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PRESIDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

249 

ADAUCTO CARDOSO 

... Na vespera do Natal de 1904, nascia um menino, em 
Curvelo, cidade central do Estado de Minas Gerais. 

Seu pai -- Joaquim LÚcio Cardoso, fluminense de 
Valença, homem cuja vida, por seu estilo e realiza-
ções, faz lembrar os bandeirantes dos séculos XVII e 
XVIII: Pirapora, plantada à margem do São Francisco, 
é um de seus inu1neráveis feitos. 

Sua mãe - i1aria í~enceslina Cardoso, oriunda de 
Abaeté, no Oeste do Estado, e da Quinta do Sumidouro, 
também em Minas, foi pessoa a quem, por suas virtu-
des, convém tudo o que se lê nas Escrituras a respe_! 

to da "mulher forte". 

Batizada, a criança recebeu o nome de Adaucto, o 
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do mártir do 39 século, companheiro de são Félix, c,g_ 
mo que para levar, com o mistério do apelativo, o 
mistério de um destino: "adauctu", isto é, ajuntado, 
reunido, ao grupo ou companhia dos eleitos, dos pre-
feridos de Deus. 

Na mesma Curvelo e em Belo Horizonte efetivou os 
estudos primários e os de humanidades. Essas foram 
feitas com o ardente empenho que mais tarde poria em 
tÔdas as causas que abraçasse; por isso, apesar das 
dificuldades defrontadas e vencidas, oonseguiu con-
quistar uma sólida cultura básica, a qual, até hoje, 
permite ~ cousa desconhecida dos que não lhe fre-
qUentam a intimidade - que fale com igual desembar.!_ 
ço sÔbre um verso de Horácio, uma reação química ou 
uma fórmula algébrica. 

Em 1923, transferiu-s~ com a f amÍlia para o Rio 
de Janeiro, onde se dip~omou, no ano de 1927, em 
Ciências Jurídicas e Soci~is, pela Faculdade Nacio-

nal de Direito. 

· Membro de família de reduzidos recursos, associou 
aos estudos o trabalho, fonte de meios necessários 

~ -ao custeio do curso e a manutençao dos familiares: 
primeiro, como auxiliar da estiva; depois, sucessiva 
mente, como repórter do jornal ! Notícia, funcioná-
rio do Lloyd Brasileiro, corretor de seguros, pr.Q_ 
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motor-adjunto da Justiça tlo Distrito Federal, advo-
gado marítimo e consultor jurídico do Ministério da 
Viaç.ão. 

Aqui, começa a configurar-se, na plenitude, o ho-
mem que, no Último quarto de século, tão largo e bri 
lhante papel desempenhou na vida brasileira. 

Advogado - Foi no mais amplo sentido do vocábulo, 
no que êle contém de mais profundo e alto. Causas 
particulares e pÚblicas ~ naquelas, mostrou-se, se!!!_ 
pre, exímio conselheiro, compreensivo e prudente, e 

denodado campeador, até os limites da disposição he-
róica ao sacrifício pessoal na defesa dos direitos 
<los que a êle se confiavam; nestas, extremava-se em 
afrontar os poderosos, a fim de os fazer curvar dian 

te da justiça e da lei. Ilustra isso, entre tantos 
exemplos, a campanha que, em 1942, promoveu para o 

fechamento dos cassinos, no Rio de Janeiro, nos quais, 
desprezando a lei vigorante, praticava-se,. aberta e 
despudoradamente, o jÔgo. Foi então que, num gesto 

exemplar, renunciou ao cargo de consultor jurídico 
do i1inistério da Viação, como protesto~ carregado de 

sacrifÍcio, contra o ato governamental que reformou 
a Lei de Contravenções Penais, tornando lÍcito o que 
nao o era, permitindo, assim, a difusão, sem contrô-
le, do j Ôgo, vício e .flagelo de inumeráveis lares. 
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O renome que adquiriu f êz que seus colegas o ele-
gessem duas vêzes para o Conselho local e, depois, 
para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados. 

