanto à incorporação ou rejeição das emendas de plenário. Nem
nos consta, nem o avulso apresentado testemunha que, a respeito de uma
dessas emendas, se tenha formado irremediável dissfdio no seio das Comissões.
Pelo contrário, os pontos em que os nobres representantes da Oposição sempre
insistiram foram aqueles que têm sido por eles expostos, com tanta eloqüência,
da tribuna, e dizem respeito a questões de ordem constitucional, especialmente
ao art. 40 do projeto, relativo às funções legislativas provisórias do Congresso
no Distrito Federal. Dessas emendas que passaram pelo crivo de três Comissões, poucos foram os pontos de discordância, e justamente estes pontos é que
serviram de motivo para que a Casa escolhesse o substitutivo da Comissão de
Constituição e justiça aos dois outros substitutivos elaborados, aliás,· de
maneira primorosa, quer sob o ponto de vista da técnica legislativa, quer sob o
ponto de vista da disciplina dada à matéria. Assim sendo, Sr. Presidente, tenho a
impressão de que a Casa votou realmente o que quis, e não podemos falar, no
caso presente, em nenhum despotismo das Comissões sobre o plenário. Se me
parecesse existir qualquer abuso dessa ordem, eu me filiaria prontamente ao
ponto de vista do nobre Deputado Mário Martins, pois participo de suas
convicções liberais em assunto de técnica parlamentar. (Muito bem; muito bem.
Palmas.)

Sessão de 9 de abril de 1960
O SR. SAN TIAGO DANTAS (Para encaminhar a votação.) - Sr.
Presidente, pela leitura que fiz das emendas, verifico que praticamente todas
elas estão atendidas na redação final, com exceção apenas de duas que são mera
troca de palavras pelo seu sinõnimo e de uma delas que manifestamente não é
emenda de redação, porque importa em modificação de substância do artigo.
Assim sendo, tenho a impressão de que, dado o regime de urgência em que se
acha o projeto e dada a circunstãncia de poder a Mesa considerar prejudicada a
quase totalidade das emendas por se acharem elas atentidas, deixa de ter
cabimento a questão de ordem levantada pelo nobre Uder da Oposição em
exerdcio. (Muito bem.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS (Para encaminhar a votação.) - Sr.
Presidente, começo por agradecer ao nobre Deputado Luiz Viana haver, da
tribuna, reclamado de mim aquilo que eu precisamente acabava de anunciar
que ia fazer.
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Assim, é, sem esforço e apenas. ~sando à leitu~ das emendas que
tenho sobre a mesa, que vou comentar, uma por uma, as emendas de redação
apresentadas ao projeto.
A primeira emenda que tenho em mãos, Sr. Presidente, da lavra do
Deputado Luiz Viana, e assinada também pelo nobre Deputado João Agripino,
recomenda que se suprima no art. 2. 0 , n. 0 6, a expressão competência da.
A emenda está prejudicada porque a expressão foi suprimida na
redação final feita pela Comissão de Constituição e Justiça e adotada pela
Comissão de Redação.
A segunda emenda, assinada pelos mesmos Deputados, manda substituir a expressão antigo Distrito Federal pela expressão atual Distrito Federal.
A emenda coincide com outra da lavra do Sr. Deputado Menezes
Cônes, a qual manda, com razão~ se uniformize atual ou antigo.
Na realidade, o projeto, mais de uma vez, ao se referir ao Distrito
Federal durante a fase em que se acha no Rio de Janeiro, usou a expressão antigo
Distrito Federal e, em outros casos, atual. É claro que a uniformização se impunha,
mas tanto fazia adotar a expressão antigo como atual, pois, evidentemente, para
uma lei destinada a reger a vida do Distrito Federal depois da mudança da
Capital, as duas expressões eram equivalentes.
A Comissão de Justiça optou por uma das expressões: antigo, se me não
engano. O Sr. Deputado Luiz Viana tem em mãos o texto e pode verificar.
Ponanto, as duas emendas estão prejudicadas, por terem sido plena·
mente atendidas.
Outra emenda, da lavra também do Sr. Deputado Luiz Viana,
agasalhou a sugestão do Sr. Deputado Ernani Sátyro, que mandava substituir a
palavra obedecer por obedece no artigo que se refere ao Plano Piloto de Brasflia e que
manda respeitar lei federal.
.
Outra emenda, assinada pelo Sr. Deputado Ernani Satyro, com
apoiamento do Sr. Deputado Menezes Cônes, preferiu redação um pouco mais
elaborada, referindo-se ao atual Plano Piloto. Mas é evidente que as duas emendas
convergem para a mesma significação.
Foi aceita a emenda do Deputado Luiz Viana, ou melhor, houve
coincidência entre essa emenda e a iniciativa tomada pela Comissão de
Redação, iniciativa que, de resto, tinha por mim sido anunciada desta tribuna,
por ocasião da discussão do projeto.
Assim, no art 38, hoje, já se lê obedece, em vez de obedecer. Hâ, ponanto,
atendimento. Emenda prejudicada
A emenda seguinte, ainda de autoria do Deputado Luiz Viana, não foi
atendida, porque mandava suprimir todo o art 3. 0 , alínea I. De fato, Sr.
Presidente, é uma dessas expressões que aparecem, freqüentemente, nas leis e
que não têm caráter, vamos dizer, essencialmente normativo.
Diz esse artigo:
"Compete ao Distrito Federal:
I - velar pela observância da Constituição e das leis
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De fato, não se pode duvidar que é da competência de pessoa juridica
de Direito Público interno velar pela observância da Constituição e das leis. Mas
estas redundâncias, obedientes quase que exclusivamente a um sentido de
tomar mais completa a enunciação de determinados prindpios, encontram-se,
freqüentemente, nas leis, e pareceu à Comissão de Redação que esta já envolvia
uma revisão de texto mais profunda do que seria lfcito a uma Comissão de
Redação.
A emenda seguinte, da autoria do nobre Deputado Menezes Cônes,
reclamava a substituição da expressão Policia Metropolitana no an. 53 e seus
parágrafos. Mas S. Ex.• redigiu sua emenda assim:
"Substitua-se a designação Polfcia Militar por outra que signifique ser de todo o Distrito Federal, e não só da metrópole brasileira,
a polfcia local que vai integrar o Departamento Federal de Segurança
Pública.
A Comissão, ao redigir em caráter definitivo o texto, teve a impressão,
Sr. Presidente, de que a palavra Metr6pole, que no caso significa o mesmo que
Capital da União, não tinha esse sentido restritivo que S. Ex.• lhe quis dar, para
referir-se apenas aos limites ftsicos da cidade de Brasflia, excluindo do âmbito
da expressão Metr6pole as outras comunidades que se podem enquadrar dentro
do Distrito Federal. E assim entendeu a Comissão, a meu ver com toda a razão,
porque a Constituição Federal, no an. 1.0 , define o Distrito Federal como sendo
a Capital da União. Se todo o Distrito Federal é a Capital da União, todas
as pequenas comunidades, bairros, subúrbios e outras aglomerações
de população que se encontram dentro do território da Capital da União,
da sede do Governo, integram a expressão Metrópole, no sentido que lhes damos.
Como o Sr. Deputado Menezes Cônes não propusera, ele próprio, uma
emenda, mas apenas sugerira que a Comissão procurasse uma expressão
adequada, dai resultou que a Comissão de Redação teve a impressão de que a
expressão merecia ser conservada. O Deputado Menezes Cônes havia trazido já
essa emenda que apresentou como emenda de redação em comentários feitos
quando da discussão do projeto.
Outra emenda, também da lavra do nobre Deputado Menezes Cônes,
mandava cancelar a referência de BraSJ1ia depois da expressão Distrito Federal, em
diversos anigo.s onde a supressão havia escapado.
Como tive oportunidade de dizer à Câmara, durante a discussão do
substitutivo, aquelas omissões tinham sido puramente casuais, porque, no
parecer aprovado na Comissão de Constituição e justiça, acolhemos a emenda
de plenário que mandava suprimir todas as referências deste gênero.
Por conseguinte, a Comissão de Redação, neste particular, limitou-se a
estender a correção a todos os pontos onde ainda encontrou a expressão de
BraSJ1ia. Desse modo, a emenda ficou previamente atendida, podendo ser
considerada prejudicada.
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Também no an. 4 7, o nobre Dqruaado ·Menezes Côttes pediu que se
suprimisse a expressão de Bras{üa depois da· expressão prqeita, por lhe parecer
que nlo era o mesmo. caso da expressão depois de Distrito Federal. Era esse
exatamente o modo de ver da Comissão, como ·consta de sua ata. Por
conseguinte, na redaçl.o final, esta emenda foi também previamente atendida.
Não posso, portanto, Sr. Presidente, senão felicitar os nobres Deputados
Luiz Viana e Menezes COrtes. pelas emendas de redação que apresentaram.
Todas elas coincidem rigorosamente com o ponto de vista em que se colocou a
Comissão de justiça ao formular a redação final do projeto. Por isso, existe
perfeita coincidhlria de texto, o que torna, a meu ver, prejudicadas todas as
emendas. Excetuei a~ duas, que nh pareceram de mera redação,. e, por
isso, não foraml-acolhidas.
Já é diferente o caso da emenda ao an. 1.0 , aqui apresentada também
pelo Deputado Luiz·Viana, a qual diz o seguinte:
"A organizaÇão administrativa do Distrito Federal, após a
mudanÇa da Capital,. será regulada por es~ lei."

No teXto, ·em vez do ap6s a mudança.da Capitol, .figura apt~rtir da mudança
da Capital. Embora esteja eu pronto a render minhas homenagens à superioridade de linguagem proposta pelo Deputado Luiz Viana nesta. e em ouuas
circunstâncias, creio que as: expressões. são demasiado equivalentes para que
possamos considerar existente entre elas uma diferença .merecedora de ser
consagrada por uma votação do plenário da Clmara.
No an. 2.0 , item 11,_ propôs o Deputado Luiz Viana que se suprimisse a
declaração podendo, se necessário, pedir awa'lio. à União. É o artigo em que se declara
que o Distrito Federal proverá suas próprias despesas com seus recursos e
acrescenta: podendo, se necessá~ pedir awa1io à União.
A supressão deste adendo ultrapassa manifestamente o imbito da
reda~. Constitui emenda que te!ia cabimento, se fosse apreientada durante a
discussão em plenário; e, se o tivesse sid~ teria sido.provavelmente objeto de
estudo da Comis~o de Constituição e justiça.
.
0
No an. 2. , propõe o mesmo Deputado que se suprimam as expressões:
eXpücita e impliéiiàmente. É o artigo onde se diz que ao Distrito Federal compete
salvo aquilo que, ctplfcita ou implicitatn~nte, lhe for vedado ·pela Consti~
tuição... - expressões mais ou riienos desse gênero, pois estou citéÚldo âe
memória
·
Parece-me, Sr. Presidente,· que esta repetiÇãó explicita ou implicitamente
constitui mero ~pletivo que muito freqüenttmen~e se usa na lei para mostrar
que, no caso, olqislad.or c;sfádesejosp de .indi~.que a interpr~~o não é
obrigatoriamente restritiva, que não é necessário apenas aplicar a letra da lei,
mas que é legitiiJlO pesqui~r o seu espírito para en9lq~ os limjtes exatos da
norma ditada
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Também seria uma emenda que ultrapassária um pouco o alcance de
mera modificaÇão de redação. Por esse. motivo, tenho a impressão de que
também ela poderia ser considerada desenquadrada do tipo de emendas que
pode o plenário apreciar em sua reunião de hoje.
Finalmente, a última é uma emenda ao art. 14: Onde se diz tiroánio
jurídico e financeiro, diga-se: tiroánio jurídico ou em ciência das finanças.
Não sei, Sr. Presidente, se as duas expressões são rigorosamente
equivalentes. A meu ver, o tirocínio em ciência das finanças traduz, principalmente,
o conhecimento dos autores das doutrinas, das teorias que versam sobre essa
matéria, que é a. finança; enquanto que o tirocínio jiMnceiro abrange um pouco
mais, abrange, também, a prática de administrar, de.gerir.negócios, de tratar de
assuntos financeiros, não do ponto de vista meramente intelettual e doutrinário, mas como administrador.
Q.uando se diz que alguém tem tiroániofinanceiro, em geral, o que se
quer dizer é que esse alguém adquiriu experiência da gestão financeira pública
ou privada, lidou com negócios financeiros, enquanto que, ao se falar em tiroánio
em ciência das finanças, quase sempre nos referimos aos d>nhecimentos de um
estudioso ou de um professor.
Por esta razão, também, ouso pensar que a expressão tiroánio jurídico e
financeiro, mutuada pelo projeto da antiga Lei O,gânica do Distrito Federal
como requisito para nomeação de membros do Tribunal· de Contas, é
expressão que não merece ser substitufda, principalmente quando essa
substituiçlo altera o alcance da expressão contida no projeto objeto de
aprovação em plenãrio.
São, Sr. Presidente, as razões pelas qpais éntendi que as emendas não
justificavam uma nova publicação e que, na realidade, não mereciam ser
aceitas, não porque sejam improcedentes, mas porque já foram, quase todas
elas, perfiladas pela Comissão de Constituição e justiça e pela Comissão de
Redaçlo, no momento em que se realizou esse trabalho.
Já felicitei; por essa razão, os nobres Deputados, autores das emendas.
Felicito, agora, aComissãodeConstituiçloejustiça, porque, procurando fazer
bom trabalho, coincidiu com as boas sugestões apresentadas pelos nobres
Deputados. (Muito bem; muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilk) - Ainda devo, depois de
agradecer o pronunciamento brilhante do nobre Deputado relato~ solicitar se
digne de indicar as proposições acess~rias que não estão perfilhadas na redaçlo
final, para que a Mesa, efetivamente, se habilite a aceitar, ou recusar, por
pertinentes,. ou impertinentes, as emendas.
. O SR. SAN TIAGO DANTAS- Sr. Presidente,' como as emendas não
estlo numeradas, vou assiná-làs e fazê-las chegar à Mes~fimediata.mente.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzillt)- Agradêço a colaboração do
nobre Deputado.
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CRIAÇÃO DO ESTADO D}1 GUANABARA:'(LEI!SAN TIAGO DANTAS)
San Tiagd Dantas relata; na Comusti(HJe Cons~"8Justfça, os;projetos de ki
sobre a CTÍI.IÇdo do Estado· da Gdanabard, ·ajiTtstntiJ ·substitutiVo, :iJJfresmliJ · ~ de
plenó.rio, relàta, na Comisstio, as erntfU!tls de plen'driil, ajwesentll2l'; ~~e~
em plenó.rio o substitUtivo.
~J

'

•

~

. t. _:

COMISSÃO DE CONS1TI'UiqÃO E·jUSTIÇA· ·
Parecer do Relator
I

'
. ·>.

1. A requerimento do relator desigi'tado pàni• o• Pt6jtto: n~~ 622-59,
foram anexados, por tra.tartm 'dé m.atma anilogaresse e M ·Projetas n.c~a
1.828-56 e 3.278-57.
'· '·
·· ·
O que neles se procura regular é â ttansfortnaçao do Distrito Fedet!al
em Estado da Guanabara, em t:um.pmnento ao di~ no ;ut. ·4, 0 iS t: o do Ato
das Disposições ·cormitucionais, ·verbis:
· '·.·; '

Efetuada a

transf~cia,'

o atual: Distritc:vFederal pulará; â

constituir o Estado dà G~
2. O Projeton.0 1.828...56.deautoria4oDeputadoEmiwlCaiado,~
de prever, no art. 1.0 , a criaçlo do EJtado refenpo, manda,,no ~ ~· 0 , proceder
i eleiçlo, em 8 de outubro 4e. 1960, ,. do Go~OJ' e dqs Dep~s . à
Assembléia Legislativa. e atribui a esta, no S2.0 : •
"Itú~ente f\mções. constittún~s".
. . .
....
-

No art. 5. 0 , fixa o p~o de q~ meses 'p~ conclusão da tarêfá de
constitucionalizaçJpdo novo Es~~· S()b pená a~ s~ ~;C?tadà,
<;:o,ngtes~
Nacional, uma das Constituiç6ei Estaduais. . . .. .· ·. · · . ' · •· · · · '
No art. 6. 0 , determina que; afé instalàÇló ela Assembléia Legisláti\tit
Constituinte, o Estado da Guanab~
··
'· ·
·· /

pelo

a

Continua,ã asei administrado d_e confotmidade com a legislação
do Distrito Federal vigente i data dà. mudança da Capitai · • . ''

Outros anigos completam estas providklcias. . . _.
S. O Projeto n. 0 8.278-57, de autoria do Deputado Jolo Machado, dá à
mat&ia tmamento ndicabnente diverso. No. a.n. 1~0, dc:tennina que, a partir
da mudança da capital_. a- .CAmara de Vereado~ passará a funcionar como
Auemhléia ConstituiPle, sem preju(zo de suas funções legislativas.
Outro artigo, o 4. 0 , manda que os serviços públicos municipais e
estaduais mantidos pela Unilo no Disuito Federal sejam transferidos para o
Estado da Guanabara mediante acordo referendado pela Assembléia Legislativa do mesmo Estado.
O an. 5.o institui "um socorro" de Crt 8.000.000.000,00 da Unilo ao
awal Disuito Federal-. sob a forma de empmtimo resgatável em dez anos. As
demais disposições s1o complementares.
4. O Projeto n. 0 622-59, de autoria do Deputado Eloy Outra. consta
principalmente ·d~ a"Ormas para·a eleiçlo, em janeiro de 1960 (o projeto é de
19-7 -59), dos Deputados à Assembléia Constituinte, do Governador e do ViceGovernador do Estado da Guanabara.
O an. s.o marca o pm:o de 120 dias para a conclusão da tarefa da
Assembléia, sob pena de ser at.itomaticamente adotada a Constituiçlo do
Estado do Rio de Janeiro.
'. · ' O an. 9,~t ~ii\Corporaçlo transitória ao novo Estado dos órgãos da
jastiça do Disuito Fedend,...bem como dos funcionários desses órglos e de
várias repartições administrativas sediadas na Capital, até que a Assembléia
Ceristituinte. delibere so~ .a incorporação definitiva.
. ..
5.. A comparaçlo elos três projetos mostra ql&e eles divergem fundamentalmente em tomo do problema, de fato primo~ da ,cpnstitucionalização do novo Estado, querendo o Projeto Caiado a eleiçlo de uma Assembléia
Legislativa com fuod)es: inicialmente constituintes, o Projeto Machado a
simples outorga de poderes constituintes à ~- C1mara de Vereadores.
Nos demais pontos os projetos diferem, mas n1o se contradizem,
podendo ser feita uma tmnbitlaçlo wntajosa· de drios dos seus dispositivos.
. ·. 6. Antes,· por&n, ·e· de toda conVenihlda afastar certas dúvidas e
dificuldades em que ·se vem lançando esta mat&ia, sobretudo em virtude das
discussões ensejadas pela Emenda Constitucionaln.0'6-A-50, ao an. 4.o, S4.o, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
7. A primeira dessa$~ dú~dU diz resJJdto à posiibllidade de regular-se,
federal ordinária, a instalaçlo do poder constituinte que alguns
rÇCU,~ por entend~ que cabe ao .povo dO pfóprió território, hoje
orgariizado como Distrito 'Fed'eral, deliberai' sobre a sua formà de governo
dentro dos p~ndt>io~ ~ ConstituÍçlo FederaL
. .
·
· · Adúvida é ~fu~datb.o territórlo e o Pov~ dó atual Disuito Federal
estlo debaixo da soberania da Naçlo, inregrados na sua órdêm jurldica interna,
~- ~d-9.. que n1o caia, ~b ajurisdiçlo de uq~ poder le>eal autõnomo, está sob a
juiisdiçlo mais amp~ ~ abrangente do poder fC!i~
.
~ed~tec lei
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Se, por força de umdispositivo constitucional,~,~ '4. 0 4. 0 ,Po Ato ~as
Disposições Transitóriâs, deixa de existir nessa ~~.elà d~ território· na:dort~
um poder local autõnomo -.o Distrito- e aindà
se. corysdtúi'f ou~o ~.o <lo
Estado que o mesmo disp<>sitivo constitucional criou in pottntia -, o que j,mpe~
no interregno é o poder legislàtivo da União.
·
··

nio

I

Engana-se quem supõe.a existblcia·~ vácuos rut. oniemJ\l.r!dica..C),s
que se parecem formar quando. desaparece um ppde.- lo~ são ~sfAA~ea
mente preenchidos por essct. maté~ onipresente, que Ç 9, poder;- fçderal. .
Um exemplo da aplicaçio desta doutrina pode ser encontrado no art.
11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórjas. .Como é ·sabido,
promulgada a Constituiçlo de 1946, os Estados, a que ela reserv.tva autonomia
e, portanto, a faculdade de decretarem suas próprias Comtituições,,não. as
tinham e dependiam ainda, para elaborá-las, da convocação e eleição de
Constituintes. A situação era até certo ponto análoga·à do.futw"o·Estadodá
Guanabara. Lá, como cá, então como hoje, existiam .partes do territócio
nacional a que a Constituiçlo Federal rescrrvavao beneficio da autonomia, mas
que não podiam entrar no seu gozo sem a prática de atos para os•quais.algum
poder havia de ditar normas· reguladoras e disposições transitórias.
Q.~ ditou tais normas e disposições foi, como não podia deixar de
ser, o Poder Federal. É verdade que o féZ·através·de timtexro constitucional
transitório, o do art. 11, mas, o que cumpre ressaltar é que foi a vontadé do pov~
brasileiro no seu todo- a vontade federal-, e não a do· povo de cada Estâdo, ·o
que estabeleceu as nôrmas de transição para o estabelecimento da aútonomia.
Outro ponto a salientar é que, em matéria desta natureza, o legislàdo'r
tem de exercer a sua função tendo em vista,hão só a coerência'jurldica das
soluções adotadas, mas, também, e sobretudo, a sua adequação politica.
O que entendemos por adequação politica é a eficácia da solução para
resolver o problema social que a provoca; conquistando a adesão; ·imptn!db-·se à
observância dos que vlo ser por ela regulados.
'
Estas considerações Slo oportunas a propósito da intervenção federal, a
que muitos fazem apelo, por entenderem que, se não hã governo legalmet':tte
constitufdo no território ·da Guanabara após· o dia em que ele dei:Xà deíSef'
Distrito Federal, a solução correta é a intervenção, por força do art: 7. 0 dáCartâ.
Ainda que · essa solução se pudesse deferider. e ·ateitár com ·oón'l
fundamento, é indispensãvel examiná-la à luz ao critério da conveniência
politica, tal como ficou acima entendido, principalmente se levarmos em ~onta
que a intervenção não é prescrita, para o caso, especificamente pela Constituinte.
O que será preciso ver, com cuidado, é o efeito da intervenção- medida
deamparo(art 7.~1, II, III), derepressão(art 7.0 , N, V, VII), oudecorreção da
desordem (art. 7. 0 , VI)- sobre a população da cidade do Rio deJaneiro, na hora
em que esta perde a condição, que lhe tocou dllrante dois séculos, de Capitaldo
Pais, em que se afirmou como o primeiro dos nossos j:entros de cultura, de
civismo e de civilização.

565

-~~., .
9. Outro p<lJ1to que dev~os abordar, an~~ de qualquer discussão do:.
proj~o.s, -~• o e~gano, em qqe muitos est.âo incidindo, de supor que o Estado da
Guanab~ ajnda depende de lei que o crie, e que, uma vez criado, receberá por
ce~,s,lo, Ú'ansferência ou sucesSlo, os beJ}s, direitos; obrigações e encargos do

àtuai Distrito Federal
·
Na verdade, a criaç1o do Estado da Guanabara é obra da Assembléia
Constituinte de 1946, aéha-se materializada nó art. 4.o do Ato das Disposições
Transitórias e apenas depen.dé; para produzir seus efeitos, ainda suspensos, de
verificar-se a condição suspensiva, que é a mudança da Capital.
O Estado da Guanabara foi criado pela Constituição in potentia.
Verificada a mudança da Capital, o novo Estado. surge sem que o povo
brasileiro, através de quaisquer representantes ou diretamente, precise fazer
novo pronunciamento.
Esse Estado nlo é, a rigor, uma entidade nova, distinta do antigo
Distrito Federal,· que se comporte em relaçlo a este como um sucessor a titulo
universal ou particular. É a mesma entidade, é o mesmo Distrito Federal, que,
sem descontinuidade, passa a uma nova forma, assume nova denominação e
condição juridica, guardando sua personalidade.
Se puder ser útil, na espécie, uma comparação didática, é o caso de
dizer-se que a transfonnaçlo é semelhante à de uma sociedade por quotas em
sociedade por ações,. ou vi~versa. Como diz a lei, não há no caso sucessão,
mas, transformaçlo, o sujeito é o mesmo, os direitos e obrigações não mudam
de titular, embora mude o nome, a forma social, a condição do titular.
Do mesmo modo, o Estado da Guanabara não será o sucessor do
Distrito Federal, no sentido próprio do termo, embora possa ser assim
chamado com certa liberdade de expressão. Serã, isto. sim, o próprio Distrito
Federal, com outra denominação e outra condição juridica, mantendo, sem
solução de continuidaPe, a mesma personalidade de Direito Público interno e a
titularidade dos mesmos direitos e responsabilidades.
10. Observadas essas premissas- a da competência do poder federal
para legislar no interesse da constituição dos poderes do Distrito Federal e da
Guanabara; a da necessidade de encontrar soluções juridicamente coerentes e
politicamente adequadas; e a da perfeita continuidade subjetiva entre o Distrito
Federal e o Estado da.. Guanabara -, não parece diftcil formar, com a
contribuição dos Deputados Eloy Outra, João Machado e Emival Caiado, um
substitutivo capaz de dar pronta solução aos problemas de transição a serem
enfrentados por essa unidade fe'derativa.
II

11. O substitutivo que ora submetemos à douta apreciação desta
Comissão começa pela repetição, no art. 1.0 , da norma contida no art. 4. 0 , § 4. ~

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em virtude da qual se
opera a transformação do Distrito Federal, em Estado, uma vez efetivada a
mudança da Capital. Diz o art. 1.0 :
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. Na~em que $e efeti~ a Qludançada Capital Federal, prevista
no an. 4.o do Ato das Disposições. Constitucionais Transitórias, o
atual :Pistrito Federal pa$Sará, etn cumprimento do que dispõe o §
4.o do mesmo artigo, a constituir o Estado da Guanabara. com os
mesmos limites geográficos, tendo por capital e sede do governo a
cidade do Rio de janeiro."
É esse o ponto de onde arranca todo o proj~o, tornando claro que o
Estado da Guanabara não vai ser criado por força de uma lei ordinária, mas que,
a exemplo do q~e _sucede num ato sob condição suspensiva, já está criado por
uma norma constitucional cujos efeitos depen4em, não de uma nova manifestaçio da yontade do povo, mas, do implemento de um fato: a mudança da
Capital. Ao mesmo tempo, o artigo explica que o território do novo Estado é o já
demarcado, e que o Rio de janeiro será a sede do seu governo.
12. Transformando o Distrito Federal em Estado, os bens, direitos,
obrigações e serviços não se transferem de um para outro, como se_ houvesse
cessão ou sucessão. A personalidade não sofre sqluçi.Q de continui~e, o ente
de Direito Público interno muda apepas de forma e denominação, sem q~e se
alterem sequer,' subjetiva.mell~• as relições juridicas de que era e continua sendo
··
titular.
Seria incorreto dizer, nessas condições, que os bens, d~tos., oprigações e serviços acima alu<fjdos se transférem para o Estado da Guanab~ mas
cumpre tornar. claro quedes passam a ser imputados a esta nova unidade e por
ela exercidos. É o que diz o art 29:
"São atribufdos ao Estado da Guanabara, a partir da data de sua
constituiçlo, os bens móveis e imóveis, direitos, encargos e obrigações do atual Distrito Federal, e os serviços públicos por este
prestados ou mantidos."
18. O art 8. 0 regula já hipótese diversa, em que se verificari, por
disposiçl~ da presente lei, verdadeira cesslo ou transfertnciade serviços e bens.
Regula o caso dos serviço~ públicos de natureza local prestados pela União ao
Distrito Federal, tais como ajustiça, o Ministério Público, a Policia Militar, o
Corpo de Bombeiros, certas seç6es do Depanamento Federal de Segurança
Pública, os. quais devem tornar-se estaduais, já que desaparece, com a mudan~
da <!apitai, a raz.lo de serem federais.
Se o Estado da Guanabara já existisse, com poderes públicos aut6nomos, a transfertncia de tais serviços teria de ser um ato bilateral. Nlo
existindo ainda tais poderes, como ficou dito linhas acima, o poder federal se
exerce em sua plenitude sobre os negócios da nova unidade federativa, e pode,
sem eiva de inconstitucionalidade ou ilegalidade, transferir-lhe os serviços
existentes e de que o Estado carece para que nele se observe o ordenamento
juridico do Pais.
·
Reza o art s.o:
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"Serl.o transferidos ao Estado da Gua.nabara., na data de sua
constituiçlo, mediante termo de transfetfncia, ho Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, ->Sem qualqáer mdenizaçlo, os serviços
públicos de natureza local, prestados ou mantidos pela União, e
todos os bens e direitos neles aplicados e compreendidos.
Incluem-se, nesses serviços, a Justiça, o Ministério Público, a
Policia Militar, o Corpo de Bombeiros e os serviços de âmbito local
do Departamento
Federal de Segurança PUblica.".
.
Este dispositivo fere, como se vê, dois imponantes pontos: o primeiro,
de natureza processual, é o ato de entrega dos serviços e bens, o qual não se
achava previsto nos projetas, e que é, entretanto, indisp~sável, pois importa
numa baixa a ser dada no patrimônio da Unilc? e numa carga a ser feita ao
patrimônio do Estado; o segundo, de maior· alcarice ainda, é a expressa
declaraçlo de que o Estado da Guanabara recebe esses bens e serviços, sem por
eles pagar indenizaçló.
.·
Não há quem' ignore que a nova unidade fed~Va. surge onerada por
despesas que se avolumaraln sobretudo em função dúua pretérita condiçlo de
Capital Federal. Um dos projetos '- o do Deputado João Machado - prevê
mesmo uma operaçlo financeira a longo prazo, de Cr$ 8.000.000.000,00 que
ele denominou de "socorro" ao Estado da Guana~ e~ possivel que algo
com esse fim tenha tealmente de ser estudado oufeito pelo Congresso.
O que parece, porém, aceito pela consciência da Naçlo, é que os
serviços locais mantidos pelo Governo Federal no territõrio da Guanabara terão
de passar a esta a titulo gratuito, como verdadeira dotaçlo que a União faz ao
seu novo Estado-membro, na hora em que corta a veia por onde vinha
auxiliand9 a sua manutençlo.
14. Os H 1.0 , 2. 0 e 8. 0 regulam a situaçlo do pessoal dos serviços
federais transferidos ao Estado. Em relaçlo a alguns de~ses serviços- à justiça e
ao Ministério Público, pelo menos -, ê pensamento, já consubstanciado em
projetos de lei já enviados ao Congresso pelo ExeéUtivo, pennitir qu~ o pessoal
exerça o direito de opçlo entre a transferência para o now Distrito Federal e a
integraçlo no Estado da Guanabara.
A opção é de justiça, pois não resta dúvida que os magistrados,
procuradores, promotores, e outros, do Distrito Federal, abraçaram uma
carreira que tinha duas caracterlsticas: 1.0- ser uma carreira federal; 2. 0 desenvolver-se na cidade do Rio de Janeiro. Se estas duas condições vinculadas
à sua carreira se separaram, é justo que se lhes dê o ã~reito de escolherem entre
uma· carreira federal, em Brasflia, e uma carreira no 'Rio de Janeiro, mas
estadual.
A disciplina desta opção não pertence, pormt, à presente lei, e sim
àquela em que se regulará a organização judiciária do novo Distrito Federal.
Nesta lei, o que cumpre é regular a situação dos servidores, que, por opção ou
determinação de le~ tenham passado a integrar o pessoal dos serviços públicos
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da Guanabara anteriormente federais. A norma seguida foi deixar que
continuem a ser re.munerados p~ União os que o eram ao tempo da
transferência do serviço.
·
Essa situação se manterá. até. a entrada .do. servidor em inatividade e
prosseguirá dwante esta. não se estendendo apenas às majorações de vencimentos que venham a ser decretadas pelo Estado da Guanabara.
Q.ue situação juridica fica sendo a destes funcionários, que integram
um serviço público estadual e são remunerados pela União?
Três poderiam ser ·as formas rtguladoras da hipótese: I. 0 - os
funcionários poderiam continuar federais, ·lotados em serviço estadual, tendo
vencimentos federais congelados e percebendo do Estado, como remuneração
complementar, a.S majorações que este viesse a decretar; 2. 0 - os funcionários
poderiam passar a estaduais, limitando-se a União a pagar-lhes a remuneração
por conta do Estado, que lhes reembolsaria anualmente o total despendido; 3. 0 os funcionários poderiam passar a estaduais, a União subvencionando o Estado
com imponãncia correspondertte ao valor global dos seus vencimentos,
segundo as tabelas atuais, a qual lhes seria distribufda através das pagadorias
federais.
Dessas três soluçõe~ a menos criticável pareee ser a primeira. Uma
subvenção da União ao Estado para pagamento dos funcionários estaduais,
com a inclusão anual no orçamento da dotação adequada) não parece
justificável. Um pagamento por conta do Estado, para reembolso ulterior,
representa encargo financeiro renovável todos os anos, que nlo seria razoável
impor à nova unidade por ato unilateral A melhor solução pareceri~ assim; a
primeira, que ainda tem a vantagem de consagrar o direito adquirido, que os
funcionários federais não deixariam de invocar. Hã, além disso, precedéntes,
em serviços que se têm transferido da União para os Estados, de funcionários
federais conserVarem essa condição e ficarem recebendo da União, embora
sirvam, de_ modo permanente, em repartições estaduais.
Dai os §§ 1.0 , 2. 0 e 3. 0 do art. s.o, que soam nestes termos:

§ I.o À União compete pagar:
a) a remuneração do pessoal federal lotado nos serviços trans.feridos, correspondente aos cargos atuais e àqueles a que os
servidores venham a ser promovidos, com exclusão das majorações
decretadas pelo Estado da Guanabara;
b) os proventos da inatividade que vie! a conceder aos mesmos
servidores.
§ 2. 0 É assegurado aos. servidores federais lotados nos serviços
transferidos o direito de contribufrem para o montepio e para as
instituições federais de previdência.
§ 3. 0 Ao Estado da Guanab~a compete pagar:
a) a remuneração correspondente aos cargos isolados e de
carreira dos serviços transferidos cujo provimento seja posterior à
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transfer~ncia, com exceç!O das promoções a que se refere oS I. o,
alfnea a;
b) os proventos da inatividade que vier a conceder aos servidores ·
por ele nomeados;
c) as diferenças devidas ao pessoal remunerado pela Unilo,
inclusive o inativo, correspondentes ls majorações de vencimentos,
provenientes de vantagens decretadas pelo Estado.

