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.PRESIDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

23Q 

BILAC PINTO 

Em fevereiro de 1965, vésperas do seu primeiro 
aniversário, o Movimento político-militar de 31 de 
março de 1964 podia dar por consolidada a sua presen-
ça no cenário nacio~al. Apoiando-se em sua origem 
revolucionária e categÕricamente contrária à situa-
ção reinante no pais antes de 31 de março, o Poder 
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Executivo, nao obstante as resistências e os sinais 
de reaglutinação das fôrças políticas outrora majo-
ritárias mas agora colocadas em posição de minoria, 
buscava, no Legislativo, o lastro parlamentar de que 
necessitava para a continuidade de sua tarefa. A ~
tente cordiale que garantira a eleição, pelo Con-
gresso Nacional, do então General Castelo Branco co-
mo sucessor do Sr. João Goulart na Presidência da Re-
pública, podia revelar-se, no entrechoque natural 
dos debates polfticos, mais efêmera que duradoura. 
Achava-se na Presidência da câmara dos Deputados -0 

Sr. Ranieri Mazzilli, que iria candidatar-se a nova 
1 , 

reeleição. Naquele inicio de 1965, quando se ofere-
cia a oportunidade qas eleições para a Mesa Diretora 
dêste ramo do Poder Legislativo, a movimentação em 

tÔrno de quem, nos quadros da recém-instalada situa-
ção, poderia com êxito enfrentar o polftico paulis-
ta na luta por um dos cargos de maior relêvo da Re-
pÚblica, insistia em que a escolha recafsse num par-
lamentar igualmente ~xperiente, reunindo, além disso, 
em sua fÔlha de serv:iços, um conjunto de qualidades 
que fÔssem desde o equilfbrio político em alcançar 
para a causa o apoio de diferentes correntes 
indispensável condição de revolucionário de 
rfssima hora. 

até 
.. 
a 

primei-

Êsse parlamentar foi o Deputado Bilac Pinto. Exer-
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cendo o mandato de deputado federal pela quarta vez 
consecutiva, atingira, nas fileiras de seu próprio 
partido, a antiga U.D.N., os pontos mais altos. FÔra 
seu presidente e lÍder da Minoria na câmara dos Depu-
tados. Estudioso e mestre da ciência das finanças, 
a sua inegável seriedade e sisudez no trato aa coisa 
pÚblica lhe conquistara entre os seus pares um lugar 
destacado. 

FÔra sem d~vida a sua condição de estudioso dos 
problemas jurídicos que, sem prejuízo de suas tarefas 
de membro saliente do então maior partido oposicio-
nista, o levou a debruçar-se sÔbre os vários aspec-
tos de uma necessária reforma do Legislativo. Sem em-
bargo da independência constitucional existente en-
tre os três Podêres da República, a tradição políti-
ca brasileira consagrara como perfeitamente normal e 
até mesmo.indispensável ao bom andamento da máquina 
administrativa o fato de as presidências das duas Ca-
sas do Legislativo ficarem nas mãos do partido majo-
ritário, por sua vez na linha da orientação do Poder 
Executivo oriundo da Revolução. Os acontecimentos 
de 31 de março de 1964 tendo lançado na oposição o 
que antes era situação, e, ainda mais, persuadindo a 
maioria dos membros do Legislativo a, diante de uma 
situação de fato, apoiarem, em pleito indireto, a can 
didatura do General Castelo Branco à Presidência da 
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República, precipitaram o desfecho do processo de 
descaracterização dos partidos políticos existentes, 
disso resultando a formação de duas fôrças mais in-
dividualizadas: as fôrças de apoio político e parla-
mentar ao govêrno e as outras, as que lhe eram con-
trárias. 