Seu modêlo, talvez inconsciente, foi sempre a fi-
gura de Rui Barbosa, o advogado que socorria a quan-
tos sofressem opressão, jamais silenciando, 
omitindo, quando a palavra se devesse opor à 
tência ou ao crime. 

ou se 

prepo-

Político - Foi esta face de sua vida verdadeira 
decorrência da vocação de advogado integral. Com e-
feito, que é o político se não aquêle que é chamado 

para a defesa, não mais d~ particular, do individual, 
mas do comunitário, do coletivo, do social? Da defe 
sa das liberdades p~blicas, da efetivação da ordem, 
pelo convívio solidário, do reino da paz? 

Assim, pôs o melhor de seu talento e de sua indô-
mita energia a serviço do ideal de combater os males 
resultantes de haver o ho1nem renegado a Fonte da Vi-
da e instaurado um estilo de existência que tanto 
lembra a idade do duro fe~ro, descrita por OvÍdio: 

" ••• Fugere pudor, verµmque, fidesque; 
ln quorum subiere locUI)l fraudesque, dolique, 
In1;1idiaeque, et vis, eç amor sceleratus habendi". 

Fugiram da terra o pudor, a verdade e a boa fé, e 
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em seu lugar apareceram a astúcia, a fraude, a tra.! 
ção, a violência e a celerada ambição de adquirir. 

Forrado de ideais cristãos e democráticos, jamais 
ambicionou o poder pelo poder. Teve-o, sempre, tão-
-só como instrumento da efetivação do bem comum, co~ 

mo um meio de o instaurar pela progressiva superação 
dos desvios e males arrolados nos versos do poeta la 

tino. 

Longa, áspera, sofrida foi sua luta a prol do id~ 

ário que adotava. Iniciou-a, combatendo a ditadura 
de Vargas. Signatário do Manifesto dos Mineiros, de 

1943, e participante da ação que precedeu à queda do 
Estado NÔvo, em 1944 é preso e punido com a perda do 
cargo de advogado do Lloyd ~rasileiro. Recrudesce, 
no entanto, sua atividade na oposição, e em 1946, 
com a restauração do regime democrático, elege-se v~ 

reador no antigo Distrito Federal, sendo seu exercí-
cio de pouca duração, pois, em sinal de protesto, r~ 

nuncia, tão logo foi cassada, na nova Lei Orgânica 
do Rio de Janeiro, a capacidade de apreciar a Câmara 

local os vetos do Prefeito, restrição que era, e gr!'!_ 
ve, à autonomia do legislativo da Cidade. 

Em 1954, é eleito deputado federal. Membro da Co-

missão de Constituição e Justiça, foi sempre figura 
exponencial nas fileiras da oposição, tendo exercido 

B.Bibl.C.D. (Brasília) 16(2):327-368, maio/ago. 1967 



- 332 -

a liderança da bancada udenista. 

Reelegeu-se em 1958, 1962 e 1966. 

Após a vitória do movimento de março de 1964, eh~ 
fiou, com imparcialidade, sabedoria e sem facciosis-
mo, o chamado Bloco Parlamentar Revolucionário. 

Em 1966, é escolhido Presidente da cámara dos De-

putados. Nesse pÔsto, revelou notáveis qualidades de 
administrador e imprimiu'rara disciplina à vida par-
lamentar, querido, acatado e prestigiado por 
correligionários e adversários polfticos, 

seus 

Foi então que viveu s~u maior momento de parlame.!! 
tar, revelador de grandei,~a moral e de inflexível di~ 
posição de defender a Casa que presidia: a recusa de 

acatar ás cassaçoes de mandatos de cinco deputados, 
decretadas pelo Poder Ex~cutivo, dando causa à crise 
política de outubro e novembro, a qual culminou com 
a decretação do recesso qo Congresso Nacional. 