15. O art. 4.0 .1! consagrado à eleiçl.o do Governador, do Vicegovernador e dos Deputados à futura Assembléia da Guanabara.
Q.uanto à data, preferimos a do projeto, S de outubro de I960, já que a
do Projeto Eloy Outra ficou superada pelo decurso do tempo.
Também preferimos a soluçl.o Caiado de se fazer inicialmente de
Constituinte, nlo s6 para evitar, em breve prazo, tantas eleições na Guanabara,
como para seguir, o mais de perto posslvel, o figurino do art. II do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Os 50 deputados são dos dois projetas.
No § I.o, previu-se a duraçl.o de cinco anos para os mandatos em
obediência à tendência vitoriosa para a coincid~ncia de mandatos e, no § 2. 0 ,
respeitam-se, para as eleições próximas, as inelegibilidades previstas na Constituiçlo e no Ato das Disposições Transitórias. O S S. 0 confere ao Tribunal
Regional Eleitoral a direçl.o e a apuraçl.o do pleito e a diplomaçl.o dos eleitos.
O art. 5.o e seu parigrafo único seguem de perto o art. II do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e acolhem uma feliz sugestão do
Projeto Eloy Outra. A Assembléia deve concluir, em quatro meses, a Constituiçl.o. Se o nlo fizer, caberia ao Congresso determinar a que Constituição de
Estado deveria submeter-se a Guanabara, mas, tratando-se de um Estado já
determinado, parece preferivel que o Congresso consuma a escolha desde logo,
como propõe o Deputado Eloy Outra que apontou a Constituição do Estado do
Rio de janeiro.
É a seguinte a redação do art.:
"A Assembléia Legislativa, constitufda de 50 deputados, terá o
prazo de quatro meses, a contar de sua instalação, para elaborar e
promulgar a Constituição.
Parigrafo Único. Se, esgotado esse prazo, nlo estiver promulgada a Constituição, o Estado da Guanabara passará a reger-se pela
do Estado do Rio de janeiro a qual poderá ser reformada pelos
processos nela estabelecidos."
O art. 6. 0 já cuida da instalaçlo da Assembléia e o 1.o da posse do
governador. São os seguintes os dispositivos:
"Art. 6. 0 A Assembléia Legislativa se instalará, por convocaçlo e
sob a presid~cia do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, em
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local pre~ente desjgnado, nos dez. dias que se seguirem à datada
dipÍomaçlo, e procederá. à eleição da Mesa.
Art. 7. o O Governador eleito assumirá o cargo perante a
Assembléia Legislativa."
Os arts. s.o e 9.o tratam do govel'Jlo provisório da Guanabara no
periodo que medeia entre a sua ereçlo a Estado e a instalação da ~sembléia
Legislativa e Constituinte.
É este o perlodo carente da autonomia, por que terá de passar,
inevitavelmente, uma região do Pafs a que a Constituiçlo confere, mas que
ainda não se habilitou ao autogoverno, elegendo seus poderes constituintes.
Como temos dito e repetido, à função de govétno, nesta fase, se
concentra nas mlos do Governo Fed'eral, depositãrlo da soberania. A ele
compete preencher o vácuo, dotando o novo membro da Federaçlo dos ófglos
indispensáyeis ao exerdcio das funções legislativas, executiva e judiciária no
âmbito local.
A função judiciária não dá origem a maiores dificuldades. Nos limites
do :t;>istrito Federal, que slo os do Estado da Guanabara, já a jurisdição compete
a órgãos constituídos pelo Governo Federal, que a lei transfere doravante ao
Estado, e que prosseguem no desempenho de suas atribuições sem solução de
continuidade.
·
A função legislativa está também, no momento da tranúormaçlo do Disnito Federal em Estado, investida num órgio escolhido pelo povo, mediante sufrãgio
universal- a Clmara de Vereadores -:-• e, embora não pareça legitimo, em que
pese a autoridade do nobre DeputadoJoão Machado, modificar por lei federal a
extenslo e o conteúdo do mandato popular, nada impede - pelo contrário,
tudo indica- que se lhe reconheça o direito e o dever de continuar exercendo
suas funções até que outros mandatários do povo venham assumi-la, juntamente com a função constituinte
O ponto, sem dúvida, mais delicado é o que se refere à funçlQ
executiva. A Constituiçlo Federal prevê que, nos Estados, o poder executivo
seja exercido por um governador e no Distrito Federal por um prefeito,
nomeado pelo Presidente da República. O caso em que o chefe do Executivo
e11tadual é nomeado pelo Presidente é o de intervenção federal, como prevê o
an. 12.
O instituto da intervenção federal nlo se ajusta, de forma perfeita, ao
caso da criaçlo de nova unidade federativa, enquanto nlo é escolhido pelo povo
o governador. Só se admite intervenção nos casos do art. 7.o, dos quais apenas
em torno de um- o n. 0 IV- é admissivel alguma especulaçlo interpretativa. De
fato, os n. 0 s I, II e III pressupõem um estado de guerra, comoção intestina, ou
ameaça à integridade nacional; o n. 0 V, a recusa de execução de ordem
judicial de uma inconstitucionalidade. Somente o IV, ao falar em garantir o livre
exercício de qualquer dos poderes estaduais, deixa entrever uma relação com a
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hipótese, mas esta impressão se dissipa quando observarmos que, na criação de
novo Estado, não há ameaça ao exerdcio de um dos poderes e, sim, inexistência
temporária do órgão de um deles, pelo decurso do tempo inevitável à sua
escolha
Falar-se em intervenção seria, pois, forçar a letra da Constituição e
introduzir uma interpretação ampliativa, em matéiia que a repele pelos
próprios termos em que está vazado o art. 7.o (caput).
Se é, porém, certo que a intervenção seria forçada do ponto de vista
jurldico, mais chocante seria sob o aspecto poUtico. A comunidade carioca, no
momento em que se vê privada da condição de centro decisório do Pais, seria de
ceno modo oprimida e oprimida gratuitamente, se o Governo Federal lhe viesse
impor uma intervenção com o sentido inseparável desse procedimento
constitucional.
Por outro lado, nlo é licito supor que existam situações insolúveis em
face do direito constitucional. A única resposta inadmissfvel para a dificuldade
que vimos analisando seria a de que o Estado da Guanabara devesse ficar sem
governo até que se realizasse a eleição do seu goverítador. Também não é Ucito
supor que a solução esteja numa emenda constitucional. Tal emenda pode vir
facilitar, melhorar, modificar a solução presente, mas dentro do direito
positivo, da lex lata, é sempre possfvel solucionar dificuldades como a que, neste
caso, se nos depara.
Para encontrarmos essa solução positiva, temos de retomar uma vez
mais a idéia de que o Poder Federal, em relação a uma parte do território
nacional onde não há no momento condições de autonomia, retoma o exerdcio
pleno da soberania, dentro dos limites e proibições traçadas na própria
Constituição. Se há uma justiça e uma Clmara, esta última eleita pelo povo,
seus poderes, criados para o Distrito Federal, devem protrair-se ao novo Estado.
Se não há um governador, que possa subsistir, a lei deve criar um governador
provisório.
O nobre Deputado Nelson Carneiro, que versou o assunto com
maestria, e a quem agradeço preciosa contribuiçlo para o substitutivo, entende
preferlvel a entrega do governo provisório ao Presidente do Tribunal de justiça.
A idéia tem o m(Jito de servir de escudo à ameaça de intervenção, mas não se vê
por que ir buscar para investidura executiva o chefe dojudiciirio local. Tão boa
é a lei que atribui ao Presidente do Tribunal função administrativa temporária,
até aqui não compreendida em suas atribuições, quanto a que autoriza o
Presidente da República a nomear um governador provisório, com as condições de investidura o mais semelhantes possfvel às· do prefeito do Distrito
Federal.
O substitutivo foi por isso buscar subsidio no art. 6.0 do Projeto Caiado,
redigindo-se deste modo os artigos s.o e 9. 0 :
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"Art. s.o Até a instalação da Assembléia Legislativa, o poder
legi~latiyo no Estado da Guanabara continuará a ser e'u~~cido pela
Cãmàrà de Vereadores, eleita pelo povo em 2 de outubro de 1958,l
qual· competirá,' além dos poderes reconhecidos na Lei n. 0 21 7, de
15 de janeiro de 1948, ó de apf<>yar ou rejeitar os vetos impostos pelo
governo provisório às suas décisões. ,
Art. 9.o Até a posse do governador eleito em 3 de outubro de
1960, o poder executivo será exercido por um governador provisório, nomeado pelo Presidente da República, com a prévia
aprovação da escolha pelo Senado Federal:"
19. Os ans. 10 e 11 provêm, respectivamente, do art. 8. 0 do Projeto
Eloy Outra e deuma sugestão do Deputado Nelson Çatneiro. R~zam assim:
: •
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"Art. 1O. Continuarão vigentes no Estado da Guanabara, até que
os poderes competentes os revoguem ou ,modifiquem, as leis,
regulamentos, decretos, ·portarias e quaisquer normas que se
acharem em vigor no atual Distrito Fede,ral no mómento em que
este passar a constitUir aquela uriidadé!'federativa. '
~n. II. Os senadores federais e os_deputados que representam,
nas duas Casas do Congressó Nacional, o Oisirito Federal e o seu
povo, nelas representarão, até o fim dos respectivos mandatos, o
Estado e o povo da Guanabara."
.20. Com esse substitutivo, entendemos que o Cons;resso estabelece as
melhores condições de transição para o Estado da Guanabara,.atendendo aos
aspectos jurídicos e polfticos dó caso, sem' ferir os preceitos da Constituição.
A obra é imperfeita, mas tem o méritQ de haver procurado fundar-se
nas sugestões de parlamentares capaz~s, que trouxeram ao assunto o subsidio
de sua culturá e taníbém de sua sensibilidade.
Outras soluções, ainda que superiores .do ponto de vista lógico e
sistemático, não parecem capazes de se avantajar a esta na prudência, no
'
realismo e na simplicidade.
Sala Afrânio de Melo Franco, 22 de fevereiro de1960.- San Tiago Dantas,
Relator.
Substitutivo
Apresentado pelo Deputado San Tiago Dantas aos Projetos n. 0 s I. 828-5 6,
3.213-57 e 622-59.
·
·

An. 1. 0 Na data em que se efetivar a m~dança da Capi~ Federal,
prevista no an. 4. 0 do Ato das Disposições Constitucionais Transitarias, o atual
Distrito Federal passará, em éumprimento do que d~spõeo §, 4.o qo mesmo
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artigo, a constituir o Estado da Guanabara com os mesmos limites geográficos,
tendo por capital e sede do g~verno a cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2. 0 São atribufdos ao Estado da Guanabara. a partir da data de sua
Constituição, os bens móveis e imóveis, direitos, encargos e obrigações do atual
Distrito Federal, e os serviços públicos por este prestados ou mantidos.
Art. 8. 0 Serão transferidos ao Estado da Guanabara, na data de sua
constituição, mediante termo de transferência, no Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, sem qualquer indenização, os serviços públicos de
natureza local prestados ou mantidos pela União e .todos os bens e direitos neles
aplicados e compreendidos.
Incluem-se nesses serviços a Justiça, o Ministério Público, a Policia
Militar, o Corpo de Bombeiros e os serviços de âmbito local do Departamento
Federal de Segurança Pública.
§ 1.o A União compete pagar:
a) a í:ep1uneração do pessoal federal lotado nos serviços transferidos, correspondente aos cargos atuais e àqueles a que os
servidores venham a ser promovidos, com exclusão das majorações
decretadas p~lo Estado da Guanabara;
b) os proventos da inatividade, que vier a conceder aos mesmos
servidores.

§ 2. 0 É assegurado aos servidores federais lotados nos serviços
transferidos o direito de contribuírem para o montepio e para as instituições
federais de previdência.
·§ 3. 0 .Ao Estado da Guanabara compete pagar:
a) a remuneração correspondente aos cargos isolados e de
carreira dos serviços transferidos, cujo provimento seja posterior à
transferência, com exceção das promoções a que se refere o § 1. 0 ,
alfnea (a);
b) os proventos da inatividade que vier a conceder aos servidores
por ele nomeados;
c) as diferenças devidas ao pessoal remunerado pela União,
inclusive o inativo, correspondentes às majorações de vencimentos,
proventos e vantagens decretados pelo Estado.

Art. 4. o No dia 3 de outubro de 1960 serão eleitos o governador e vicegovernador do Estado da Guanabara e os deputados à Assembléia Legislativa, a
qual terá inicialmente função constituinte.
§ 1. o Os mandatos do governador, do vice-govt;rnador e dos deputados
terão a duração de cinco anos.
§ 2. o Para as eleições a que se refere este artigo, prevalecerão as
inelegibilidades previstas nos ans. 138, 139, II, III, IV e VI, e 140 da
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Constituição e no art. 11, § 7.o, I, III e IV, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
§ 3. o Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Guanabara,
em que se terá transformado o Distrito Federal, presidir apurar eleições
referidas neste artigo e expedir diplomas aos eleitos.
Art. 5. o A Assemblé~ Legislativa, constituída de 50 deputados, terá o
prazo de quatro meses a contar de sua instalação, para elaborar e promulgar a
Constituição.
Parágrafo único. Se, esgotado esse prazo, nlo estiver promulgada a
Constituição, b EStado da Guanabara passara a rege~ se pela do Estado do Rio
de Janeiro, a qual poderá ser reformada pelos processos nela ~stabelecidos.
Art. 6.o A Assembléia Legislativa se instalará por convocação e sob a
presidência ~o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, em loCal préviamente
designado nos dez dias que se seguirem à data da diplomação, e procederá à
eleição da Mesa.
Art. 7. o O governador eleito assumirá o cargo perante a Assembléia
Legislativa
Art. 8.o Até a instalação da Assembléia Legislativa. o Poder Legislativo
no Estado da Guanabara continuará a ser exercido pela Câmara de Vereadores,
eleita pelo povo em 2 de outubro de 1958, à qual competirá, além dos poderes
reconhecidos na Lei n. 0 217, de 15 de janeiro de 1948, o de aprovar ou rejeitar os
vetos impostos pelo governo provisório às suas decisões.
Art. 9. o Até a posse do governador eleito em 3 de outubro de 1960, o
Poder Executivo será exercido por um governador provisório, nomeado pelo
Presidente da República. com a prévia aprovação da escolha pelo Senado
Federal.
Art. 1O. Continuarão vigentes no Estado da Guanabara, até que os
poderes competentes os revoguem ou modifiquem, as leis, regulamentos,
decretos, portarias e quaisquer normas que se acharem em vigor no atual
Distrito Federal no momento em que este passar a constituir aquela unidade
federativa.
Art. 11. Os senadores federais e os deputados, que representam, nas
duas Casas do Congresso Nacional, o Distrito Federal e o seu povo, nelas
representarão, até o fim dos respectivos mandatos, o Estado e povo da
Guanabara. - San Tiago Dantas.

e
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Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e justiça. em reunilo de sua Turma "B"
realizada em 22-2-60, opinou, unanimemente, pela aprovação do substitutivo
apresentado ao Projeto n. 0 622 de 1959, ao qual se acham anexados os de n. 0 s
1.829-56 e 3.273-57, na forma do parecer do Relator.
Estiveram presentes os Srs. Deputados Arruda Câmara, no exerdcio da
Presidência. San Tiago Dantas, Relator, Joaquim Duval, Carlos Gomes,
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Raimundo Brito, Nelson Carneiro, Barbosa Lima, Artur Yirgilio, Pedro Aleixo,
Silva Prado, Bias Fortes, Andrade Lima Filho e Bilac Pinto. Os Srs. Pedro Aleixo
e Bilac Pinto apresentar.pn declaração qe voto. .
. Sala Afrlnio de Melo Franco, 23 de fevereiro de 1960.- Arruda Câmara,
no exerdcio da Presidênàa. - San Tiago Dantas, Relator.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Dando nosso voto pela aprovação do substibJtivo que o Sr. Deputado
San Tiago Dantas ofereceu, ressalvamos que o fizemos com restrição c,
especialme~te quanto~ seu aspecto constitucipnal, que será melhor apreciado
por ocasião da vot:açlo de emendas que serlo ap,resen~das. ein plenário.
Sala A~ de Melo Franco, 22 de fevereiro pe 1960. -Pedro Aleixo. e
Bilac Pinto.
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Sessão de 8 de abril de 1960

EMENDAS DE DISCUSSÃO ÚNICA, A Q.UE SE REFERE O 2. 0 PARECER
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
N. 0 1

Substitua-se o § }.o do an. 4.o por:
Os mandatos do governador e do vice-governador, eleitos na forma
desta lei, serão. de cinco anos. O dos deputados à primeira Assembléia
Legislativa será de quatro anos.
Sala das Sessões, .•. de março de 1960. - San Tiago Dantas.
justifictlfõ.O
Trata-se de emenda para corrigir engano manifestado do texto do
substitutivo, e colocá-lo de acordo com o an. 7. 0 , VII, c1da Constituiçlo Federal
Sala das Sessões, ... de abril de 1969. - San Tiago Dantas - Abelardo
jurema.
Sessão de 12 de abril de 1960

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Projetos n. 0 s

1.828~56,

8.273-57 e 622-59

Parecer do Relator Deputado San Tiago Dantas sobre as emendas do

Pleruirio e da Comissão.
1. O substitutivo da Comissão de Justiça recebeu em plenário 28
emendas. Foram encaminhados à Comissão, além dessas, como emendas de
Comisslo, uma de autoria do Deputado Oswaldo Lima Filho, as sugestões
apresentadas pelos Procuradores da Prefeitura do Distrito Federal, e os Projetos
n. 0 s 1.543-60, do Sr; Moacyr Azevedo, e 1.694, do Sr. Sérgio Magalhães que
versam a mesma matéria do substitutivo e não poderiam ser apreciadas pelo
plenário antes da discussão deste.
2. O Projeto n. 0 1.694-60 determina que as eleições para a Assembléia
Legislativa do Estado da Guanabara se realizem dois meses depois da mudança
da Capital. Juntamente com esta emenda, deve ser apreciada a de n. 0 8, do Sr.
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Menezes Côrtes, que prevê as eleições dos deputados e do governador para o
primeiro domingo depois de decorridos 90 dias da aprovação da lei. Essas
soluções não parecem preferiveis à do substitutivo, embora existam bons
argumentos para justificar a realizaça.o, em cu no prazo, das eleições no Estado
da Guanabara. Havendo, porém, a 3 de outubro eleições em todo o Pais para a
Presidência e Vice-Presidência da República, parece preferivel reunir, numa só
data, a escolha dos mandatários federais e estaduais. Pela rejeição.
3. O. Projeto n. 0 1.694-60 dispõe que os funcionários lotados nos
serviços federais de caráter local e transferidos ao Estado da Guanabara
conservarão a condição de funcionários federais, postos à disposição das
autoridades do Estado. Em sentido contrário, opinaram os procuradores do
Distrito Federal, cujo trabalho é apresentado pelo Relator como emenda da
Comissão.
Ao debater o Projeto n. 0 1.514-60, que regula a organização judiciária
do Distrito Federal, a Comisdo deu preferência à soluça.o sugerida pelos
procuradores e mais consentânea com o sistema do substitutivo. Assim sendo,
opino pela rejeiça.o da emenda, e pela adoça.o da que transfere ao Estado da
Guanabara os servidores federais lotados nos serviços de caráter local que
passam à jurisdiça.o do mesmo Estado. A responsabilidade da União, em
relaça.o a esses funcionários, será circunscrita ao pagamento da remoção e dos
proventos da inatividade, na forma do substitutivo.
4. Outros pontos em que o Projeto n. 0 1.694-60 difere do substitutivo
ira.o sendo examinados à medida que forem tratadas as emendas que com ele
coincidem.
5. O Projeto n.o 1.543-60 oferece quatro emendas principais. A
primeira fixa, em 31 de janeiro de 1963, o término dos mandatos do governador
e dos deputados à Assembléia Legislativa. Com relação ao mandato de
governador, parece preferivel conservar a fixaça.o em cinco anos. Com relação
ao dos deputados, a emenda merece acolhida, embora a matéria seja daquelas
que a Assembléia Constituinte Estadual terá sempre liberdade de reexaminar e
regular diversamente. Pela aceitação parcial.
Outra emenda determina que a Assembléia, antes de dar inicio à tarefa
legislativa, se pronuncie sobre a conveniência ou na.o da fudo do Estado da
Guanabara com a do Rio de Janeiro.. É matéria sobre que a Assembléia poderá
manifestar-se independentemente de autorizaça.o em lei federal, e, assim
sendo, o dispositivo parece irrelevante. Pela rejeição.
Outra emenda àtribui ao governador provisório a faculdade de baixar
decretos-leis em matéria de competência estadual. O sistema do projeto está
fundado no respeito ao prindpio da separação de poderes, mantendo a função
legislativa em mãos da Clmara de Vereadores e da Assembléia Estadual. Pela
rejeição.
Finalmente, o Projeto n. 0 1.543-60 manda consignar no orçamento da
União um auxilio ao Estado da Guanabara equivalente à soma das despesas
realizadas pela Unia.o com os serviços federais de caráter local.
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No que toca às despesas de pessoal, a Comissl.o inclinou-se, desde o
inicio, pela atribuição à Unilo do encargo de pagar direwnente aos funcionários. No que toca a outras despesas, tratar-s&ia de ~bvençlo da Unilo ao
Estado, o que, em ocasilo anterior, foi rejeitado pela Comisalo. Pela rejeição.
6. O Deputado Oswaldo Lima Filho e o Deputado Chagas Freitas
apresentaram, o primeiro em Comissão, e o segundo· em plenário, emendas
com o fim de assegurar a preservação do mandato dos atUàis vereadores do
Distrito Federal, incorporando-os à furura Assembléia Legislativa, juntamente
com os deputados que venham a ser eleitos para a Conltitllinte.
Do ponto de vista estritamente constiblcional, é .inegável que a lei
ordinária federal nlo poderá estender a sua eficácia normativa alémdos limites
do perlodo anterior à elaboraçlo da Constibliçlo, e1'assim seado; nlo poderá
dispor sobre o modo por que a Constituição organizará a Assembléia
Legislativa referida. As emendas em questlo traduz~ entretanto, segundo se
depreende do pronunciamento nesta Comisslo de deputados pertencentes às
várias correntes pollticas do Distrito Federal, uma fórmula que atende aos
pontos de vista dos partidos e que poderá, se expungida dos seus aspectos
constirucionais, ser incorporada ao substibltivo; Assim scmdo, opíno pela
aprovação, com a redação anexa, que se incorporará ao substirutivo.
7. A Emenda n. 0 1 corrige eJTo de redaçlo quanto à duraçlo dos
mandatos e merece aprovação com a modificaçlo sugerida quanto ao mandato
dos deputados, pelo Projeto n. 0 1.54-8-60.
8. A Emenda n. 0 2 se divide em várias partes. N~ primeira, atribui ao
Congresso Nacional competência, para legislar sobre a o~zação administrativa e judiciária do Estado da Guanabara até que a Constinpçlo do mesmo
Estado seja elaborada. Será preferivel que esta faculdade seja atribuida à·
Assembléia Legislativa e Constituinte a partir da sua instalação e que fiquem em
vigor até esse momento as leis federais reguladoras da matbia. Nesse sentido,
apresento subemenda que, se ~provada, se incorporará· ao substitutivo. A
segunda parte assegura direito à. disponibilidade ao~ magistrados que não
aceitaram sua transferência para o Estado da Guanabara. t matéria já ventilada
por ocasião do exame do Projeto n. 0 1.514-60 e decidida cont~amente. Pela
rejeição.
A terceira pane estabelece que o governador provisório será demissfvel
ad nutum. Pela rejeição.
A última parte da emenda suprime o cargo de vice-governador. Pela
aprovação.
9. A Emenda n. 0 3 visa a assegurar ao Estado· do Rio uma indenização
da União pelo desmembramento sofrido com a criação do atual Distrito
Federal. A emenda atende a uma reivindicação fluminense, incorporada às
Disposições Transitórias da Constituição estadual.
Apesar da natural simpatia com que sempre vemos as reivindicações
dos Estados, suscepdveis de levar-lhes uma contribuição material que se inverta
no seu processo e atenda à necessidade de sua população, nãó pode passar sem
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reparo a presente emenda. E qué o reconhecimento da responsabilidade da
Unilo, por ato pTalicado pelo seu governo, deve decorrer normalmente de um
ato jurisdicional e ser p~do de contraditório, para que o Estado reclamante
e a Unilo reclamada pouam apresentar suas razões e comprová-las.
O artigo de lei ordinária que reconhecesse a responsabilidade da União
pelo desmembramcmta do território do Distrito Federal equivaleria a uma
sentença lavrada pelo Congresso contra a Unilo, e lavrada sem antecedentes
processuais ou administra:tivos de qualquer natureza, que permitissem induzir
a convicçlo do legislador. Exemplos de tal reconhecimento nlo encontramos
senlo em aros coastitúcionais, como o art. 5. o das Pisposições Transitórias da
Constituiçlo de 1984, e ainda assim sujeitando a verificaçlo ou a liquidaçlo do
d~bito ao pronunciamento de um juizo arbitral.
Essa a razio pela qual, sem qualquer e:xap1e ou prejulgamento da
pretenslo fluminense, opinamos pela rejeiçlo da emenda.
10. A Emendall. 0 .t- atribui ao Estado da Guanabara a compet~ncia
tributária municip;di no caso de nlo ser subdividido em Munidpios. É matéria
que deveria ser objeto. de emcmda constitucionaL A fórmula que permitirã
preservar a competblcia tributária aludida, uma vez que nlo foi aprovada
qualquer emenda co~titucional, serã a do substitutivo, o qual pressupõe a
exist~cia de um Estado e de uma cidade-sede do seu governo, a qual teria a
competência correspOndente ao Munidpio. Pela rejeiçlo.
11. As Emendas n. 0 s 5, 6 e 7 contêm aperfeiçoanumtos de redação e
uma remisslo vantajosa à continpidade da legislaçlo vigente. Pela aprovação.
12. As E~das n.os 9 e 10 modificam a redaçlo do an. 4. 0J ~ 2.o,
relativo às inelegibilidades. Sendo estas de ciuáter constitucional, a lei ordinária
nio pode restringi-las nem ampliá-las, motivo pelo qual será preferivel, a drulo
de subemenda, suprimir integralmente o S2. 0 do art 4. 0
13. A Emenda n.o 11 visa a suprimir o dispositivo que adota
automaticamente a Constituiçlo do Estado do Rio, caso nlo seja promulgada
em 120 dias a Constituição do novo Estado. A providência encontra fundamento, entretanto, no que dispõe o art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dispensa novo pronunciamento do Congresso sobre a
matéria. Pela rejeiçlo.
14. A Emenda n.o 14 fixa em 2/3 o quantum da rejeiçlo de vetos na
Cãmara de Vereadores. Pela aprovação.
15. As Emendas n. 0 s 13 e 14 visam a atribuir ao Senado a escolha do
governador provi!lório da GlW13-bara, Esta Colfiissão tem reafirmado vãrias
vezes a doutrina c;\~ qpe nlo é licito à lei ordinália ampliar 01,1 restringir a
cpmpetência do Cpngresso o~ de qualquer de s~s Casas. I\ própria e,Qgência
da prévia aprovaçlo do Senado à escolha do governa4or provisório pelo
Presidente da Reyúbllca po<le~ ser considerada de constitucionalidade
duvidosa, se n~ tivcs~e, a aboná-la, a estreita analogia com a nomeação do
prefeito do DistritQ f'cd~r.d e a conveniência politica de não cercar~ escolha do
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governador provisório do novo Estado de menores garantias que a do prefeitO.
Pela rejeição.
·
.
.'
16. A Emenda: n.o 15 confia ao Presidente do·TribUnal de Justiçá o
governo provisório do novo Estado. Contra e'Ssa sugestlO seeléVa a regtll do art.
96 da Constituição. Pela rejeiçlo.
·
·
17. As Emendas n.os 16 e 18 visam ao aproveitamento, na Assembléia
Constituinte do Estado da Guanabara, dos funcioiláriós da Secretária da·
Câmara e do Senado que, por motivos relevantes, não possam ser transftridos
para Bra.silia. A norma a que se ateve o substitUtivo foi ttal'lsferir pata o Estado
da Guanabara apertas os funcionários federais lotados tm Sémços de cari.tet
local, e nesse ca:so nlo se encontram ás Casas do Legislativo. Pela rejei~o.
18. A Emenda n.o 17 manda que a: Unilo responda pelas sentenças
proferidas contra o Distrito Federal e decorrentes de tésponsabilidades desta
para com o seu funcionalismo. t emenda de diBcíl acolhida por nló
discriminar entre as causas da responsabilidade que venham a ser tttorihecida.S
pela Justiça. A matéria poderá ser ventilada peJo autor ·da emenda ·en'l projeto·
distinto, onde melhor se conheça o alcance da provi~da. Pela rejeiçlo.
19. A Emenda n. 0 19 versa matéria já tratada ememendas anteriores e
pode ser considerada prejudicada.
20. A Emenda n. o 21 diz respeito a direitos adquiridos dos •serventuários daJ ustiça e foi examinada por ocasilo da discusslo do Projeto n. 0 1.514,
ao qual é mais pertinente. Pela rejeição.
21. A Emenda n. 0 22 manda suprimir 6 art. II do projeto por
considerá-lo redundante. Pela aprovação.
22. A Emenda n. ó 28 já se acha incorporada ao substitutivo desta
éomisslo ao ProJeto n. 0 1.514-60. Prejudícada.
23. A emenda de Comissão do Deputado Menezes Côttes que manda
proceder às eleições do Estado da Guanabara mediante eMula única, de acordo
com as instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, merece aprovação.
24. Em face d8emendas aprovadas impõe-se ae1abdraçlo de.úfll novo
substitutivo, no qual ás mesmas se encontrem consolidadás. t esse substitutivo
que apresentamos e, que aprovado·pela Comissão, será por esta entaminhado à
consideração do Plenário.
Sala Afrânio de Melo Franco, 12 de abril de 1960. - San Tíago Dantas,
Relator.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição é Justiça, em reunilo exttaordinãria de sua
Turma "A•', realizada em 4-4-60, examinando as en'léndas apresentadas em
Plenário ao Projeto n. 0 622-59, ao qual se acham aneúdos os Projetos n.os
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1.828-56 e 3.273-57, opinou, de acordo com o parecer do relator, favoravelmente às Emendas n. 0 s 1 e 2 (2. a parte), ambas com as subemendas n. os 5, 6, 7,
9, 12 e 22; adotou, ainda, uma subemenda à Emenda n.o 20 e mais quatro
submendas ao seu. próprio substitutivo, apresentadas pelos Srs. Moacir
Azevedo, Menezes Côrtes e pelo relator; e pela rejeição das Emendas n.os 2 (2.•
e 3.• partes), 3, 4, 8, 1O, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23. A deliberação
foi un1nime, Emenda n. 0 8, rejeitada por cinco votos contra quatro; n. o 15, em
que foram vencidos os Srs. Nelson Carneiro, Chagas Freitas e Bilac Pinto; e n.o
17, com voto contrário dos Srs. Nelson Carneiro e Chagas Freitas. Entre as
emendas rejeitadas, as de n. 0 s 3, 4, 13, 14 e 15 o foram por vicio de
inconstitucionalidade e as de n. 0 s 20 e 23 foram consideradas prejudicadas. Em
conseqüência. conclui a Comissão pelo substitutivo que se segue. Estiveram
presentes os Srs. Oliveira Brito, Presidente, San Thiago Dantas, Relator,
Joaquim Duval, Nelson Carneiro, Raimundo Britto, Chagas Freitas, Bilac
Pinto, Pedro Aleixo e Carlos Gomes. O Sr. Chagas Freitas apresentou
declaração de voto quanto à Emenda n. 0 20, e o Sr. Pedro Aleixo declarou que,
sendo contrário à constitucionalidade do texto aprovado, mantinha-se, por
coerência. contrário a qualquer emenda
Sala Afrânio de Melo Franco, 11 de abril de 1960. - Oliveira Brito,
Presidente. - San Tiago Dantas, Relator.
2.o SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AOS
PROJETOS N. 0 S 1.828-56, 3.273-57 E 622-59
Art. J.o Na data em que se efetivar a mudança da Capital Federal,
prevista no art. 4. 0 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o atual
Distrito Federal passarã, em cumprimento do que dispõe o § 4.o do mesmo
artigo, a constituir o Estado da Guanabara. com os mesmos limites geográficos,
tendo por capital e sede do governo a cidade do Rio deJaneiro.
An. 2. 0 Passam ao Estado da Guanabara. a partir da data de sua
constituição, independente de qualquer ato de transferência. os direitos,
encargos e obrigações do atual Distrito Federal, o dominio e posse dos bens
móveis ou imóveis a ele pertencentes, e os serviços públicos por ele prestados ou
mantidos.
Art. 3. 0 Serão transferidos ao Estado da Guanabara. na data de s~
constituição, sem qualquer indenização, os serviços públicos de natureza local
prestados ou mantidos pela União, os servidores neles lotados e todos os bens e
direitos neles aplicados e compreendidos.
§ 1. o Os serviços ora transferidos e o pessoal neles lotado, civil e militar,
passam para a jurisdição do Estado da Guanabara e ficam sujeitos à autoridade
estadual, tanto no que se refere à organização desses serviços, como no que
respeita às leis que regulam as relações entre esse Estado e seus servidores.
Incluem-se nesses serviços a Justiça. o Ministério Público, a Policia
Militar, 9 Corpo de Bombeiros, os estabelecimentos penais e os órgãos e
582

serviços do Depanamento Federal de Segurança Pública, encarregados do
policiamento do atual Distrito Federal.
§ 2.o A União compete pagar:
a) a remuneração do pessoal lotado nos serviços transferidos, correspondente aos cargos atuais e àqueles a que os servidores venham a ser
promovidos, decretados pelo Estado da Guanabara;
h) os proventos da inatividade, que vierem a ser concedidos aos mesmos
servidores.
§ 3. 0 É ressalvado aos servidores lotados nos serviços transferidos
direito de contribuírem para o montepio e para as instituições federais de
previdência.
§ 4. 0 Ao Estado da Guanabara compete pagar:
a) a remuneração correspondente aos cargos isolados e de carreira dos
serviços transferidos, cujo provimento seja posterior à transferência, com
exceção das promoções a que se refere o § 1.0 , alínea a ;
h) os proventos da inatividade que. vier a conceder aos servidores por ele
nomeados.
c) as diferenças devidas ao pessoal remunerado pela União, inclusive o
inativo correspondente às majorações de vencimentos, proventos e vantagens
decretados pelo Estado.
§ 5. o Os serviços transferidos continuarão regidos pela legislação
vigente, enquanto não for modificada pelos Poderes competentes do novo
Estado, ao qual incumbe sobre eles legislar, inclusive sobre o pessoal
transferido, bem como administrá-los, provendo-lhes e movimentando-lhes os
quadros.
§ 6.0 A transferência dos serviços e dos bens e direitos neles aplicados e
compreendidos far-se-á mediante termo assinado nos Minist~rios competentes.
An. 4.o No dia 3 df' outubro de 1960 serão eleitos o governador do
Estado da Guanabara e os deputados ·à Assembl~ia Legislativa, a qual terá
inicialmente função constituinte.
§ 1. 0 O mandato do governador terá a duração de cinco anos. O
mandato dos deputados terminará a 31 de janeiro de 1963.

§ 2.° Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Guanabara,
em que se terá transformado o Distrito Federal, presidir e apurar as eleições
referidas neste artigo e expedir diplomas aos eleitos.
§ 3. 0 A eleição do governador e dos deputados àAssembl~ia Legislativa
do Estado da Guanabara será feita mediante c~dula única de acordo com as
instruções que vierem a ser baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 5. 0 A Asseml;>léia Legislativa, constituída de trinta deputados, terá
o prazo de quatro meses, a contar de sua instalação, para elaborar e promulgar a
Constituição.
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Parãgrafo único. Se, esgotado esse prazo, nlo estiver promulgada a
Constituição, o Estado da Guanabara passará a reger-se pela do Estado do Rio
de Janeiro, a qual poderá ser reformada pelos processos nela estabelecidos.
Art. 6. 0 A Assembléia Legislativa se instalará por convocação e sob a
presid~ncia do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, em local previamente.
designado, nos dez dias que se seguirem à data da diplomação, e procederá à
eleição da Mesa.
O governador eleito assumirá o cargo perante o Tribunal Regional
Eleitoral.
Art. 7. 0 O Poder Legislativo no Estado da Guanabara continuará a ser
exercido, até que. se promulgue a Constituição, pela Câmara dos Vereadores,
eleita pelo povo em 3 de outubro de 1958, à qual competirá, além dos poderes
reconhecidos na Lei n. 0 217, de 15-1-1948, o de aprovar os vetos impostos pelo
governador provisório, ou rejeitá-los por dois terços de seus membros.
§ I. o A Constituição do Estado da Guanabara disporá, em caráter
definitivo, sobre a Assembléia Legislativa, respeitada a duração do mandato dos
constituintes e dos vereadores.
§ 2.o Até a promulgação da Constituição, ·caberá à Assembléia
Legislativa, além da função constitufda, a de legislar sobre a organização
administrativa e judiciária do Estado da Guanabara.
Art. 8. 0 Até a posse do governador eleito em S de outubro de 1960, o
Poder Executivo será exercido por um governador provisório, nomeado pelo
Presidente da República, com a prévia aprovaçlo da escolha pelo Senado
Federal.
Art. 9. 0 - Continuarão vigentes no Estado da Guanabara, até que os
poderes competentes os revoguem ou modifiquem, as leis, regulamentos,
decretos, portarias e quaisquer normas que se acharem em vigor no atual
Distrito Federal no momento em que este passar a constituir aquela unidade
federativa.
Art. I O. A presente lei ent:ra em vigor na data de sua aprovação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Sala Afrânio de Melo Franco, 12 de abril de 1960. - San Tiago Dantas,
Relator.
Sessão. de J.J de abril de 1960