Atuando, como veremos mais adiante, na primeira 
fila dos que batalharam ideolÕgica e politicamente 
pelo afastamento da situação anterior, poucos como o 
Deputado Bilac Pinto poderiam, na verdade, empolgar 
á maioria da câmara dos Deputados ao ponto de con-
vencê-la a desmontar, o esquema já tradicionalmente 
armado de reconduzir à Presidência desta Casa do Con-
gresso o Deputado Rapieri Mazzilli, que decidira con--correr uma vez mais liº cargo, nao obstante as difi-
culdades de natureza política que se prenunciavam e 
vieram a conf irmar-s~! mais tarde para a sua candida-
tura. 

A bem da verdade, pode-se afirmar que se empeci-
lhos havia no caminhq da recondução de Ranieri Ma~

silli, também obstác~los iria encontrar Bilac Pinto 
em seu percurso. Mas para quem, cano o antigo Presi-
dente da U.D.U., travara lutas árduas, as barreiras 
existiam para ser vencidas. A grande batalha feriu-se 
na tarde de 24 de fevereiro de 1965, num plenário con 
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gestionado da Câmara dos Deputados, pois dos 409 re-
presentantes nada menos de 393 responderam à chamada. 
Um verdadeiro recorde de comparecimento. Tratava-se 
da 2a. sessão preparatória da 3a. Sessãó Legislativa 
Ordinária da Sa. Legislatura, destinada a eleger a 
nova Mesa da Câmara dos Deputados. 

Presidindo à sessão achava-se o Deputado Af fonso 
Celso, da antiga representação petebista fluminense. 
Depois de reiterar o objetivo da sessão, leu para um 
plenário atento as normas do processo de votaçao se-
creta, calcadas no Regimento Interno. Resolvidas que_! 
tÕes de ordem levantadas pelos Deputados Nelson Car-
neiro, Carneiro de Loyola e Dnar Mendes, teve inicio 
a votaçao. Todos quantos, naquela tarde, deputados 
ou jornalistas, participavam ou acanpanhavam o pro-
cesso de eleição da Mesa da Câmara dos Deputados, e, 
especialmente, do seu Presidente, puderam testemu-
nhar -e as questoes de ordem surgidas sobretudo na -fase da apuraçao o atestam -- que um certo nervosis-
mo caracterizava os trabalhos. Os observadores po-
líticos antecipavam acertadamente a vitória do can-
didato Bilac Pinto sÔbre o até então Presidente Ra-
nieri Mazzilli. Mas acentuavam que, tanto quanto po-
diam prever, essa vitória diflcilmente seria por mar-
gem elevada. Ora, pÔSto como estava o confronto Bi-
lac-Mazzilli, isto é, segundo certos analistas do mo-
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mento politico brasileiro, em têrmos de apoio cate-
górico aos ideais e processos políticos e administra 
tivos instaurados no Pais a partir de 31 de março de 
1964 (vitória de Bilac Pinto) ou, segundo outros, os 
da oposição, como afirmação de independência do Po-
der Legislativo em face de um Executivo revigorado 
pelos acontecimentos daquela mesma data (vitória de -Mazzilli), tal margem de superação nao era de molde 
a tranquilizar nem um lado nem o outro. Dai o nervo-
sismo, a eletricidade que se sentia no ar, a intensa 
movimentação de lideres e liderados, as conversaçoes 
e entendimentos pràticámente até o ~ltimo instante -antes da votaçao. E como corroborando a apreensao 
dos dois lados, ali estava o já igualmente me~ciona
do inédito compar~cimento de 393 deputados, numa Ca-
sa composta de 409 representantes. Detalhe curioso,. 
os dois homens qu~ mais tranquilos pareciam estar na 
quele plenário re~leto eram exatamente os dois con-
tendores: Ranieri Mazzilli palestrava comedidamente 
sentado em sua poltrona com dois colegas, enquanto 
Bilac Pinto, mesmo quando andava, não alterava o rit 
mo de seus passos, e quem com êle falasse, desconhe-
cendo-o, jamais s~ria capaz de adivinhar que· diante 
de si tinha um político a poucos instantes de atin-