Finnado pelo Presidente da República, em carta ao 
Senador Daniel Krieger, o compromisso de não cassar 
mais nenhum mandato de congressista, renunciou á pr~ 
sidência da câmara. O não do bravo lidador, encane-
cido em tantas peÍejas, conquistara inestimável vitÓ 
ria -- mais do que estanc~r a prática do arbítrio 
pessoal, ainda que fundado na lei então vigente, le-
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sivo à independência e à majestade do Poder desarma-
do, propiciar à Nação o conhecimento de um gesto de 
alta significação ~tica, ~ual seja o de que a fôrça, 
que materialmente tudo podia, era sensf vel às ponde-
rações da razão e a elas se curvava, porque encarna~ 
da, a fôrça, em homens que podiam cometer erros, mas 
incapazes de tresloucada violência, urna vez que se 
haviam engajado numa revolução que pretendia, justa-
mente, salvar o pafs da subversão dos valÔres 
caros à alma brasileira. 

mais 

Tremenda lição foi esta para os medfocres, os pu-
silânimes, os acomodados, os que temem o risco. 

Quem conhecer a alma de Adaucto Cardoso, em sua 
mais Íntima intimidade, sabe, e pode proclamar, que 

aqui, como no mais, não buscou êle a glória, o apla.!! 
so de seus pa~es ou a popularidade. Tudo fêz em ob~ 
<liência ao mandamento que determina o cumprimento, à 
risca, do dever e ainda porque, seguindo a Pascal, 
mais do que a vitória, o atraia a luta em favor de 
uma idéia. Isso, não por ser partidário da ação pe-

la ação, de um irracional ativismo, mas por estar 
certo de que o mérito, o valor moral do agir está no 
esfôrço feito, que depende de nós, e nao nos resulta 

dos, que podem depender dos outros e das circunstân-
cias. 
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Magistrado - Por meio de carta publicada na im-
prensa, cm janeiro dêste ano, convidou-o o Presiden-
te da República para exercer o cargo de ministro do 
Supremo Tribunal Fede:Lal, por atender o biografado 
aos requisitos constitucionais de ilibada reputaçao 
e notável saber jurídico. 

Nomeado em fevereiro, assumiu em lQ de março, de-
pois de renunciar ao mandato de deputado federal~ 

Impossivel examinar, significativamente, a atua-
ção do juiz, tão curta é, ainda, esta nova fase de 
sua vida. 

Mas se.há um saber, ou' conhecer, pelo visto, há 
também um pelo pré-visto. Menos seguro, no plano da 
conduta humana, mas nem pc;>r isso inaceitável ou des-
prezível. 

A personalidade e o seµ mundo de valÔres fornecem 
elementos para fixar linh?s tendenciais e compor, 
previamente, a configuraç~o geral de uma ação futura. 

Tudo indica que Adauctp Cardoso, grande advogado 
e grande político, há de ~er, igualmente, grande ma-
gistrado. 

A dupla escola ~ a da advocacia militante e a do 
trato da cousa pública deu-lhe um conhecimento vi 
venciado e lhe apurou a sensibilidade de maneira tal 
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que o julgar, para êle, estará permanentemente embe-
bido da idéia, quase necessitante, de "dar .2~.2. 
,._ 111 -ln ,..ti O i "" b i f !:.!:!.J.Q ~ • ra, sso e ser om ju z, e iciente juiz, 
sábio juiz, justo juiz. 

Alé~ disso, habita-lhe o coração a idéia, certa e 
fecunda, de que o dever da distribuição da justiça, 
de que o dever da efetivação dela, promana não ape-
nas da norma escrita da lei, tantas vêzes fria, quan. 
do não morta, mas ainda, e sobretudo, de um impera-
tivo mais alto, de uma regra não criada pelos homens, 
pois que seu autor é o próprio Deus. 

No diálogo de Antfgona com Creonte, o gênio de s.Q. 
focles, de forma inigualável, ensina esta verdade, 
antecipando a visão cristã do Direito: 

"Creonte - ••• Conheces o decreto que baixei? 
"Andgona - Como não haveria de conhecê-lo? Êle 

é pÚblico. 
"Creonte - E tu ousas desrespeitar as minhas leis? 
"AntÍgona - Sim, pois não foi Zeus que as promul_ 

gou, e a Justiça, que tem assento ao lado dos deuses, 
não determinou tal cousa, a nós humanos. Não aceito 
que teus decretos tenham tanto poder, que permitam a 
um mortal violar as leis divinas; leis não escritas, 
estas, mas infalíveis. Não é de hoje, nem foi de on-
tem, mas desde sempre que elas vigoraram, e ninguém 
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as viu nascer". 