O SR. SAN TIAGO DANTAS (Para encaminhar a votação.) - Sr.
Presidente, o debate travado há poucos dias dessa tribuna parece-me exigir uma
intervenção do relator da Comissão de Justiça a propósito da Emenda n. 0 2, que
diz respeito aos membros da Assembléia Constituinte, aos atuais vereadores.
Sr. Presidente, a preocupação única que dominou os trabalhos da
Comisslo de Justiça e os trabalhos da Comissão de Mudança da Capital, na
elaboração desse substitutivo e na apreciação das emendas, foi procurar fazer
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com que a transaçao da vida de comunidade carioca para a constituição de
Estado-membro da nossa Federação se fizesse com o mínimo de desajustes, com
o mínimo de conflitos e- por qtle não o dizer?- de angústias, muito explicáveis
no momento em que se deslocá para uma cidade distante a Capital da
República.
·
Se tivéssemos de encerrar nossos trabalhos legislativos antes do dia 21
de abril, sem havermos terminado a elaboração desta lei, estariamos, dentro de
poucos dias, diante de uma situação de fato que o Governo não poderia corrigir
senão através do remédio da deéretação da intervenção federal.
Essa intervenção, além de ter Úm sentido moral e psicológico que
atingiria profundamente os sentimentos da população carioca, viria também
inquinada de cenos defeitos juridicos, porque, entre as disposições taxativas do
an. 7.o, n.o 7) da Constituição Federal, não figura uma que se justaponha
linearmente ao que vai acontecer no dia 21 de abril nesta cidade.
Ainda mais, Sr. Presidente, como o fundamento invocado teria de ser
necessariamente a garantia do exerdcio dos poderes constitufdos, ao fim de
poucos dias esta Câmara se defrontaria com o decreto de intervenção para
transformá-lo em lei, e teriamos, então, de apreciar os mesmos pi'Oblemas que,
neste momento, apreciamos, apenas para aprovarmos um ato que nos seria
submetido pelo Presidente daRepúblic:a e para exame do qual já não teriamos
tanta flexibilidade, tanta possibilidade de aperfeiçoamento e de detalhe, como
estamos tendo em relação ao substitutivo do Projeto n.o 622.
Era. ponanto, indispensável que a Cãmara, no exerdcio pleno de suas
funções, e sentindo que, diante das dificuldades com que o povo carioca se
defronta, não lhe poderia· faltar em tempo com o remédio legislativo mais
adequado, enfrentasse o problema e o resolvesse com espfrito de transigência,
equilfbrio e harmonia, procurando preservar a ordem juridica, assegurar a
continuidade da vida no atual Distrito Federal, garantir o bom funcionamento
dos poderes públicos e reduzir ao mínimo aquela margem de desajustamentos
que em circunstâncias tais são inevitáveis.
·
Foi isso q4e levou à elaboração deste substitutivo e a sua apreciação
nestas últimas sessões que antecedem a mudança da Capital representa um ato
de patriotismo da Cãmara, que honra todos os legisladores que nela se acham
integrados, e o povo do Estado da Guanabara. como o povo de todo o Brasil,
será devedor a esta geração de legisladores por um trabalho prestado, em
momento diftcil, dentro das melhores possibilidades que as condições nos
ditavam.
No meio desses problemas, havia, inevitavelmente, que considerar o
problema da Câmara de Vereadores, Poder Legislativo local, com poderes
determinados pela Lei n. 0 217, era natural que se preocupasse com sua
sobrevida e que seus membros desejassem conhecer o que lhes ocorreria, uma
vez que foram eleitos com mandato por tempo determinado.
As correntes politicas representadas nesta Casa se entenderam, atrav~
de seus representantes no Distrito Federal, para dar ao problema um
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tratamento suave, que, tanto quanto possfvel, tranqüilizasse os legisladores da
cidade, sem usurpar o~ poderes da futura Assembléia Constituinte, que dará
estrutura ao Estado da Guanabara. E o resultado desse trabalho af está
espelhado nessa emenda, que nlo pode deixar de ser considerada, dentro das
circunstâncias em que foi elaborada, uma fórmula de transaçlo, mas que,
certamente, representa a defesa daquilo que nlo poderlamos, no momento
atual, desamparar.
Assim, Sr. Presidente, se é verdade que a emenda disse que a futura
Assembléia Legislativa será integrada pelos vereadores e pelos constituintes,
também é certo que esse dispositivo, em vez de ter sido vazado como um
preceito imperativo, foi, pelo contrário, apresentado como um preceito
programttico. Tanto assim é que ali está dito claramente que a futura
Constituiçl.o é que disporá sobre essa integraçlo. Uma vez que a futura Constituição é que disporá sobre a integraçlo desses mandatários no futuro
órgão, está enunciada uma vontade, um desfgnio, um intento, mas está
preservada, também, com clareza, a possibilidade de resolver Constituinte
futura como lhe parecer mais adequado.
Se assim ~ Sr. Presidente, a soberania do povo carioca está desde jt
preservada pela lei que estamos votando. E, quer estivesse, quer nlo estivesse,
nenhuma lei votada, neste momento, pela Clmara poderia despir o povo
carioca, amanhl, através de sua Assemblaa Constituinte, da faculdade de
dispor como entendesse sobre a suaAssembl& Legislativa. O que incorporamos
a esta emenda ~ portanto, uma fórmula de tranqüili7..açlo para os espfritos e,
também, de preservaçlo para os poderes, que oportunamente decidirão sobre a
mat&ia em caráter definitivo. Estou certo, Sr. Presidente, de representar, neste
momento, o pensamento da Comisslo de justiça, cujos trabalhos se têm
alongado noite adentro, para vencer esses obstáculos e dificuldades, ao dizer à.
Clmara que este momento que estamos vivendo nos últimos instantes antes de
cerrar as portas do Paltcio Tiradentes, slo particulannente graves para a nossa
vida como instituiçl.o, porque nlo poderemos sair desta Casa sem termos
deixado regulada a vida de uma comunidade que ht séculos é a Capital da
República, e para com a qual todo o Brasil tem uma divida de honra, no
momento em que a transforma em Estado-membro da Federaçl.o. (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

a

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AOS
PROJETOS N. 0 S 1.828-56, !.27!-57 e 622/59
Relator: Deputado San Ttago Dantas
ObservaçlJes do Relator às sugestões apresenttuiQs pela ProcuraJ.oria Geral da
Prefeitura do Distrito Federal
1. As sugestões apresentadas pela Procuradoria Geral do Distrito
Federal sobre o substitutivo da Comisslo aos projetos que regulam a transição
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do atua1 Distrito Federal a Estado da Guanabara foram concebidas com
espírito construtivo e representam, pela acuidade de suas observações, uma
contribuição valiosa ao trabalho legislativo, permitindo que, em mais de um
ponto, seja aperfeiçoado o substitutivo.
2. A primeira sugestão diz respeito ao art. 2. 0 que no substitutivo
declara atribuidos ao Estado da Guanabara, "a partir da data de sua constituição", os bens móveis e imóveis, direitos, encargos e obrigações do atual
Distrito Federal, e os serviços públicos por este prestados ou mantidos.
A Procuradoria Geral não impugna o conteúdo do artigo, mas prefere
que se diga "a partir da data da transferência da Capital" para que não haja
dúvidas "quanto ao momento exato da sucessão dos encargos". Além disso,
prefere que se diga.
O Estado da Guanabara sucederá ao atual.Distrito Federal.
A sugestão não parece merecer a acolhida da Comissão deJustiça pelas
razões seguintes.
Q.uanto à data da constituição do Estado da Guanabara, se dúvida
podia existir antes de converter-se erítlei o substitutivo, nenhuma poded caber
posteriormente, pois o art. 1.0 timbrou em deixar bem claro que o atual Distrito
Federal ''passada constituir o Estado da Guanabara'' na data em que seefetivar
a mudança da Capital Federal. Esta identificação entre a data da mudança e a
data da constituição do novo Estado não é uma inovação do legislador
ordinário, mas uma decorrência dos próprios termos do art. 4. 0 , § 4. 0,do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. O substitutivo não fez mais do que
tornar explícito e por assim dizer mais incisivo, o que já era lícito deduzir do
dispositivo constitucional.
Firmado no art. 1.0 o prindpio de que a data da constituição é a da
mudança, torna-se desnecessário, dai por diante, fazer referência a esta última
quando precisamos fixar o momento em que se produzem certos efeitos
jurfdicos concomitantes ao nascimento da nova unidade federativa.
Também não parece conveniente o uso do termo suceder para exprimir
a substituição do Estado da Guanabara ao Distrito Federal nos direitos e
obrigações deste. Como salientou o parecer aprovado pela Comissão de
Constituição e justiça, entre o Estado da Guanabara e o Distrito Federal não há
uma relação de sucessão, no sentido jurldico do termo, pois não é uma pessoa jurldica de direito público interno que sucede a outra, mas a mesma pessoa
jurldica que muda, por assim dizer, de forma, ou condição. A situação é em
tudo análoga à de uma sociedade de direito privado, organizada· sob determinada forma, que assume outra em virtude de delibéração dos seus sócios ou
acionistas. Não há nesses casos, como decorre de dispositivos legais e é
evidenciado pela doutrina, uma solução de continuidade, um momento de
transferência de direitos e obrigações. Os direitos e obrigações que se achavam
inscritos em determinado nome passam a ser inscritos em outros, mas não se
pode falar em transferência ou sucessão.
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Esse ponto não l! de somenos importância. Já houve quem dissesse
que a União nlo poderia passar ao Estado da Guanabara, por lei ordinária,
serviços e encargos federais ou municipais, sem que a nova unidade federativa,
através dos órgãos competentes para governá-la e representá-la, dessem sua
aquiescência a essa transmissão. A objeção se baseia precisamente na suposição
de que o Estado da Guanabara seja ou venha a ser um sucessor do Distrito
Federal, quando na realidade ele é um continuador sem quebra, por um só
instante, da unidade de pessoa, que perdura, ou antes, que subsiste debaixo das
duas denominações. Por esse motivo não só é dispensável a aquiescência do
Estado da Guanabara à assunção de tais encargos, como lhe seria mesmo
impossfvel a eles se furtar, já que foram anteriormente assumidos pelo Distrito
Federal. Por esse motivo não nos parece que a primeira sugestão seja daquelas
que podem trazer ao projeto melhoria de formulação.
3. A emenda seguinte diz respeito ao art. 3. 0 e, no tocante à cabeça do
artigo e às alfneas a e b, pode ser considerada redacional. O ponto mais
importante é o que se encontra na alfnea b, onde julgou conveniente explicitar
que a transferência de "todos os bens e direitos" a que se refere o an. 3. 0 do
projeto é a transfertncia de todos os direitos e do domfnio sobre os bens móveis
e imóveis. Era esse o sentido do substitutivo e, se parece preferlvel que se torne
mais clara a transmissão do domfnio, não há o menor inconveniente em fazê-lo.
Já menos óbvia é a emenda contida na alfnea c do art. 3. o, que manda
transferir ao Estado da Guanabara, sem qualquer indenização,
os próprios federais utilizados pelos poderes e pelos serviços
transferidos para a nova Capital e os que já estejam no uso do
governo do atual Distrito Federal.
Q.uanto aos que já estejam no uso do atual governo do Distrito Federal,
o dispositivo é redundante, pois estes já se acham abrangidos na alfnea b do
mesmo art. 3. o, que repete, sob outras palavras, o substitutivo. Q)lanto aos bens
utilizados pelos poderes e serviços transferidos para a nova Capital, isto é, os
imóveis e móveis que hoje se encontram a serviço do Governo Federal para o
funcionamento de Ministérios, Autarquias e Repartições, parece fora de dúvida
que não se cogitou, nem há motivo para cogitar-se, de sua transferência gratuita
ao Estado da Guanabara. Esses próprios representam parcela importante do
patrimônio da União, e se porventura a União vier a dispor de algum d~les em
favor do Estado da Guanabara, a dtulo oneroso ou gratuito, o natural será que se
preveja o problema em lei especial ou que se sigam os trâmites já consignados
na lei sobre os bens da União.
Um dos pontos a salientar no tocante ao substitutivo é o seu propósito
de confinar o seu campo normativo aos problemas decorrentes da transferência
da Capital e da subseqüente transformação do Distrito Federal em Estado da
Guanabara. Um dispositivo como o do art. 3. ~ alfnea da sugestão ultrapassaria
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esse 1mbito, pois já representaria um beneficio que a Unilo faria ao novo
Estado independentemente da transfeltncia de serviços com ele relacionados.
O § 1.o contém dispositivo idêntico ao do substitutivo. Seria de toda
conveniência que se acrescentasse aos serviços transferidos o conjunto dos
estabelecimentos penais, o que será feito oportunamente, quando o projeto
voltar ao exame da Comissão.
O § 2.o substituiu a sugestão de que as transferências se façam por
termo lavrado no Ministério daJustiça pela de que os termos sejam lavrados nos
Ministérios competentes.
O § 3.o contém uma sugestão valiosa, que merece ser incorporada ao
substitutivo, tal como foi fonnulada pela Procuradoria Geral.
Por ocasião da discussão havida em tomo dos projetos, que o
substitutivo veio sintetizar e resumir, ficou assentado que o pessoal federal
lotado nos serviços transferidos ao Estado da Guanabara continuaria a ser pago
pela União. Discutiu-se, na época, se os funcionários pagos pela União mas
lotados em serviços transferidos ao Estado deveriam ser estaduais ou federàis, e
sobre esse ponto não se chegou a uma conclusão bem definida Dai resultou
certa obscuridade do substitutivo, embora o pensamento do seu autor fosse no
sentido de que tais funcionários deveriam ser considerados estaduais, ficando o
papel da União limitado ao pagamento de sua remuneraçlo e dos proventos
eventuais de sua inatividade.
A Procuradoria Geral traz uma sugestão construtiva e clara nesse
sentido, ao propor que o pessoal lotado nos serviços transferidos passe à
jurisdição do Estado da Guanabara tanto no que se refere à organização desses
serviços como no que toca às regras estatutárias e leis que regulam as relações
entre o Estado e seus servidores.
Desse modo a situação dos funcionários nos serviços transferidos,
embora sui generis, não deixaria lugar a dúvidas: seriam funcionários estaduais
para todos os efeitos, inclusive os disciplinares; mas seriam pagos pelos cofres
da União, em virtude do compromisso por esta assumido no ato da. transferência dos serviços para o 1mbito estadual.
4. O S 4. 0 repete, com algumas modificações, o S }.o do art. 3. 0 do
substitutivo, relativo à obrigação da União de pagar a remuneração dos
servidores lotados nos serviços transferidos e os proventos de sua inatividade.
A Procuradoria Geral sugere algumas alterações de redação de indubitável utilidade, principalmente por se ajustarem à emenda anterior, que
tornou clara a condição de funcionários estaduais desses servidores. Na alfneaa
do § 4. 0 , introduz a ressalva de que os servidores transferidos ao Estado não
serão atingidos por quaisquer vantagens ou majoração de vencimentos
decretadas pela União. Embora se trate de ressalva meramente expletiva por
parecer indiscudvel que a União só pode legislar para os seus próprios
funcionários, e não para aqueles que se tornaram funcionários estaduais, a
sugestão é pertinente, pois a própria peculiaridade da situação em que se acham
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os funciontrios em causa- transferidos para o Estado, mas pagos pela Uniãopoderia dar lugar a dúvidas e estimular pretensões.
Parece menos procedente a sugestão conqda na alfnea c, que atribui à
Uniio o encargo de pagar
"todas as despesas ordintrias e de capital relativas ao funcionamento
dos serviços transferidos e referidas nas normas orçamentárias".
Trata-se, na verdade, de um encargo com a forma de subvençlo
indiscriminada, incompatível com a natureza do regime federativo, onde os
Estados devem prover aos seus serviços com os próprios recursos, e que destoa
inteiramente do pensamento em que se baseou o trabalho desta. Comissão.
Compreende-se que a União conserve o encargo de pagar os funcionários por
ela própria admitidos e transferidos ao Estado da Guanabara. Em primeiro
lugar, trata-se de despesa originariamente sua, ainda que realizada em
beneficio da Capital Federal; em segundo lugar, trata-se de despesa limitada,
que se irá extinguindo gradualmente à medida que os cargos se forem vagando
e que os novos provimentos venham a ser feitos pelo Estado da Guanabara.
5. O § 5.o diz respeito aos encargos financeiros que competem ao
Estado da Guanabara. Também ai as emendas de redaçlo, destinadas a
aprimorar a correspondência entre essas normas e o § 3.0 anteriormente
analisado, slo dignas de acolhida imediata.
Já o § 6.o, pelo simples deslocamento havido no corpo da lei e por
ligeiras modificações de redaçlo, passou a ter um alcance que, a rigor, o toma
inadmissíveL
De fato, o substitutivo consagrava o direito dos servidores federais
lotados nos serviços transferidos de continuarem contribuindo para o montepio e para as instituições federais de previdência, o que se achava no espfrito
do projeto, todo ele orientado pela idéia de nlo consagrar vantagens novas, mas
de respeitar, nlo só os direitos adquiridos, mas também as expectativas
legitimas. A Procuradoria Geral, deslocou o parigrafo da posição em que se
encontrava, imediatamente após àquele em que se define a responsabilidade
da União, e passou~o para depois daquele em que se defme a responsabilidade do futuro Estado e deu-lhe a seguinte redaçlo:
"É assegurado aos servidores lotados nos serviços transferidos o
direito de contribuirem para instituiçlo de previdência e montepio
federais."

Servidores lotados nos serviços transferidos serlo nlo só aqueles que ali
se encontram inicialmente e que continuado a ser pagos pelos cofres federais,
mas também os que venham a ser nomeados pelo Estado nas vagas ocorridas.
Dai resultaria, de maneira inquiestionável, o alargamento do direito de
contribuir para instituições federais de previdência e para o montepio federal a
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todos os funcionários do Estado da Guanabara, que servissem nas repanições
originariamente federais. Essa conclusão colide com o espirito do projeto,
acima aludido, de não criar, através da presente lei, vantagens de qualquer
natureza, mas de respeitar e disciplinar as situações existentes.
6. A sugestão seguinte é a supressão do cargo de vice-governador, a que
se refere o art 4.o do substitutivo. A matéria é de natureza essencialmente
politica e os argumentos em que se baseia a sugestão da Procuradoria Geral não
apontam quaisquer inconvenientes de ordem técnica, convindo, por conseguinte, que a Câmara e o Senado se constituam em juizes exclusivos dessa
conveniência ou inconveniência.
7. É de toda procedência a sugestão seguinte relativa ao§ 1.0 doart. 4. 0 ,
que manda fixar em 5 e em 4 anos respectivamente os mandatos de governador
(e vice-governador) e dos deputados, em obediência ao dispositivo constitucional.
A norma perfilhada no substitutivo não escaparia a uma revisão mais
apurada e a esta procedeu o grupo de trabalho que examinou o projeto na
Procuradoria Geral.
O art 5.ct, §único, mereceu, também, uma sugestão da Procuradoria
Geral para que se repita a norma do art 11, § 9. 0_, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, segundo o qual, esgotado o prazo para a
elaboração da Constituição, o Congresso deliberará a que Constituição
Estadual deve obedecer a nova unidade federativa
A sugestão não parece justificada O an. 11, § 9. 0 ,doAto das Disposições
Constitucionais Transitórias regulava uma hipótese que se podia verificar em
.~elação a qualquer dos Estados da Federação, e era natural que não se pudesse
prever, com antecipação, que Constituição seria conveniente para um Estado
que viesse a faltar ao desempenho tempestivo do dever de constitucionalizar-se.
No caso atual, o Estado em questão se acha definido- é o da Guanabara- e, por
conseguinte, não há motivos para que o Congresso remeta a uma segunda
deliberação matéria que pode, desde já, deixar regulada para a eventualidade
de esgotar-se o prazo sem que a Assembléia Constituinte tenha elaborado a
Constituição local.
A sugestão de adotar-se a Constituição fluminense proveio do Projeto
Eloy Outra e mereceu os aplausos da Comissão de Constituição e Justiça
. 8. É também digna de apreço a emenda proposta ao art. s.o O
substitutivo se limitara a atribuir à Assembléia Legislativa a faculdade de
aprovar ou rejeitar os vetos impostos pelo governador provisório às suas
decisões. Não fixara entretanto o quorum para a rejeição do veto nem dispusera
sobre a reunião extraordinária da Assembléia com o fim de apreciá-lo. A
sugestão feita pela Procuradoria Geral é tecnicamente correta e merece, a nosso
ver, ser incorporada oportunamente ao substitutivo.
·
Rio de Janeiro, 23 de março de 1960. - San Tiago Darúas.
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CUSTEIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS

San Tiago Dantas relata, na Comissão de Constituição e justiça, projeto de lei
custeando, com dotações federais, serviços públicos transferidos ao Estado da Guanabara,

Sessão de 2 de junho de 1960

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Parecer do Relator
1. O Sr. Presidente da República submete ao Congresso Nacional, com
a Mensagem n. 0 65~ de 9 de maio corrente, projeto de lei mandando custear os
serviços públicos transferidos pela União ao Estado da Guanabara, com as
dotações a eles atribuídas no orçamento federal vigente, e permitindo que esses
serviços continuem a cobrar taxas, emolumentos, contribuições e multas
previstas nas leis federais em vigor, cujo produto será recolhido ao Tesouro
estadual.
2. Reza a Exposição de Motivos que pairam dúvidas sobre poderem ou
na.o esses serviços cobrar as taxas e receitas referidas, e por isso solicita o
Governo uma autorizaçlo expressa. A autorizaçlo nlo parece necessária, à vista
do artigo da Lei n. 0 3. 752, que manteve em vigor, até revogação por ato
legislativo estadual, as leis e regulamentos federais ora etp aplicação nos serviços
transferidos. Se não é necessária, a autorização nlo é, entretanto, inconveniente, valendo como norma interpretativa do art. 3.0 , § 5.~ da Lei n.o 3. 752.
3. Q.uanto ao custeio dos serviços transferidos com as dotações federais
vigentes, parece, a um primeiro exame, constituir subvenção ao novo Estado, o
qual, nos termos do art. 18, § 2. 0 , da Constituição, deve prover às suas despesas
com recursos próprios, cabendo à União prestar-lhe socorros em casos de
calamidade.
Convém notar, entretanto:
1. 0 ) que jà a Lei n. 0 3. 752 admitiu que a Unilo pagasse os funcionários
transferidos, o que poderia ser considerado, pelo mesmo motivo, subvenção;
2.o) que a Constituição, no citado art. 18, § 2.o, atribui à União o dever
de socorrer os Estados em caso de calamidade. mas lhe veda prestar-lhes auxílios
em outras situações de caràter excepcional, que se possam apresentar;
3. 0 ) que os serviços transferidos o foram por ato federal, o qual impôs à
Guanabara o quantitativo das despesas, ao menos no corrente ano.
Assim sendo, inclino-me por considerar, melhor analisado o objetivo
do projeto, que o pagamento pela União do custeio dos serviços que ela criou e
transferiu à Guanabara, em meio de exerdcio financeiro, quando esta não tinha
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meios de criar recursos para a sua cobertura, tem caráter absolutamente
singular, que permite conceituá-lo juridicamente, não como subvenção ao
Estado para enfrentar seus próprios encargos, mas como a sujeição da União a
ônus financeiros, criados em lei federal, e insuscepdveis de serem cobenos no
presente exerdcio por meio de receitas estaduais, que só para o próximo ano
poderão ser instituídas.
Pela constitucionalidade.
Brasflia, 2 de junho de 1960. - San Tiago Dantas, Relator.

Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e justiça, em reunião de sua Turma "A",
realizada em 2 de junho de 1960, opinou, unanimemente, pela constitucionalidade do Projeto n. o 1.85 7-60, na forma do parecer do Sr. Relator, presentes os
Srs. Deputados: Oliveira Brito, Presidente, San Thiago Dantas, Relator,
Joaquim Duval, Pedro Aleixo, Valdir Pires, Arruda Câmara, Alfredo Nasser,
Croaci de Oliveira, Anisio Rocha, Nelson Carneiro, Wilson Fadul e Vasconcelos
Torres.
Brasflia, 2 de junho de 1960. - Oliveira BriUJ, Presidente. - San Tiago
Dantas, Relator.
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE. BRASÍLIA

Voto e proposição de emendas ao projeto.

Sessã6 de 23 de junho de 1960

VOTO DO DEPUTADO SAN TIAGO DANTAS
Merecem, a meu ver, reparos e emendas da Comissão de Justiça alguns
dispositivos do Projeto n. 0 1.861-60, do Poder Executivo, que se refere à
instituição da Fundação Universidade de Brasilia l! à composição do seu
patrimônio. Não basta que se atribua a um serviço público a forma de fundação,
para que ele adquira, de fato, as caracterlsticas correspondentes. Como não
basta que se declare a autonomia de uma repartição para que ela se transforme
em autarquia administrativa.
O que é essenrnll, tanto à autarquia administrativa, coma à fundação de
direito privado, é a diferenciação de um patrimônio, e de um patrimônio
consistente, cujos rendimentos mantenham, em caráter principal, a instituição,
e respondam. perante terceiros por suas obrigações e responsabilidades.
Se criássemos uma fundação, cujas despesas tivessem de ser atendidas
por dotações orçamentárias e créditos especiais, o expediente acabaria por
construir mera fraude ao orçamento, substituindo-se o critério da apropriação e
especialização da despesa pelo das dotações globais subdivididas a critério dos
agentes do Poder Executivo. Além disso, a fundação serviria para eliminar, no
tocante ao provimento das cargos, certas limitações e incompatibilidades e para
colocar, sob o amparo das leis do trabalho, servidores que na verdade se
encontram na situação de funcionários públicos.
Para evitar que a Fundação Universidade de Brasilia seja uma fundação
apenas nas aparências exteriores, é indispensável que o seu patrimônio se
constitua com suficiente largueza de meios, proporcionando-lhe rendimentos
próprios, aos quais se venham juntar, em caráter supletivo, as dotações
orçamentárias. Não cabe à Comissão de Justiça indicar a extensão de tais
recursos, nem determinar-lhes a origem, mas apenas traçar o quadro que será
completado mediante o pronunciamento das Comissões de Educação e de
Finanças, a primeira das quais pode avaliar, melhor que qualquer outra, as
necessidades da futura instituição, enquanto a segunda pode determinar os
bens públicos que devem ser transferidos à nova entidade, como parte da
dotação inicial a ser feita pelo instituidor.
Além dessas considerações de ordem geral, que justificam as principais
emendas, que tomo a liberdade de submeter à apreciação desta douta
Comissão, outros reparos podem ser feitos aos dispositivos do projeto de lei.
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O art. I.o r~a, a meu ver, ligeiras'·melhoria.S d~ redação.
O art. 2.o faz jus a uma emenda que preserv~ a ~cnica legislativa e
enquadre melhor a constituição da nova entidade ria disciplina geral das
fundações e do registro civil das pessoas jurldicas.
O art. 3. 0 será melhor examinado pela douta Comissão de Educação.
Os Arts. 4.o, 5.o e 6.o são os que dizem respeito ao patrimõnio da
Fundação e à sua manutenção, aplicando-se a eles, por conseguinte, as
considerações inicialmente feitas.
No.s artigo~ seguintes - 7. o, 8. 0 e 9. 0 - relativos .A adminisn:ação da
entidad~, cabero alguma.S emendas d.e red?-~(), que séjustifi~ po! si mesmas!
o mesma podendo ser dito dp art. 11, eni q-qe se trata dos estatutos
Universidade «futint,amente dos estatutos da Fundação.
· · ·
·
A luz de~sa$ .considerações, proponho as emenda$' anexas.
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 23 de junho de· 1960: -San
Tiago Dantas.
·
·· '·

da

PROJETO N.o 1.861-60
Emenda n. 0 1

Ao art. 1. 0 :
Substitua-se por:
.
.
Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, sob a denominaÇão de
Fundação Univ~rsidade de Brasflia, uma fundação que se regeta · por esta.tutós
aprovados por decreto do Presidente da República. ' ·
·
· .
·
Sala da Comissão de Constituição e Justi?> 23 de junl,to de 1960.
EMENDA AO PROJETO N. 0 1.861-60
Ao art. 2.o:
Substitua-se por:
.
"A Fundação será uma entidade autônoma e adquirira personalidade
jurldica a partir da ipscrição, no Registro Ci~l das Pessoas jurldicas, do seu ato
constitutivo, com o qual serão apresentàdos os estatutos e decreto que os
aprovar".
·
Brasflia, 29 de junho de 1960. - San Tiago J!antas.

o
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CRISE DA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE

Iiebates ém plmáriJJ.

Sessão de 8 de fevereiro de 1961
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, a Nação vem
acompanhando, com apreendo crescente, a grave crise que se desenrola no
Estado da Guanabara, decorrente do chamado Ato Constitucional n. o 1, por
força do qual a Assembléia Cónstituinte daquele Estado chamou a si, em sua
plenitude, a funçlo legislativa, considerando extinta a Clmara dos Vereadores e
findo o mandato dos que a integram.
Com essa decido, como é sabido, nlo se conformou a referida CAmara,
e a situaçlo se vem tornando, dia a dia, mais grave, porque o Poder judiciário,
chamado a intervir através de pedido de segurança e posteriormente de
representaçlo do Procurador-Geral, vem sendo atingido por criticas e ataques,
com prejufzo crescente para o clima de respeito às insptuições, cuja preservação
deve ser a nossa maior preocupaçlo do momento politico que atravessamos.
Esta Casa tem uma responsabilidade direta e fundamentá! na matéria
que se constitui em centro de tio aceso debate naquela unidade da Federação.
Nlo podemos esquecer que foi a Clmara, e praticamente só a Clmara- pois
que o Senado nos honrou com aades1o global ao nosso trabalho-, que tomou a
seu cargo a dura e diflcil w-efa de disciplinar, às vésperas da mudança da
Capital, o importante episódio politico, que, pela primeira vez, se apresentava,
da elevação do antigo Distrito Federal à condiç1o de Estado-membro da
Federação.
Os receios que dnhamos naquela época estão ainda, aqui, na memória
de todos. Tenúamos, em primeiro lugar, que, sendo o dispositivo constitucional imperativo e de aplicaçlo imediata, o antigo Distrito Federal adquirisse, no momento em que a Capital se deslocasse para o Planalto Central, a
condiç1o de novo Estado, seni que nenhuma norma legal houvesse reguiado
previamente a transformaçlo de sua vida administrativa e jurldica. O destino
dos bens, tanto municipais, como federais aplicados a serviços de natureza
local, a situaçlo e os direitos dos funcionários, a vigência das leis, principalmente de natureza tributária, que deviam continuar a ser observadas no
novo Estado, reclamavam do Congresso ato legislativo que os regulasse. Ao
mesmo tempo, Sr. Presidente, dnhamos diante de nós o problema da instalação
do Poder Público na nova unidade da Federação. A autonomia de uma parte do
povo e do território nlo se estabelece sem que medidas sejam tomadas para a
criaçlo de órgãos de governo através de pronunciamentos da vontade popular.
Era necessário traçar normas para que uma assembléia constituinte fosse eleita,
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dentro dos limites de competência consenta.neos com o regime federativo. Erà.
necessãrio fixai. época: para a realizaçlo dessas eleiç6es 'e para a escolha do
governador do Estado; E tudo isto nlo encontrava, na Constituição, nOt'ma que
pudesse servir de guia ao legislador ordinãrio.
·
Estávamos, a bém diz~r. diante de um desafio à iniciativa do Congresso, responsável principal pela integridade e· pela continuidade da vida
politica do Pafs, da sua ordem jurldica, e pelo' funcionamento do regime
federativo.
O Sr. Bocaiúva Cunha- No momento em que V. Ex.• aborda esse
problema, é de justiça se recorde o esforço de V. Ex.•, a competência e a
habilidade de V. Ex.•, quando, naqueles dias quase dramáticos, o Deputado
Sérgio Magalhães apresentou à Mesa da Câmara um documento assipado por
expressivo número de parlamentares, subordinando a mudança da Capital à
aprovação do estatuto do futuro Estado da Guanabara É de justiça se reconheça
que, graças ao esforço e ao trabalho politico do Deputado Sérgio Magalhães, e à
competência parlamentar e juridica de V. Ex.•, se conseguiu, em tempo hábil,
votar a já aclamada e reconhecida Lei San Tiago Dantas.

l

O SR. SAN TIAGO DANTAS-Agrade~ a V. Ex.•, mas aproveitoa
ocasião para dizer que a honra com que veio o meu nome associado a essa lei
não me faz esquecer de que o merecimento dela está dividido por todos· os
membros desta Casa Longe de ter sido eu sequer o autor do projeto de lei que
se conveneu afinal na Lei n. 0 3. 725, outros nomes devem ser por esse título
recordados ao reconhecimento do Pafs. Em primeiro lugar, o do nosso
eminente colega Deputado Eloy Outra
O Sr. Eluy Dutra- Obrigado a V. Ex.a.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - ... cujo projeto deu origem ao
substitutivo da Comissão de Justiça que, afinal, veio a converter-se na Lei n. 0
3. 725, e ao seu nome quero associar o de outros parlamentares, Emival Caiado,
João Machado, cujos projetas foram também aproveitados pei4 Comissão de
Justiça, onde o. papel que me tocou, na realidade, foi apenas o de modesto
coordenador.
O Sr. EluyDutra-NobreDeputado San Tiago Dantas, todososesforços
foram envidados àquela hora, e V. Ex. a, por ceno, se lembrará disso, no sentido
de que o antigo Distrito Federal e atual Estado da Guanabara tivesse uma leí a
regê-lo. Os esforços, como bem declarou o Deputado· Bocaiúva Cunha,
penenceram a um grupo de deputados, principalmente cariocas, entre os quais
o estimado companheiro Deputado Sérgio Magalhães. Por esse projeto que se
transformou na Lei San Tiago Dantas lutamos denodadamente.
Foi aprovado nos últimos instantes da última sessão legislativa da
Câmara Federal no antigo Distrito Federal, atual Estado da Guanabara Pois
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bem. Não sentimos da pane do Sr. Carlos Lacerda nenhum esforço, nenhuma
atitude, nenhuma palavra que viesse salvar o antigo Distrito Federal de uma
intervenção que. já se fazia sentir. Foi eleito gr~ à sua lei, ~aos nossos
esforços que deram uma lei ao Estado da Guanabara. E agora é -sobre essa lei
que o elegeu e que o está ajudando a governar que ele tripudiou da maneira
mais agressiva, graças à,liminar do ilustreJuiz Ary Franco, de mant:ira agressiva
e que nos causa grande apreensão. Não podemos absolutamente entender que,
em nome de prindpios jurldicos ou de um principio politico ou de um
personalismo politico, possamos discutir, se queira fazer politica de ordem
pessoal, personalista, depois de se ter aproveitado desse projeto para se eleger o
Governador do Estado da Guanabara.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - V. E:x.a está evocando dias de
emoção, que a Câmara viveu na antiga Capital da República e que por ceno não
se apagarão da nossa memória.
Não é demais relembrar neste momento, em que as paixões e os
interesses se erguem contra aquele providencial trabalho legislativo, o esforço
de tantos deputados, como o nobre Deputado Sérgio Magalhães, que imaginou
um dispositivo compulsivo para que a Câmara não safsse da antiga Capital sem
ter dado à Guanabara o estatuto necessário à sua transformaçio, e outros, entre
os quais cumpre salientar os membros da Comissão de Constituição e Justiça
que realizaram, sob a presidência esclarecida do Deputado Oliveira Brito, um
trabalho diuturno, para conciliar teses e pontos de vista que se entrechocavam, e
elaborar afinal uma lei capaz de representar uma média de opiniões e de ser
adotada pela Câmara.
A controvérsia na Câmara

Naquele momento, Sr. Presidente, as preocupações que dividiam o
plenário e que se contrapunham às vozes da Maioria as da Oposição, eram de
ordem estritamente constitucional.
Entendiam os porta-vozes da Oposição, ·entre os quais os Deputados
Pedro Aleixo e Bilac Pinto, que a falta de uma emenda constitucional aprovada,
em tempo oportuno, tornava precário qualquer trabalho legislativo empreendido pelo Congresso, pois não existindo na Constituição senão o brevíssimo
an. 4.o das Disposições Transitórias, no qual se determinava a transformação do
Distrito Federal em Estado da Guanabara, não dnhamos base constitucional
para o trabalho legislativo ordinário.
Prevaleceu afinal o ponto de vista sustentado pelos juristas da Maioria,
de que o silêncio da Constituição não impedia o trabalho do legislador
ordinário. Pelo contrário, não existindo dispositivo constitucional cuja transgressão fosse de temer, o nosso dever imperativo era oferecer à Guanabara um
estatuto, mediante lei ordinária, graças ao qual se disciplinasse aquele
momento crucial de sua transformação politica.
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Naq~ele mqmmto, v~ J. baij.,.. o ex~pl.Q norte-ameri~o. A.
Constituição dps Estados Uni~os estabeleçé em. se\l an. IV, $e<;çlo 8, qu( ~
criação de no~ ~idades qa F~~o .se faça por ato do Congre~~· A falta; ~e
dispositivo id~ntico em nossa Ço,:1stituiçloj~~ quis dizer que se vi~$e a
solução diversa, sobretudo quando a própria Constituição determinava no seu
an. 4. o a transfonnaçap do ~tigo Di~trito .Federal ~ Estado, o que levou, há
poucos dias, um doS; nossos colegas..p Deputado,S~o ~~hk~ a ~sifiç.,.r
muito bem a Lei n. o 8. 725 como verd.adeira lei, cowp~rpentar da Consti~~o,
já que veio dar condições de execução a u111 Qlal\damen~ constitucional.
No curso da diSCllss~ do~ pontos de~~ emin~Q.temente poUp~o
apareceram, entretanto, entorpecendo as õeli~er.tçôes da Comissão .e do
plenário. O p~meiro deles foi a controvérsia, q~e afinal se superou, e cujos
vesdgios esta<? apagado~ a respeito da figllra do governador provjsório, que
muitos pretendiam qualificar imediatamente .de interventor. O segu.ndo- que
agora está .rando a opinião pública- foi da CâJnara,de Vereadores e da posiçlo
que devia caber, nos quadros do novo Estado, a essa Assembléia, constituida de
representantes do povo, eleitos com mandato de duração certa e com funções
bem definidas em lei ordinária.
·
·

O Sr. Eloy Dutra - E aú! .,_questão moral, muito 4lvocada em relação à
Câmara de Vereadores, é primária, porqué nové vereadores foram eleitos
deputados constituintes. Portanto, é um mistério. que ao povo cabe analisar, e
não a um grupo de moralistas.
O SR. SAN .T lAGO DANTAS - Em relação a esse ponto, a
controvérsia havida no seio da Comissão foi bem menos profunda do que em
relação a outros dispositivos e fundamentos da lei.
·

O problema da Câmara de Vereadores
O substitutivo inicialmente apresentado pela Comissão de Justiça
continha uma solução do probl~a do Poder Legislativo no novo Estado mais
perfeita do que aquela que afiÓal a Câmara se viu forçada a adotar, em face <las
condições politicas com que se defrontou. O dispositivo, que consta do
primeiro substitutivo por mim elaborado e aceito pela Comissão de Justiça,
rezava que a Câmara de Veradores conservaria as suas funções legislativas até
que as instalasse a nova Assembléia, a qual não teria apenas a função
constituinte, mas também a legislativa, tanto assim que era desde logo
denominadaAssembléiaLegislativa(art. 8. 0 ). Não duvidei, naquele momento,
em propor a extinção da Câmara de Vereadores e a sua integral substituição
pelo novo órglo legislativo, pela convicção em que me achava, de que os
mandatos dos vereadores, na forma da resposta do Tribunal Superior Eleitoral
a uma consulta do PSD, formulada antes das eleições de 8 de outubro de 58,
expiraria em 1960, quando o antigo Distrito Federal se transformasse em
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Estado. Não havia ponanto, naquele primeiro substitUtivo, concebido ainda
sem a influência determinante das condições do meio politico a que a lei está
necessariamente vinculada, norma que previsse a sobrevivência da Câmara dos
Vereadores depois de promulgada a Constituiçio ou mesmo durante a sua
elaboração.
Mal, porbn, foi divulgado o texto do substitutivo, surgiram, primeiro,
na própria Câmara de Vereadores, e depois nos partidos, através das secções
cariocas respectivas, as mais vivas reações.
Todos nos recordamos dos fatos ocorridos nó Rio de janeiro naqueles
dias. A Câmara dos Vereadores, pela manifestação de todas as correntes
politicas nela representadas, deu inicio a uma luta obstinada pela sua
sobrevivência, e em reuniões sucessivas, procurando o amparo das direções
partidárias locais, reclamou do Congresso a preservação integral do mandato
dos vereadores de modo que este não ficasse limitado apenas ao periodo ·
anterior à instalação da Constituição, mas tivesse assegurada, mesmo depois de
votada a Constituição, a sua continuidade com a incorporação dos vereadores
ao órgão legislativo futuro.
O Sr. Eluy Dutra - Permita-me. Em primeiro lugar, perdoe-me estar
interrompendo seu raciodnio, a todo instante.

O SR SAN TIAGO DANTAS- V. Ex.• está colaborando.
O Sr. Eluy Dutra - O primeiro artigo em defesa dos mandatos dos
vereadores, recebido pela Câmara dos Vereadores com hosanas, foi do Sr.
Carlos Lacerda, republicado em toda a imprensa carioca. Q.uando aquela
Câmara era atacada por quase todos os órgãos e até por muitos deputados, foi a
única voz que se levantou, defendendo integralmente o mandato dos então
vereadores.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - .Era aquele o momento em que ainda
nos aproximávamos das lutas político-partidárias para escolha dos candidatos e
para eleição do futuro governador da Guanabara. Naquela conjuntura política,
era natural que, de todos os partidos, surgissem manifestações de solidariedade
à Câm~a dos Vereadores, cujos membros representavam, até aquele instante, a
força eleitoral conhecida do antigo Distrito Federal. Eram eles os detentores da
confiança do eleitorado, os homens que pesariam com a sua influência e com o
seu voto, na luta eleitoral que se feriria pouco mais tarde a S de outubro.
Cada um de nós se recorda das sessões da Câmara, assistidas por
vereadores, das comissões por eles formadas para entrar em contato com a
Comissão deJustiça, das declarações partidárias no Distrito Federal, pleiteando
uma solução, que, se não tivesse sido encontrada, provavelmente teria ameaçado, e de maneira irrecorrive~ a aprovação tempestivà. de uma lei ordinária
reguladora da transformação.
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O Sr. Eluy Dutra- E o Sr. Carlos Lacerda niQ estaria eleito governador da
Guanabara.