~ 

gir o ponto mais ~lto de sua carreira, ao menos ate 
aquela data. 
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Finalmente, concluida a apuração, o Sr. Affonso 

Celso anunciou o seguinte resultado: Bilac Pinto, 200 
votos; Ranieri Mazzilli, 167; Gustavo Capanema, 2; 
Raul Pilla, l; OvÍdio de Abreu, l; em branco, 19; 
nulos, 3. Proclamada a sua eleição, o Sr. Bilac Pin-
to assume a Presidência, e faz breve discurso. De-
pois de agradecer a votação recebida, traduzindo-a 
como um gesto de benevolência mas também atribuindo-
lhe "o sentido de uma conclamação para a luta pelo 
regime democrático", ressalta haver aceito a luta 
como afirmação da vitalidade da democracia, mas uma 
vez terminada a batalha, sente-se no dever de invo-
car _a concórdia em benefício da Rep~blica. E em se-
gÚida: 

" _. -A concordia republicana pressupoe o livre embate 
das opiniões e tendências sem excluir a firmeza das 
decisões. A Revolução de março em que as Fôrças Ar-
madas e o povo se uniram para preservar e renovar as 
instituições tem objetivos nítidos, entre os quais 
avulta o de conciliar o principio da liberdade e da 
dignidade da pessoa humana com o da respeitabilidade 
e da eficiência do govêrno". 

Para concluir: 
"Dêsse modo contribuiremos, nesta Casa, para a 

plena expansão e aprimoramento da estrutura. democrá-
tica, que deve ser a aspiração de todos. Para a con-

B.Bibl.C.D. (Brasília) 16(1): 11-32, jan./abr. 1967 



- 18 -
secução de tao alto objetivo, não medirei esforç~s •. 
É êsse o meu compromisso, que há de ser cumprido com 
a imprescindivel ajuda, em tÔdas as horas, dos meus 
colegas. Assim Deus o permita". 

Olavo Bilac Pereira Pinto nasceu em 8 de feverei-
ro de 1908, em Santa Rita do Sapucai, Estado de Mi-
nas Gerais. Filho de João Pereira Pinto e Laura Pe-
reira Pinto, estudou os preparatórios no Instituto 
Moderno de Educação e Ensino, de Belo Horizonte, gra-
duando-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Facul-
dade de Direito da Universidade de Minas Gerais, em 
1929. Ainda estudante universitário, atuou no Dire-
tório Acadêmico de sua Faculdade. 

l 

Casado com a Sra. Maria do Carmo Moreira Pinto, 
tem três filhos: Francisco (atualmente Deputado .. 

a 

Assembléia Legislativa e Secretário de Administração 
de Minas Gerais), Regina e Beatriz. 

Em 1930 filia·-se à Aliança Liberal, iniciando as 
suas atividades políticas. Quatro anos mais tarde 
já é deputado à Assembléia Constituinte e em seguida 
à Assembléia Legislativa de seu Estado. Com o adven-
to do Estado Novo transfere-se para o Rio de Janeiro, 
ai dedicando-se à advocacia, ao magistério e às ati-
vidades editoria+s à frente da Revista forense, que 
iria transformar de uma revista de expressão esta-
dual mineira em um Órgão de importância nacional. 
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Em 1943 as vitórias dos Exércitos Aliados na Eu-
ropa dão alento às aspirações de renovação democrâ·"° 
tica latentes nos meios polfticos do Pais não com-
prometidos can o Catete. Surge o Manifesto dos Mi-
neiros e nêle apõe sua assinatura o político Bila e 

Pinto. Mas o processo de redemocratização não se: 
faz de um salto. Enquanto trabalha e espera pelos 
resultados. o antigo Constituinte e membro da Assem-· 
bléia Legislativa mineira submete-se a concurso e 

, 
P. 

aprovado para a cátedra de Ciência d:u; Finanças da U 

niversidade de Minas Gerais (1943). Não apenas ap~~ 
vado: mas aprovado em lQ lugar. Entretanto, acha-se 
em vigor a Carta de 1937. E nos tênnos de seu 'lI't. 