Homem - Suporte e causa do advogado Adaucto Card.Q. 
so, do político Adaucto Cardoso, do ministro Adaucto 

Cardoso é o homem Adaucto Cardoso. 

Se grande o advogado, o político e o magistrado, 
é porque. grande é o homem de que as três designações 
configuram, apenas, aspetos parciais de uma totalid!!_ 
de que é a pessoa. Suas características, suas quali-
dades encontram-se discriminadas ao longo destas pá-
ginas. 

A síntese, que é a pessoa, que é o homem, compor-
ta, no entanto, uma ind~gação: de onde provêm as no-
tas marcantes da excels4 imagem apresentada? 

Do ponto de vista puramente natural, 
.. 

a resposta e 
a que segue. No choque havido entre os dois entes 

que moram em nosso interior ~ o Sancho, a segredar, 
sempre e sempre, que um só bem existe: o imediatis- . 
mo, o aqui e agora, as couves que se comem e a ilha 

da Baratária que se desfruta; e o Quixote, isto é, 
a desambição, a luta pefo ideal, ainda que distante, 

ainda que fonte de desconfÔrto e sofrimento, exerci-
tada em benefício dos outros, das liberdades, da ju.§_ 
tiça, da Pátria ~ no choque, venceu o Último, o Ca-
valeiro Manchego que de si dizia, por bem se conhe-
cer: "poderão os encantadores tirar-me o sucesso ou 
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a ventura, impossfvel será que me arrebatem o esfôr-

ço e o ânimo". 

A cosmovisão cristã dirá, com outras palavras, 
que a vitória de Adaucto Cardoso é fruto de seu vi-
ver agÔnico, no sentido de Unamuno, isto é, da luta 
constante da vontade amparada pela Graça, que ergue 
e eleva, e o apetite instintivo que mediocriza e 
prende à terra. 

Considerando o homem Adaucto LÚcio Cardoso, ente.!!_ 
de-se o sentido dos versos de Goethe, no primeiro 
Fausto: "Cinzenta, querido amigo, é tÔda teoria, mas 
verde é a árvore dourada da vida", 

BRITTO VELHO 

CRONOLOGIA 

1904 - Nasêe em Curvelo, Estado de Minas Gerais, fi-
lho de Joaquim LÚcio Cardoso e Maria Wencesl.!. 
na Cardoso. 

1914 - Transfere-se com a f amÍlia de Curvelo para B~ 
lo Horizonte. 

- Ingressa no Lloyd Brasileiro como conferente 
de carga. 

1927 - Diploma-se em Ciências Jurídicas e Sociais p~ 
la Faculdade Nacional de Direito (Rio de Ja-
neiro). 
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1933 - Casa-se com a Srta. Helena Paladini. 
1942 - Como advogado, empenha-se em séria campanha 

visando ao fechamento dos cassinos do Rio de 
Janeiro. 

- Em sinal de protesto contra o ato do Govêrno 
que reformulou a Lei de Contravenções Penais, 
renuncia ao cargo de Consultor Jurídico do Mi 
nistério da Viação. 

1943 - Assina o Manifesto dos Mineiros. 
? - Eleito para o Conselho local (Rio de Janeiro) 

da Ordem dos Advogados do Brasil. 
1944 - Em companhia de VirgÍlio de Melo Franco, Ra-

fael Correia de Oliveira, Dgrio de Almeida Ma 
gal~ães e A~stre~ésilo ~e Ataid; é prêso pelã 
policia política do Governo Getulio Vargas. 

- Por conveniência do regime, é aposentado no 
cargo efetivo de Consultor Jurídico do Lloyd 
Brasileiro, com ps proventos mensais de 190 
mil-réis. 

? - Eleito para o Copselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Bra,sil. 

1946 - Elege-se Vereador pelo antigo Distrito Fede-
ral. 

1947 - Renuncia ao mandato de Vereador pelo antigo 
Distrito Federal por haver o Senado Federal 
retirado à câmara dos Vereadores o poder de 
julgar os vetos do Prefeito. 