~

I

O SR. SAN TIAGO DANTAS - O que o Congresso viveu naqueles
dias foi o drama. que tantas vezes uma corporação politica tem necessidade de
enfrentar, da opção entre uma obra projetada, cuja maior perfeição poderá
tomá-la inviável, e outra obra concebida num espirito de ajustamento e de
transação, menos perfeita. mas capaz de salvar, à custa de sacrificios menores, o
objetivo principal. O que não queria o Congresso, o que nlo queriam os
partidos, era deixar a Guanabara exposta à intervenção federal por decreto
executivo, até que o Congresso viesse a deliberar, em Brasilia, sobre a lei
reguladora dessa intervenção. Para que a intervenção n1o ocorresse como ato
do Poder Executivo, para que o decreto- já elaborado do Gabinete do Ministro
dajustiça para o caso de nlo chegar o Congresso a um resultado- n1o se viesse a
transformar em realidade, foi que a Câmara. com patriotismo, coragem e
espirito público, resolveu procurar o ponto de equilibrio das correntes politicas
em causa e perfilhar as emendas que, afinal, se iriam incorporar à Lein. 0 3. 725.
Longe de nos sentirmos culpados de uma obra legislativa imperfeita.
devemos ver nesse espirito de transação e de equilibrio, que inspirou a Câmara. a
marca da verdadeira legislação politica. A lei é um produto dos 'fatos, é um
espelho da realidade que ela vem regular. Não é uma obra acadêmica criada
para gáudio das Faculdades de Direito. É o espelho dos fatos. E os fatos que
vivemos às véspera$ da mudança. e que tivemos de aceitar e superar,
impuseram à Lei n. o 3. 725 esse artigo, hoje transformado, no Estado da
Guanabara. em campo de discórdia.
O Sr. Eluy Dutra.,... Lembro-lhe ainda o esforço do nobre Deputado
Menezes Côrtes, no sentido de que fosse aprovada a emenda constitucional.
Mas quando percebeu, carioca que é, como representante da bancada carioca.
que não haveria mais possibilidade de essa emenda constitucional ser aprovada. se integrou na lei ordinária e aprovou e lutou por ela também.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Foi essa também a atitude patriótica
de quantos compreenderam a gravidade do momento que o Estado da
Guanabara ia atravessar. O art. 7.'! § 1.~ da Lei n. 0 3.725, objeto hoje de tantas
polêmicas e objeções, foi o resultado, Sr. Presidente, de uma evolução, entre o
primeiro e o último substitutivo.da Comissão de justiça. que se esforçou por
assegurar à Constituinte o máximo de liberdade na escolha da solução relativa à
futura Assembléia Legislativa do Estado. Procurou-se, em primeiro lugar,
contentar a Câmara de Vereadores e as correntes partidárias que unanimemente a apoiavam, assegurando-lhe a continuação das funções legislativas
limitadas, com que se constituira. até o momento da promulgação da
Constituição; quanto à fase posterior a essa promulgação, o 2. 0 substitutivo
dizia. no § 1.o do art. s.o, que a Constituição disporia. em caráter definitivo,
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sobre a Assemblêia Legislativa, respeitada a duração do mandato dos constituintes e dos vereadores.
Não logrou, também, essa fórmula conciliar as dissensões, e já parecia
afastada qualquer possibilidade de aprovação·do projeto, quando a Comissão
de Justiça resolveu agasalhar, na última reunião que realizou, a emenda que
prometia aos vereadores a inclusão, juntamente com os constituintes, na
Assembléia Legislativa que a Constituição viesse a organizar.
O plenário aprovou a emenda conciliadora, e com ela a Lei n. 0 3.725,
sob aplausos gerais. Estava afastada a sombra da intervenção federal por ato do
Executivo, contra a qual se haviam erguido, com razão, os representantes
do povo carioca, e estava disciplinada a criação do novo Estado, não só quanto à
convocação de eleições e instalação dos poderes, como quanto à organização
administrativa, judiciária e fiscal.
É essa emenda final, Sr. Presidente, proposta à Comissão de Justiça por
um dos líderes de bloco desta Casa; com a aprovação de ·todos os outros, e
incorporada à Lei n.o 3.725, como parágrafo do art. 7. 0 , que agora é posta em
contestação pelo governador da Guanabara e pela Assembléia Constituinte
Constitucional n. 0 1.
através do chamado
Há neste dispositivo duas partes a considerar. Primeira, a que dispõe
sobre a fase anterior à aprovação da futura Constituição do Estado. Até o
momento em que for promulgada a Constituição, o que a lei estabelece é que a
função legislativa ordinãria está dividida entre a Assembléia Constituinte e a
Câmara dos Vereadores. Á Assembléia Constituinte compete o que, no Distrito
Federal, cabia ao Congresso, isto é, a faculdade de legislar sobre a organização
administrativa e judiciária; e à Câmara dos Vereadores penence o que resta da
função legislativa, deduzida aquela faculdade.
A segunda parte refere-se à fase posterior à promulgação da Constituição. Dai em diante, diz a Lei n. 0 3. 725, as duas Câmaras, a de Vereadores e a
Constituinte, se unirão para formar a futura Assembléia Legislativa da
Guanabara, "na forma que a Constituição dispuser".
Esta segunda pane do dispositivo, Sr. Presidente, eu mesmo tive
oportunidade de analisá-la, no plenário, minutos antes da votação final, e de
chamar a atenção da Casa para o valor meramente programático que lhe
atribuia. Dizendo respeito a uma deliberação já incluida na esfera de competência especifica da Constituinte, ela não podia representar mais do que um
esquema proposto, do que uma sugestão, um programa do qual a Assembléia
Constituinte poderia vir a afastar-se ao dispor sobre o Poder Legislativo na
futura Constituição.

Aro

O Sr. Gustavo Capanema- Sr. Deputado, a este respeito peço me permita
uma consideração. Essa segunda parte, a meu ver, não tem esse sentido
programático. Trata-se de dispositivo tão peremptório como os demais. O
grande equivoco em que labora, creio eu, a Assembléia Legislativa do Estado da
Guanabara é o de supor-se detentora de um poder constituinte. Nesse equivoco
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laboram afinal todos OS!CODitÍIIÚJUes esi:adu;ús._A idéia de pod.ercomtituime,
·V. Ex.• sabe.muitobeffi,.segundo alição de· Carlos Schmitt e de todos aq11eles
que se.aprofundaram neste assunto,; é uma idtia v!sceralmcnte ligada·à Naçio.
Só existe um poder,constituinte que é o pode,. constituinte nacionaL· O poder
constituinte é, por definição, único e ilimitado e somente o po~ CQllStituinte
nacional detém esse .poder uno e..ilimita.ck>. O chamado poder constituinte
estadual nlo é poder constituinte. É um poder constituido.. Se .houvesse· podei'
constituinte estadual. estaria destrui da aid~ de poder constituinte, que é um.
poder originário do povo,. que se exerce uma vet• s6 de modo tPtal• ilimitado e
nacional para constituir o poder. .Uma vez .constitufdo o poder da Constituição
~onal,. está esgotado o poder constituinte do povo. E tudo. que s~ segue
depois·é o exerdciodo poder constituido,tem outros ternios não é o exerdcio de
um poder constituinte, mas o exerdcio de competência. V.. E:l.a conhece muito
bem o sentido das palavras. Portanto, quapdo nos- Estados se fala em poder
constituinte, está--se aplicando o termo constituinte num sentido meramente
gramatical e nio num sentido juridico.. Por conseguinte, a Assembléia
Constituinte do Estado da Guanabara, assim chamada, não tem poder constituinte. Tem um poder exercido dentro da competência e a competência foi a
ttaçaQa pelo Congresso Nacional. Ou ela se atém a essa. competência e está
dentro das normasjuridicas, ou foge a essa competência e está dentro do golpe.
Portanto, Sr. Deputado, discordo de V. Ex.•; porém parancar, creio, ainda mais
do que V. Ex.•, com seu pensamento. Denomina V. Ex.• esta segunda parte de
programática. A meu ver é ela tão categórica, juridicamente, como a primeira
parte.
O SR. SANTIAGO DANTAS- AgradeçooeruditoapartedeV. Ex.• e
esclareço meu pensamento, que talvez nio difira radicalmente do seu. O poder
constituinte estadual nlo é, realmente, como V. Ex.• muito bem diz~ um poder constituinte, dentro de sua verdadeira conceituação, O poder constituinte
está relacionado com a soberania. No. regime federativo, o chamado poder
constituinte estadual está circunscrito aos limites mais .•estritos da autonomia.
Como o Estado-membro da Federação é autônomo, e a própria Constituição
Federal é que lhe assina uma área de autonomia, dentro dessa área o poder
constituinte do Estado tem liberdade de autodeterminaçlo, que permite lhe
seja dado esse nome sem impropriedade.
Se é da competência da Constituinte, como diz V. Ex.•. deliberar sobre
a estrutura e o funcionamento dos órgãos do Poder judiciário, penso que a ela
cabe definir a composição da futura Assembléia Legislativa do Estado. Por isso
afirmei que o dispositivo da Lei n. 0 8. 725, que manda integrar os vereadores na
Assembléia, não vincula a Constituinte como o fazem as normas que delimitam
sua competência e seu funcionamento; pode, a meu ver, a Constituinte Estadual
usar, neste particular, de grande liberdade, tanto mais que o próprio Congresso
Nacional determinou, no artigo em exame, que a fuslo dos vereadores e
constituintes no futuro órgão se processaria "na forma por que o decidisse a
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Constituição do Estado". A própria lei federal deixou, assim, bem claro, que
a Constituição do Estado tem a faculdade de determinar de que modo essa
incorporação se realiza. E a palavra modo comporta interpretação mais ampla ou
mais restrita, podendo ir a soluções de que decorra realizar-se ou não realizarse a integração.
Nada impediria, por exemplo, que a Constituição confiasse a função
legislativa no Estado a duas câmaras, uma das quais teria funções restritas à
mat~ria de pura edilidade, solução que poderia, m, corresponder à necessidade de se organizar o Estado da Guanabara sem munidpios. Ao que parece,
dentro de poucos dias, uma emenda constitucional vai ensejar a abolição de
munidpios na Guanabara, e se isso suceder passará a ter sentido a manutenção
de uma Câmara dos Vereadores com função restrita à mat~ria habitualmente
reservada à competência municipal.
Tudo isso, Sr. Presidente, mostra que a Assembl~ia Constituinte do
Estado, dentro dos próprios termos da Lei n. 0 !.725, podia irrogar-se certa
liberdade de determinação quanto à integração futura de vereadores e
deputados na Assembl~ia Legislativa que vier a criar, mas ela não teria, por
ceno, competência alguma para modificar os termos da lei federal, no que diz
respeito à definição de sua competência no perfodo anterior à elaboração da
Constituição, em que ela funciona no limite exato dos poderes que lhe foram
atribufdos pela lei federal. A lei federal conferiu à Assembl~ia Constituinte
poderes para fazer uma Constituição e para legislar sobre a organização
administrativa e judiciária do novo Estado. Desses poderes foram investidos,
pelo voto popular, os que compõem a Assembl~ia.
Todo ato que esta queira praticar para ampliar seu mandato, quer
quanto ao prazo, quer quanto ao conteúdo, constitui violação da lei federal que
condiciona e limita sua competência e se resolve numa usurpação de poder.
Foi pena que uma Assembl~ia, em que o povo da Guanabara e todo o
povo brasileiro depositaram tantas esperanças, e que ainda desfruta de largo
crédito pela qualidade de tantos homens públicos que a integram, não tivesse
querido primeiro cumprir o encargo de elaborar a Constituição e tivesse
preferido aventurar a um ato gerador de tamanha insegurança juridica,
desencadeando lamentável crise de autoridade e, muito provavelmente, de
validade dos atos legislativos, a que assistimos consternados.
O que é, porém, mais lastimável, Sr. Presidente, é que este verdadeiro
golpe de Estado parlamentar, em que inegavelmente consistiu a ampliação dos
poderes conferidos à Constituinte pela lei federal, poderia ter sido evitado se o
Governo da Guanabara, em vez de ter preferido ferir, pela maneira frontal por
que o fez, a instituição contra cujas decisões se levantava, tivesse sabido seguir
caminho consentâneo com as leis que regem o seu funcionamento. Para isso
bastaria dar uma interpretação nova, mas perfeitamente autorizada, ao
dispositivo da Lei n. 0 3. 725, transposto do an. 25 da Constituição, que confere à
Assembléia Constituinte o poder de legislar sobre matéria de organização
administrativa e judiciária
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O Sr. Sérgio Magalhãts- Mais grave'ainda se toma a situação; quando o
governador declara na imprensa que não reconhece em absoluto os poderes legislativos da Câmara dos Vereadores. De modo que, procedendo desta maneira,
está agora S. Ex.• numa condição d~ renunciar ao próprio cargo, porque, em
face da sentença do Supremo Tribunal Federal, perguntaria: como pode esse
governador continuar no lugar sem usar o Poder Legislativo, porque ele não o
reconhece?· Como poderá govemar o Estado da Guanabara, num regime
democrático, sem Poder Legislativo? Poderá continuar ele nas funções de
governador do Estado, sem se utilizar de um Poder Legislativo? Perguntaria eu
a V. Ex. a, que fala com a duplá autoridade de jurista e de autor da Lei San Tiago
Dantas, que V. Ex.a deve evitar o escrúpulo na tribuna de citar "Lei San
Tiago Dantas". Observo que V. Ex.• vem citando sempre o número da lei,
quando esta i! a Lei conhecida e 'consagrada que todos vêm chamando, e pela
opinião pública nacional.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Penso; como V. Ex.•, que a atitude do
governo da Guanabara conduziu o Poder Legislativo daquele Estado a uma
situação de tal forma insegura e imprecisa, que o Governo Federal já não
precisaria de elementos novos para identificar ali um caso de intervenção
federal. (Muito bem.)
Se essa intervenção não ocorre, é porque o Poder Executivo está à
espera de que o Poder Judiciário, pronunciando-se a respeito do Ato Constitucional, crie as preliminares de intervenção federal que se encontram previstas
no art 7. 0 da Constituição.
O Sr. Mário Martins - Tenho a impressão de que, já, agora, V. Ex.•,
insuflado pelo nobre Deputado Sérgio MagalhãeS; adianta-se um pouco em
matéria de deliberações jurídicas. com relação ao Estado da Guanabara. O
Deputado Sérgio Magalhães pensa que o governador deveria demitir-se, uma
vez que não deseja recorrer ao Poder Legislativo, cuja autoridade foi reconhecida recentemente na liminar do Ministro Ary Franco. V. Ex. a vai além e declara
que já se caracterizam as preliminares de uma intervenção. Ora, o governador
não é obrigado a recorrer à Clmara,. enviando-lhe mensagenS; como acontece
<iurante o período de recesso parlamentar. Admitindo-se que a Câmara vote
~e~e~nado pro~eto de lei e remeta os autógrafos ao governador, S. Ex. a pode
JUndtcamente detxar de sancioná-lo ou vetá-lo. Nesse caso caberá à Câmara
promulgar a lei.

Parece-me, assim, que o governador não está criando qualquer
preliminar propiciatória de intervenção.
O Sr. Sérgio Magalhães - Apenas como um adendo ao aparte do nobre
Deputado Mário Martins, que esteve durante algum período fora do Brasil e
não acompanhou bem...
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O Sr. Mário Martins,.... V. Ex.• fala como se fosse \lm pecado servir a meu
pais fora das suas fronteiras.
O Sr. Sérgio Magalhães - Em absolllto., ~ enquanto esteve fora não
acompanhou...
O Sr. Mário Martins- Ao contrário, .quem.~stá.fGraacompanha melhor.
O Sr, Sérgio Magalhães- Há uma lei v~da pela Câmara dos Vereadores.
O governador do Estado enviou uma mensag~rn à Assembléia Constituinte a
respeito do rodízio de professoras para obter aumento de matriculas.
A Câmara dos Vereadores, ao mesmo tempo, considerando-se o Poder
Legislativo e achando boa a providênciélt votou uma lei idêntica à que foi votada
pela Assembléia Constituinte. O Sr. Governador do Estado declara que em
absoluto não executará a lei votada pela Câmara de Vereadores e, por isso
mesmo, já surgiu uma crise com o próprio Secretário da Educação que foi o
autor da providência.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazz.illl) .., feço licença ao nobre orador
para submeter a votos requerimentos de prorrogação da sessão por 15 minutos,
para que o Sr. Clemens Sampaio fale em explicação pesspal. O tempo do nobre
orador irá precisamente até às 18 horas.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - O que mais nos çonsternélt como ia
dizendo, Sr. Presidente, e não apenas à população da Guanabara. mas à de todo
o Pais, é verificar que esse turvo estado de coisas resultou, exclusivamente, de
não haver o governo da Guanabara querido ou sabido trilhar o caminho legal,
que se abria diante dele, e que, com um núnimo de assessoramento jurldico,
não lhe teria sido dificil encontrar. Esse caminho estava nainterpretação do art.
25 da Constituição,· em que se atribui ao Congresso Nacional a faculdade de
legislar sobre a organização judiciária e a organiiação administrativa do Distrito
Federal, artigo que se ;u:ha transposto para a l~i do Estado-da Guanabara. com
atribuição dessa função à Assembléia Constiruinte. Esse dispositivo mereceu
sempre do Congresso Nacional uma interpretação que a tradição consagrou,
mas que não é a única admissivel. O artigo confere ao Congresso a faculdade de
legislar sobre a organização judiciária· e administrativir. No tocante à organização judiciária. sempre se entendeu, com a maior largueza. que qualquer
modificação dela dependeria de lei federal; já no tocante à organização
administrativa. perpetuou-se uma interpretação restri(élt segundo a qual a
competência da União se limitaria à elaboração da Lei Orgânica do Distrito
Federal.
·
Não há, na réalidade, boa justificativa para essa interpretação, que, no
tocante ao primeiro termo do dispositivo, restringe, e, no tocante ao segundo,
alarga o âmbito daquela atribuição.
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Vem ago~at~rfi.o ~t 725 repetir o artigo daConstituiçlo, para atribuir
à Assembléia Consdtillhte ·da Guanabara· a ~fimçlo de legislar sobre a organi~
zaç1o judiciária eadministtiti\la do n:ovo'Estado. t óbvio que essa competênCia
já nlo cabia ao Congresso Naciodl sob pena c;le imiscui-f.:se aUnilo na esfera
legislativa do Estado, e tambéiÍl n1o ~Odia ser deferida à Clmàra de Vereadores,
que a nlo recebera no ato. de' suá: coítsrltúiçlo. Só à Assembléia po4eria ela'~r
deferida, mas já áí nlb'prevalecia uma'só ràzi.O'para que se coiltinlÍasse' a dar à
expressão "organização administrativa" o sentido restrito, que prevalecera
anteriormente em relaçló 'aó' art 25.
. '.
. . Q.ue signi&cava, réalmente, dizer-se que .cabia.à Assemblêia Çonsti~
tuint( legislar sob~ à organir.açlo admmistrativa da, G~ara?, Poderia
signifi,car apep.as qpe lhe cal>ia 'é~bOrar u~ lei orgânica? Q.ueJei O!llnica? A
exprél!são não po~ia .dar lugar a dúvidas. ~slar sobre· a. organizaçlo
administrativa é criaJ:.e o~21ar ~rviç95 e repartições, ~.criar ~s novos e
fixar seus padrões de vencimentos, é dispor sobre normâs de serviço e S()bre
qualquer matéria de administração. Tivesse o governo da, Guanabara compreendido a verdadeira ~plitude dos pocieres conferidos, pela Lei.n, 0 8.725, à
Assembléia Cof\sti~inte e não estali~o·s as~i~tindo aos seus esforços para
destruir 1;1ma Clmara de Vereadores que,. ,boa ou mã, é o:bt;a do sufrãgio
popular, e para desacreditar uma lei de que derivam o mandato do governadpr
e dos constituintes, e sujos <ijspositivos são a fonte de legitimidade é de validade
.dos.
agentc;s dessa
a4ministraç1o.
- . atos praticados -péios
.
. mesma
. .·
Sem esforço, $elll violência e sem descrédito para.asjns.tituições, o
canhestro governo da Guanabara teria logrado chamar .à Assembléia COD$tituinte responsabilidades maiores no campo ·da elaboraçlo das leis administrativas, inclusive das que se referem·à aiaçlo. de cargos e funções, imp~do
desse modo os abusos, os desman<ios, com que a GAmara de Vereadores se
desacreditou peran~ a opinião pública, sesn precisar desacredi~se a si
próprio, golpeando a Clmaracomo instituiçlo. Esse golpe. Sr. Presidente, nada
há que o justifique. Nlo há argumentos que o possam vüdar. De nada vale
enumerar os abusos, de nada vale capiti.Jlal.os erros, que os. vereadores tenham
cometido no dei!CIIlpenho dos seus ~atos. O mau de$empenho de um
mandato jamais pode servir de .razlQ pW~ que um órgAe d<> poder .públic<>
atente contra a exis.tência.de outro;jwais poderá seiVir para que se atinja uma
instituiçlo a que a lei atribui uma .áll:a de compettllcia e autoridade nos
.·
quadros da organizaçlo politica.
'

Nada mais perigoso e mais ameaçador, nesse doloroso episódk> do
Estado da Guanabata, do que vermos, no limiar do novo governo, irromper o
apelo inadmissivel 'áO velho argumento da salvaçlo pública e da razão de
Estado; (Muito lmn.) Porque' o que na verdade se quis foi fulminar uma
instituiçlo sob a ·alegação de que ela, graças ao modo por que seus membros
vinham desemperthando seus mandatos, se incompatibilizara com a opinilo
pública e, até, suscitara as condições-ambiente pará sua própria extinçlo.
607

Todos os golpes de Estado, Sr. Presidente, gozam de popularidade, pois
de outro modo não chegariam a ser desfechados. Na realidade, só se comete um
atentado contra sobrevivência de uma instituição politica, quando, por obra de
fatos de qualquer natureza, um divórcio se estabelece entre a opinião pública e
essa instituição. E os autores do atentado se prevalecem desse divórcio para
apresentarem, como ato de salvação pública, aquilo que, na verdade, é o germe
corrosivo da integridade do sistema democrático e do prindpio da supremacia
da lei.
Vemos, agora, Sr. Presidente, que o incidente do Estado da Guanabara
começou a atingir, com sua maléfica radioatividade, outras instituições. O
trabalho de descrédito e de incompatibilização da opinião pública com os
órgãos dos demais Poderes já se estende, não apenas na direção do Congresso,
mas também na direção do Poder Judiciário. E temos visto a que gênero de
polêmicas, a que tipo de ataques e de acusações tem estado sujeito o magistrado
ao qual coube dirigir, até agora, o processo da representação oferecida pelo
Procurador-Geral da República.
Ontem, eram os ataques à concessão de uma liminar, cujo cabimento
do processo da Representação pode ser por uns admitido e por outros
contestado, mas que está na esfera de apreciação da autoridade judiciária, e que
esta tem obrigação de conceder, se ocorrem, a seu ver, os respectivos
pressupostos.
Hoje, é a retirada algo estúrdia da Representação pelo sucessor do
Procurador-Geral que a apresentara, e logo os ataques à decisão do magistrado
de manter, apesar disso, a liminar, como se esta não fosse uma questão
eminentemente tknica, em que pesam aspectos de ordem juridica insuscedveis
de apreciação emocional. Os que se precipitam em lançar ao relator, o ilustre
Ministro Ary Franco, suas criticas apaixonadas e levianas, por ceno esquecem
ou ignoram que o Supremo Tribunal, no julgamento da Representação 96,
fixou jurisprudência no sentido de que o parecer do Procurador-Geral,
contrário à sua própria Representação, não impede nem exime o tribunal de
apreciar a inconstitucionalidade argüida, pois a matéria não é do interesse da
Fazenda, mas do interesse geral da ordem juridica.
Ao Congresso Nacional se acusa pela lei que fez e sem a qual o Estado
da Guanabara não teria tido devidamente assegurado o seu trânsito à condição
de nova unidade federativa. Ao órgão do Poder Judiciário também se acusa,
porque os seus despachos não contentam àqueles que procuraram desferir o
golpe contra a instituição legislativa local, (muito bem) e não se trepida em cobrir
de baldões o magistrado, apontando, como razões de seu ato, leviandades que,
na verdade, não existem senão nos que procuram confundir a opinião pública,
como, ao fazê-lo, bater palmas ao fechamento da Câmara. (Palmas.)
É esse um quadro, Sr. Presidente, que nAo pode deixar de inquietar o
Pais. Se há um problema nos dias de hoje, sobre o qual devamos estar
debruçados, concedendo-lhe prioridade sobre todas as nossas preocupações,
esse é o problema da defesa do regime e da integridade da ordem juridica.
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E para defendermos essa integridade s6 hã um caminho,· s6 hã um
método, s6 hã um prindpio, que é colócar às instituições acima dos fatos e dar à
lei maior eminência do que aos acontecimentos que possam deturpã-la em sua
aplicação.
É essa, por ora, a liçlo a tirar do episódio a que se viu arrastado, ou em
que desejou ser arrastado o governo do Estado da Guanabara. A Nação não
admite, a Naçlo não tolera, que depois do atentado contra a ·câmara de
Vereadores, que guardava em meio às suas culpas a inatingível dignidade da sua
instituiçlo por lei e da sua fonnaçlo pelo sufrãgio popular, comecem a ser
atingidos o Congresso Nacional, autor da Lei n. o 8. 725, e o Supremo Tribunal,
único órgão competente pára decidir de sua aplicação.
Nem o povo, Sr. Presidente, nem a Clmara querem ver alargadas as
conseqüências deste incidente que, se não for cercado em sua propagaçlo, se
não for contido em seus efeitos, poder! assumir o sentido, que todos tememos e
que todos nos unimos para evitar, de um primeiro atelltado contra essa
confiança nas instituições que é a base de nossa convivblcia e a ·primeira
segurança de nosso regime democdtico. (Muito bem; muito bem Palmás.) (O orador
é cumprimentado.)

l
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APARTES DO DEPUTADO SAN TIAGO DANTAS AO DISCURSO DO
DEPUTADO NELSON CARNEIRO

Sessão de 2 de fevereiro de 1960

O Sr. Nelson Carneiro - Q.uis a inspiração do ilustre Presidente da

Comissão de Constituição e justiça da Câmara, o nobre Deputado Oliveira
Brito, que essa tarefa fosse confiada ao eminente jurista e· nosso diligente
companheiro naquele órgão técnico, Professor San Tiago Dantas. O que até
hoje se tem chamado Lei San Tiago Dantas foi o denominador comum de
todas as correntes partidárias, coordenadas pelo insigne colega. Não necessito,
nesta oponunidade, recordar as várias etapas desse projeto na Comissão de
Constituição e justiça, porque isso mesmo figura numa entrevista concedida
pelo Professor San Tiago Dantas a O jornal de 1.o dejaneiro do corrente ano.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Permita-me V. Ex.a? O nobre
Deputado está fazendo uma exposição perfeita, tanto pelo histórico que
apresenta à Câmara como pelas considerações jurldicas em tomo do problema.
Lamento não esteja presente neste instante o nobre Deputado Adauto Cardoso,
porque o a pane que quero dar a V. Ex. a se refere a uma observação formulada
por S. Ex. a ontem, neste plenário, a propósito desse despacho que concedeu a
liminar. Segundo o Deputado Adauto Cardoso, o que havia de censurável seria
unicamente o fato de haver a liminar sido concedida às vésperas das férias do
Supremo Tribunal, fazendo, portanto, com que decorra o prazo de 60 dias sem
que o Tribunal aprecie, em grau de recurso, a mesma liminar. Ora, V. Ex.a,
grande advogado que é, e também o Deputado Adauto Cardoso, um dos
grandes expoentes do nosso Foro, sabem muito bem que, desde o momento em
que exista na consciência de quem pediu o mandado, a ceneza de um direito
violado, o que ficaria mal, o que não se admitiria ao magistrado, era deixar de
decidir a liminar para amparar um direito que lhe parecia ter veementes
probabilidades de ser reconhecido pelo Tribunal. Censurável seria que um
magistrado, convencido do direito lesado, e tendo, na sua competência, a
faculdade de conceder a liminar, deixasse que o Tribunal entrasse em férias sem
previamente amparar o direito, quando ele sabia as conseqüências que
decorreriam dessa falta. Ponanto, a critica apenas se funda num pressuposto, na
convicção de que o mandado não deve ser concedido. Ora, a quem cabe, na
verdade, decidir essa questão? Ao judiciário, que vai apreciá-lo, primeiro,
através do despacho do relator na liminar e, depois, através da decisão do seu
plenário. Assim, não resta dúvida alguma. V. Ex.a provou muito bem que a
liminar cabe, porque é, do rito da representação, idêntica ao do mandado de
segurança. E também é incensurável do ponto de vista moral, porque, se o juiz
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estava convencido dt> seu cabimento, da parte dele seria uína deserção deixar de
dar a medida para que o Tribunal entrasse em férias.
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O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Deputado, o argumento apresentado pelo nobre Deputado Mauricio Joppert, que S. Ex.a mesmo apresentou
como demonstração por absurdo, na verdade, leva a conclusões muito mais
graves do que aquelas que pretendem tirar. Leva à conclusão de que, toda vez
que uma instituiçlo é pervertida em seu funcionamento pelo mau desempenho
daqueles que, no momento, det~m um mandato, a lei perde toda a responsabilidade, e é legitimo qualquer tipo de ato com o qual se procure aniquilar a
própria instituição. Como todos sabemos, tanto mandatos executivos como
legislativos se têm prestado a abusos e deturpações. Mas, se há uma missão
muitas vezes penosa de cumprir; mas que, por isso mesmo, figura entre as mais
sagradas dos Poderes judiciário e Legislativo, é a de defender as instituições
democráticas, mesmo quando, na prática, produzem esses resultados lamentáveis. A única maneira de curar os desmandos de uma câmara, a única maneira
de corrigir os abuso~ daqueles que exercem temporariamente uma função
pública é o voto, é a ação reparadora do voto na sucessiO das eleições. Pretender
que um ato inquinado de' ilegalidade seja bom remédio; seja: boa terapêutica
para essa forma de abusos é abrir uma porta perigosfssima para todas as
ameaças às instituições.
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
Projeto criando uma comissão permanente do Distrito Federal.

Sessão de 11 de janeiro de 1961

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.o 79, DE 1961
Cria uma comissão permanente sob a denominação de Comissão do Distrito
Federal.

(Do Sr. San Tiago Dantas)
(À Mesa)
A Cãmara dos Deputados resolve:
An. 1. o Acrescente-se ao an. 24 do Regimento Interno o seguinte item:
"XIII - Comissão do Distrito Federal".
An. 2. o Acrescente-se, depois das palavras "Economia e de Finanças'',
o seguinte:
"E do Distrito Federal".
Art. 3. 0 Acrescente-se ao art. 28 o seguinte parágrafo sob o n.o 2. 0 ,
renumerando-se os demais:
"§ 2.o- À Comissão do Distrito Federal compete opinar sobre as
proposições relativas à organização administrativa e judiciária do Distrito
Federal. e a qualquer assunto relacionado exclusivamente com o Distrito Federal.
inclusive orçamento, criação e modificação de tributos locais, criação e
organização de serviços subordinados à prefeitura do Distrit<l> Federal e
prestação de contas do respectivo prefeito".
Art. 4.o As proposições que se acham distribufdas a outras comissões
permanentes e que se incluem na competência da Comissão do Distrito Federal
ser-lhe-ão redistribuídas imediatamente após a sua constituição.
Brasilia, 11 de janeiro de 1961. - San Thiago Dantas.
justifzcação

A Lei Orgânica do novo Distrito Federal reconheceu poderes ao
Congresso Nacional para legislar sobre os assuntos relativos ao Distrito Federal
até que se instale o Poder Legislativo local a ser eleito em 3 de outubro de 1962.
Durante o periodo em que o Congresso acumulará às suas funções as
de legislativo local, grande número de proposições tramitará pela Câmara e
pelo Senado, versando matéria relativa exclusivamente ao Distrito Federal e
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sobrecarregando os trabalhos das comissões permanentes, que instruem a
matéria destinada à deliberação do plenário.
Na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, cujas regras
regimentais têm setvido de fontes a tantas disposições reguladoras dos
trabalhos de outros corpos legislativos, existe uma comissão permanente
especial, denominada Comissão do Distrito de Colúmbia, que tem a seu cargo
os assuntos relativos à capital da União, aliviando, desse modo, a competência
das comissões permanentes. Parece aconselhável a adoção de igual medida
entre nós, tendo em vista:
a) a sobrecarga temporária resultante da inexistência de um poder
legislati~o local.em ·BrasiliaJ
b) a possibilidade de se vir a emendar a Constituição da República,
como parece constituir desejo de grande número de congressistas, no sentido
de conferir ao Congresso, em caráter definitivo, a função legislativa local, o que
tornará especialiilente ilustrativa a àpenência da comissão permanente;
c) o fato de existir na competência permanente do Congresso, nos
t~rmos atuais da Constituição, a faculdade de legislar sobre a organização
administrativa judiciária do Distrito Federal.
A comissão permanente ora proposta terá vinte e cinco membros como
as de Justiça, Economia e Finanças, atendendo ao grande número de assuntos
que lhe serão distribuídos e à necessidade de constituição de grupos de trabalho
para matérias especiais. Sua competência está definida, no an. 3. 0 , em termos
bastante gerais, havendo parecido conveniente, entretanto, salientar, a titulo
exemplificativo, a matéria orçamentária e tributária e a criação de organização
de serviços locais.
O an. 4. 0 estabelece que as proposições já distribuidas a outras
comissões permanentes serão redistribuídas à do Distrito Federal, logo após a
sua constituição.
Brastlia, 11 de janeiro de 1961. - San Tiago Dantas fala
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REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS CONGRESSISTAS

San Tiago Dantas fala sobre a Emenda Constitucional n. 0 .J e o Projeto de Decreto
Legislativo n. o 7 7

Sessão âe 26 de julho de 1961
O SR. SAN TIAGO DAN1'AS (Pára encaminhar a votação.) - Sr,
Presidente, Srs. Deputados, desejo trazer à matéria sobre que, dentro de poucos
momentos, a Câmara dos Deputados vai tomar ~o importante decisão, uma
contribuição de serenidade. Não me parece que este assunto seja daqueles em
que precisemos fazer apelos a forças recônditas de nossa alma para assumirmos
aquilo que já foi chamado, desta tribuna, de atitude de coragemdvica. Não é de
coragem que estamos, a meu ver, precisando neste instante. Estamos precisando apenas de um claro discernimento daJ coisas. Esse deve ser, aliás, o ponto
de partida de toda decisão tomada pelo Poder Legislativo.
A Comissão de justiça examinou esta ma~ria com cuidado, reconhecendo que ela fere um problema vital para o Congresso Nacional, que ela
reflete dificuldades reais surgidas do nosso funcionamento na nova Capital, e
que precisamos marchar, para uma soluçã~ plenamente conscientes de suas
conseqüências, porque aquilo que o Congresso Nacional decidir nesta matéria,
não se vai apenas refletir no seu funcionamento, não vai ser apenas uma norma
de conduta e de açlo, informando a nossa vida parlamentar, mas vai ser,
também, e sobretudo, uma atitude tomada, pelo Congresso, perante o povo,
pela qual, com toda razão, devemos ser julgados.
A matéria, Sr. Presidente, resulta da Emenda Constitucional n.o 3,
iniciativa tomada pelo Congresso Nacional precisamente pelo fato de reconhecer que a mudança da Capital criará condições especialissimas, e que não
poderlamos aplicar as normas gerais, que regem a matéria dos subsidios e dos
vencimentos, sem chegarmos a resultados contdrios àqueles queridos pelo
legislador constituinte. Encontrávamo-nos diante de um fàto completamente ·novo.
· Em vez do funcionamento normal do Congresso, ao longo do tempouma legislatura votando os subsidios que devem vigorar para a seguinte -,
fomos surpreendidos por uma situação inteiramente imprevista. E a maneira
que tivemos de resolver corretamente os problemas criados por essa situação,
foi a Emenda Constitucional n. 0 3. Até ai, nada que possa ser considerado
infringente dos nossos deveres parlamentares, nada que possa representar
traição ao primeiro desses deveres, que é o de respeitar e fazer valer a
Constituição. Emendamo-la naquilo em que sentimos que essa emenda era
imposta pelo interesse público. Emendar a Constituição não é violá-la; é,
justamente, muitas vezes, a maneira de fazê-la mais respeitada. Dai passamos,
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porém, Sr. Presidente, à outra etapa. isto é, à matéria relaciortada·"torn o
Projeto de Decreto Legislativo n:0 77-A; de 1961.
A douta Comissão de Finanças propôs, com o discernimento que lhe é
próprio, e com a autoridade funcional que decorre de sua própria investidura,
os níveis de subsídios que lhe pareceram mais cabfveis, ·.que lhe· pareceram
aceitáveis. A esse ponto, nem a Comissão de justiça. nem, creio eà, qualquer de
nós, individualmente, teria reparos a fazer, pois na estimativa do que deve ser
percebido pelos Congressistas, a Comissão pautou-se por critérios semelhantes
aos que estão sendo observados em relação aos outros responsáveis pelo
desempenho dos mais altos cargos públicos.
Há um ponto entretanto, Sr. Presidente, em que o substitutivo da
Comissão de Finanças, no desejo certamente legitimo de bem organizar os
trabalhos parlamentares, deixou-se ir longe demais. Foi quando, nos arts. 2. 0 e
4.o do substitutivo apresentado, houve por bem disciplinar matéria. que não é
da alçada de um decreto legislativo, e, sim, do Regimento Interno de cada uma
das Casas do Congresso. Incluo, no projeto de decreto legislativo, normas sobre
matéria que a Câmara e o Senado podem regular diversamente. Se ·retirarmos matérias dessa natureza do Projeto 77-A, não estaremos impedindo a
Câmara de e:1ecogitar a solução mais conveniente a toda ordem· dos seus
trabalhos, e de propô-la pela via adequada- a do projeto de resolução, que
emenda o Regimento Interno e permite a esta Casa funcionar da maneira mais
conveniente ao pleno cumprimento dos seus encargos parlamentares. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o primeiro ponto, a primeira censura que
fulmina o Projeto n. 0 77 -A-1961, é esta da inadequação da matéria às vestes de
projeto de decreto legislativo.
Os arts. 2. o e 4. o disciplinam matéria que as Casas do Congresso podem
disciplinar cada uma a seu modo e, portanto, d~e ser oportunamente
reapresentada por meio de projeto de resolução. Neste projeto de decreto
legislativo é que ela não pode, senão indevidamente, figurar.
Há mais, porém, S1. Presidente. se fosse apenas esse o defeito dos dois
dispositivos, poderlamos dizer que estávàmos diante de ·mera questão de
processo legislativo. Mas os dois artigos vão mais longe, uma vez que neles se
insere, de maneira clara, inequfvoca. a permissão do abono coletivo das faltas
verificadas num determinado tipo de sessão, a saber, aquéla em que não se
realizam votações.
Q..uer isso dizer que o projeto esposou a tese de que é possível haver
pagamento da pane variãvel do subsidio, sem haver· comparecimento.
Ora, S.r. Presidente; aqui estamos todos unidos por muitos deveres,
deveres para com o povo, para com os Pais, mas, certamente, nenhum deles é
tão primordial, tão indeclináve~ como aquele de tespeitar a Constituição.
Respeitar a Constituição não é o privilégio funcional da Comissão de Justiça;
não é o privilégio de técnicos, nem a preotupação de espeeialistas. Respeitar a
Constituição é dever do mais humilde homem do povo, mas, é, sobretudo, o
dever mais sagrado, mais imperativo, mais iniludível do parlamentar. (Muito
615

bem.) Se temos na Constituiçlo um anigo, que é o 47, parãgrafo primeiro, no
qual se declara, taxativamente, que além da parte fixa dos subsídios há uma
parte variivel correspondente ao comparecimento, como podemos nlo con~ numa dispoSição que nos beneficia e, sobretudo, numa proposição que
nlo passará pela sançlo ou pelo veto do Presidente da República, que haja
pagamento da parte variável sem comparecimento?