177 Bilac Pinto é aposentado com os vencimentos de 
dezessete mil-réis por mês, como "puní.ção" por ter 

assinado o Manifesto dos Mineiros que tanto influiu 
nos acontecimentos poli ticos subsequentes. Aproxima·-
-se o ano de 1945. Não há mais dúvida de que Hi.tler 
e Mussolini não dominarão o mundo. José Américo de 
Almeida dá a sua famosa entrevista ao Correio da Ma-· - -
nhã, do Rio de Janeiro. A censura é abolida. Surge, 
impetuosa e memorável, a Campanha do Brigadeiro, 
1945, para a Presidência da República, em seguida 

em 
.... 
a 

queda de Vargas. Bilac Pinto, agora filiado à União 
·Democrática Nacional,engaja-se na Campanha. 

Em 1950 concorre a nova eleição, desta vez para o 
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Palácio Tiradentes. Seguem-se reeleições para a 3a. 
Legislatura (1955-1959), para a 4a. (1959-1963) e pa-
ra a 5a. (1963-1967). 

Na Câmara dos Deputados os seus conhecimentos de 
catedrático de Ciência das Finanças levam o seu par-
tido, a U.D.N., a indicá-lo como membro efetivo de 
duas das mais importantes Comissões pennanentes des-
ta Casa do Congresso Nacional: a Comissão de Orçamen-
to e a de Fiscalização Financeira. 

Em fins de outubro de 1962 ocorre o trágico desa-
parecimento, ntnn desastre de aviação, do lÍder Mene-
zes CÔrtes. Bilac Pinto assume a liderança da U.D.N. 
na câmara dos Deputados, ém substituição ao seu sau-
doso companheiro. Logo no ano seguinte é eleito Pre-
sidente de sua a~remiação para o biênio 1963-1965. 

Já investido qessa condição de Chefe de seu parti-
do e na de lÍder da Oposição na câmarà dos Deputados .. 
e que o Sr. Bilac Pinto pronuncia, no dia 25 de ju-
nho de 1963, o discurso em que, analisando a situa-
ção politica nacional, destaca três pontos princi-
pais do que chamou a crise brasileira: a) a crise de 
autoridade; b) a crise de moralidade; c) a crise ad-
ministrativa. É possível localizar nesse pronuncia-
mento do político mineiro o embrião da tese da "Guer-
ra revolucionária" que iria sustentar em sucessivas 
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intervenções, ao longo de discursos como os que da 
tribuna desta Casa pronunciou nos dias 23 de janeiro, 
26 e 27 ~e f'evereiro de 1964, entre outros. Sabe-se 
hoje a importância dêsses discursos-denúncias na e-
closão do Movimento de 31.de março de 1964. Foi tal 
o conceito que tiveram entre os chefes militares que 

·orientaram aquêle Movimento que o Comando Supremo da 
Revolução de 31 de março incluiu as denúncias do Sr. 
·ailac Pinto entre os seus documentos básicos. 

Na sessão de 30 de janeiro de 1963, por ocasião 
do encerramento da 4a. Sessão Legislativa da 4a. Le-
gislatura, já o Deputado Bilac Pinto, falando como 
lfder da U.D.N., colocava entre as tarefas imediatas 
à espera do Legislativo a sua própria reforma, uma 
vez que êsse Poder da República, tal como existia, nãc 
se diferenciava muito do que f Ôra estruturado na Cons-
tituição de 1891. Mostrava que as profundas modifi-
cações ocorridas na estrutura do Poder Executivo nao 
foram acompanhadas de atteraçÕes correspondentes nas 
técnicas de ação e de contrÔle do Congresso. O re-
sultado era a chamada crise do Congresso, não só do 
Congresso brasileiro mas dos.de todo o mundo. Legis-
ladores norte-americanos vinham dando ao fenÔmeno, 
também presente nos Estados Unidos, particular aten-
çao. Havia portanto um esfôrço, ali como em outros 
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países, no sentido de adaptar as estruturas do Legis-
lativo às no,,as e complexas tarefas a que era chamado 
a àesempenhar. Entre nós era também urgente que se 
fizesse êsse esfôrço para estudar a função do Legisl~ 
tivo na atualidade. 