- Volta à sua banca de advogado no Rio de Ja-
neiro. 

1950 - Candidata-se a Senador pelo antigo Distrito 
Federal. 

1954 - É eleito Deputaqo Federal pelo antigo Distrj 
to Federal. 
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1958 - É reeleito para a câmara dos Deputados pelo 
antigo Distrito Federal. 

1959 - Viagem à Polônia. 
1962 - Eleito pela terceira vez consecutiva Deputado 

Federal pela antiga U.D.N. do Estado da Guan,!! 
bara, com 18 625 votos. 

- Viaja ao Iraque. 
1963 - Líder da U.D.N. na câmara dos Deputados. 

- Em novembro, estabelece contacto político com 
o então General Humberto de Alencar Castelo 
Branco, tendo em vista a situação em que se 
encontra o País sob o Govêrno João Goulart. 

1964 - É escolhido Presidente do Bloco Parlamentar 
Revolucionário da Câmara dos Deputados, pÔsto 
em que permanece até 1965. 

1966 - Em 2 de março é eleito Presidente da câmara 
dos Deputados, com 205 votos em 246 cédulas. 

- Elege-se pela 4a. vez, em 15 de novembro, 
Deputado Federal pelo Estado da Guanabara. 

- Renuncia à Presidência da câmara dos Depu-
tados, expondo os motivos de sua decisão (29 
de novembro). 

1967 - Em carta publicada na imprensa, o Presidente 
Castelo Branco convida-o, em janeiro, para 
exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal. 

- É nomeado em fevereiro Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 

- Assume o cargo de Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal em 19 de março. 
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de produtos necessarios ao consumo 
FAP. ACD 1956 XLVI: 684-688. 

ACD 1956 

distribuição 
do povo - CO-

10.12.1956 - Importação de automóveis para Deputados 
e Ministros do Supremo Tribunal Federal. ~ 1956 
XLVII: 119-120. 

12.04.1957 - Necrológio do Professor Luis Frederico 
Sauerbronn. DCN 13.04.1957, p. 2 193. 

18.07.1957 - Solicita CPI para apurar extensão e na-
tureza de atos praticados contra o Deputado TenÓ-
rio Cavalcanti que teve sua residência invadida 
por fôrças do exército. :ACD 1957 XVII: 295-296. 

22.07.1957 - Solicita da Mesa providências no sentido 
de se respeitarem as imunidades parlamentares em 
todo o território nacional. ACD 1957 XVII: 419-
420 •. 

25.07.1957 - Artigo do Frei Martinho Penido Burnier, 
intitulado "Aonde vamos parar nesse declive inexo 
rável em que rolamos". ACD 1957 XVIII: 32-33. -

05.08.1957 - ln memoriam do Major-Aviador Rubens Flo 
rentino Vaz. ACD 1957 XIX_ 292-294. 

08.08.1957 - Discurso proferido pelo Sr. José Fernan 
do C.arne:i.ro na homenagem prestada ao Deputado Raul 
Pilla. ACD 1957 XIX: 606-610. 

16.08.1957 - Aitigo publicado no Diário <le Noticias 
sÔbre violência empregada contra o advogado port.!:!_ 
guês Dr. Manoel João de Palma TÔrres. ACD 1957 
XXI: 256-25 7. 
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20.08.1957 - Direito de voto do analfabeto. ACD 1957 
XXI: 492-498. 

21.08.1957 - Assinaturas ilegfveis em requerimento 
de criação de CPI para investigar verbas atribuí-
das ao Território do Amapá. ~ 1957 XXI: 600-
6.02. 

21.08.1957 - Comentários sÔbre decisão da Mesa a res 
peito de criação de CP!. ACD 1957 XXI: 662-665. 

04.09.1957 - Solenidade de inauguração dos retratos 
dos antigos li~~res da UDN. ACD 1957 XXIII: 632-
636. 

09.09.1957 - Débito do Govêrno com a CAFESP. Leitura 
de artigos publicados ntj Estado de são Paulo. ACD 
1957 XIV: 197-201. 