O Sr. Osmar Cunha - Está no Regimento.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - A Câmara nlo pode fugir a uma
questão tão clara, a uma questão tlo nitida, que v~ra as consciências como um
raio de sol atravessa uma vidraça.
Ten~ em tomo disso, sofismas e especulações, nada mais é do que
procurar o caminho para escapar ao maior dos nossos deveres que é o de fazer
cumprir e respeitar a Constituição.
Eis por que afirmo que a Comisslo de Constituição ejustiça, ao.dar seu
parecer sobre o Projeto de Decreto-Legislativo n. 0 77-A, nlo agiu como 6rglo
técnico que esmiuçasse aspectos jurfdicos, à. luz de conceitos suscepdveis de
serem apreciados apenas por especialistas. Nlo! O que a Comisslo de
Constituição e justiça fez foi aquilo que a consciência de cada parlamentar faz
sozinha, porque, na verdade, para compreendermos as disposições claras da
Constituição, nlo carecemos dos admirúculos da ciência jurfdica.
Sr. Presidente, estamos diante de matéria que todos sabemos quanto é
delicada, de que nlo ignoramos as repercussões práticas, próximas e remotas.
Mas se, em determinados assuntos, diante de detenninados deveres, surge para
a consciência do parlamentar uma linha intransponivel, penso que é diante
dessa linha que nos achamos no momento, em que vamos votar os arts. 2. o e 4. o
deste projeto.
Por isso, desejo submeter ainda a V. Ex.•, Sr. Presidente, para que
aprecie do seu cabimento regimental, requerimento, que neste momento
formulo, para que se vote este projeto, artigo por artigo, e que na votação de
cada um deles se observe o sistema de votação nominal. É esta uma medida
regimental que em momentos como este tem sua justificação. Para isso foi ela
introduzida no Regimento das Casas do Parlamento. Entendo que hoje, mais
do que nunca, o Congresso precisa redobrar de zelo na preservação dessa
autoridade que lhe advém de ser o guardilo da lei e da Constituição.
Nós, os que integramos a Maioria oposicionista desta Casa, numerosas
vezes temos vindo a esta tribuna para reclamar contra atos do Sr. Presidente da
República que nos parecem desrespeitar, seja a Constituição, sejam as leis
ordinárias em vigor. Com que autoridade, Sr. Presidente, com que consciência,
poderemos continuar a freqüentar esta tribuna e a cobrar do Sr. Presidente da
República observância da Constituição a todo o transe, se, em matéria do nosso
interesse, se em matéria da nossa competência exclusiva, tanto assim que
regulada por decreto legislativo, e nlo por lei ordinária, formos os primeiros a
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tropeçar na Constitoiçlo e a adotar dispositivos que a infringiam e que,
infringindo-a, nos desmoralizam? É por isso, Sr. Presidente, que apresento este
requerimento, com a plena consciência do que ele representa, e na firme
certeza de que a Cimara dos Deputados, hoje, como o Senado amanhã, darlo
ao povo a demonstração de que continuam a encarnar não apenas a defesa da
liberdade, mas também a defesa daquele outro bem sem o qual a liberdade não
existe, que é a Constituiçl.o. (Muito bem; muito bem. Palmas.)
O SR. SAN TÍAGÓ DANTAS - Sr. Presidente, peço a palavra sobre
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maztilú) - Com a palavra o nobFe
Deputado San Tiago Dantas, sobre questl.o de ordem.
O SR. SAN TIAGO DANTAS (Sobre questão de urdem.)- Sr. Presidente,
às considerações feitas pelo nobre Deputado Aurélio Vianna, que focalizou o
caráter não unânime do parecer da Comissão de Finanças, peço licença para
aditar o seguinte aspecto, que me parece também conclusivo, em favor de uma
segunda discussão.
Na verdade, o Regimento, no artigo citado- creio eu, o art. 121 admite sejam submetidas a uma só discusslo as proposições que tenham dois
pareceres favoráveis e unlnimes. Fui o relator na Comisslo de Justiça, Sr.
Presidente, e posso recordar de memória que o parecer se iniciou justamente
com palavras que demonstram ter sido a Comissão consultada apenas sobre a
constitucionalidade do substitutivo oriundo da Comisslo de Finanças. Tratavase, aperias, ponanto, de manifestação sobre a constitucionalidade. Não sei se,
neste caso, podemos considerar que houve duas manifestações de comissto
sobre a matéria ou se, pelo con~ário, o pronunciamento daquele seg\ln:do
órgão técnico deve ser encarado como manifestação limitada. É o primeiro
aspecto que peço licença para assinalar.
Em segundô'hagar, se admitirmos que o pronunciamento da ComisSão de Justiça póssa ser considerado abrangente de todo o mérito da
proposição, ainda assim não me parete possa o seu parecer ser considerado
favorável.
De fato,· a Comissãó de Justiça concluiu que a proposição s6 seria
constitucional se escoimada de dois artigos: o 2.(J e o 4. o, Desde o momento em
que a Câmara não acolheu esse parecer·e,,pelo contrário, 'VOtou a proposiçlo
com a induslo dos dois anigos, parece fora de dúvida que ele votou contra o
parecer da Comisslo dejustiça e que esse parecer, por conseguinte, era um
parecer desfaVGráveL Havendo a Cimal;a ckliberado sobre o conjunto da
proposição, o .parecer não poderia deixar de sei' considerado um pare~r
desfavorável.
Este ponto pa,rece.me de tal maneira conclusivo que, a meu ver, afirmar
o contrário seriao mesmo que aceitarmOS; como parecer favorável da Comissto
de Justiça, qualquer parecer- que condufsse pi:da. constitucionalidade, com
emendas, o que jamais teve ou poderia ter assento ujarisprudência da Mesa.
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Em conclusão, Sr. Por'(!sidente, o Regimento exige para que possa haver
uma discussão única, que haja dois pareceres· favoráveis.
O nobre Deputado Aurélio Vianna demonsrrou, com os documentos
que trouxe à Casa, que o parecer da Comissão de Finanças foi favorável, mas
não unânime.
Com estas considerações que acabo de fazer, procuro demonstrar que
o parecer da Comissão de Justiça foi unânime, Jllas não foi favorável. Por
conseguinte, não estamos diante de dois pareceres favoráveis e unânimes. E,
assim sendo, a matéria é daquelas que, na forma do Regimento, exigem duas
discussões. Não tendo tido, ainda, imcio a votação da redação final, parece-me
oportuna a questão de ordem, para que a matéria volte à segunda discussão,
dando-se pleno cumprimento ao Regimento.
São as considerações que tomo a liberdade de submeter ao alto critério
de V. Ex.• (Muito bem.)
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Permite V. Ex.•, Sr. Presidente, um
esclarecimento adicional?
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mauillt)- Darei a V. Ex. a a palavra, ainda
que, realmente, para comentar, V. Ex.• tivesse o recurso regimental, inscrevendo-se para fazê-lo na primeira sessão.
·
O SR. SAN TIAGO DANTAS (Para uma questão de ordem.) - Sr.
Presidente, V. Ex.• sabe o quanto acato as decisões da Mesa, e quanto sou
obediente à norma regimental que considera conclusiva a decisão da Presidência.
·
O SR. PRESIDENTE - Grato a V. Ex.a
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Entretanto, à vista do caráter que V.
Ex.• mesmo houve por bem dar à sua decisão, de exame de uma controvérsia
com vários aspectos juridicos e de fato, tomo a liberdade de fazer duas
pequenas considerações, permitindo-me chamar para elas a atenção de V. Ex.a
Em primeiro lugar, St. Presidente, na Comissão de Justiça, a cujos
trabalhos tenho prestado sempre a maior assistência, não existe o hábito de se
considerar inconstitucional um projeto no seu conjunto, quando apenas
algumas disposições ferem a Constituição. É isso, aliás, creio eu, uma prescrição
do Regimento. Se aceitás.semos integralmente o ponto de vista adotado pela
Mesa na presente decisão, quando quiséssemos caracterizar que a Comissão de
Justiça era contrária a determinado projeto em virtude de ele conter uma
inconstitucionalidade, seriamos sempre obrigados a nos pronunciarmos contra
o projeto no seu todo. O que, pelo contrário, prevalece. na Comissão é o
julgamento da inconstitucionalidade do dispositivo. Assim, quando o parecer
conclui pela inconstitucionalidade de uma parte da proposição, ele há de ser
considerado condicionalmente favorável e não favorável de modo absoluto. É
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favorável, se o tópic'o inconstitucional for· retirado; e se o tópico tiver de
permanecer na proposição, se considerado, por outro órgão ou pelo plenário,
inseparável dela, ent:lo é claro que em vez de favorável, o parecer terá sido
desfavorável.
Foi o que aconteceu no caso do projeto de Decreto Legislativo n. 0 776!1. Na ve,rdad~ a CQmissão de justiça julgou a matéria inconstitucional, mas
como esta inconstitucional!~ se concentrava em dois dispositivos,entend~u
que, basearia sairern ele~ para a proposi~ fia.: livre. da.q~la tacha.
Não foi, enttetanto, o qu~ entendeu o plenáfio, qyeapl"ovou o projeto
no seu conjunto. Logo, somos obrigados a rec,onhecer que o aprovo~ contra o
parecer da ComissãQ ~e jus!iça. ,Estamos, então. chegando à sepi,nte,coQcluslo
para,do:xal: o plenário rejeitou;o parecer da Comissão dejustiça e, n1o obstante,
estamo!! .entendendo q\le aprovou um parecer favorável, isto é, coü.lcidente com
a c;lecisão do ple~. De uln lado, o plenário aprova.a propc;>siçlo. condenada
em dois de seus dispositivos, e, de .outro. lac;lo, estamos .se n1o o~rigados a
aJlrmar que aprovou parecer favol'ável, pois, se o parecer nlo for coincidente
com o que votou o pJerw,ip, n1o pode ficar de pé a interpr,etação da Mesa.
Além disso, lembre-se V. Ex.• q1,1e a questão d~ ordemJevantada n1o
está, de maneira alguma, proc~do modificar uma d~são da Cilnara.
~penas restabelece.a possibilidade, c;le u~ S(gllnda discussão, isto. é, permite
que a Câmcqa se ma,nifeste urna vez mais, sobre matéria que ela decidiu numa
discu11são úni~ num caso que nos parece .ser de duas discussões.
·
V. Ex.• ainda apresentou um aspecto de certa gtavidade prática. Foi
esse da vptação, na Comissão de Finanças. Pelo que pude depreender da Ata. a
cuja leitura V. Ex.• procedeu, o nobre Deputado Jai.Ip.~ Araújo teria votado
c~m~ a Emenda n. 0 2- e parece que .sós: Ex.• votou contra ela. Se só o
Deputado Jaime Ara(ljo votQU contra a fu:nenda JL.o 2, é sinal de que ~la foi
incorporada ao p~jeto; aquele que votou contra ,esu emenda, contra sua
in~orporação, evidentem~te ficou e~ desacordo com o projeto, tal como ele
sai1.1 da Comissão de. Finanças. Nem por outra razão o nobre Deputado César
Prieto deve ter dado a informação que se ençontraem mãos de V. Ex.• A Atada
Comissão foi cuidadosa. Falou em aprova.çáo, mas não em aprovação por
un~imidade.

Eis por que, Sr. Presidente, .tenho a impressão de que, sendo matéria de
vulto e de tanta transcendência na vida da Câmara, o assunto mereceria do alto
descortino de V. Ex.• um reexame desses dois pontos, caso V. Ex.• o julgue
cabível. (Muito bem.)
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O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, o nobre Deputado
Bilac Pinto, na exposição que fez da 'tribuna, ocupou-se, principalmente, do
Projeto de Organização Administrativa de Brasflia e nlo ·tanto do Projeto de
Organização Judiciária em discussão no momento. Suas considerações, entretanto, versaram certos aspectos gerais do problema que,indiscutivelmente, têm
cabimento em ambas as leis, e que ainda alcanÇam o substitutivo, em regime de
prioridade, sobre a organiza.çlO do Estado da Guanabara.
Com a autoridade de jurista e de publicista que todos lhe reconhecemos, moveu S. Ex. a uma aitica de grande envergadura à constitucionalidade
de alguns dispositivos do Projeto n. 0 1.513-60, cuja votaçlo já foi encerrada
nesta Casa, e agora se encontra no Senado Federal.
O primeiro desses pontos foi, talvez, aquele que suscitou mais aceso
debate na Clmara - a constitucionalidade da atribuição de poderes ao
Congresso para legislar no novo Distrito Federal durante o periodo que
antecede a instalaçlo da Clmara Legislativa local.
t curioso, Sr. Presidente, que este ponto tenha motivado reaçlo tão
diversa de parte daqueles que combateram aqui o Projeto n. 0 1.513 e o
substitutivo a ele apresentado pela Comissão de justiça. Houve quem censurasse o projeto e o substitutivo por haverem mantido em Brasflia a CAmara de
Vereadores, e há ainda, agora, quem o censure justamente por permitir que o
Congresso Nacional exerça interinamente a funçlo legislativa da nova unidade
da Federação, enquanto a Clmara de Vereadores nlo se instale. A verdade, Sr.
Presidente, l: que as duas objeçôes nlo procedem. No tocante a Clmara de
Vereadores, existia no Congresso- pelo que se verificou dos debates e das trocas
de opinião em plenário- uma grande inclinaçlo pela sua supressão em emenda
constitucional. Compreende-se bem que o Congresso nlo devesse perder essa
oportunidade de eliminar da futura capital um órglo de caráter estritamente
local, cuja presença no Distrito Federal de hoje só tem justificativa histórica,
pois os regimes federativos, em geral, confiam aos próprios poderes da Unilo os
encargos de legislar para a capital da União e administrá-la.
A boa vontade, entretanto, de reformar, neste ponto, a Constituição
não encontrou meios que a viabilizassem, e o substitutivo teve de permanecer
fiel ao art. 26 da Constituição, mandando que se realizem, em Brasflia, eleições
para uma Clmara local, e que esta Clmara tenha os poderes necessários para
prover a legislação da futura Capital.
Antes de me ocupar, particularmente, na questão constitucional
levantada pelo Deputado Bilac Pinto, não quero perder a oportunidade, Sr.
Presidente, de dizer que o projeto saído desta Clmara representou, mesmo
neste ponto, um progresso considerável, e que a Clmara pode ter a certeza de
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haver enviado ao Se.nado uma solução para.o problema da organizaçlo do
Poder Legislativo de Brasflia, que, se nlo l! ideal, l!, entretanto, sensivelmente
melhor do que a que temos praticado na atual Capital da República.
Diminuindo o número de vereadores para 20, assegurando um
periodo improrrogável de funcionamento de 4 meses, n1o permitindo que a
C!mara ultrapasse, na votaçlo do orçamento, o quantitativo global da despesa
constante da proposta, limitando a 50~ da receita do Distrito Federal o total das
despes.s com pessoal, indiscutivelmente o projeto premuniu a futura C!mara
do Disoito Federal de muitos males que a experitncia veio revelar,

O Sr. Paulo Sarasate- V. Ex.a disse que o projeto premuniu a futura
C!mara de Brasília desses inconvenientes, mas pergunto a V. Ex.a: nlo ficaria
muito melhor premunida, se, em vez de projeto de lei ordinária, mutável por si
própria através de outra, essa premunição fosse feita atravl!s de emenda
constitucional?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Creio que nio, Sr. Deputado, pela
boa razio de que jamais passou pelo espfrito de qualquer das forças politicas
representadas nesta Casa incorporar tantas minúcias a uma emenda constitucional.

l

O Sr. Paulo Sarasate- V. Ex. a parece que se enganou. Havia, na emenda
constitucional e no pensamento do Governo, exatamente, essas minúcias, que
V. Ex.a chama minúcias e acho importantíssimas. Existiam essas minúcias
quando se disse que em Brasilia não haveria eleições para a C!mara Municipal,
para o Senado e para a C!mara Federal. Passou pela cabeça, n1o apenas dos
partidos polfticos, mas, também, pela idéia oficial, o pensamento de premuniçlo constitucional, contra aquilo que V. Ex. a acha bonzinho e eu pl!ssimo: esta
C!mara Municipal com adminfculo que nada tem de constitucional e que podia
ficar à margem do projeto, que é o tribunalzinho de contas de Brasflia,
equiparado ao Tribunal de Contas.
Desculpe V. Ex. a a interrupção, que se explica justamente pela alta
significação que dou aos pronunciamentos juridicos de V. Ex. a
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Os apartes de V. Ex.a são sempre
honrosos e construtivos, mas neste, infelizmente, labora em equfvoço.
Na verdade, Sr. Presidente, a emenda constitucional, que circulou
entre os grupos polfticos representados nesta Casa, e nlo chegou a vir a
plenário, nlo se ocupava de nenhuma dessas minúcias, pela boa razio de que
abolia a C!mara Municipal ou Câmara de Veradores de Brasflia.

O Sr. Paulo Sarasate- Abolida atravl!s de um dispositivo constitucional,
que n1o é minúcia, no meu entender. Exatamente defendia melhor os
interesses públicos de Brasflia, em consonância com o pensamento oficial de
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ontem. V. Ex.• hi de tecoílhecer que o penlâlnento oficial mudou, como
verdadeira rosa-dos-ventos.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Este apartedeV. Ex.•~uma repetiçlo
do anterior.
Na verdade, Sr. Presidente, a constiiucíonal tinha o m&ito, que ji
declinei, de restituirab Congressb Nacional a plenitude dafunçlo legislativa no
Distrito Federal, a exemplo do que fazem' as Constituiçôes dos Estados
Federativos em sua maioria. Désde o· momento em que nl.o hi, entretanto,
emenda constitucional, o nosso papel é, dentro da Constituiçlo vigente,
organizar, por via de lâ óidiniria, a Câmara local, de modo que ela esteja o
mais defendida possfvel dos defeitos que a· pritica' apontou na instituiçlo
congênere da antiga Capital.

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.• permite nova interrupçlo?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Lenibrariaa V. Ex.•quemeu tempo~
limitado e que
Ex.• ji esclareceu bem seu petuamento. Mas tenho todo o
prazer em ouvir seu novo aparte.

v:

O Sr. Paulo Sarasate- Muito agradecido. V. Ex.• poderia explicar-me em
que dispositivo da Constituiçlo vigente se declara que, em legislaçao ordinária,
~ possfvel determinar o número de vereadores de uma CAmaraMunicipal, sua
organizaçlo, independente da autonomia que essa própria CAmara vai ter
depois de constinúda?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Declaro com prazer: no an. 25 da
Constituição.

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.• poderia ler o an. 25?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - V; ·Ex.• tem consigo a Constituição,
mas creio que nl.o precisa le.lo, porque o tem de cor.

O Sr. Paulo Sarasate- Agradeço, mas nlo posso receber aliçio do mestre,
neste ponto.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - V. Ex.• o tem de cor. É o artigo que
atribui 1 unilo competência para legislar sobre a organizaçlo administrativa e
judiciãria do Distrito Federal.
A União, por via de lei ordinária, cuida da organização administrativa e
judiciãria do Distrito Federal. É essa a lição 'Cio texto, em função dela se fez a
atual Lei Org1nica do Distrito Federal, como agora acabamos devotar o projeto
da nova lei.
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Sr. Presidente, a matéria da constt"tucionalidade '-.e os apartes com que
tenho sido honrado af estlo para demonstrá-lo- vem sendo um pouco u~a,
nos debates destas leis sobre organizaçlo do futuró Distrito Federàl, côrno
aquilo que os advogados denominam argumento ad terrorem. Na verdade, nada
há de mais terrifico do que acusarmos de inconstitucionalidade, vale dizér~ de
nulidade, a lei ordinária, para deixarinos alannados os esplritos dos que devem
aprová-la. O caso da CAmara de Vereadores foi bem expressivo, e não o é menos
o caso dos poderes legislativos tempotários do Congresso. Como tive oportunidade de dizer, em aparte, ao nobre Deputado Bilac Pinto, o problema do
Poder Legislativo atribufdo ao Congresso decorre de uma sitUação natural, de
um estado de fato, do que ele mesmo chamou um estado dé nécessúlade em relação
a qualquer unidade federativa que se constitua dentro de um Estado como o
nosso.
Não é possfvel, Sr. Presidente, fazermos coincidir a criação de uma
nova unidade federativa com a instalaçlo dos seus poderes· autônomos,
definitivos. Há sempre um interregno e este interregno não poderá representar
a suspensão do exerd~io da função legislativa· dentro .do· tbt6rio da nova
unidade. Pelo contrário: a função terá de serpreen,chida por algum órgão. E
como esse território pertenée a um estado soberano, como sobre ele se estende a
competência legislativa da União, é esta compet~ncia legislativa quepreenche o
vácuo e é a ela que deve caber a elaboração de leis nas matéria.$ de interesse loca:l,
até que o Poder Legisl~tivo auté)1;10mo e próprio se iQsta).e.
O nobre Deputado Bilac .Pinto, evoluindo no seu racioqnio e ana:lisando o que ele chamou os fun~entos da minha proposiçap, objetou que
esse estado de necessidade. teria sido criado pela demora dG J,>oder Federal em
encaminhar os atas Qecessários à Grpnização da nova Capital e pe}jl t;elud,ncia
em reformar a Constituição.
Peço licença para discordar dessas COI)~ideraçOes Q,o meu ~inente
colega de repre~ntaçlo. Acredito que, neste ponto, S, Ex.a, que fez uma
exposição de elevado espirita juridico, cedeu mais a um imperativo politico do
que aquela ordem de consideraç(les doutrinárias em que .se vinha inspirado.
Na realidade, Sr. Presidente, quanto a esse esta4o de fato a que me
referi, não há reforma constituçional, nem lei ordi$ia, . que o consiga
modificar, porque não é possivel realizar eleições ~ntro de uma nova unid..ae
federativa enquanto esta unidade não se tiver constituido. Entre a data em q~e a
eleição se realiza e a data em que o órgão foonado através dela se instala, existe,
necessariamente, um periodo, e nesse periodo, quem há de lqislar? Não será o
órgão que ainda não se instalou, e, sim, o órgão federal que vela sobre a vida
juridica da União.
O Sr. Bilac Pinto- Permita-me! V. Ex.a sustenta que. esta situação seria
inevitável. Creio que V. Ex. a continua firmando-se naqu~e ponto de vista'que
entendo ser a base de seu raciodnio- o de considerar que a lei que determina a
mudança, no dia 21 de abri~ tem valor maior do que o da Constituição. Porque,
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se V. Ex. a assim não entendesse, esta situaçlo de (ato criada para Brasilia não
poderia ocorrer. Se o Governo, sabendo, como sabe, que não é possfvel,
simultaneamente com a mudança, encontrar uma Clmara Municipal funcionando, o único caminho que teria seria de fazer a reforma da Constituição para
eliminar esse dispositivo da Constituiçlo, para que a mudança se fizesse com
atribuiçlo dada. permanente ou temporariamente, ao Congresso para legislar
sobre Brasflia. Verifica V. Ex. a que, quando declarei da tribuna que o Governo
deveria ter tomado estas providências a tempo, para que a mudança pudesse ser
feita sem violação da Constituição, quis dizer que deveria ter ultimado todas as
leis, inclusive as reformas constitucionais necessárias para que esta mudança se
fizesse, tanto no que toca a Brasflia, como no que toca ao Distrito Federal, sem
violação da Constituição. V. Ex. a, desta maneira, a meu ver, não respondeu à
minha principal objeçlo, porque esta é a seguinte: V. E:x.a, em toda a sua
argumentaç1o, toma a lei ordinária que determina a mudança no dia21 de abril
como lei intocável e, para cumpri-la. admite que se viole a Constituição.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - V. E:x.a se engana, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Nestor jost, 2. 0 Vace)- Permito-me advertir o nobre
orador de que dispõe apenas de cinco minutos para concluir.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - O nobre Deputado Bilac Pinto se
engana. quando supõe que estou atribuindo à lei que fixa a data da mudança
qualquer impon.lncia no exame desta questlo. Em primeiro lugar, não
podemos esquecer que a mesma feição de um legislativo local e a sua abolição
são posições teoricamente defensáveis. O Congresso· pode inclinar-se por
atribuir a si próprio a faculdade de legislar para o Distrito Federal, mas,
também, pode perfeitamente inclinar-se pela conservaçlo de um legislativo
local, como fizeram os constituintes de 1946, os constituintes republicanos em
épocas anteriores. Por conseguinte, desde o momento em que o Congresso se
tivesse inclinado, como na realidade se inclinou ao não aprovar qualquer
emenda constitucional, para a manutenção de um órglo legislativo local em
Brasflia. o interregno, o perfodo entre a mudança da Capital e a instalação do
Poder Legislativo local existiria necessariamente. Durante esse periodo, a
funçlo legislativa nlo poderia ser desempenhada senlo por um órglo, e esse
órglo é o Congresso Nacional.
O Deputado Bilac Pinto, se for ao fim do seu raciodnio, acabarã, em
última anãlise, que a existência de um órglo legislativo local, no futuro Distrito
Federal, seria uma solução constitucionalmente inadmissfvel, o que é uma tese
impossfvel de demonstrar, principalmente num pafs onde essa tem sido a
solução preferida, tradicionalmente repetida de Constituiçlo em Constituição e
só agora, pela primeira vez, reexaminada.
Ora, Sr. Presidente, se a Constituição previu um poder legislativo local,
se a Constituiçlo previu uma mudança da Capital, se a Constituição nada dispôs
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a respeito do exerdcio da função legislativa <,iurante a, fase q-...e medi.ará~np-e a
mudança da Capital e a instalação da dmara própria, decorre dessa tá,~ti
tuiçlo, como solução única compadvel com sua letra, seja a mudança no dia 21
de abril, seja em que outra data fosse fixada. a existencia necessária e inevitável
do ~eriodo entre. a ~udança e a instalação da câmara local a que venho
aludmdo, e a atnbu1ção, durante esse periodo, em caráter temporârio, da
função legislativa ao Congresso Nacional.
O Sr. João Agripino- Permita-me indagar se nlo admitiria que a lei que
fixou a data da instalaçlo da Capital nlo poderia também ter determinado o
número de vereadores e a data da eleição para que, naquela data, já houvesse
dmara municipal.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Evidentemente nlo se poderiam
realizar eleições no futuro Distrito Federal, enquanto ele não fosse Distrito
Federal. Sabe V. Ex.• que, se a lei determinasse que essas eleições para a dmara
local se realizariam no dia consecutivo ao da mudança, ainda assim, entre o dia
da eleição e o dia da instalação, haveria um periodo e, durante esse periodo a
função legislativa, que é essencial e inseparável do Estado, teria de ser exercida
por alguém e este alguém teria de ser o Congresso Nacional.
O problema de ser o periodo maior ou menor, de ser a eleição marcada
para mais cedo ou mais tarde nlo altera um fato conceituai e irredudvel: se
existe, por imperativo constitucional, um Poder Legislativo local e se esse Poder
só se pode constituir depois que se tenha constituído o Distrito Federal, haverá
uma fase durante a qual o Poder Legislativo pertencerá ao Congresso. De nada
importa saber se a mudança da Capital será neste ou naquele dia, se o Governo
terá sido mais pronto ou mais tarde na apresentação e votação das ieis
necessârias à organziaçlo desta mudança. Em todos os casos, nós nos
defrontraremos com esta situação de fato, que o Deputado Bilac Pinto taxa a
priori de inconstitucional É esta inconstitucionalidade necessária que ouso
afirmar que n1o existe. O próprio Deputado Bilac Pinto, se reconsiderar um
pouco a primeira parte do seu brilhante discurso, que se fundou essencialmente
numa apreciação inexata das minhas próprias palavras, reconhecerá comigo
que nlo existe, num pais constitucionalmente organizado, impossibilidade de
legislar sobre determinada matéria. Sempre é possivel fazer uma lei. Pode nlo
ser a lei melhor, pode nlo ser aquela que corresponde aos nossos objetivos
politicos, econõmicos e sociais, pode ser uma lei que a experiência já revelou
inadequada, mas pode ser sempre uma lei constitucional, porque, como a
Constituição é uma simples delimitação normativa do poder de legislar e de
administrar, podemos ter sempre a certeza de que um corpo legislativo, como o
Congresso tem meios de encontrar a lei adequada à Constituição que possui.
A lei que a Clmara dos Deputados votou e que mandou ao Senado é
adequada a esta Constituição que possui mos e praticamos. E todas as tentativas

feitaS para nos demónstrar o contrário redundam sempre numa contradição
insolúvel, porque importam fazer crer que existem matérias impossfveis de
serem reguladas em lei, o que equivale a dizer que existe uma descontinuidade
na ordem constitucional. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
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I
V- DIVERSOS

EFEITO RETROATIVO DA LEI

San Tiago Dantas encaminha a votação de projeto que atribula efeito retroativo à
Lei n.o 2.804.

l

Sessão de .J de juUw de 1961
O SR. SAN TIAGO DANTAS (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, assim como os corpos ftsicos, quando ataeado~ engendram os seus
anticorpos, assim também o ser moral, para se defender, cria os seus
estratagemas.
É por isso que num projelP como este, indefensável de maneira
absoluta e irremediável, as nobres vozes que se levantaram neste plenário para
sustentar a possibilidade de sua aprovação tiveram a necessidade, vou dizer
orginica, de retirar a discussão. do seu yerdadeiro ponto e de trazer ao
conhecimento desta Casa matéria digna de toda a apreciação e de toda consideração, mas que não é aquela que nos leva a nos pronunciar radicalmente
contra essa proposição.
Na verdade, Sr. Presiderue, como muito bem lembrou o nobre
Deputado Moacir Azevedo, a Lei n. 0 2.80:4, de 25 de junho de 1956, veio abolir o .
recurso ex officio nesta espécie de processo, e considerou que o único recurso
cabfvel da decisão de primeira instância que,,conceder ou denegar os beneftcios
do reajustamento pecuário, é o recurso voluntário.
Q..ue aconteceu, Srs. Deputados, depois que essalei foi posta em vigor?
Como ~ra natural. os tribunais entenderam que essá.lei só se aplicava daquele
momento de sua promulgação,em diante, isto é, todos os processos anteriores,
em relação aos quais já haviam sido ·interpostos os recursos ex officW, continuaram na insdncia superior à espera daquele pronunciamento. Esta era a
interpretação única que tribunais dignos desse nome podiam dar desse ato
legislativo.
·
Q..ue pretende, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto em votaÇão?
Vou ler o art. 2. 0 , porque nenhum discurso. por mais eloqüente, nenhuma
argumentação, por mais completa, poderá mais aos olhos da Cãmara e aos
olhos do Pais do que à simples leitura do seu enunciado.
Aqui está o art. 2. 0 :
"Esta lei se aplica desde logo a todos os despachos, decisões ou
sentenças, inclusive. aos anteriores a sua vigência, proferidos em
processos findos ou em curso, os quais, sempre que se acharem na
ins$lcia superior em grau de recurso ex officio, serão devolvidos ao
juizo de origem, mediante requerimento do devedor ou do credor
devidamente habilitado".
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Q.uer dizer: trata-se única e exclusivamente de projeto que procura
atribuir efeito retroativo àquela lei anterior e que terá, se adotada pelo
Congresso e sancionada pelo Presidente da República, o efeito puro e simples
de fazer .transitar em julgado contra a União todas as sentenças de primeira
instância que contra ela foram proferidas e que pendem ainda de apreciação de
um recurso.
Sr. Presidente, era admissivel que isso acontecesse, era possfvel que se
adotasse, por qualquer motivo de ordem prática, uma medida dessa ordem, se
tivesse, imediatamente, corrigido a iniqüidade da proposição com esta outra
que não poderia deixar de ocorrer, quando se considerasse a matéria: restaurar
o direito do representante do Ministério Público de interpor recurso voluntário
em todos aqueles casos a respeito dos quais perdia a eficácia o recurso ex officio.
Poderia, então, o representante do Ministério Público, em qualquer localidade,
tomar conhecimento do processo que baixava, em conseqüência de aparecer o
recurso ex officio e, examinando as razões de justiça que eventualmente
militassem em favor da Fazenda, interpor o recuno voluntário. Pois é o que o
projeto não permite. O que o projeto estabelece, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é este fato que talvez seja inédito na história de nossa legislação: a Câmara, por
meio de uma lei, tolher a prestação jurisdicional do Estado, interceptar o
pronunciamento do Poder Judiciário, consagrando imediatamente a condenação da Fazenda Pública, numa série de casos ainda pendentes de apreciação. Se houvesse defesa para semelhante enormidade jurfdica, então, Sr.
Presidente, há de nos ser muito diflcil encontrar de novo o fio da coerência na
execução de nossa obra legislativa.
Agora, Sr. Presidente, a emenda do nobre Deputado Adauto Cardoso.
Essa emenda tem apenas o efeito de procurar acelerar o incêndio. O que ela
deseja é, na hipótese de vir essa lei a ser promulgada, limitar os seus efeitos, pelo
menos àquela categoria de condenação em que o õnus imposto à Fazenda
Nacional é maior. Então, se a Fazenda Nacional tiver sido condenada pelos
efeitos das decisões, o que acontece é o seguinte: àqueles casos que estiverem
contidos no limite de um milhão de cruzeiros se aplicará o beneficio e a eles se
estenderá o jubileu. Mas todos aqueles que ultrapassarem desta medida e que
evidentemente já se referiram a pecuaristas de maior robustez econõmica, esses
pelo menos seguirão a tramitação judiciária até o fim. Contra esta emenda, a
Comissão de Justiça teve oportunidade de acatar o parecer de um dos nossos
mais doutos colegas, o nobre Deputado Martins Rodrigues. Mas a verdade é
que, data venia, não procedem as inconstitucionalidades que S. Ex. a apontou na
emenda. Pareceu-lhe que constitufa desrespeito ao prindpio da igualdade
perante a lei admitir o recurso acima de determinado valor e não admiti-lo
abaixo desse valor. Pelo contrário, o nosso direito processual, desde a
instituição da alçada e da discriminação da natureza do recurso, conforme o
valor da causa, admite esse gênero de discriminação que nunca foi considerado,
e nem o pode ser, atentatório do prindpio da igualdade perante a lei.
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Na verdade, a EmendaAdauto Cardoso merece aaprovaçlo da Casa, se
a Casa não preferir o que, a meu ver, seria única soluçlo integQlmente justa e
defensável: a rejeição do projeto em bloco por c~nter esse projetp, indubitavelmente, algo que somos obrigados a classificar como. um dislate juridico.
(Muito bem; muito bem. Palmas.)

Sessão de 4 de jullw de 1961

O SR. SAN TIAGO DANTAS (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, depois da exaustiva discussão da matéria, na noite de ontem,
acreditei que não mais fosse necessário voltar a esta tribuna para aduzir os
mesmos argumentos com que ontem tomei a liberdade de ocupar a atenção da
Câmara. em tomo do projeto ora em votaçlÔ. Entretanto, creio que o debate de
hoje colocou diante da Casa alguns aspectos que podem parecer novos. E,
como entendo que estamos, neste caso, não apenas defendendo os pecuaristas,
não apenas defendendo essa classe nobre e honrada a que tanto deve a grandeza
econômica do Pafs, mas também defendendo alguns prindpios que são a razão
de ser de nossa presença neste Parlamento, volto a esta tribuna para pedir ainda
uma vez aos Srs. Deputados que meçam, em toda a sua extensão, o que pode
significar a aprovação do jubileu contido nos termos do projeto em votação.
Acentuou o nobre Deputado Martins Rodrigues, a quem tantas vezes
tenho rendido as homenagens do meu apreço, que no caso presente nenhuma
ofensa ou ameaça se consagra à Fazenda Pública ou à lei, primeiro, disse S. Ex. a,
porque não há recurso ex cfficio em processos de pecuaristas: e, segundo, porque
a Fazenda está protegida pelo recurso voluntário. Se assim fosse, Sr. Presidente,
provavelmente nenhum de nbs se daria ao trabalho de defender aqui ponto de
vista diferente do que consagra o projeto.
Mas a verdade, quanto a ambos os itens, é radicalmente outra. Em
primeiro lugar, se existia ou não recurso ex cfficio, nos processos de pecuaristas,
foi matéria debatida no Supremo Tribunal Federal e, afinal, fixada numa
jurisprudência pacifica. Realmente, como a União não era parte naqueles
processos, pode parecer, à primeira vista, não ser obrigatório o recurso ex officio
da decisão proferida em favor de pecuaristas. Cedo, porém, se demonstrou, e se
demonstrou à saciedade, que, como os efeitos finais de qualquer decisão se
faziam sentir sobre o Tesouro, não se podia deixar de dar à União a proteção
que a lei aparelha para esses casos, e essa proteção consagrada em lei, era o
recurso ex cfficio. Assim passou o recurso ex officio a ser considerado indispensável
àqueles processos.
Eis por que dizer que nãO cabe recurso ex officio naquelas reclamações é
o mesmo que negar a vigência de umajurisprud~cia do Supremo Tribunal
Federal, cuja demolição foi, aliás, o propósito inspirador do projeto de lei que
estamos votando.
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Em segundo lugar, Sr. Presidente, ê bem certo que a Fazenda está
protegidil pelo recurso voluntãrio. Mas o que ê imprescindlvel relembrar, o que
temos de a-yivar· na consciência da Câmara, ê que este recurso voluntãrio não
pode mais ser interposto nos casos a que o presente projeto pretende estender
os beneficias do jubileu.
Tive, ontem, oportunidade de ler aqui o texto do art. 2. 0 , e vou tomar a
liberdade de fazê-lo uma segunda vez, porque creio ser conveniente, antes de
votarmos esta matéria, t.ermos bem presentes ao espfrito as palavras que
estaremos incorporando ao direito vigente, transformando em norma jurldica,
se esta aprovação for consagrada pela Câmara revisora e pelo Presidente da
República.
O que o art. 2. 0 diz ê apenas isto:
"Esta lei se aplica desde lqgo a todos os despachos, decisões ou
sentenças, inclusive aos anteriores a sua vigência, proferidos em
processos findos ou em curso, os quais, sempre que se acharem na
instância superior em grau de recurso ex officio, serão devolvidos ao
Juizo de origem, mediante requerimento do devedor ou do credor
devidamente habilitado".
Q.uer dizer: processos em que a única defesa da Fazenda reside na
apreciação do recurso ex officio, transitarão imediatamente em julgado pela
aplicação desta lei.
A Fazenda Nacional ficará condenada, não haverá a possibilidade
daquele recurso voluntãrio a que se referiu o nobre Deputado Martins
Rodrigues. Tivéssemos aqui um parágrafo em que se dissesse que o Ministério
·Público era restituído no prazo para interpor o recurso voluntário, e certamente
poderlamos aprovar o beneficio de consciência tranqüila, porque cada promotor público examinaria se o caso era ou não de reclamar alguma coisa em
beneficio da Fazenda. Em uns, interporia e em outros deixaria de interpor o
recurso voluntãrio. Mas essa restituição era o que não convinha conceder,
porque o objetivo único do projeto era, justamente, substituir a ação da lei à
ação do Tribunal, e realizar, através de um dispositivo como este, aquilo que se
temia que os tribunais superiores do Pais não consumassem. É esta invasão do
Legislativo na esfera do judiciário, da prestação jurisdicional, que torna
particularmente escandaloso o conteúdo deste projetado diploma legal. Nem se
diga, Srs., Deputados, o que com tanto brilhantismo proferiu desta tribuna o
nobre Deputado Oswaldo Lima Filho, quando lembrou que em reiteradas
oportunidades tem o Congresso concedido favores a agricultores, ora dando' ora concedendo-lhes financiamentos em condições especiais,
lhes moratória,
quando suas lavouras são atingidas pelas calamidades. Não resta disso a menor
dúvida E neste particular, o Congresso não tem sido ingrato com os
pecuaristas, aos quais também concedeu reajustamentos e moratórias.
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Mas em todos ases casos o Congresso concede o que transforma em
lei, é um beneficio de caráter geral. E, em seguida, um órgão administrativo ou
um tribunal verifica se os que a eles se candidatam, rabnente, preenchem as
condições para merecê-los.
Jamais se admitiu que a concesslo de um beneficio tivesse caráter-tão
indiscriminado que fosse vedado aos tribunais apreciar o cabimento da sua
concessão, em cada caso concreto.
O Congresso fez, tem feito e, certamente, ainda fará muitas vezes, para
concorrer a indústria, para amparar o comércio.
O Sr. Oswaldo Lima Filho - As outtas moratórias não tiveram nenhum
processo judicial

O SR. SAN TIAGO DANTAS- Mastodanormajurldicapodelevara
um processo judicial

O Sr. Luiz. Viana- Acredito que V. Ex. a, quando se tratou dessa lei pela
primeira vez, ainda não era Deputado. Lembro-me bem de que tudo isto que está
acontecendo foi previsto, quanto à demora do trânsito pelo judiciário. Por isso
mesmo tive oportunidade de apresentar emendas à primeira lei de moratória
para que, em vez de se dar competência à Justiça, se desse à Clmara de
Reajustamento que àquele tempo ainda existia. Entretanto, por pressão, posso
dizer assim, dos próprios pecuaristas, procurou-se desviar Q assunto da Ctmara
de Reajustamento- que seria o órglo técnico capaz, pois destinado apenas à
apreciação da matéria, e que ji havia provado bem por ocasião do primeiro
reajustamento concedido pelo Ministro Oswaldo Aranha- para se entregar à
Justiça. Nesta, era evidente que os tribunais nlo tinham a capacidade para dar
um curso dpido aos milhares de processos que decorreriam desse reajustamento. Entretanto, V. Ex.a tem perfeita razão, porque não podemos
sacrificar os superiores interesses do Pais com sentenças feitas em cima da
perna, em juizos de primeira instância. Permita, no entanto, V. Ex. a que seja um
pouco mais ·longo no meu apane.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illt)- Devo esclarecer ao nobre colega
que o Regimento não permite nem um pouco, que neste caso é muito.