A ascensão de Bilac Pinto à Presidência da câmara 
dos Deputados proporcionava ao político mineiro uma 
excelente oportunidade para dinamizar aquêle estudo. .. -Cumpria reformular o conceito ate entao vigente do P.2, 
der Legislativo, dando-lhe as dimensões que o momento 
reclamava. Entre as providências que estimulou e pre!. 

-blemas que afligiam e nao poucas vezes 
o Congresso Nacional destaca-se o Seminário sÔbre a 
Refonna do Poder Legislativo realizado na Universida-
de de Brasília entre 18 de agÔsto a 24 de setembro de 

1965. Paralel~ente, e na mesma época, por direta e 
conseqilente inspiração das providências tomadas pelo 
Presidente Bilac. Pinto, ficou assentado que as Mesas 
da câmara dos Deputados e do Senado Federal cuidariam, 
como de fato ocorreu, da formação de um grupo de tra-
balho destinado a elaborar estudos a respeito da maté-
ria. Dêsses debates haveriam de surgir as modifica-
ções ou adaptaç(;es regimentais necessárias ao melhor 
funcionamento dei Congresso Nacional. 

Ao preconizal: a reforma do Legislativo' desejou o 

B.Bibl.C.D. (Brél!sflia) 16(1): 11-32, jan./abr. 1967 



- 23 -

Sr. Bilac Pinto dar-lhe efici~ncia e prest:Ígio. Tra-
tando-se de um processo demorado, e que sabia haver 
tão-só desencadeado, insistia - como insistiu no seu 
discurso de despedida como Presidente da câmara, na 
sessão de 19 de fevereiro de 1966 - em que tivesse 
prosseguimento, "para que possamos ver atualizadas as 
técnicas de trabalho do corpo legislativo; aperfei-

çoadas suas relações com o Poder Executivo e melho-
radas as condições de contacto permanente dos parla-
mentares com seus eleitores". Nesse mesmo discurso 
chamou a atenção para o fato de encontrar-se o Bra-
sil, devido às transformações p.or que passava, em 
condições excepcionais para realizar uma corajosa 
reorganização política, econÔmica, social e adminis-
trativa, em tênnos científicos e de prospectiva. Mas 
prospectiva em função do homem, compreendendo o es-
tudo das causas técnicas, científicas, econÔmicas e 
sociais que aceleram a evolução do mundo atual, e a-
inda a previsão das situaç.Ões que podem decorrer das 
influências conjugadas de tais fatÔres. O Legislat! 
vo, e dentro dêle a Câmara doe Deputados, poderia dar 
importante contribuição para a solução de nossos pr.Q_ 
blemas de naturezs institucional, econÔmica e social. 

Empossando-se na Presidência da Câmara dos Deputa-
dos, naquela tarde de fevereiro de 1965, inaugurava 
o Sr. Bilac Pinto um estilo muito pessoal que pode 
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ser caracterizado corno severidade em lidar com a.co!_ 
sa pÚblica. No plano administrativo e interno essa 
austeridade traduziu-se na proposta que fêz (e foi 
aceita) de um CÓdigo de Ética à Associação dos Serv! 
dores da Câmara dos Deputados. Legislativamente lem-
bre-se, para citarmos apenas um episódio, a sua ina-
balável f inneza ao presidir os debates da futura Lei 
nQ 4 738, de 15 de julho de 1965, que estabeleceu no 
vos casos de inelegibilidades, com base no art. 2Q 
da Emenda Constitucional nQ 14 (Constituição de 1946). 