17.09.1957 - Invasão por forças policiais em casa de 
f amÍlia do Distrito Federal para efetuar a prisão 
de jovens que jogavam futebol na rua. ACD 1957 
XXV: 326-328. 

03.10.1957 - Homenagem do Ministro Luiz Galotti ao 
Dr. J. Santos Coelho Filho. AÇQ 1957 XXVII: 491. 

28.10.1957 - Invasão e depredação do 5Q Distrito Po-
licial do DFSP por fôrças do Exército. ACD 1957 
XXXI: 104-105. 

31.10.1957 - Atividades peronistas no Brasil. !ÇQ 
1957 XXXI: 533. 

06.11.1957 - ~onfronto entre regimes políticos. ACD 
1957 XXXIÍ: 395-399. 
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13.11.1957 - Negócio do pinho entre o Brasil e a Ar-
gentina. ACD 1957 XXXIII: 301-325. 

18.11.1957 - Negócio do pinho entre o Brasil e a Ar-
gentina, onde figura o Vice-Presidente João Gou-
lart como envolvido. ACD 1957 XXXIII: 662-669. 

12.12.1957 - CÓdigo brasileiro de telecomunicações. 
ACD 1957 XXXIX: 326-333. 

29.04.1958 - Protesto pela construção da sede do ln§_ 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro na capi-
tal (Rio de Janeiro) e não em Brasília (futura ca 
pital). ACD 1957 V: 52-53. 

27.05.1958. Denuncia campanha de Órgão dos Diários 
Associados, com o objetivo de incitar as Forças 
Armadas contra o jornalista Amaral Neto e sua re-
vista. ACD 1958 VIII: 638. 

20.06.1958 - Protesto pelo fuzilamento do ex-premier 
da Hungria, Imre Nagy. ACD 1958 XI: 273. 

26.06.1958 - Homenagem ao General Hugo Silva, preso 
disciplina~ente pelo Ministério da Guerra, em 
virtude de comentários políticos contidos em car-
ta dirigida ao Presidente da UDN. ACD 1958 XII: 
202-203. 

27.06.1958 - Transcri~ão de carta_do General Hugo 
Silva em resposta a interpelaçao do Ministro da 
Guerra, General Teixeira Lott. ACD 1958 XII: 303. 

13.08.1958 - Inclusão, na Ordem do Dia, do Relatório 
da Comissão de Fraudes Cambiais e Aduaneiras sô-
bre o "U:Ísque a meio dólar". ACD 1958 XIV: 504. 
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13.08.1958 - Isenção de tributos à Rádio Tupi; in-
fluência maléfica da televisão da juventude bras!, 
leira. ACD 1958 XIV: 524-530. 

17.10.1958 - Solicita esclarecimentos sÔbre viagem 
do Presidente da República ao exterior. ACD 1958 
XVII: 243. 

17.10.1958. Despesa da Nação com a viagem do Preside!!. 
te da República ao exterior. ACD 1958 XVIII: 244. 

29.10.1958 - Justifica voto desfavorável ao Projeto 
de Decreto Legislativo 98-A, de 1956, que aumenta 
o nÚmero de deputados para a legislatura 1959-
1962. ACD 1958 XIX: 118-119. 

17.11.1958 - Aniversário do General Teixeira Lott, 
M!nistro da Guerra; pri~ão do Tenente-Coronel An-
tonio Carlos de Andrada Serpa à missa comemorati-
va. ACD 1958 XXI: 284-485. 

04.05.1959 - Isenção de imRostos às Instituições de 
Assistência Social. Den4ncia de irregularidades 
na Legião Brasileira de Assistência. ACD 1959 
III: 723-735. 

20.05.1959 - Aparte ao discurso do Deputado Herbert 
Levy, sÔbre censura nos discursos proferidos na Q 
nião dos Portuários do ~rasil por êle e pelo Dep.!:!, 
tado Menezes CÔrtes. ACD 1959 IV: 619-620. 

23.06.1959 - Solidariedade ao movimento grevista un_! 
versitário na Faculdade de Ciências Médicas. ACD 
1959 VIII: 734-736. 