O Sr. Luiz. Viana- Com permissão de V. ex.a e do orador, concluirei
minha intervenção.
O SR. SAN TIAGO DANTAS- Terei prazer em ceder-lhe do meu o
tempo necessário para o aparte de V. Ex.a.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illz)- Não se trata de tempo, e, sim, de
não ser permitida a intervenção.
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O Sr. Luiz. Viana- No caso, houve também muito excesso da pane do
Banco do Brasil.
Conheço mesmo vários casos em que houve recurso voluntário de
panes, casos que foram apreciados pelo Supremo Tribunal e o Banco do Brasil
se recusou a dar cumprimento a essas decisões pela inexistência do recurso ex
officio. Ora, Sr. Presidente, o que a lei quer, o que a lei deve querer, sobretudo, é
que essas decisões sejam apreciadas pelo Supremo ou pelo Tribunal Federal de
Recursos, em vez de o serem apenas pelaJustiça de primeira instância. É por isso
um exagero que o Banco do Brasil insista em que processos, já apreciados pelo
Supremo Tribunal, ainda voltem àquele Tribunal por efeito de um recurso ex
offu:io.

O SR SAN TIAGO DANTAS - Muito obrigado a V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Maz.z.illz)- E o tempo de V. Ex. a se esgotou,
nobre Deputado.
O SR SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, encerro as minhas
palavras dizendo que não me anima, na atitude que tomo contra a aprovação
deste projeto, qualquer espécie de paixão, a não ser a que consiste no zelo da lei,
das instituições e do bom funcionamento do regime. Não suspeito também os
nossos ilustres colegas que apóiam esta proposição, de assim agirem por
qualquer motivo que não seja digno, mas penso que é um dever de todos nós
alenarmos a consci~ncia da Casa, para que, por muito que nos mereçam os
legítimos interesses dessa imponante parte da população brasileira, não
cometamos o gravissimo atentado de, através de uma lei de exceção, de uma lei
singular como esta, interceptar o curso de processos judiciais, para decretar,
legislativamente, a condenação da Fazenda Nacional. (Muito bem. Muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)
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IMPOSTO DE, IU:NDA

Parecer a respeito do projeto de lei sobre imposto de renda.

l

Sessão de 20 de abril de 1959
O SR. PIU:SIDENTE- Vem à Mesa, e vai ser lido, o parecer da
Comissão de Constituiçlo e Justiça.

O Sr. Ari Pitombo- (4. 0 Secretário, servindo de 1. 0 ) - Lê o seguinte parecer:
PARECER DO RELATOR
I

Relo.t6rio
1. O Projeto n.o 4.791-58, de autoria do Sr. Daniel Faraco, vem à
Comissão de Constituiçlo e Justiça para receber parecer, em regime de
urgência, requerida pelo nobre lider da Maioria e apro~ em sessão de 15 de
abril corrente.
A apresentaçlo do projeto data de 28 de dezembro de 1958, isto é, de
poucas semanas, após a publicaçlo da Lei n. 0 8.470, de 28 de novembro de
1958, que altera a legislaçlo do imposto de renda, e a que apôs o Exm. 0 Sr.
Presidente da República após veto parcial.
Entre os dispositivos vetados, figurava o art. 89, do Projeto aprovado
pelas duas Casas do Congresso, qual institufa a tabela do imposto complementar progressivo, alterando os níveis anteriores de tributaçlo, nlo s6 por
situar a isençlo em noventa mil cruzeiros, como por atenuar a rapidez da
progresslo, transferindo de ~s para quatro milhões e meio o limite, a partir do
qual deve ser cobrada a taxa máxima.
Com essa modificaçlo nlo concordou o Exm. 0 Sr. Presidente da
República, que houve por bem vetar o dispositivo pelas razões seguintes:
"Veto o artigo referido e os seus dois primeiros parigrafos, por
nlo comportar a receita tribuWia a reduçlo dai decorrente,
superior a dois milhões de cruzeiros, conforme ficou exposto de
inicio, o que seria contrúio, de todo, à estabilidade das finanças
nacionais".
Afastada pelo veto a nova tabela, encontra-se automaticamente a
mesma que se acha na legislaçlo do imposto de renda em vigor, ou seja, o
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Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 40.702, de 81 de dezembro de 1956,
julgada pela maioria do Congresso severa em demasia, sobretudo nos nfveis
iniáais.
ApresenWldo o Projeto n. 0 4.791, ora em exame, o Sr. Deputado
Daniel Faraco parece ter tido o propósito de conciliar, mediante uma fórmula
de transaçlo, as inclinações do Congresso e as razões do veto. Para isso sugere,
no art. 1.0 , que, em 1959, o imposto complemenw sobre a renda seja pago de
acordo com uma tabela, que~ a do Decreto n. 0 40.702, elevado para noventa
mil cruzeiros o limite de isenção, e atenuadas as percentagens nos nfveis
inferiores; e, no S8. 0 , do mesmo artigo, restaura, pará. vigorar de 1.o de janeiro
de 1960 em diante, a tabela aprovada pelo Congresso- e excluída pelo veto
presidencial.
O projeto evita, desse modo, a queda de receita a que o veto faz alusão,
e para a qual já não seria possfvel encontrar corretivo no presente exerdáo
financeiro, permitindo que vigore, no futuro, a escala a que o Congresso deu o
seu apoio.
2. Duas questões de ordem foram, porem, levantadas no plenário, ao
encaminhar-se a votaçlo da urgência, ambas visando à constituáonalidade do
projeto.
A primeira, formulada pelo nobre lfder da Oposiçlo, punha em dúvida
a constituáonalidade df? projeto, por lhe parecer que a sua apresentaçlo
transgredia o art. 72 da Constituição.
A segunda, formulada pelo nobre lfder da União Democrática Naáonal, censurava o Projeto por imporw na aprovação de norma tributária para
ter aplicação no exerdáo em curso, sem que, entretanto, a cobrança do
imposto houvesse sido autorizada no orçamento em conformidade com ela,
mas, em conformidade com a norma ora vigente(Decreto n.o 40. 702), que lhe é
anterior.

II

Parecer
3. Não parecem ter fundamento os receios de que o Projeto n. 0 4. 791
transgrida a Constituição.
Com relação ao art. 72, o descabimento da censura é manifesto,
primeiro, porque não há, no caso em exame, renovação de projeto, rejeitado ou
não sancionado, e sim apresentaçlo, sobre a mesma matéria, de projeto novo;
segundo, porque a apresentação tem lugar em sessão legislativa distinta, e o
texto constitucional é taxativo, ao restringir sua proibição à apresentação "na
mesma sessão legislativa''.
De fato, diz o art. 72, da Constituição:
636

"Os projeto• de lei rejeitada~ ou nlo sancionados só se poderio
renovar na mesma sesslo legislaúva, mediaate propo•ta da Jnaipria
absoluta dos membros de qualquer das

camaru:·

4. O dispositivo vem da Conaituiçlo de 1191, art. 40, tendo sido
repetido na de 1954. O que com ele se quer evitar é que, imcdiatame~~te, ap6• a
rejeiçlo ou o veto de um projeto de lei, quando perduram, ou devem perdurar,
os motivos que levaram o Congresso ou o Executivo a nlo adoti-lo, possam os
inconfonnados reitaar a proposiçlo, polido em ~to, com perda de
tempo e de energia, a miquina parlamentar, e até criando·oportunidades para
variações inconsistentes. de resultados nas votaÇOes, com prejufzo para a
estabilidade da legislaçlo.
Jamais se diue. ou se quis dizer, que arejeiçlo ou o veto de um projeto
impediam· a apresentaçlo de outro projeto sobre a mesma inatéria, e ~ a
apresentaçlo do mesmo projeto fulminado pela-rejeiçlo ou pelo veto. Mesmo
projeto nlo é projeto sobre o mesmo assunto, ·ou. matma. Pelo contririo,
muitas vezes, a Dio-aprovaçlo de um projeto de lei· pelo. Congresso deixa
irreguladamatáia que reclama disciplina de novo projeto; sqja poriniciaúvado
Governo, seja por iniciativa de parlamentar.
·
5. Tem sido essa, sem discreplncia, a opinilo dos constitucionalisw.
O Co~Afonso Pena, noMani.UildoSITI4Ilor, emquecompendiou
praxes parlamentares nacionais·e estrangeiras, ~

l

"Em 27·2~1892 foi decidido que, havendo diferenças entre
projetas, embora acidentais, a Mesa aceita o .projeto para o Senado
deliberar''.
Aurelino Leal, na sua Teoria e Prática da Constituição Federal, vol. I, p.
879, é explicito:
"O art 40 envolve uma proibição aos deputados e senadores de
apresenW'em, de novo, projetas que foram rejeitados na mesma
sesslo. Ficã. a critério de cada um estudar o AOunto, para ver se hã,
ou nlo, identidade. Se, po~m. algum deles apresenta um projeto
idhltico a outro que já fora rejeitado, deve-se supor que o fez
convicto de que nlo havia tal identidade E para evitar uma singular
do presidente é justo que a respeaiva Comisslo se pronuncie sobre
tal ponto, deliberando a Clmara, afinal!'
O problema ckonlem témica a que dá lugar o an. 72 da Constituição
(40 da de 1891) é ó·da carac'terizaçlo da identidade dos projetas, pois é bem
provável que o autor do ~ndo, para nlo sair, frontalmente, sob a censura
constiNcional, modifique a forma, a aparhlcia, mantendo r ~nteúdo normativo do projeto rejeitado. O. problema é o mesmo com· que se depara o
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processualista no exame das exceçôes de coisa julgada. U trata-se de ver se há
identidade entre a nova demanda e aquela sobre que já se sentenciou. A fim de
verificar se o Projeto é o mesmo vetado ou rejeitado, isto é, se em ambos se
contém a mesma vontade legislativa, coberta apenas com roupagens diferentes
(cf. Temfstocles Cavaldnti, A Constituição Federal comentada, v. II, p. 171: "é uma
espécie de resjudicata").
"A proibição do an. 72", escreve Carlos Maximiliano, "deve estender-se
logicamente ao caso em que se altere a forma, aa~ncia, porém, se mantenha
a essência das disposições rejeitadas" (Comentários à Constituição Brasileira, 5.a
edição, v. II, p. 189).
Era idêntica para o an. 40 da primeira Constituiç!o republicana, a lição
de Barbalho nos seus Comentários, p. 154.
Se o an. 72 nlo se aplica senlo nos casos de identidade de projetos, a
qual só se verifica quando se reapresenta o· mesmo projeto, ou se apresenta
projeto diverso na fom'la, porém idêntico no contefldo normativo, é cSbvio que
o Projeto n. 0 4.791 nlo se acha sob a censura desse dispositivo constitucional.
Visa o projeto a regular a matéria, ou seja, a cobrança do imposto proporcional
progressivo, de maneira diversa da que se continha no dispositivo vetado,
propondo até, para o corrente exerdcio, critério quase idêntico ao que aquele
dispositivo vinha abolir.
'Essa diversidade é conclusiva, e só por eta já poderíamos afirmar a
constitucionalidade do projeto, se nlo fosse conveniente esclarecer totalmente
o assunto, examinando o segundo elemento: a diversidade da sesslo legislativa
6. É certo que o Sr. Deputado Daniel Faraco apresentou o seu projeto
na mesma sesslo legislativa em que ocorreu o veto presidencial, mas o que
importa é a sesslo em que o projeto tramita, e esta já é distinta daquela, embora
o Congresso nlo se haja manifestado sobre a totalidade dos vetos.
Pontes de Miranda, nos seus Comentários à Constituição de 1946, escreve:

"Os projetos rejeitados no órglo que o iniciou, ou no órglo
revisor, e os que, vetados, nlo fora111 aprovados por um dos órglos,
ou pelo que os elaborara sozinho, nlo podem, de regra, na mesma
sesslo legislativa, ser renovados. Podem ser renovados em sesslo
convocada? Cremos que sim. Nlo se trata da mesma sessão
legislativa As convocações supõem indicação da matéria que há de
ser objeto dos trabalhos legislativos; e o fato de se ter convocado (art.
39, parigrafo único), o que só o Presidente da República pode
resolver, ou resultar de iniciativa do terço de uma das clmaras, de si
só justifica que se volte a discutir a matéria do projeto rejeitado. A
matéria abs~luta só. é de exigir-se para se renovar o projeto, na
mesma sesslo legislativa". (v. II, p. 324)
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t essa a liçlo correta, pois a norma do an. 72, sendo daquelas que
resttingem uma·faculdáde- a de tomar a iniciativa de leis-, nlo comporta
interpretaçlo ampliativa.
·
·
Tanib&n é irrelevante o fato de se acharem pendentes de ap.-edaçlo elo
Congresso, na presente sesslo legislativa, os vetos presidénciaisapostosl Lei n.o
5.470, na sesslo legislativa anterior. A sesslo Iegislatiwem que'OS projetas nlo
podem ser renovados é aquela em que do vetados, e essa foi, no caso c;m.exame,
a última da anterior Lcgislamta.
·.
7. Parece,· usim, estreme de dúvidas a constituciOnalidade do Projeto
n.• 4.791, em face do an. 72, da Coilstituiçlo: em primeiro lugar, porque a
proibiçlo recai sobre projetas idhltieos e nlo sóbtt projetbSdivenos, versando
a mesma matma, e o Projeto n.o 4.791, longe de ser iclentico ao dispositivo
vetado, é radicalmente diveno na forma e no conlrido normativo; em SC!gUndo
lugar, porque a proibi(lo se resttinge l sesslo legislativa em que o projeto é
rejeitadoouvetado,eoProjeton.0 4.791estbendodiscutidoevotadona...ao
legislativa squinte.
·
8. Assim como nlo é inconstitucional em face do art. 72, assim o Projeto
n.0 4.791 nlo o é em face do art. 141, §54, da Constituiçlo.
Dispõe o pàdgrafo citadO:

i

"Nenhum tributo será exigi~o ou aumentado sem que a lei o
estabeleça; nenhum seri cobrado em cada ~rdáo sem prma
autorizaçlo orçamendria, ressalvada. porán. a w1fa aduaneira e o
imposto ~çado por motivo ele perta''.
Dois slo, em face desse dispositivo, os requisitos da Cónstituáonalidade de um tributo:
1.o - ser instituido por lei ..... a lei tribuWia;
2.0 - ser a sua cobnnça autorizada em cada exerdáo através da
incluslo no ofçamento.
Legalidade e anualidade slo usim condiç6es .essenciais, sem cujo
preenchimento do tributo perde sua natureza, e se toma iJtCOnstitucional sua
cobrança.
É lógico e normal que o plftnchimento desse duplo requisito se faça
em dois momentos sucessivos: o primeiro ~ da criaçlo legislatiYllt ..isto é, do
estabelecimento do imposto por lei de cariter permanente (ou de duraçlo
limitada), que di ao Estado, daf por diante, att que cesse sua vigencia, a
faculdade de exigir do particular o tributo, obtida, de ano em ano, sua induslo
na previslo orçamentiria; o segundo é o da autorizaçlo anual, feita através do
orçamento, e graças l qual fica o Governo autorizado a proceder l~.
(bae a c:riaçlo do· imposto pela lei ttibutiria deva proceder l autorizaçlo anual para cobri-lo, é a ordem naturaldu coisu, e.Dio hl-fiscalistas que o
ignore.
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"O tributo", escreve, em -sua Introdução à Ci2ncia das Finanças, o
Professor Aliomar Baleeiro, "só por lei, no sentido fonnal e material, poderá
~ d~retado.ou majorado. Esta lei hi de ser anterior
orçamento para o ano
imedwo, po1s a cobrança que nela se funda deverá .ser objeto de prévia
autorizaçlo orçament.úia''. (v. II, p. 476.)
Nem sempre, porán, as continpciu, dentro de que se desenvolve a
vida financeira do Pais, t!m permitido que o Poder Público observe essa
~esejivel ord~ de precedenáa entre a lei tributma e o orçamento. ji temos
udo casos de tnbutos, .que aparecem majorados no orçamento, sem que a lei
anterior o tenha autorizado, e, ~bretudo, te~nos tido casos em que após a
aprovaçlo do orçamento vem uma lei ordinúia diminuir ou majorar tributo,
com· a pretenslo, expressa em seus artigos, de que a cobrança se iniáe
imediatamente, com a entrada em vigor da lei.
.
Esses fatos an6malos, mas, nlo obstante, freqOentes, têm dado lugar a
Importante contrová'sia entre os espeáalistas do direito constituáonal e do
direito financeiro, sendo dignos de mençlo os estudos publicados pelo Dr.
Gibetto de Ulhoa Canto, "Comentário- Imposto de Renda- Cobrança de
Adicionais" (in Reu. DireiúJ Administrativo, v. XIV, p. 185) e pelo Professor
Francisco Camp()s, "Orçamento. Se podem ser arrecadados tributos criados
em lei anterior, mas nlo contemplados na lei orçamentiria" (in Direito
Constitucional, v. I, p. 287).
O ponto contro\'el'IÍdo era, evidentemente, a constitucionalidade do
tributo, ji que o art. 141, SS4, &z a dupla e~cia da criaçlo em lei e da
autorizaçlo orçamehtú'ia, mas nlo estabelece, em termos expressos, necessidade de uma anteeedencia·cronol6gica entre esses requisitos.
Dois casos, especialmente, deram ao Supremo Tribunal Federal
opottunidade para examinar a fundo o problema e fixar, em leading cases, a
jurisprudeDcia constituáonal: o primeiro foi o da cobrança do adiáonal do
imposto de renda no exerdcio de 1947, autorizado pela Lei n. 0 81, de 29 de
agosto de 1947, a qual entrou em vigor depois de iniciada a vigencia do
orçamento para o exerdáo, o segundo, foi o da duplicaçlo da taxa de
prevideDáa soáal, ordenada no art. S.0 , da Lei n.o 2.250, de SO de junho de
1954, posta em vigor na data de sua publicaçlo.
Em ambos os casos o imposto preexistia e figurava no orçamento, mas a
uma taxa menor do que a lei tributiria posterior veio instituir. Admitindo que a
lei tributAria, embora posterior acv>rçamento, era eficaz para aumentar, da data
de sua vigtncia em diante, OfU4ntum dos impostos, o Supremo Tribunal tomou
claro que a prcc:edencia cronológica da lei tribuWia sobre a autorizaçlo
orçamentAria, emborade boa ttcnica, não~ constituáonalmente, imperativa, e
que, por conseguinte, onde nlo for observada, nlo será licito recusar o tributo
sdb alegaçlo de inconstitucionalidade.
Dessa jurisprudencia nlo mais se apartou a Corte Suprema, tendo atê
aumentado, de julpmento em julgamento, o número dos ministros que a
apóiam. No Recurso Extraordinirio n.o 22.950, afirmou, em voto vencedor, o
Exm. o Sr. Ministro Lufs Gallotti: •

ao
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•• Assentou o Supremo Tribunal Federal, no caso referente ao
adicional dó impósto de rendá, ein grande número de decisões, que;
havendo prévià at1tori:tàçlo ofçamentúia, estará satisfeita a exigblciado-itt+n, § 34', daConstitúíçlo, desdequealeittibutáriajá
exista no: perlodo à que tottíespon'de a ~brança". (Ac. de 2!J de
julho 'dé 195~~ m'Rêilista dt Direita Administrativo, vol. 51 p. 104.)
Iguàl dbomna surge afimíada em usos em que a lei tributária se segue
ao orçalllento,, arttdqtte este tenha stía eXet\JçlO iniciada, e em caSOS em que
1- essa execução já se iniCiou.
'
Assim, no tlettino-Extraordinário n. 0 84.976, o Supremo Tribunàl, em
acórdão de 24 de setembro de 1957, afirma;

"Antes de iniciada a exeeuçlo do orçamento, lei especiàl poderá
dispor sobre a cobrança já autorizada no tributo nele previsto".
(Revista de Direito Administrativo, v. 52, p. 107 .)
E no Recurso de Mandado de Segurança n. 0 4.820, estatui:

l

"Estando previamente autorizada no orçamento, a lei tributária de
aplicaçtó iinediata pode surgir no próprio exerdcio financeiro em
curso". (Recurso de Mandado de Segurançâ n;o 4.820;'ac. de 28 de
agosto del957- ementa.)
Doumna que o relator, o Exm!_o Sr~ Ministto Luis_ Gallotti, ainda
explanou com maior ~Z,a no ~ voto:

"O Supremo- Tribunal assentou em- muitos acórdãos, que
estando o imp~sto previamente autorizado na lei orçantent!ria, a lei
tributária, de apliâçlo imediata, pode surgir no próprio exerdcio
financeiro em curso".
Está, assim, inteiramente esclarecida, pela jurisprudência do Tribunàl
supremo, a inteligência a ser dada ao art. 141, § 84, onde se agrupam os dois
requisitos de todo tributo: a legalidade e a anualidade. Se o tributo existe e se
acha previsto no orçamento, pode uma lei tributária posterior, no curso do
próprio exerdcio, vir àlterar-lhe o quantume,.mentando-o ou diminuindo-o. A
ninguém é licito negar a constitucionàlidade dessa lei, pois ela nlo precisa ser
anterior ao orçamento, bastando que o seja ao momento em que se torna
exigfvel o tributo.
É verdade que, no caso do imposto de renda, por amor à discussão
jurldica, pode àlgu~m lançar o argumento de que, iniciado o exerdcio, já o
contribuinte, em relaçlo às rendas que vai percebendo, adquire o direito a
pagar o imposto segundo as percentagens em vigor, e não pode ser depois
surpreendido com majoraçlo criada pela lei nova.
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Seria possfvel demonstrar a improcedencia do argumento, mas, no
caso em exame, nlo ~ necessmo, porque a nova tabela, proposta para 1959 pelo
Projeto n. 0 4. 791, ~mais favorável ao contribuinte do que a tabela constante da
lei em vigor. Nlo hi, pois, aumento, e, sim, diminuiçlo do imposto, o que
elimina as últimas hesitaÇOes a que poderia dar azo ao projeto.
9. À vista do exposto, pode ser considerada estreme de dúvidas a
constitucionalidade do Projeto n. 0 4. 791. Q..uer em face do an. 72, quer em face
do art 141, SS4, ~ele merecedor de aprovaçlo, 'Ulto mais que a soluçlo por ele
oferecida à fixaç1o do imposto complemenw sobre a renda tem o m~rito de
conciliar as razões do veto presidencial, ligadas às, necessidades do corrente
exerdcio, e a escala adotadapelo Congresso sob a inspiraçlo da melhor justiça
tributúia e do interesse permanente do Pais.
É o parecer.
SalaAfdnio de Melo Franco, 20 de abril de 1959. - San Tiago Dantas,
Relator.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Parecer do. Comissão
A Comisslo de Constituiçlo e Justiça, reunida extraordinariamente,
em sesslo, de sua Tunna "A", em data de hoje (20 .de abril de 1959), presentes
os Srs. Deputados: Oliveira Brito, Presidente - San Tiago Dantas, Relator Alfredo Nasser- Joaquim Duval- Pimenta da Veiga- N~lson Carneiro- Eloy
Outra - Barbosa Lima - Cid Carvalho - Carlos Gomes - Arruda Clmara e
Raimundo Brito, resolveu opinar pela constitucionalidade do Projeto n. 0 4. 791,
de 1958, nos termos do parecer do Relator, vencidos os Srs. Deputados Arruda
Clmara, Carlos Gomes e Barbosa Lima, este com vqto em separado.
Sala Afdnio de Melo Franco, 20 de abril de 1960. - Oliveira Brito,
Presidente. - San Tiago Dantas, Relator.
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LOTERIA
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Crftica.à rneilão d4 CtllfUss4o d4 ~ Flderal e 1U4tramferbtcia.JI!Ira o r~
ú exp/Dração direi&

Sessão de 6 ú julluJ ú

1.9,~1

O SR. SAN TIAGO DA.NTAS - Sr.. JresiclenJe, $n. PepuJ.Nios,..-0.
Di4rio OfoitJl da Uniao divulgou, bt.pouc.oa dias, UDl despachp do Sf. M~. da

J..owna

Fazenda, determinando a rescillo do contrato deQ)a~ da
F:~
e mandando que, depois de submetida essa rescillo ao Tribunal de Co,nwe 4e
por ele aprovada, seja esse serviço cra-.fericlo, conf~e ~-dQ,Sr.
Presidente da República, para o regime de QPloraçlo direta. ,.
·
A medida. Sr. Presidente, "Dio podia~ de Wl$al'.es~eza, por
dois motivos. Primeiro, porque, sabendo-se que o conti-ato de concesllo da
Loteria Federal está no seu último ano de Yilbcia. deveQfilo exp
a8 dejunho
de 1962, era de indagar o motivo por .que o P.oder .lúblic:o
umia a
responsabilidade da interrupçlo antecipada daquele regime, expo do-se ao
risco de conseqübtcias gravosas para o.Ttso\11'0, sob a forma de. iiW izaçlo.
Segundo, porque todos esperavam que o PoderExesurlvo, .w voltar·s
vi•
para um serviço como o da Loteria Federal, nlo .â\rale eQl JJÚI'a· ·
•
própria Unilo a sua exp1oraçlo. mas realizar aquilo que a opinilo
espera e justifica, a saber; a extinçlo progressiva do $Cl'Viço, ji que a vigencja de
loteria, em nosso pafst cria dificuldades e contradiç6es u medidu. rep.tellivaa
dos jogos de azar e tina autoridade. ao Poder Público, se ele dCJCja VCJü.deiramente exercer uma reprculo severa daquelas ativida4es.
....
O serviço da Loteria Federal vem aendo exploPido pelo.~ de
concesllo, bt muitos anost atrav~s de contratos sucessivos. E. pense-se o quue
pensar desse serviço, em si mesmo, e dos inconvenientes sociais que ~
para o Pais, ninguán nega a corrcçlo e a probidade com que se.tem bavido ~
principal conceuionirio. no desempenho das obripçks conttatuais c ua
observlncia das disposiç6es legais..
t., entretanto, Sr. Prelidente, j...., e oportuno que .o Go~. da
República volte seus olhos para esse serviço, nlo com o simples propó•to d~
modificar a forma de sua exploraçlo e de transformar em exp~ direta o
que tem sido, ~ agora, exploraçlo concedida. mas, principalmea\", com o
propósito de extingui-lo, aind&quc assinando, 1 sua ~·cia. um-prazo,
durante o qual o Estado pode chamar a li aexploraçlodiretae preparar,. com o
devido tempo, as providencias ncc:aáriu a umaextinçlo que n1o crie QU pelo
menos minore os inevitáveis problemas sociais. Diao. isto, Sr. Presidente,
porque o serviço da Lotaia ·representa, hoje, extensa cadeia de empregos e

púbU<;a

atividades, em que se ocupam, principalmente, homens invãlidos e desajustados ocupacionalmente, para os quais nlo l! ficil encontrar, de um dia para o
otttto, outras formas de subtistbcia e modalidade de ttabalho.
Criar, poi'Wlto, um perlodo de redaçlo, de reequilfbrio para essa
extensa cadeia de colaboradores l! medida que assume cadter humanitãrio e,
por isso, parece justifi~se, primeiro, um perlodo em que o Poder Público
chame a si a execução direta dos serviços, depois um termo, a partir do qual se
decrete sua extinçlo.
Tudo isto faria com que o Sr. Presidente da República contaSse com o
aplauso da opinilo pública e do Congresso, se quisesse modificar o regime de
txploraçlo daquele serviço. t que o contrato de concesslo da Loteria Federal,
celebrado em 21 de dezemro de 1955, aditado no dia 11 de agosto do ano
seguinte, previu, eXpressamente, numa de suas diusulas, a 5.•, essa possibilidade de vir o Podtr Público a desejar rescindir o ·contrato, chamando à
txploraçJ.o direta d() Estado os serviços que coné:edia, e sobre essa hipótese
dispôs, de maneira peremptória, que o contrato .se consideraria rescindido de
pleno direito, sem que o roncessionário fizesse jus a qualquer indenizaçlo.
"No caso de vir a ser modificado por lei o atual regime de
explotaçlo da loteria federal."
Q.uer isso diZer, Sr. Presidente, que, se o Presidente da República
houvesse enviado ao Congresso Nacional mensagem attavl!s da qual solicitasse
a aprovação de lei modificadora do regime de exploraçlo da Loteria, estaria
Tescindido automaticamente, com a aprovação e a sançlo do diploma legal, o
contrato em vigor. Pelo contrúio, omitindo esse requisito. essenáal, incorporado à letra do contrato, o Sr. Presidente da República expôs, desnecessariamente, a Fazenda Pública a conseqü~áas que ainda slo imprevisfveis,
principalmente porque a apnwaçlo pelo Tribunal de Contas, a que se refere o
despàcho rninisterial, nlo vate como sentença judicial de rescisão de compromissos do Estado. Tem apenas um cariter de verificaçlo dos motivos pelos
quais a rescisão l! feita, ·se por·miltuo consentimento, se por força de cláusula
tesolutória expressa, ou sentença judiáal. Mas, tio expressa que li esti l! a lei,
modificadora do regime de exploraçlo. E foi sua causa acessfvel, fãcil, para a
qual o espfrito público esti preparado e que encontraria no Congresso ampla
aceitaçlo, foi justamente essa causa a que o Poder Executivo nlo tomou em
conta, ao propor a medida divulgada no Diário Ofoial.
Parece-me, Sr. Presidente, que l! nosso dever, neste caso, como em
muitos outtos, exercer a fiacalizaçlo do Poder Legislativo em tomo desse ato da
Presidblcia da República, que, podendo trilhar o caminho claro e certo da lei,
prefere trilhar a via incerta em que tantaS vezes tem exposto a Fazenda Pública à
censura do Judiciirio e reparaçlo de danos.
Eis por que aqui estou, na tribuna, para cumprir aquilo que me parece
o dever do Legislativo, no momento em que o Presidente da República pratica
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sozinho, de ní~o ·~. ulll..atô qü~~~··IF.~en"-p~~o
coma colaboração do Congresso: Por is50, aqUi~. para dq>ór so~ie a~_esa,
um p ro·~ eto de lei. modificaiido
. . ~de
. .
. ·ó... .regtD.l
. ·• ex
' ~..lo~
, ... ; .dã
.. Loteria
. .Fed~··
. . . p,..ata
.•
que ela seja ~piorada desde 1~ pelo Estaêt~, ~c:Jo-se, ao~ de úlll
prazo júlgado s~fi~te ·para que a. s~ eXtén...rede ·~e emp~ôs ~e
colaboradores póssà ·ier ind~Zada coni lllinoraçlo dos· risÇoi d~ desumanidade, atendidas as· caracterisdcas ·peculiares 'a ·uma parte . dessa elas~ de
trabalhadores.
·
··
·
Sr. Presidente, ~ a substituiçlo da. rede de 4isttib~dores, agentes,
subagentes e serviços, red~ espalh~ ~~o oterritório do.Pafs, o que pode,
num ano eleitoral c;:omo sert o
1962, toriW-se uma.~mplexa e p(>deroía
miquina de influ~cia, qUando sabemos que vai ser reorpniZada desde ~s
fundamentos e preparada para outro dpo de ~o. Penso que a. única
maneira de vibrarmos qualquer distorçlo polftica no estabelecimentO da
exploração direta num ano eleitoral, seJl. confiarmos, deliberadamente, a
disttibuiçlo da Loteria, durante esse· seu ano de sobrevida, u Cp~torias
Federais, insdtudonalizannos a disttibuiÇIO, para conjurarmos, ~tO' quanto
posslvel, o perigo dé que a ttansformaçlo .assuma~ polfdco-pam~o.
Al~m disso, quero ttanqüilizar aqueles que supôelll·que aextinçlo da
Loteria Federal pode represen~ grande prejulzo p~ ~~ cofres federais. Nlo
faltam os que supõem que esse serviço engendrava lucros astronômicos para a
Unilo. Esses lucros podem, realmente, ser avultados, se os con~derarmos na
escala das' finanças de um,pardcular. mas, se os colisideiannos:no.plano .das
receitas públicas, basta sabénnós que a renda bruta t.Otàl.' da :Loteria', no' ·ieu
último ano de funcionamento, nlopode, porllini~ contratual, adngir a dois
bilhões de cruzeiros, e que dessa impaÍ1:lllcia70" slo distribuldos em prhnios,
para vermos que o que fica, realmente, para. os Cb&e. públiéf?i, lll~mo. no
regime de. explotaçlo direta, nlo seti verba cujo desapareciinento empob~
tanto a UnilQ, que esta nlo possa dela prescindir. S'eri Q1elhoi que, Ç,O~jaíJi:9s
essa falta de outro modo, por meios legitimamente fiscais, e quê
'ililo
de uma conttibuiçlo que nlo ~ fundameptal e da qual o Estado abrirá mio com
,
grandes bene8clos de ordem social.
Achei que o projeto, Sr. Presidente, devia mesmo, enquanto perdurilr o
regime de exploraçlo direta, reservares~ ~da, a uma fi~dade ~cadonal.
Por isso o projeto propõe que eísa renda seja ,JM>ità à dis~siçlo do
Ministro da: EducaçiÓ, para aplici,;la na constiUÇiô e na -~~~.. de
estabelecimentos de ensino aplmla de grau m~ió;.
. . ··.· .
Dessa foima, St. Preiidente, tenho a impresdo de que· o Congresso
poderi ttansfoimar .o ato· aébninis~vo de co~~clas ·peri~sas e_ .~e
finalidades ineomplétas, que o Di4rio Ojkitd d,~.u. numa rnedida-4e ~a:e
alcance social, e de grande udlidade' pritiêa. CIWnariamo_s a Lo~ l
~ploraçl9 direta do.Estado, sem eorrer os. ri~os cle_qualqt~er üÍde'ni~,
porque essa· condi(lo resolutiva foi aceita, contrahlálmente, pet'o pfópri$)
concessionirio. Asseguriufamos à Loteria, ainda, um petfódo de vigêliôa,

de

i
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d~rante o qual a sua extensa rede de colaboradores e de servidores poderia ser
reOrientada no sentido de outtas ocupações. DuÍ'aÍlte esse periodo, a renda
produzida pelo serviço iria beneficiar o setor da ~ucaçlo, e precisamente um
dos mais criticas e mais necessitados de recursos, que l: o do ensino agrfcola de
grau ml:dio. E, ao fim do periodo de um ano, teriamos chegado à finalidade
completa, que seria a extinçlo de um serviço do qual podemos dizer, sem
sombra de dúvida, que l: supérfluo ao nosso pais. t esse o projeto que tenho a
honra de encaminhar a V. Ex.•.

O Sr. Alde Sampaio- Q.ueria que V. Ex.• esclarecesse como essa renda
pode figurar na Unilo. Esta, naturalmente, haveria de ir para o orçamento, uma
vez, até, que as Coletorias é que se encarregariam da arrecadaçlo. Como iria
figurar e como poderia ser destinada a um fim espedfico, tal como V. Ex. a
propõe, com toda a justiça?
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Mediante a criaçlo de um fundo
especial, que seria contabilizado como os demais fundos existentes nas finanças
da Unilo, e postos à disposiçlo do Ministro da Educaçlo para que S. Ex.• lhe
pudesse dar o conveniente emprego.