Durante o Govêrno Magalhães Pinto, o Sr. Bil·ac 
Pinto exerceu o cargo de Secretário das Finanças de 

1 
Minas Gerais, em 1961. 

É ainda profespor catedrático de Direito Adminis-
trativo da Fnculd~de de Direito da Universidade Fe-
deral do Rio de J~neiro. 

Tendo-se especializado em Direito Fiscal, Bilac 
Pinto escreveu os seguintes trabalhos, entre outros: 
Contribuição de melhoria, Recurso de revista (comen-
tários à Lei 319, de 25 de novembro de 1936, que re-
gula os recursos das decisões finais das·CÔrtes de 
Apelação e de. sua~ câmaras - em colaboração com Lú-
cio Bittencourt), Ministério público, instituição de 
carreira do ministério público em Minas Gerais (in-
constitucionalidade do art. 84 da Constituição de Mi-
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nas Gerais), Aspectos da reforma processual brasilei-
~. Regulamentação efetiva dos servicos de utilidade 
p~blica, Estudos de direito p~blico, Q declÍnio das 

sociedades de economia mista ~ .Q. advento das moder-
nas emprêsas p~blicas, Leis administrativas do nra-
sil (em colaboração com Floriano Aguiar Dias). Os 
seus discursos, conferências e entrevistas à impren-- " ... " sa em torno do processo da guerra revolucionaria f .Q. 

ram reunidos em livro sob o titulo Gue~ revolucio-
nária em 1964. 

Em dezembro de 1951 o Poder Executivo enviou ao 
Congresso Nacional a Mensagem n9 469, encaminhando o 
projeto de lei destinado a criar a Petrobrás. A atua-
ção do Deputado Bilac Pinto durante a tramitação dês-
se projeto (que recebeu os ns. 1 516 e 1 517) foi das 
mais significativas. Assinale-se como ponto alto de 
sua participação nos debates e no aperfeiçoamento do 
projeto governamental a emenda substitutiva que, em 4 
de junho de 1952, juntamente com outros deputarlos, o-
fereceu àquela proposição. F.oi graças a êsse substi-
tutivo que se incorporou ao texto da futura lei ·o 

dispositivo relativo ao monopólio, por parte da União, 
da pesquisa e da lavra d~s jazidas petrolíferas bra-
sileiras, preocupação de que não cuidara a mensagem 
presidencial. 
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Também de autoria do antigo representante udenis-
ta na câmara dos Deputados foi a Lei nQ 3 502, de 21 
de dezembro de 1958, mais conhecida como Lei Bilac 
Pinto. Dispõe êsse diploma legal, como se sabe, a 
respeito do perdimento e sequestro de bens do servi-
dor pÚblico que se tenha locupletado da função me-
diante enriquecimento il{cito. Essa lei teve, entre 
outros, o mérito de sistematizar uma série de prece_! 
tos, como ampliação de seu entendimento, sobretudo 
quanto à caracterização do ilf tico pe'nal e à aplica-
ção das sançoes. Parcialmente vetado pelo então Pre 
sidente Juscelino Kubitschek, restabeleceu o Congre~ 

so Nacional o nrojeto nos exatos termos em que o ela 

borara o seu a~tor. 

Nomeado pelq Presidente Castelo Branco Embaixador 
do Brasil juntq ao Govêrno da República Francesa, 
pÔsto em que se encontra atualmente, o Sr. Bilac Pin 
to, nos têrmos do Regimento Interno da câmara dos 
Deputados, ren4nciou o mandato parlamentar a partir 
de 2 de maio de 1966. Êsse mandato terminaria com a 
5a. Legislatur~, a 31 de janeiro 'de 1967. 
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Nota 

Encontrando-se o Embaixador Bilac Pinto ausente do 
Pais, não nos foi possível entrevistá-lo para esta bio 
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a colaboração do~ Srs. Vice-Presidente da Rep~blica 
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