O Sr. Alde Sampaio- Nlo seria um imposto, nlo seria uma

taxa. ..

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Como hoje l: uma renda do serviço
concedido, passaria a ser uma renda de exploraçlo direta.

O Sr. Adauto Cardoso- Gostaria que V. Ex.• antecipasse à Casa, curiosa e
ansiosa mesmo pelo conhecimento do conteúdo do seu projeto, um ponto que
me parece nele culminante. V. Ex.• é um Deputado do Partido Trabalhista
Brasileiro, essa nobre e generosa legenda que tem como encargo, e diflcil
encargo na vida pública, a defesa das reivindicações dos trabalhadores.
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Folgo em ouvir isso de V. Ex.•, e o
agradeço.

O Sr. Adauto Cardoso - Sou eu que faço justiça a essa dolorosa
autodepuraçlo com que o Partido Trabalhista Brasileiro realiza, na história das
nossas agremiações politicas, a sua tomada de posiÇlo autentica no cenirio
polftico. De forma que minha pergunta l: de quem nlo p6de compreender a
maneira pela qual V. Ex.•, trabalhista, em um ano de sobrevida- e uso sua
expresslo -, da Loteria sob o regime de exploraçlo direta do Estado, fari com
que se encamirihem paraouttas atividades os milhares de aleijados, os milhares
de pobres, de viúvas, os milhares de criaturas que arraswn sua diflcil
existblcia, tirando recursos da venda de bilhetes da Loteria. Ji nlo falo dos
milhares de empregados, de funcionirios da Loteria que tem empregos
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regulares. Refiro-me a essa massa ignara, e miserivel que vive dessa atividade
eventual da venda de bilhetes. V. Ex.• nos poderia antecipar a maneira como
encaminharia o encontro de novas e melhores atividades.
O SR.. SAN TIAGO DANTAS - Creio, nobre Deputado, que a única
medida a tomar, neste momento, sem criarmos o risco de uma soluçlo utópica,
~ a que proponho no projeto, qual seja a de que, nesta última fase de
funcionamento do serviço, se constituam fundos especiais. nlo só para
indenizações trabalhistas devidas no momento em que terminaram os serviços,
mas tambán para o amparo daqueles colaboradores que, por nlo trabalharem
sob o regime de contrato de emprego, nlo se possam enquadrar naquelas
condições e que, entretanto, carecem desse apoio.
A maneira de realizar a adaptação do expediente legislativo às
condições de cada um pertence ao Regulamento a ser baixado pelo Executivo.

O Sr. Adauto Cardoso- V.. Ex.• deixará entlo ao Executivo a solução desse
problema angustioso.
O SR.. SAN TIAGO DANTAS - Daremos ao Executivo o meio
legislativo de faze..lo para que o Executivo cumpra sua funçlo, assim como a
nós cabe cumprir a nossa.

O Sr. Adauto Cardoso- V. Ex.• poderia antecipar para a CAlDara ansiosa a
descriçlo desse meio, a fim de que não tenhamos apenas palavras relativas ao
assunto. Poderia dizer-nos em que consistiria isso, porque, sem dúvida alguma,
o projeto que extingue um empreendimento dessa natureza, de cuja sobrevivência depende, nlo a exis~nciaimediata, mas a vida de tanta gente pobre, deva
ter o Sésamo, a palavra mãgica para a solução de tantas dificuldades, de t1o
catastróficas dificuldades, quais as que sobreviriam da sua execuçlo. Ouvimos
V. Ex.• e pedimos seja generoso conosco, antecipando a nós, que nlo queremos
conhecer apenas os aspectos da sem-razio do Governo em face das concessionãrias, mas os aspectos da procedbláa de qualquer reclamaçlo judiciiria
das concessionirias contra o erário, aquilo que a nós se afigurar mais grave, que
~a sorte dos humildes. Antecipe-nos V. Ex.• a sua fórmula salvadora.
O SR.. SAN TIAGO DANTAS - A fórmula a que se refere V. Ex.• será
o resultado da mobilização de determinados recursos e sua aplicação a
determinado fim. Esse fqn é minorar, por todos os meios ao alcance do poder
público, a situaçlo daqueles que hoje se arrimam a esse serviço, a representação
desses mesmos indi~uos a outras atividades. O a~:xflio pecuniário à custa dos
rendimentos produzidos pelo funáonamento da própria instituiçlo é o
remédio ensejado pelo texto que aqui apresento. A maneira de organizar a
prestação desse ~paro já deve ser objeto de regulamentaçlo, e creio que o
regulamento, melhor do que a le~poderá descer a essas minúcias de execuçlo.
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O Sr. Nestor Duarte - Devo dizer ao nobl'e' Deputado que só tenho
louvores pílra o zelo de V. Ex.•, se o seu empenho to como aaedito que sêja, de
fato, em favor da Fazenda Nacional. Qpero, entretanto, dizer que o Governo
que se está revelando d.o cuidadoso na administraçlo da coisa pública, na
defesa dos interesses da Fazenda Nacional- nlo só o Sr. Presidente, pessoalmente, mas o Sr. Ministro da Fazenda, que I! homem prudente e altamente
cuidadoso-, tudo fari no caso por que, atravl!s de provid~ncias ji tomadas ou,
através de sugestões de V. Ex.•, os interesses da Fazenda estqam inteiramente
salvaguardados. Sob virias aspectos nlo se oferecem tantas sugestões, inclusive
uma gravemente trabalhista, para a qual infelizmente, apesar dos intuitos
generosos de V. Ex.•, ainda nlo deu soluçlo adequada. Fique certo, porém, de
que, na qualidade de Uder da Minoria, verei o projeto de V. Ex.• como valiosa
contribuiçlo para o trabalho comum de defender os interesses da Fazenda
Nacional.

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Agradeço o aparte e estou certo de
que realmente nlo será diflcil ao Governo, partindo da soluçlo juridicamente
correta, que é a lei, encontrar a melhor maneira de dar soluçlo satisfatória a esse
problema. O que censuramos, inicialmente, ao Governo, o que ~sta apenas de
restriçlo a fazer 1 sua orientaçlo tomada neste QSO, foi nlo ter começado,
precisamente, por aquele ponto onde se encontra a orientaçlo certa para
manter-se nas linhas mais estritas da legalidade. Para que isso aconteça, para
que o Governo realize aquilo que teve em mira, mas -realize de acordo com a
orientaçlo mais consend.nea com o interesse público, I! que esse projeto ai fica,
prestigiado pelo apoio do eminente Uder da Maioria, para a deliberaçlo da
Casa. (Muito bem; muito bem. Palmas.)
PROJETO N. 0 8.175, DE 1961

Modifica o regime de exploração da Loteria Federa' e determina a sua extinção a
partir de 1. 0 de janeiro de 196.J.
(Do Sr. San Tiago Dantas)
(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, e de Finanças)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. o A Loteria Federal passa a ser exploradadiretamente pela Unilo,
através dos órgãos do Ministério da Fazenda adiante mencionados, sob a
superintend~ncia do Diretor-Geral do Tesouro Naciorial.
Art. 2. o As receitas liquidas produzidas pela exploraçlo da Loteria
Federal serlo entregues ao Ministério da Educaçlo e Cultura, que as aplicari
exclusivamente na construçlo e instalaçlo de eitaledmentos de ensino agrfcola
do grau médio.
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An. S.o O serviço da Loteria Federal, durante a sua éxploraçlo pelo
Governo da Unilo, obedeceri ls seguintes normas:
I- Os bilbeta circularlo livremente em todo o tei'JÚÓI'Í() nacional e nlo
paderlo sofrer uibutaÇlo clima ou indireta dos Estados e Munidpie»..
II - Os planos para as extraçôes serlo organizados pela Diretoria das

Rendas Internas, revistos pela Diretoria Geral do Te1ouro e aprovados pelo
Ministro da Fazenda.
III- As emissões serlo, no minimo, de 50.000 bilhetes e, no miximo,
de 100.000, competindo aos órglos tb:nicos da Diretoria Geral da Renda
Interna calcular o total adequado bem como o valor de cada emisslo, de modo a
evitar excesso ou devoluçlo de bilhetes.
IV - Os bilhetes sl.o ronsiderados dtulos ao portador e neles se
consignàri, al&n do número com que conéorreri ao sorteio, o lugar, o dia e a
hora em que este se realizari.
V- .As exuaç6es serlo feit.M-no Disuito Federal, em sala franqueada ao
público, adorando o sistema de umas cransparentes e esferas numeradas por
inteiro.

An. 4. 0 A Loteria Federal seri disuibufda em todo o Brasil pelos
coletores federais, que fulo a subdistribuiçlo, garantindo rigorosa preferblcia
aos antigos agentes, subagentes, revendedores e ambulantes.

S 1.

No Distrito Federal a disuibuiçlo seri feita pela Diretoria das
Rendas Internas.
0

S2.° Cada Coletolia receberá bilhetes em quantidade proporcional!
populaçlo do re,pectivo Estado ou Território.
Ss.o Ningu&n poderá vender bilhetes da Loteria Federal sem ter sido
previamente licenciado pela respectiva Coletoria, que dará prefer!ncia, quanto
aos ambulantes, Aqueles que forem invilidos para serviços normais, por
velhice, mutilaçlo ou enfermidade.
'

An. 5. 0 Os prêmios sorteados serlo pagos nas Coletorias ou no Tesouro
Nacional, mediante apresentação e entrega do respectivo bilhete.
Paaigrafo único. Nenhuma Coletoria aceitará devoluçlo de bilhetes,
que serlo sempre vendidos 1 vista.
An. 6. 0 A 1.0 de janeiro de 1968 a Loteria Federal se extinguiri,
independentemente de qualquq ato administradvo. Para indenizar empregados amparados, amparar colaboradores invilid.os e liquidar prtmios cobrados com attaso, a AdministraÇlo constituiri, durante o periodo de exploraçlo,
os fundos de reserva necessúios, na fonlla do llegulamento a ser baixado pelo
Poder Executivo.
An. 7.• A presente Lei entrari em vigor na data de sua publicaçlo,
revogadas as disposiç6es em contririo.
Braália, em 1S de julho de 1961. - &n Tiago Dantas.
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Por despacho publicado no Di4rio ()jicüJl, o Ministto da Fazenda,
atendendo a determinaçlo do Presidente da R.epública, houve por bem mandar
rescindir o contrato de concesslo da Loteria Federal, e submeteu o ato l
aprovaçlo do Tribunal de Contas, após o que seri expedido decreto atribuindo
l Unilo a exploraçlo di~ do serviço.
O ato administrativo nlo ~. evidentemente, meio idOneo para rescindir
o contrato celebrado em 21 de dezembro de 1955 e editado em 11 de abril de
1956, entre o Governo Federal e a empresa concessionúia, com a duraçlo de
cinco anos, a expirar em 8 de junho de 1962.
A cltusula 5.a, entretanto, dispOe, na sua parte final, que o contrato se
considerar! rescindido de pleno direito, sem que a concessionúia faça jus a
qualquer indenizaçlo,
"no caso de vir a ser modificado por lei o atual regime de
exploraçlo da Loteria Federal".

O que cumpria, portanto, ao Poder Executivo, nlo era tenw, por meio
administrativo, uma rescisl.o que se configul'llR inevitavelmente como violaçlo
do contrato por uma das partes, mas enviar mensagem ao Congresso Nacional
propondo a modificaçlo do regime da Loteria Federal, de concesslo para
exploraçlo direta. Ficariam, assim, evitados os riscos da indenizaçlo, que a
quebra do contrato por ato unilateral acarretari, e que de modo algum podem
ser afastados por submeter--se o despacho l apreciaçlo do Tribunal de Contas.
Este nlo ~ tribunal que possa apreciar as l'àZOes de uma rescislo por motivo
justificado, e muito menos fazer convalescer defeitos de uma rescislo
imotivada.
O que o an. 169 do Código de Contabilidade da Unilo estabelece ~ o
registro pelo Tribunal de Contas dos atos de prorropçlo, suspendo ou
rescislo dos contratos, os quais podem ser decorrentes de mútuo consentimento de cl!usula resolutiva expressa, ou de decislo judicial.
No caso da Loteria Federal nlo se conhece qualquer irregularidade
imputivel l concessionúia, e a cltusula resolutiva expressa acima indicada
seria a lei modificadora do regime de exploraçlo,lei que o Poder Executivo nlo
tomou a iniciativa de soliciw.
É essa lei que submetemos, em projeto, l apreciaçlo do Congresso
Nacional. Pareceu-nos, entretanto, que a exploraçlo ·direta nlo pode ser senlo
um regime transitório ao qual suceda a extinçlo da Lotma. A extinçlo imediata
viria eliminar uma extensa rede de empregos e atividades, de que vivem
homens de condiçlo humilde, inclusive inv!lidos, cuja readaptaçlo ocupaclonai ~ dificultosa. Assinando-se, ponro, o prazo de mais de um ano l
sobreviv~ncia do serviço, essas situações se poderio acomodar, tanto mais que
serlo pagas indenizaçOes de despedida a cada um dos empregados.
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Outro aspecto que nlo pode escapar à regulamentação legislativa é a
substituição da rede de distribuidores, agentes e subagentes em todo o Pais, os
quais foram criteriosamente escolhidos pela concessionãria e nlo podem ser
afastados para dar lugar a outros que venham permanecer pouco mais de um
ano nessas funções. Daf a solução preconizada no projeto, de cometer a
distribuição aos coletores federais, os quais farão a subdistribuiçlo garantindo a
rigorosa preferência aos antigos agentes, subagentes, revendedores e ambulantes.
Pode parecer a muitos que a extinção da Loteria venha privar o Tesouro
de uma receita importante. Na verdade, a concessionãria teve as suas emissões
limitadas, pela lei e pelo contrato, a 40.000 bilhetes e ao máximo de
Crt 1.920.000.000,00, a ser atingido no quinto ano da concesslo. Desse total,
70% slo distribuidos em prêmios, e dos 30% restantes, ou seja, Cr$ 57 6.000.000,00,
slo pagos ao Tesouro Crt 52.400.000,00, ficando livres à concessionária, para
despesas e lucro, Cr$ 1.600.000,00.
Se o Governo explorar a Loteria tecnicamente, isto é, respeitando a
capacidade de absorção de bilhetes pelo público, seus resultados sedo dessa
ordem de grandeza,situando-se em tomo de Cr$ 600.000.000,00.
É essa receita que desaparecerá com a extinção do serviço em 1962.
Com beneftcios sociais do desaparecimento de uma forma de jogo público,
como é a Loteria, compensam essa perda.
Durante os meses em que ela ainda sobreviveli, é justo que
Crt 600.000.000,00 tenham destino especifico, e assim propomos que sejam
aplicados no ensino agrfcola de grau médio.
Brasflia, 5 de julho de 1961. - Deputado San Tiago Dantas.

651

W- HOMENAGENS

I •

CLÓVIS BEVli..ACQ.UA

Sessão de 5 de outubro de 19 59

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, tenho a honra de
associar às comemorações do centenirio de Clóvis Bevilacqua o Partido
Trabalhista Brasileiro e o Partido llepublicano.
Poucas homenagens podem justifi~se, nesta Casa, como a que hoje
prestamos ao autor do projeto de C6c:Íigo Civil. Nlo s6 porque foi Clóvis
Bevilacqua um dos maiores expoenteS da cultura brasileira, especialmente da
cultura jurfdica, como porque, no r~to da Cllnara dos Deputados e nos
trabalhos da Comisslo encarregada de estudar o projeto de Código, 1: que sua
vida de jurisconsulto e estudioso atingiu a cUlminhcia.
Clóvis Bevilacqua foi uma das grandes expressôes da culwra jurfdica
do seu tempo. Mas, como todo homem cuja vida parece insaità num desenho
do destino, foi através de um episódio de um momento supremo, que sua
existência adquiriu um sentido duradouro e se tomou um exemplo para os
contempodneos.
Dir-s~ia que toda a sua vida de homem e de estudioso foi, ati: o ano de
1899, uma preparaçlo demorada para aquele episódio que ia viver. Em
seguida, os anos do Código Civil nlo foram simplesmente de estudo ou de
controvl:rsia; foram anos de luta, de pol~ca em que ele consagrou todas ·as
forças da sua personalidade à realizaçlo de uma grande obra,incorporando, à
vida brasileira, uma lei que é hoje considerada, com razio, o maior dos nossos
monumentos legisJativos. E dai por diante, depois de ter dado o fruto supremo
do seu engenho, a sua vida se desenrolou, ainda por trinta e tantos anos,
pontificando no Foro ou como consultor do Governo, com autoridade de
oriculo.
Q.uando nos debruçamos sobre. essa vida exemplar, quando lhe
percorremos os episódios mais significativos, par~nos claro que ela se
desenvolve em trb fases distintas..
A primeira fase começa com a chegada ao Recife para iniciar os estudos
jurfdicos, e termina em 1899, q\Jando ele se transfere para o Rio de Janeiro, a
fim de atender ao convite do Governo de Campos Salles, qué lhe fora dirigido
pelo Ministro dajustiça, Epitácio Pessoa.
A segunda fase ê a culminante, de realizaçlo da sua obra mestra.
Durante anos sucessivos, na Cãmara dos Deputados ou através da imprensa, ou
atravês de livros, o autordo projeto teve de defend~lo, enJoo defendeu apenas
movido por amor próprio ciendfico, para preservar o produto do seu próprio
engenho, mas como alguém que se considerava portador de um esplrito de
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renovação e de reforma, e que lutou para impnrrur os sinais de uma
mentalidade nova em nossa antiquada legislaçJ.o civil.
A terceira fase l! a que se desenrola depois de passadas as lutas do
Código Civil e vai atl! a sua morte.
A primeira fase, Sr. Presidente, transcorre no Recife. Pode ser chamada
a fase de preparaçlo e do magistl!rio. Durante aqueles anos, hoje que lhe
podemos contemplar a vida, com o conhecimento pleno da sua significação e
do seu desfecho, dil"~ia que Clóvis Bevilacqua se estava preparando para a
grande tarefa que seria chamado a desempenhar.
Em primeiro lugar, o seu espfrito se abria, naqueles anos, às correntes
dominantes do pensamento da l!poca. Começou pelo positivismo, com o qual
travara conhecimento no Rio, atravl!s dos escritos de Miguel Lemos, mas que
verdadeiramente aprofundou no Recife, quando se tomou leitor assfduo e
atento das obras de Littrl!. Mas nlo seria um positivista. As marcas da formação
positivista lhe ficaríam nô espfrito; a inteligência, entretanto, desabrocharia por
completo e adquiriria o seu conteúdo ideológico definitivo, ao contato de uma
doutrina que foi, talvez, a viga-mestra da mentalidade filosófica .sobre que se
criou o surto do pensamento juridico do fim do século XIX. Essa doutrina foi o
evolucionismo.
É sabido que Tobias Barreto, cuja personalidade se agigantava no
cenário intelectual de Pernambuco, foi o homem que exerceu sobre o espírito
de Bevilacqua a mais profunda sedução, no campo das grandes idl!ias. Tobias
Barreto já se fazia, naquele tempo, o intl!rprete, junto à i~teligência brasileira,
das correntes mais avançadas do pensamento europeu. Atravl!s dele,
impregnou-se a mentalidade dos nossos estudiosos daquele tempo do sistema
de Ihring, que projetava, no campo do Direito e da sociedade, as grandes idl!ias
evolucionistas sobre que Spencer escrevera os livros mais conhecidos e mais
compulsados da l!poca.
Clóvis Bevilacqua foi um leitor de Spencer, como tinha sido um leitor
de HegeL Mas foi, sobretudo, ao contacto do pensamento de Ihering que se lhe
formou- e se lhe formou definitivamente- a idl!ia de que o direito não constitui
um universo abstrato de normas e conceitos, mais um grande mundo
pervadido pela lei natural da evoluçJo, da selcçlo e do aperfeiçamento
progressivo, de tal maneira que, em cada instituiçJo juridica, contemplamos o
produto de um trabalho histórico que a engendrou e aperfeiçoou. Essa
concepção guiaria todos os contactos do seu espfritn com a ciência que abraçou
e, ao mesmo tempo, determinaria a sua visão das leis e dos conceitos juridicos.
Pouco depois, havia de tocar-lhe a nomeaçlo para a cátedra de
Legislação Comparada, criada nos cursos juridicos, no inicio da República, pela
reforma de Benjamim Constant
A cátedra.de Legislaçlo Comparada deu ao.espfrito·clarividente do
professor de Pernambuco aquilo que lhe faltava para preparar nele o protagonista da codificação. Já tendo adquirido uma visão do Direito coerente e
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orgânica, através de seus mestres evolucionistas, faltava-lhe, apena5,c .um
contato múltiplo com o Direito positivo do seu tempo.
E foi esse contato múltiplo que a cátedra de Legislaçlo Comparada lhe
permitiu, por meio de lições que mais tarde reuniu em livro, e graças às quais
percorreu todos os códigos modernos, confrontando as soluções legislativas
dadas ao tratamento dos diferentes institutos e comparando com elas as
tradições brasileiras, que conheceu especialmente através de Freitas e de
Coelho da Rocha. Foi nos anos da preparaçlo recifense, primeiro como
bibliotecário no Convento do Carmo, depois como professor do curso anexo,
mais tarde como catedritico'de Legislação Comparada, que Clóvis Bevilacqua,
praticamente, escreveu os livros de doutrina, que constituem a parte principal
de sua obra.
Em primeiro lugar, nlo podia ele deixar de versar o Direito de
Famflia. O Direito de Familia, pelo conteúdo social que cinge e orienta a norma
jurldica, deveria ser, necessariamente, o campo do Direito Civil, que mais de
perto interessaria lquele estudioso voltado para a pesquisa dos fatos sociais,
para os estudos filosóficos e sociológicos.
A obra de Direito de Famflia, que servia à cultura brasileira daquela
época, era o modelar compêndio de Lafayette, ainda escrito ao tempo em que o
Direito Canônico ordenava as relações de famflia, especialmente as matrimoniais. Clóvis Bevilacqua retomou a matéria num tratamento de grande
amplitude, fornecendo-nos um livro que, por alguns, é considerado o mais
original e, porventura, o mais perfeito de seus compêndios.
O livro d.e Direito das Obrigações, que, dois anos depois, se seguiu à
publicação do Direito de Família e o livro sobre o Direito das Sucessões, publicado logo no ano seguinte, são obras de condensação, em que principalmente se sente a afirmação do esplritó didático do catedrático de Pernambuco.
São obras que, entretanto, revelam, como as outras, as linhas mestras de sua formação intelectual nos quadros da culturajurldica do tempo. Cogliolo, d'Aguano
Cimbali e Tarde slo os mestres· da transformação do Direito e da filogênese
jurldica, como se costumava dizer na época, em que Clóvis Bevilacqua tinha os
olhos postos, conforme os gostos e pendores de sua formação.
Estava o professor de Pernambuco numa fase em que sua reputação já
lhe valia ser considerado .um dos expo~tes de nossas letras jurldicas e mesmo
de nossas letras em geral, quando o foi surpreender, nas suas atividades de
magistério, o convite de Epitácio Pessoa, que lhe asseguraria o posto definitivo
que hoje ocupa na história da cultura nacional. Para a obra, que se desenrolou,
como é sabidO, durante anos, levava Clóvis Bevilacqua,· além desse arsenal de
cultura que formara em seus anos de estudos uma personalidade, particularmente, dotada para a tarefa da codificação. Não era homem que primasse pela
originalidade das idéias, nem teve o dom de criação do pensamento jurldico na
escala, por exemplo, de um Teixeira de Freitas. Onde seu espirito se avantajava
sobre todos os outros e marcava superioridade inconstestável, era na çapacidade que tinha de assimilar com' método a cultura de seu tempo, e de filtrá-la
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atravésfde uma consciência diifana, permitindo, desse mod~que surgisse um
sistema de idéias, pronto a ser vazado nos lineamentos de um Código, como nas
conclusões de um parecer, e a convencer os esplritos, pela honestidade da
lógica, pela clarivid&lcia do descortino, pela sinceridade da convicção. Com
esses elementos básicos e com a eqüidistância do seu e$pfrito, que o afastava das
soluções extremas e o fazia procurar os pontos d~convergência e. de transação,
Clóvis Bevilacqua dotou nosso pais de um Código Civil com t:az~o considerado
um dos monumentos tabulares de nossa cultui"at ,Uffi dos dtulos de que nos
podemos orgulhar como povo, porque nele se traduz nossa capacidade de
apreender a experiblcia alheia, sem rompermos a fidelidade à experiência
própria.
Clóvis Bevilacqua, no seu projeto, do qual passaram definitivaroente
para o Código, ,nlo só a maior parte dos dispositivos, como, sobretudo, o
sistema e o espirita, soube unir o novo ao antigo, implantar o moderno da
tradição e, voltando, sempre que possfvel, às mais puras matrizes do gênio
juridico da nossa raça, nesse gênio incrustar as conquistas que lhe eram
apontadas pela legislação comparada e pela doutrina moderna.
O Código Civil tornou-se, por isso, um monumento no qual nlo
, podemos deixar de ter os olhos sempre postos pelo que revela de maturidade na
nossa cultura e pelo exemplo que nos dá para outros empreendimentos
legislativos semelhantes.
Podemos dizer, sem receio de exagero, que o Código Civil, obra
principalmente do grande jurisconsulto, cujo centenário hoje comemoramos,
contribui para que nosso povo tenha confiança em si mesmo, e se acredite apto
para as grandes tarefas da civilização.
Daí por diante, Sr. Presidente, a obra e o pensamento de Bevilacqua se
estenderiam, em tarefas de outro gênero. Em .1 906, está ele nos conselhos da
administração pública, chamado pela confiança e pelo poder de seleçlo de
valores do Barão do Rio Branco, para integrar a Consultoria Juridica do
Itamarati. E, ao mesmo tempo em que de sua pena surgem pareceres e
trabalhos que vão orientar e enriquecer nossos arquivos diplomáticos, sua
autoridade de jurisconsulto se projeta sobre o Foro, e ninguém mais do que ele
se revela, nos anos que de então para adiante decorrem, armado do jus
respondendi, isto é, da faculdade de dar respostas e de orientar a prática em suas
dificuldades.
As obras que nos legou nesta última fase de sua opei'Qsa existência, em
primeiro lugar, representam complemento de .sua investigação doutrinária,
com a publicação, já nos anos da velhice, dessa obra de equillbrio, de sfntese e
de informação atualizada, que é o Compêndio do Direito das Coisas e, de outro
lado, representam o arsenal de pareceres e respostas em que sentimos mais
uma vez aqueles traÇos marcantes de seu esplrito: a economia de palavras, a
singeleza de expressão, aconcislo do jurisconsulto antigo, aliada ao raciodnio e
ao senso dogmático de um estudioso moderno.
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Mas, Sr. Presidenre.. Srs. Deputados, se quiséssemos explicar a
personalidade de Clóvis Bevilacqua e a autoridade com que ele se projeta sobre
todos nós, apenas 1 luz de seus conhecimentos e de seu merecimento
intelectual, o retrato ficaria incompleto, porque nlo o podemos explicar na
inteireza da sua individualidade, sem acrescentarmos, a esses dois aspectos, um
terceiro: a grandeza de ser moraL Clóvis Bevilacqua legou-nos esta liçlo
preciosa de que a cultura juridica, por mais profunda que seja, por mais fértil
em. reQU'SOS,;PQF mais informada de subaidios, nlo .é 1uficiente para construir a
autoridade do juriSconsulto, se para sustentar cada urna de suas opini6es,qda
uma de suas respostas, nlo brilhar, com igual evid~cia, a integridade de ser
moral. Cló~ ~ua r~lou-nos que é apa.úgio daciencia,;..ridica unir a
inteligência 1 consciência. Necessitamos saber que o jurista, ao enunciar a sua
opinilo, está idenQficado com ela pela autenticidade mesma das .suas convi~.e do $eU.JCT. d~·~;modo qu~,em seus-~ceres..aoemitir"' suas
COnclUI~ sob~. uma CO~trovér~
condus6es, . broteiJl, sincera e
auten~~

c:s• ·.

da conscien~ d~-um,jll$CO.

Colocado nessa grand~ erguido a esse Jllvel, o papel. do jurista
assume, na vida de um povo, o de algo s6 comparãvel ao do santo e do herói.
Sua vida,se.traQsforma em exemplo. se~.~~ pensamentos, em regras duradouras
e, neste momento, ao associar os partidos, em cujo nome ten,ho ahonra de falar,
b comemorações realizadas pela Clmara dos Deputados, reverencio a
memória do.grande cea.reose, do grande professor de Pernambuco que, dando
ao Brasil o monumentonWdmodesuasabedoria legislativa, leg9U também ~s
juristas de nos.a pitria um exemplo que,nlo sem superado. (MuitD bem; muito
bem. Palmas.)
''
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ALFREDO VALAD.ÃO

Sessdo dt 19 dt novembro dt 19 59

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma urgente comunicaçlo.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado.

.

O SR. SAN TIAGO DANTAS (Para uma comUnicação)- Sr. Presidente,
pedi a palavra apenas para encaminhar à Mesa pequeno discuno associando
meu partido à homenagem ontem prestada, no Pequeno Expediente, ao
Ministro Alfredo Valadlo, ex-Professor da Faculdade Nacional de Direito e
membro do Tribunal de Contti ontem desaparecido. (Muito bem.)

O Sr. San 17úago Dantas envia à Mesa para serpublicado como sefosse lido,
o seguinte discurso:
"Sr. Presidente, venho 1 tribuna para render as homenagens do meu
partido, especialmente dos Deputados trabalhistas que integram a representaÇão de Minas Gerais, a uma grande figura de jurisconsulto, historiador e
homem público, que acaba de encerrar, aos 86 anos de idade, a sua digna e
laboriosa existência: o Professor Alfredo de Vilhena Valadlo.
Nascido na tradicional cidade de Campanha, Minas Gerais, em 11 de
setembro de 1878, Alfredo Valadlo viveu na sua provlnciaaté 1891, formando
seu espfrito nos cursos de Humanidades daquela cidade e de Ouro Preto, para
depois bacharelaNe em Direito na Faculdade de Direito de Slo Paulo, em
1894.

A primeira fase de sua carreira transcorreu em Belo Horizonte, a
prindpio à frente de sua banca de advogado e mais tarde como professor da
Faculdade de Direito, dirigida pelo primeiro Afonso Pena, que o convidou para
professor substituto da seçlo de Direito Público e Constitucional, tendo
exercido, interinamente, a cátedra de que era titular o ilustre David Campista.
Datam desse período os primeiros estudos que o consagraram como
jurista, notadamente o excelente ensaio sobre a unificaçlo do Direito Privado,
ensejado pelos trabalhos de elaboraçlo do Código Civil e que marcaria uma de
suas preocupações constantes, a que voltou em estudos posteriores; o trabalho
Rios públicos e particulares, de 1904, com o qual iniciou a sua especializaçlo no
Direito das Águas, firmando algumas teses, que desenvolveria posteriormente e
que dele fizeram, em 1988, o relator do projeto de lei, afinal convertido, com
poucas alterações, no Código das Águas, decretado a 10 de julho de 1984.
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já n.esse& ~tudps Alfredo Valadlo evidenciava o que seria uma das
prin~~s, se nlo ~ nota dominante, de sua vocação intelectual: o
pendor monoPfico, a capacidade de aprofundar.problemas, tomando num
estudo preliiQinar uma .idéia ou um tema e a ele voltando reiteradas vezes até
atipgir o ~u ~to .completo, incorporando-o, em termos defmitivos, 1
literatura. c\cn&(fi~ Para isso contribufa a capacidade de concentração e de
pesquisa do seu e•bito, a honestidade implacável com que perseguia a
doa.pnentaçlo e.reyQlvia os fundamentos de qualquer assunto; redigindo suas
conclu.sOa com a segurança e a. cautela,de conferirem à. obra· terminada
autoridade e durabilidade.
Em 1905 vem para o Rio de janeiro como.representante do Ministério
Púqlico jpnto .~ Tribunal de. Contas. É nece$5ário $llo esquecer que esse
Tribunal oonstit:uía \liDa ~~ no regú;ne republicano, e que ainda se
enconttavaiJl,porelaborar as ~s técnicas e juridicaa do seu funcionamento.
Alfredo Valadl,o.pr~eu, em rela.çlo ~~ deveres.de seu cargo, de acordo com
aquela rna.rqt,dominante do seu pendor intelectual: Estudou a Corte de Contas,
apreelld.eu. a sua finalidade e a extendo dos seus poderes e em .estudos que
publicou em 19 U ,, spb o útulo Estudos sobre o Tribunal de Conuu, fixou diversos
pontosd~magnaimportlncia, que seriam aproveitados pelo Poder ~slativo
na Lei n.~ 2.511, ~p~e, mesmo an,o. Entre esses. estudos merecem ser postos
ean r~Q os relatiYOJ l fiS(:aliZiÇlo dos conuatos e ao. registro sobre protesto
que servim.a de, fundamento 1 doutrina brasileira sobre a matéria.
Pouco mais tarde, em 191 ~. volta ao magi$tério juridico, já agora na
Facul~ ~e Direito do Rio de janeiro, hoje Faculdade Nacional de Direito da·
Universidade do Bnuil. ocupando, a. convite do· Conde de Afonso Celso,· a
cátedra·de .Teoria do,ProçeS$0 Civil.e Comercial; A mesma caparidade de
estudar e elaborar, com rigor cienúfico, os. problemas relacionados ~m as'
funçkJ amerior.e.. que exerc:cra, seria agora posta à prova no campo da ciênciado,protet$0, cs é a Alfredo Valadãoquecabe o mérito de haver divulgado, entre
nós. ~primei~ lugar, as:idéias que renovaram esse ramo da cianciajuridica,
contiW.. na ohra f\mdamental de.Chiovencla, Principii di Diritto Processuale Civile.,
, Aproximad~; da ·~ma época é outro· .brilhante ··estudo seu,'
sobre o abuso do Direito, tema que começava a adquirir entre nós, naquele
memento~ atualidade~ .e q~ a sua monografia versou pela primei.m vez na
literatUra .narional.. ll.'
Também .data desses anos e seu ingresso no Instituto Histórico e
Geogtáfico · BrMileiro. ,A partir .de. entlo. nas preocupações intelectuais do
Professor Alfredo Valadlo,o direito.começou a ser supbntado por uma outra
inclinação, que seria porventura mais poderosa: a dos estudos históricos. Dirse-ia que as qualidades do seu espfrito- a paciência, o gosto da autenticidade, a
preocupação da elucidação da verdade, o rigor do raciodnio- iam encontrarse, no campo da história, com as inclinações permanentes de sua afetividade,
que o voltavam para o estudo e o conhecimento da terra natal. Alfredo Valadão,
da sua existência profundamente enraizada na terra mineira. a que pertencia
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pela ascendência e pelo nascimento, mas, sobretudo pelas qualidades de
temperamento e do carátet; foi um mineiro dos mais ricos daquilo que possui
de melhor o nosso povo, nas marcas do caráter, da inteligênCia e do coração, e
n1o seria exagerado dizer-se que a sua biografia, se a quiser escrever algum dos
seus três filhos, poderi render ensejo a que se levante, na multiplicidade de suas
facetas, a personalidade caracterfstica de homem de elite de Minas Gerais.
Em primeiro lugar, tinha ele, como caracterfstica bem mineira, a
modéstia, ou, antes, a repulsa natural a toda forma de ostentaçlo. Suas palavras
e atitudes exteriorizavam apenas uma parcela dos seus conhecimentos e do seu
valor, fazendo com que a proximidade e o convfvio aumentassem, nos que o
conheciam, o vulto da admiraçlo.
Em segundo lugar, tinha ele, como é próprio da inteli~ncia mineira, o
gosto da solidez e a paixlo permanente da verificaçlo. Jamais se arriscaria a ser
pegado em falta, jamais admitiria que uma afirmaçlo sua, em matéria de fato,
n1o estivesse a salvo de qualquer possibilidade de contestaçlo. Para isso
contribuíam os alicerces humanfsticos que trouxe de sua educaçlo nas velhas
cidades de Campanha e de Ouro Preto, a que acrescentou os estudos jurfdicos
feitos em São Paulo, então o centro onde se formavam os juristas do seu Estado.
Ayim como tinha as qualidades intelectuais, tinha as qualidades
morais do mineiro: o senso da retidlo, o orgulho da independência, o desprezo
das exterioridades, a fidelidade inalterivel aos homens e ls idéias ligadas ls
raizes de sua formaçlo. São inúmeros os episódios· reveladores dessas caracterfsticas morais, e entre eles quero citar, ao sabor da lembrança, o fato de se
haver ele recusado a receber os seus vencimentos de Ministro do Tribunal de
Contas a partir do dia em que o Presidente da República, Epitácio Pessoa, vetou
a parte relativa à despesa da lei de meios, recusa que só terminou quando o
Congresso aprovou o novo orçamento.
Como historiador voltado para a introspecçlo do seu povo, Alfredo
Valadlo deixou-nos uma obra que ocupa lugar de relevo entre os estudos sobre
a gente e a história de Minas: o seu livro em três volumes sobre a Campanha da
princesa Ali perpassam os acontecimentos polfticos e administrativos, e
também a vida social daquele Munidpio e daquela rqilo, verdadeira alma mater
do Sul de Minas.
Ao apagar-se, aos 86 anos, a vida de exemplar dignidade, de trabalho e
lucidez do Ministro Alfredo Valadlo, Minas Gerais perde um dos seus mais ilustres fdhos, mas ganha, no seu exemplo e na sua obra, uma fixaçlo das mais
altas e definitivas do perfil moral do homem com que Minas vem contribuindo
para a criação e o engrandecimento da nossa raça''.
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·CARLOS LUZ

Sessão tk 9 tk ferJereir:o tk 1961

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
morte veio colher em nosso meio, nlo apenas um companheiro de jornadas
parlamentares, nlo apenas um grande homem público, que com seu patriotismo, dedicaçlo e inteligência prestou serviços ao seu Estado e ao seu Pais. Veio
colher uma das figuras controvertidas do nosso tempo, um protagonista de
nossa história republicana mais recente, em tomo de cujas atittldes e de cujo
comportamento politico ainda nlo se estabeleceu, entre seus contempodneos,
uniformidade de julgamento. O tempo passará sobre esta grande figura hoje
desaparecida, até que as gerações futuras se possam debruçar sobre acontecimentos de que todos participamos e formular, enfim, esse julgamento sempre
sujeito a revislo, mas até certo ponto estabilizado, que é o julgamento histórico.
Se é verdade que a figura de protagonista a essa controvérsia 9ue cerca
a vida de todo ~tico homem de Estado, já podemos divisar, libertada do
tempo pela morte, a grande figura de homem público, cujas qualidades, cujo
exemplo, podem ser recolhidos pelos seus contemporineos e transmitidos is
gerações seguintes.
Carlos, Luz até ontem era um homem imerso no tempo, nesta
mutabilidade em que se vai desenrolando nossa exi~cia e em que hoje
muitas vezes já nlo nos parecemos com o que fomos ontem. A morte, porém,
fixou para sempre o contorno de sua personalidade. Como disse o poeta,
podemos *lo hoje tal qual foi em si mesmo Tel qu'en lui mime enfin l'tlmliti le
change.
Carlos Luz foi um raro exemplar do homem de elite de uma regilo e de
uma~ Na sua personalidade convergiram fatores de natureza e fatores de
formaçlo, que construiram uma das mais interessantes personalidades de
homens públicos do seu Estado e do seu Pais.
Nascido no Sul de Minas, em Três Corações, educado em Lavras, foi
em Leopoldina, no coraçlo da Zona da Mata, que floresceu sua personalidade
politica. Sua natureza havia de recolher e fixar muitas daquelas qualidades que
os cronistas e estUdiosos da nossa história politico-partidária atribuem ao
homem da Mata.
Como hon;1em da Mata, ele se projetou no cenário politico do seu
Estado. Mas, a sua formaçlo de familia, as peculiaridades da sua nab.lreza e,
talvez - quem sabe? - a maior doçura dessa procedência sulina, o dom de
adaptaçlo dos homens da sua regilo nativa, haviam de quebrar muitas arestas
dessa personalidade rfgida que costtlmamos atribuir .ao politico da Mata e que
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tantos grandes homens, um Cesúio Alvim, um Artur Bernardes, um Raul
Soares, imprimiram indelevelmente na história da República.
A formaçlo de Carlos Luz fez-se no recesso de uma famflia que
conservava as mais puras tradições mineiras. Seu pai -lembrou há pouco desta
tribuna o nobre Deputado Gustavo Capanema- foi daquela grande geração de
juizes, que deu ao Foro de Belo Horizonte a sua época talvez mais gloriosa.
Pertence àquele grupo de homens probos e estudiosos, concentrados no
trabalho, dedicados l famflia e dedicados 1 profisslo, por obra dos quais,
podemos dizer, que ainda hoje se projeta sobre todo o nosso,pais a autoridade
dos meios jurfdicos mineiros. Alberto Luz foi, como Rafael Magalhles,
Rodrigues Campos, Tito Fulgblcio, Edmundo Lins e tantos outros daquela
geraçlo de juizes, a cujas-portas os advogados mineiros iam ~r, liderados pelo
verbo de Francisco Mendes Pimentel. E foi daquele meio, daquela austeridade e
daquela tradiçlo de cultura que ele partiu pua a vida pública, percorr~-lhe
todas as etapas,· foajando; na luta e nas vicissitudes da vlda municipal, a sua
personalidade do chefe, e trazendo, depois, para a Assembléia Legislativa de
Minas e para a Clmara Federal, o peso da sua pàlavra e de sua experi~cia.
Levava Carlos Luz, ainda, no seu sangue a marca de outra fonnaçlo.
Ele procedia de· uma familia que representava, eiJl toda sua pureza, essa
admirável tradiçlo, de que o povo de Minas se pode orgulhar, de unir 1
distinçlo a simplicidade. Esse equilfbrió da eleglncia e da modéstia, esse dom
de juntar a direçlode atitudes ao peso da autoridade,· isso que constitui a marca
daformaçlo de todo um povo, vem brilhar nos anais dahist6riapoliócaquando
se projeta através da personalidade de um grande homem.; Carlós Luz foi o
continuador dessa dupla traaiçlo de nossa singela e digna aristocracia rural e
daquela classe culta e honrada de bacharéis e de magistrados.
É sempre temerário, em momentos como este, tentar reduzir uma
personalidade a alguns conceitos. É diflcil~mesmo se impossfvel-.
aprisionarmos, diante da figura de um grande morto, a variedade de seu
espirita em algumas notas essenciais. Mas os con~porlneo~ n1o podem fugir
a registrar os seus traÇos mais salientes e a qbservar.de que maneira aquela
personalidade poderá exerce.-. se, poderá· fazer .. s~tir a .sua for~ fecundante
sobre as gerações politicas que se lhe seguirlq.
Carlos Luz juntava o espfrito público, que poss~ no mais alto grau, a
uma fiímeza de chefia que é bem conhecida dos que, lhe ~iam a orientação
na extensa área de sua influ~~ na Zona da Mata. TU.ha o .senso da
autoridade, próprio dos homens dessa região, mas escapáva, ~la peculiaridade
do seu temperamento, 'à tend~cia, que, entre elés, muitas vezes se observa,
para a exacerbaçlo do sentido da autoridade. Sua autoridade se fazia sentir, mas
niO era implacável.
capacidade de chefiat era.~sehta de inandonismo. Na
verdade, as lutas que travou, as inimizades que corttraiu rtlo lhe deixaram, no
espfrito, rancores.
·
Tinha uma setena segurança do seu próprio jWgàmento das coisas:
TomaVá seus rumos, tOma~ seu caininho no recesso dê sua consciência. Muitâs
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vezes tert co~do ~,c;Jffls. mas, .san,pre,. n9:s~o~ _q-..e ~lbeu,
perseverou coui ~.e com~ .~.teve a <:aJ>a:ciclade de. sé mostrar
coerente ~,tos lanrpJs~os:• .sua w~ púb#ca. Nessa serena obs~,
que o mantinha dentto das linhas que se tpçaraa si.m,.esmo, eJisCrvido por uma.
finne coragem .Jilo~ 8,á ppuc;o, se .~o~ dés~ tri,~~ aq~ grande
epi.Pdio, em q~·~~~u a.~q ó .~~- •extenslo dacorasem JllOral, de
q~e
.teste~mm,o o l'rqiclen~· CWos. Luz. N4JR'!Jele. momento de contr&vérsiae <ie.luta, em,~~~~~llil~~r' atiiigif:{o·o ~ritx> mais aceso, o~ o
viu regressar à Capital da República Para.~mar t.tPbuna da C~'dos
Depuwtos e .. ~P.~~ sc:m. ~consigo mesmo, á S1ia éonduta;
n;wsttando ao ~s,DlR~em qQe grau de ~peitotmha.o ~ent9esua
tri!;),una, .\uücol\IP!f,op,ck..~de P~··~-~nw\ ~lo.fo\pelascolunasde
um jornal, nem através de,~~,4erádi~; ~ pe.~~.~~ no.
f6rum da vida pública brasileira, que ele, certo ou errado, desejou
julgado:·
Esses atributos de segurança, de obstinação e de finnezahabitavam um
homem, que, muiw vezes, haveria de ser levado por elas a posições isoladas e a
atitudes pessoais.
Grande parte de sua vida pública, Carlos Luz a atravessou tomando
atitudes que o separaram, em larga medida. de seus companheiros de partido.
Sem quebra da peculiaridade de suas idéias, ou da coerência de sua posição, ele
procurava sempre o ponto de conciliação com a agremiação partidária a que
penenceu e jamais fugiu aos seus deveres partidários nem deixou de ser pontual
e rigoroso no cumprimento de suas obrigações para com os seus companheiros.
Não fosse, aliás, um homem de partido e, cenamente, nlo seria um chefe.
Porque aquele que nlo é capaz de integrar-se numa agremiação, de render-se
aos seus prindpios e aos seus imperativos superiores, pode luzir na vida pública
do Pais e prestar grandes serviços, mas,cenamente, nlo consegue se~; como foi o
Presidente Carlos Luz, um chefe, um homem seguido, um homem acompanhado, cuja autoridade, mesmo depois que ele se integrar em rios mais largos,
jamais declinou na sua região.
Não poderlamos, entretanto, relembrar, nesta hora, afigurado colega e
a figura do Presidente, a figura do Deputado e a figura do homem que honrou a
Presidência desta Casa, desempenhando, com finneza, com cordura e com
rigor, o nobre mandato recebido dos seus pares, sem evocarmos uma última
qualidade, que esmaltava, e, por assim dizer, recobria a sua personalidade.
Essa qualidade era a civilidade politica. Era Carlos Luz um exemplo de
civilidade. Ele possufa no mais alto grau os atributos de homem civilizado, apto
para conviver, apto para o jogo das instituições e o jogo da convivência. Sabia
respeitar seus adversários e conseguia manter com eles inalteradas as relações
pessoais justificada pela sua vida particular, mesmo quando deles divergira mais
profundamente, nos lances histõricos em que se viu envolvido.
Porventura é esta a conquista suprema da civiliza.Çlo politica: fazer com
que a discordância, com que aconttovérsia, não seja entre os homens uma fonte
de inimizade e de grosseria.

Ae.u

ser
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Carlos Luz.homern combativo e combàtido, homem que discordou e
lutou em obediência a imperativos de suas próprias convicções, foi, entretanto,
modelo de civilidade e de bom convfvio, padrão dê comportamento politico
para com adversãrios e companheiros.
Essa a grande personalidade que neste· momento a morte afasta do
nosso seio, deixando-nos a saudade da sua presença e permitindo-nos já hoje
debruçar-nos sobre ele, isentos de paixões, não para tomar atitude em relação à
sua grande e movimentada vida pública, mas para mtdirmos a figura do grande
Presidente que ontem nos separou.
A Câmara perde um ilustre membro. A vida pública brasileira vê sair
dela um combatente de primeira linha Mas Minas Gerais recolhe um grande
vulto à galeria dos protagonistas da vida pública com que ela tem contribuido
para o engrandecimento do Pafs. (O urador é abraçado.)
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ILUSTRAÇÕES

Francisco Clememino San Tiago Dantas.

Francisco Clementino San Tiago Dantas, novo representante do Brasil ante o Comitê jurfdico
Interamericano, durante sua recente visita à União Pan-americana conversa com o Dr. Carlos D'Avila,
Secretàrio-Geral da Organização dos Estados Americanos. (6-4-55.)

San Tiago Dantas, Ministro das Relações Exteriores, recebe o grau de Doutor "Honoris Causa", em
Cracóvia (Poltmi~), 1962.

San Tiago Dantas, Ministro das Relações Exteriores, visita Ben Gurion, Israel, 1962.

San Tiago Dantas, Ministro das Relações Exteriores, brinca com crianças em Gdansk, Polônia, 1962.

Flagrante na cidade do Rio de Janeiro, por ocasilo da instalaç1o, no Ministério da Fazenda, d~
Conferência dos Secretários de Fazenda, especialmente convocada pelo Ministro da Fazenda, Sr. San
Tiago Danw. Na foto, da esquerda para a direita, o Sr. Levi Moura, representante do Governo do Parã;
o Ministro Antônio Balbino de Carvalho Filho; o Ministro sem pasta, Sr. Ernani do Amaral Peixoto; o
Ministro da Fazenda, Sr. Francisco Clementino de San Tiago Danw, quando proferia sua oração, na
abertura dos trabalhos; o Ministro do Planejamento, Sr. Celso Funado; e o Sr. Valetim Bouças.
(18-2-1963.)

Encontro realizado entre o Ministro da Fazenda do Brasil, Francelino Clementino de San Tiago
Danw, e o PresidenteJohn Fitzgerald Kennedy na Casa Branca. Danw disse que a conferrncia de uma
hora e vinte minutos foi muito proveitosa para as necessidades económicas e financeiras do Brasil.
(Foto: UPI - 15-!H963.)

O Ministro da Fazenda, Francisco Clementino San Tiago Dantas, quando proferia, dia 11-2-1963, a
palestra em que abordou os atuais aspectos da situação financeira do Pais.

No centro, o Ministro da Fazenda, Francisco Clementino San Tiago Dantas e, à esquerda, o
Embaixador Robeno de Oliveira Campos. A direita, o Deputado Armistead Selden, democrata por
A! bana, li der da Subcomissão da Câmara para Assuntos Interamericanos, durante um encontro no dia
13. Selden, após a conferência, disse que ambos tiveram uma conversa franca sobre os diversos
aspectos das relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Mardlio Marques Moreira, autor da
Intervenção, ao fundo. (19-3-1963.)

Cena tomada em um almoço, durante as negociações do Ministro Francisco Clemenúno de San Tiago
Damas nos Estados Unidos. A fo10 foi !Ornada na Embaixada Brasileira. Da esquerda para à direita:
Embaixador Roberto de Oliveira Campos; Secretário do Tesouro Norte-Americano Douglas Dilon,
Ministro San Tiago Dantas; Secretário de Estado Dean Rusk; e o Procurador-Geral Robert Francis
Kennedy. (20-3-1963.)

O Ministro da Fazenda Francisco Clementino de San Tiago Dantas expõe na Câmara dos Deputados
detalhes sobre as negociações concluldas com o Governo dos Estados Unidos, durante sua ida a
Washington. (28-3-1963.)

Coube ao Professor San Tiago Dantas evocar, na residência do casal Roberto Marinho, a figura e a obra
de Amadeu Modigliani;famoso pintor italiano, autor do "Retrato de Zberowsky", doado ao Museu de
Arte de São Paulo, pelo Deputado Euvaldo Lodi e apresentado à sociedade carioca na mansão do
diretor do O Globo.

Da esquerda para a direita, Marcílio Marques Moreira; Theodor Moscoso, coordenador da Aliança
para o Progresso; Roberto Campos; San Tiago Dantas;john Kennedy; Lincoln Gordon, Embaixador
americano no Brasil; e Alfred Martin, Subsecretário de Estado.

San Tiago Dantas, Deputado Federal, 1963.

O Ministro das Relações Exteriores do Brasil,
Sr. Francisco Clementino de San Tiago Dantas
cumprimenta o Ministro do Trabalho, Sr.
André Franco Montoro, por ocasião de sua
chegada a São Paulo a fim de assisúr às
solenidades de posse da nova diretoria do
Centro Academico XI de Agosto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
para biênio 1962/1963. Isto É, n.0 231
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285,285,248,245,249
Empresas Estatais
Implicações Financeiras, 208
Transpone marl~mo, 258
Empresas Nacionais
Lucro desproporcional
Empresas esc:rangaras, 100
Emp~ocompulsório,61,166,170-

180,186,190,19,2,1,_,207,254,268
Arrecadação ~.1968, 181,188, 186
Constitucionalidade, 176, 179, 181182
Empréstimos compensatórios {abril de
1961), 204
Encarregado de Negócios do ,arasil no
~ar~egro

Visita
Primeiro-Ministro (U~), 896
Endividamento a cuno. prazo, 205
Energiaelétrica
Empresas, ver também Empre$a$ de
Energia Elétrica
T~,227, 288,242
Diversidade, 228
Ensino
Administração, 478
Agrlcola
Aplicação loteria federal, 651-652
Defasagem, 452-458
Democratização, 56
Inciativa panicular, 466-467
Médio, 471-479
Primário, 476-477
Privado, 466-46 7

Público, 459, 461, 468-469
Secundário, 479
Superior, 481-486
Estabelecimentos isolados, 485
Necessidade de atuali~ 458
Técnico, 48
Entrevista, 21.08.1959
Joio Belchior Goulartt V~ee-Presi
dente, 88, 107-108, 112, 114
A Época (revista), 87
Esboço de uma introdução à Ectltulmi4 Moderna/Alceu de Amoroso Lima, 26
Eseola rural
Deficiàlcia, 455
Escola Superior de Guerra; 81, 48, 51
Espanha
Governo, 806
Estado
Direitos e deveres, 278, 290
Estado da Guanabara
Assembléia Constituinte, 516, 564,
571,601,608-604,606-607
Assembléia Legislativa, 570-571,599,
601-602
Ato Constitucional n. 0 1, 596, 602
Câmara de Vereadores, 564, 571,
578, 596, 599, 607
Constitucionalização, 56S
Criação, 48, 568-566, 598
Eleições, 568, 570, 577-578
Governo provisório, 572-578
Intervenção Federal, 598, 601, 602,

605
Organização administrativa, 515,607
Transferência de serviços bens, 567568
Estado soberano, 877, 888-884
Estados Americanos
Cooperação Econômica, 282
Estados Unidos da América do None,
280, 806, 812
Cooperação econômica
Brasil, 400 .
Cooperação internaàonal, 240, 280
Criação de unidades da Federação,
599
Depanamento de Estado, S85-887
Emenda Hickenlooper, 280, 240
688

Relações

Brasil, 234, 236, 240, 245, 251,
259
Sistema de Reserva Federal, 40, 129
Estagiúio
Afastamento
Causas, 145, 150
Estabilidade, 144
SituaÇão, 144
Estamentos
Noçio, 45-46
Estarizaçio
Empresas de Energia Elétrica, 254
Estrada de rodagem· Rio-Bahia
Asfalwnento, 62
Os Estudos Filósoficos e sua Significação no Mundo Moderno in Palavra$
de um Professor/San Tiago Dantas,
34
Estudos sobre o Tribu1JIIl de ConflUIAlfredo
Valadão, 661
Estrutura jurldica do Distrito Federal
513-521
Exército e classe média
Identificaçio, 23, 46
Eximbank, 61
Êxodo rural, 427
Congresso de prefeitos, Unai, MG,
96
Exportações
Brasil, 201, 202, 204, 206, 209, 213214, 220, 225, 258, 261, 428, 430
Politica, 162
Subsidios, 200-201, 216, 221
Exposição soviética, (Rio de Janeiro),
390.394, 396-397

F
F.C. de San Tiago Dantas in JORNAL
DO COMMERCIO/Hélio Vianna, 32
Faculdade de Direito. Rio deJaneiro, 2324
Faculdade Nacional de Direito
Cinqüentenário
Discurso comemorativo, 34
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Faculdade Nacional de Filosofia
Direçlo (1941-1945)
San Tiago Danta5, 34
Fascismo, 27-28
Fazenda Nacional
Processos judiciais, 630.632
Federação das Indústrias da Guanabara,
181
Ferro

Preços, 215
Figuras de Direito - San Tiago Dantas, 23,
37-38, 40
Fixação do homem ao campo, 96
Folha da ManM üornal) São Paulo, 213,
221
Forças Armadas, 31
Forças Armadas e classe média
Identificação, 23
Forças ocultas, 34 7, 356-357, 364-365,
367
Foreign Aid Act, 240
François Mauriac (ensaio) in A ORDEM/
San Tiago Dantas, 27
Frente de Apoio às Reformas de Base, 54,
62-64
Frente Parlamentar Nacionalista, 237,
439-440
Frondizi, Arturo, Presidente da Argentina
Encontro
Goulart,João, Presidente doBrasil, 403
Q).ladros, Jãhio, Presidente do
Brasil, 403
Funcionalismo público
Vencimentos, 166-195
Aumento, 169-170,176,186,207,
254, 263
Funcionário
Admissão, 137, 138, 143, 147, 149,
152, 155
Demissão, 136-138, 140, 147-155
Causas, 138, 144
Demissão simultânea, 136
Estabilidade, 142, 144
Exoneraçlo, 143-144, 149
Nomeação, 137, 139
Readmissão, 152, 154
Fundação, 594

Fundação de direito privado. 594
Fundação Universidade de Brasilia, 594595
Fundo de Reserva do Café, 259, 262
Fundo de Reversão; 229
Fundo Federal de Investimentos, 17 4
Fundo Monetário Internacional, 61, 168,
208, 221
Fundo Nacional de Investimentos
Instituição
Proposta. 60
Fundo Nacional de Investimentos Industriais, 192-194

G
Gazeúl Literária (jornal). Moscou, 412

Golpe de Estado, 608
Governo
Oposição
Debate politico, 121
Politicas, 161
Governo a quatro mãos, 120
Governo Parlamentarista
Primeiro-Ministro
Indicação, 48, 57-60
Governo provisório
Estado da Guanabara, 572-578
Greve, 124-127
Greve geral, 1!' de maio de 1958
Motivos, 126
Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, 81
Grupo Light, 229-288
Guanabara, Estado, ver Estado da Guanabara
Guerra Fria, 346-351
Guerra Mundial, 2., 82, 310
Guianas
Emancipação Politica, 307

H
Hierarquia (revista), 25
Homem de visão de 1963, 42, 50
Homem público
Vocação
Caracterlsticas, 37-38

Homenagem
Alfredo Valadão, 66G-662
Carlos Luz, 663-666
Clóvis Bevilacqua, 655-659
San Tiago Dantas, 321-383
Hospital Antonio Pedro, 176
Hungria
Luta
Independência, 331

I
IBGE, 428

Idéias e Rumos para a RevolUfão Brtuileira
(Discurso na homenagem ao "Homem de Visão" de 1968)/San Tiago
Dantas, 43, 50, 57
Igualdade de Direitos
Principio de, 54
Ilegalidades
Poder Executivo, 144-145, 148-151
Imperialismo, 318
Importações
Brasil. 201, 206, 213, 226, 427, 428
Imposto de consumo, 207, 211
Contribuição
São Paulo, 80, 183, 186
Imposto de Renda, 635-642
Imposto de Renda, 119, 207, 219, 254
Adicional, 640
Arrecadação, 186-187, 191
Complementar progressivo, 685, 688
Lei n.o 3.470/58, 685
Retificação, 117
Impostos Alfandegários
Isenção, 17 7
Sonegação, 207
Independência
Diferença
Neutralismo, 331, 832
Indicação para Primeiro-Ministro, 157
Indústria automobilistica
Aumento de preços, 177
Industrialismo acelerado
Politica econômica, 1959, 86
Industrialização, 103
Diversificação ocupacional, 458
Fase inicial, 453
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Infiltração comunista
Brasil, 394, 397
Inflação, 39-43, 75-76, 159-160, 167,
169, 172, 179, 201, 205-206, 218,
220, 226, 242, 252-253, 255
Beneficios, 120, 130
Combate, 40-43, 124, 130
Conceito, 103
Conseqüências, 123-124, 128-129
Clientes, 129
Defesa, 130
Investimentos, 130
Monetária, 76, 107
Infra-estrutura
Investimentos Públicos, 242
Infra-estrutura financeira, 102
Inquérito administrativo, 14 7
Inquérito de Sociologia brasileira in REVISTA DE ESTUDOSJURÍDICOS E
SOCIAIS/San Tiago Dantas, 24
Instituições de Previdência Social, 146147
Instituto Argentino de Defesa Jurídica
do Ocidente
Crítica
San Tiago Dantas, 445
Instituto Brasileiro do Café, 209, 257258, 262, 264-265
Junta administrativa, 257-258, 260,
262
Instituto da Desapropriação, 97
Instituto da Previdência Social
Administração
P.T.B., 89
Instituto do Açúcar e do Álcool, 256
Instituto de Aposentadorias e Pensões,
142
Integração econômica
América latina, 406
Integralismo, 28, 31, 331
Participação
San Tiago Dantas, 32
/ntegralisnw/Hélgio Trindade, 24
Intentona Comunista, 52
Intercâmbio Comercial
Brasil
URSS, 391
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Interesse público
Defesa, 138, 150
Intervenção, 105, 372, 376-377
Mecanismo, 149-150
Intervenção Federal
Estado da Guanabara, 565, 571-572,
585, 598, 601-602, 605
Introdw;ão à ciência das finanças/Aliomar
Baleeiro; 640
Investimento-empréstimo, 22 7
Investimentos
Estrangeiros, 162
Privados, 181
Públicos, 170, 181-182, 242
Q)leda de, 184
Investimentos Estrangeiros no Brasil in
DIGESTO ECONÔMICO/San Tiago Dantas, 40

J
O jornal, Rio de Janeiro, 26
jornal do Brasü, Rio de Janeiro, 60, 66
jornal do Commercio, Rio deJaneiro, 46-57,
51-52
Junta lnteramericana de Defesa
Exclusão
Cuba, 341, 342
Justiça Brasileira
Desapropriação
Empresas de Energia Elétrica, 229,
234, 244

K
Kennedy e San Tiago in JORNAL DO
BRASIUTristão de Athayde, 36

L
Latifúndio
Rio Grande do Sul, 97
Lei

Supremacia, 281, 283
Lei Agrária
·
DiferenciaçãoCulturas, 95

I

\,

Geral
Dificuldades, 94
Perspectivas, 95
Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, 48, 55-56, 451, 460
Fixação
Objetivos, meios e condições de
planejamento, 456, 458
Lei

n. 0 81/47, 640
n. 0 217/48, 522, 584-585
n. 0 1.584/52, 143, 149, 151
n. 0 2.250/54, 640
n.o 2.511/11, 661
n. 0 2.804/56, 629
n. 0 2.874/56, 531H34
n. 0 3.470/58, 243, 635
n. 0 3.725/59,304,597,599,601-604,
607
Lei Orgânica da Pr~idência Social, 126,
142-143, 145-149
An. 126, 144, 153
An. 178, 144 '
'
Lei Orgânica do Distrito Federal, 522535, 612, 622 .
Lei San Tiago Dantas, 563,597, 605; 610
Leste Europeu
Ditaduras, 308, 312
Liberdade
Sobrevivência
Condições, 50
Liga das Nações, 316
Light, 229, 233
Liquidação judicial
Empresas incursas
Lei da economia popular, 106
Livraria Católica, Rio de Janeiro, 330
Livre Manifestação da Opinião, 282, 308
Locomoção
Direitos, 396
Loteria Federal, 643-652
Lutas sociais, 120, 121
Concessão
Rescisão de contrato, 643-644
Exploração
Regime, 648-651

Exploração direta
União, 645-648
Projeto de lei n. 0 3.175/61, 648-652

M
Magna Cana, 53

Majuré (navio), 272
Mandado de Reintegração de Posse Santa
Maria (navio), 291, 293
Mandato parlamentar
Renúncia
Deputado Federal, 314; 31 7, 320,
322
Manifesto Integralista, 31
Manual do senador/Afonso Pena, 63 7
Médicos
Horário de trabalho, 137
Leis e decretos, 13 7
Medidas de emergência
Programa, 160, 163
Meios de pagamento
Expansão, 167, 168
Memorando Profético, 338
Memorandum of Understanding, 249
A menina do sobrado/Cyro dos Anjos, 23
Mercado Comum Europeu, 430
Mercado Paralelo
Dólar, 213, 218
Milho
Exportação, 187, 190
Minifúndio
Distrito Federal, 97
Nordeste, 97
Ministério da Educação e Cultura, 455,
458, 473
Contenção de verbas, 173
Ministério da Fazenda, 196-266
Ministério da Indústria e Comércio, 256,
260
Ministério da Saúde, 173
Ministério das Minas e Energia
Portaria n. 0 321, 243
Ministério das Relações Exteriores
Brasil, 285, 303, 386, 397, 429
Ministros de Estado
Comparecimento
Câmara dos Deputados, 196-1 99
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Missão brasileira em Buenos Aires
Declaração conjunta, 408, 4:_04:
Relato, 408-408
Resultados, 404-406, 429
Moção de Censura, 368-402
Moeda
Desvalorização, I 08, 200, 206, 208,
214, 219, 224
Emissão, 167-168, 171, 178, 180,
182, 217, 225, 263
Moeda cadente, 108
Moedas conversíveis
Compra e venda, 205
Movimento Integralista Brasileiro, 880
Movimento Nacionalista, 24
Mudança da Capital, 512-562
Multinacionais, 272, 273
Remessa de lucros, 242

N
Lo. Nación (jornal), Argentina, 405
Nacionalismo, 24, 87
Nacionalização
Empresas de energia elétrica, 283,
234, 238, 241, 250
Nações não-alinhadas, 391
Nações Unidas
Delegação Permanente Brasileira
Chefia (1961 ); 48
Nações Unidas. Comitê sobre Obrigações Alimentares e Execução de Sentenças no Estrangeiro, 4 7
Não-intervenção, ver Princípio de nãointervenção
NATO, 391
Negociação diplomática, 351-354
Neo-subdesenvolvimento, 55
Neutralismo
Diferença
Independência, 331, 332
New York Times (jornal), 444
Nicaraguá
Invasão armada, 273
Nota prévia sobre o reagrupamento das
forças politicas brasileiras em 1964 in
J ornai do Brasil/San Tiago Dantas, 64
688

Nova classe
Classe empresarial, 88
As Nuuidades Literárúu (revista), 25, 26

o
Obrigações R~ustáveis do Tesouro Nacional
Lançamento (1964), 62
OEA, ver Organização dos Estados
Americanos
A O/fensiv4 (revista), 81
Ofensiva do Comunismo na América lAtina
(documento), 388
Item 4. 0 , 339
ONU, ver Organização das Nações Unidas
ônus tributário
São Paulo, 79
Operação Nordeste
Plano regional, 83
Operação Pan-americana, 279, 319, 417
Opressão econõmica, 87
Orçamento da União, 49, 111
A Ordem (revista), 26, 27
Organização do Tratado do Atlântico
None, 391
Organização das Nações Unidas, 82,
307, 316-317, 321, 323-325, 328,
33D-332, 334
Comissão de Territórios Não-Autônomos, 307
Delegado Permanente, 314,321,322
Embaixador do Brasil, 324, 326, 333
Organização dos Estados Americanos,
275, 277, 283, 340, 341, 342, 375,
377, 389, 444
Comitê Consultivo
Criação, 341
Conselho, 272-274, 371
Exclusão de Cuba, 52, 342, 349-350,
360, 362
ORTNs, 62

p
Pacto de Varsóvia
Países signatários, 391
Padrão de vida, 273

Paises
Subordinação
Ministério do Comércio Exterior
da Rússia, 331
Paises subdesenvolvidos
Cooperação econômica aos, 54
Emancipação econômica.dos, 54
Luta
Elevação de nivel, 317
Palácio Tiradentes, 335

Peninsula Ibérica
Ditaduras, 308-809, 811·812
Pequenas propriedades produtivas, 98
Pessoa jurldica
Empréstimo compulsório, 178
Petrobrás, 253
Despesas
Instrução n.o 239 da SUMOC, 222
Planejamento
Estratégia de, 38

Palavras 7IOV6S num Tempo Novo/Pli..W Sal-

Planificador e reformador

gado, 436
Panamá
Invasão, 272
Partido Comunista, 409, 434
Partido de Represenq,çio. Popui.r, 114
Partido Democrata Cristão,
Itália, 97
Partido Libertador, 114, 325
Partido politico
Testamento, 142, 143
Partido Republicano, 114
Partido Social Demoç.rático, I J 7. 118,
119, 132, 133, 140, 142
Partido Social Prosressista. ·114, 323
Partido Social Trabalhista, 114
Partido Socialista, 114
Partido Trabalhista Brasileiro, 40,47-48,
85, 116-120, 122, 124-127,
132133, 142, 323-325, 418-420, 489, 442
Convenção Nacional, 327-328
Diretrizes e bases
Politica extema. 327-328
Posicionamento
Situação sócio-politica. 100
Sucessio presidencial, 92, I IS..
114
Ver também PI'B
Partido Trabalhista Nacional, U 4
Passeata da fome, 127
Paternalismo social
Defesa. 29-30

Distinçio, 38
Plano de Contenção, 178-17 4
Plano de Educação Nacional
Relevância sobre
Lei de Educação Nacional, 456
Plano de Estabilização, 107
Governo 1956-1961
Juscelino Kubitschek, III
Pian() de Metas. 89

uo.

Paz
lmponincia
Sobreviv~cia

das

316, 317,,518 .
Pecuarista
Processo,631,632

~. 315,

'

.

Plano~R~doNo~esk

Governo Juscelino Kubitschek, 82
Plano politico-juridico
Bases financeiras
F~nto, 82
Plano Trienal, 39, 60, 167, 207,222, 255
Poder
Perpetuação, 282
Poder constituinte, 602, 603
Poder Estaral, 45
~Executivo

Ilegalidades, 144, 145, 148, 149, 150,
151, 155
Responsabili~. 112
Poder judiciário, 630
Criação de cargos, 155
Poder Legislativo
Brasilia, 613
Funcionamento, 134, 136
Prerrogativas, 134, 136
Responsabilidades, 112
Poder monetário, 40-41
Controles fiscais, I 08
Podet Nacional, 51
Conceito, 44
Poder Naciuruzl (conferência)/San Tiago
Dantas, 44
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Poder Público
ObÍ-rgatoriedade ·
Ensino; 461
Responsabilidade
Inflação, 128
Poder tributário, 109
Política cambial, 60-62
Politica de crédito, 1959
Banco do Brasil, 98
Política de desenvolvimento econômico,
82, 84, 93, 108
Política de mão estendida, 383, 385
Politica e Direito
Relação, 36
Politica econômica, 48, 62, 92-93
Politica Exterior do Brasil (conferência) San
Tiago Dantas, 54
Politica externa 314-320, 327-329, 332,
334
Brasil, 287, 292, 303, 305, 346-348,
351, 382,387-388,393-395, 898·399,
408, 437
Independente, 48, 51, 53~54
PTB, 327-328
Politica Externll ITIIlepétul.mte/San Tiago
Dantas, 53
Política financeira, 16 7
Reequilibrio, 184
Política fiscal, 62
Politica interna, 314, 315, 334
Politica monetária, 39-43,-61-62
Politica mundial, 315
Pontificia Universidade Católica, Rio de
Janeiro, Faculdade de Direito, 33
População
Crescimento, 426-428
Rural
Assistência, 162-163
Portugal
Colônias, 304
Governo, 290, 297, 304, 306
Relações
Brasil, 287, 305, 307, 312
Posição do PTB diante da sucesslo presidencial, 116-133
Poupança nacional
Crescimento, 87
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Preço
Combate
Alta, 128
Contenção, 42, 128 '
Politica, 161' ; ·
Prejulzo de dtnbio, 200
Presidêncià da República
Candidato
PSO:, 182-133
PTB, 132~ 133
Ueg81idades, 144-148
Intervenção
Autarquias, 146-147
Interferência
Institutos, f46-147
Smiço PúbliCo, 146-148
Limitaçãtr·' ·
Autoridade, 140
Poder hierárquico, 147
Presidente da República do Uruguai
Convite
Visita ao Brasil, 408 ·
Previdência Social ,
Conselhos ·de Administração, 142,
144, 147-148, 158
Taxa'-

Duplicação, 640
Primeiro-MiniittO '<
Inditaçló, 48, 57-60

Prineípiididiritttijrocessualet:ivile/Giuseppe
Chiovenda, 661
Princlpio de autodeterminação, 37 7, 435
Princlpià de Dlo•intervenção, 54, 27 5276, 279,283, 307-303, 340-341, 355,
358, 361; ~71~ 37'6, 435
O Problema da Clrttara de'Vereadores,
599-609
Problemas do Direito PoSitivo/San Tiago
Dantas, 33
Problemas do Extrtnw Oriente (conferência)/San Tiago Dantas, 44
Processo inflacionário, ·113, 128, 130
Processo de industrialização, 76, 92, 104
Processos judiciais
Fazenda'Nacional, 629-634
Procuradoria Geral da PrefeitUra do Distrito Federal
Sugestões ao Substitutivo

Observações de San Tiago Dantas, 586-591
Produto NacionatBruto, 184, 4;26-428
Professor
Ensino médio, 481
Ensino primário, 480
Rodizio
Aumento de matricula. 6Q6
l!!ograma de Direito Civil: auluproferidas na Faculdade de Direito/San
Tiago Dantas, 34
Programa de EstabUização Monetária.
85
.
Programa de Metas
Governo Juscelino Kubitschek, 82,
113
Projeto Agamenon Magalhães, l 06.

Projeto de Código. Cfuil .Brdsikito/Clóvis
Belivacqua. 6S5,. 658
Projeto de Decreto Legislativo
77-A, de 1961, 615-619
Projeto de Lei
Diretrizes e Bases de Educação, 451452, 462-469
n. 0 638/51,,451
n.o 1.828/56, 563, 582
n.o 2.222/57, 451, 465
n. 0 3!l73/fl7, 563-564, 582
n. 0 4.791/58, 685-642
n. 0 622/59, 563-564
n. 0 1.513/60, 580-54.8, 5~5-562, 620
n.o 1.514/60, 578-579
n. 0 1.543/60, 577,578
n.o 1.548/60, 579
n. 0 1.694160, 517-578
n.o 1.857/60, 593
n.o 1.86ll60, 594-595
n. 0 3.175/61, 648-651
n. 0 31/63, 169, 177, 190
n. 0 3.406-D, 98
Projeto de, Resoluçio
79/61, 612-613
Projeto Sérgio Magalhães
Apoio
Partido Trabalhista Brasileiro,
105
Propaganda institucional, 396, 397

Propriedade agrária
Reforma. 82
Propriedade da terra '
Regime, 97
Propriedade rural
Modificação ..
Estrutura. 95
Prosaição Politica, 28.2 ' ,..
PSD, ver Partido Social Democfático

PTB··
Ação politica. 117. 119-120
Classes trabalhadoras
Assistência; 120
Compromissos
Pontos essenciais, 119 ,__ .. .
Convet:ação em }. 0 qe,ptéJ.i~, UI
Lutas sociais, Ü0-121
Posição ideológica. 119. 123
Posição politica. 116-1241 ~ 27, 132133
..

Presiden~e cia.Re~níbliq
Aliança poli tia, '117
PSD
.
Aliança. 11 7
Ver também Partido Trablalhista Brasileiro
PTB/PR, 116

~
A Qyarta República (1945-1964)/Ed~d
Carone, 47
··
'' ·
''·
<zyestão agrária
Distribuição
Terras devoh.ttas, 77 ·
<zyestão social
Soluções, 29
j

'·\

R
A razão (jpmal), São Pa,ulo, 28-29,31,47,

33Ô

.

..

Reatamento de Relações com· a URSS,
38~!86, 388, 403-447
RecessAo econõmica. 169, ·170
Recurso de Mandado de Segurança n. 0
4.320, 641

~·

Recurso ex t/JfcW, 629-654
Recurso extraordinário
n. o 22.950, 640
n.o 54.976, 641
Recurso voluntário, 629-654
Recursos inflacionários
Incentivo
Desigualdade· inter--regional, 80
Rede Ferroviária Federal, 59
Reflexões sobre o E~prego de "Planos"
em Administraçlo e Economia in
REVISfA DEECONOMIA E EsrATISfiCA/San Tiago Dantas, 58
Reforma agrária, 49, 95-94, l6!
Itália, 100
Projeto Nestor Duane, 100
Tributária, 189
Reforma fiscal, 49
Reforma monetária, 49
Reforma social, 50, 49-51, 65
Reforma tributária, 189, 219
Reforma universitária, 64
Reformador
Conceito de, 57-58
Reformas de base, 48-75-115, 117, 124,
152-155, 159, 165
Reformas de base/ San Tiago Dantas 40,
49
Refugiados pollticos, 290
Regime presidencialista, 154-155
Regime socialista russo, 89
Reintegração de Posse
Santa Maria (navio)
Mandado, 291, 295
Reinvestimento, 245, 246
Reinvidicações
Nacionalistas, 119
Operárias, 125, UI
Salariais
PTB, 107

Relações, Brasil-Estados Unidos, 254,
256,240,245,251,259
Cooperação econômica. 400
Relações Brasil-Portugal, 287, 504, 505,
512
Relações diplomáticas ·
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Brasil
Cuba, 580, 585
URSS,585,588, 590
Remessas de lucros
Multinacionais, 242
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