12.11.1959 - Protesto contra violências ocorridas na 
União dos Portuários do Brasil. ACD 1959 25: 73.4-
-736. 
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17.11.1959 - Instituição da Fundação das 
Sociais. ACD 1959 26: 91, 92 e 94. 

Pioneiras 

18.11.1959 - Irregularidades na Legião Brasileira de 
Assistência. ACD 1959 26: 459-463. 

30.11.1959 - Desvalorização da moeda. ACD 1959 27: 
603-605. 

01.12.1959 - Fundação das Pioneiras Sociais e Legião 
Brasileira de Assistência. ACD 1959 27: 788-793. 

09.12.1959 - Apartes ao discurso do Deputado José 
Talarico; explicação pes~oal à questão formulada 
pelo Deputado Waldir Simoes, sÔbre acumulação de 
cargos. ACD 1959 29: 33. 

15.12.1959 - Projeto 1 359, de 1959, que dispõe sô-
bre emissão de papel-moeda. ACD 1959 29: 584. 

15.12.1959 - Anuncia ao Congresso Nacional revelação 
de escândalos na Legião Brasileira de Assistência. 
ACD 1959 29: 467-468. 

21.01.1960 - Denuncia irregularidades no S.A.P.S. 
ACD 1960 I: 101-102. 

25.01.1960. Encaminha votação do Projeto 722-A, de 
1959, que dispõe sÔbre a fixação das Fôrças Arma-
das. ACD 1960 1: 725-726. 

02.02.1960 - Apartes ao discurso do Deputado Océlio 
de Medeiros sÔbre a posição assumida pela oposi-
ção ao Govêrno Kubitschek. ACD 1960 2: 295, 296 
e 297. 

03.02.1960 - Instituição da Fundação das Pioneiras 
Sociais; irregularidades na Legião Brasileira de 
Assistência. ~ 1960 2: 398-399. 
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05.02.1960 - Pavimentação de estrada no 
sileiro; denúncia de irregularidades 
eleitoral do Marechal Teixeira Lott; 
Nação com a construção de Brasília. 
602-603. 

litoral bra-
na campanha 
despesa da 
ACD 1960 2: 

17.02.1960 - Apartes ao discurso do Deputado Abelar-
do Jurema, sÔbre a mudança da capital federal pa-
ra Brasília. ACD 1960 4: 303 e 305. 

18.02.1960 - Aparte ao discurso do Deputado Herbert 
Levy, sÔbre acusações dirigidas ao Marechal Tei-
xeira Lott. ACD 1960 4: 447. 

18.02.1960 - Advertências ao Congresso sÔbre a mudan 
ça da capital federal. ACD 1960 4: 503-508. 

19.02.1960 - Jubileu de Paulo Duarte. ACD 1960 5: 
14. 

19.02.1960 - Apartes ao discurso do Deputado Humber-
to Lucena. Direito de crítica às Fôrças Armadas. 
ACD 1960 5: 62-63. 

23.02.1960 - Aparte ao discurso do Deputado Colombo 
de Souza, solicitandp esclarecimentos sÔbre o Fun 
do Nacional de Pavim~ntação. ACD 1960 5: 317. 

16.03.1960 - Aparte ao ~iscurso do Deputado Seixas 
DÓria, sÔbre crítica$ ao Ministro da Justiça e a 
atitude da polícia contra estudantes. ~ 1960 1: 
155-157. 

17.03.1960 - críticas ao govêrno quanto ao desamparo 
da classe pobre. ACP 1960 1: 262. 

17.03.1960 - Encaminha votação do projeto de resolu-
ção que dispõe sÔbre a situação dos funcionários 
transferidos para Brasília. ACD 1960 1: 288. 
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18.03.1960 - Criticas ao govêrno e congratulações 
com a cidade do Rio de Janeiro pela mudança da ca 
pital. ACD 1960 1: 400. 

22.03.1960 - criticas ao govêrno quanto à omissão no 
campo da educação e a decorrente falta de técni-
cos. ACD 1960 1: 585-594. 

24.03.1960 - Mudança da capital para Brasília. ~ 
1960 2: 107-112. 

·06.04.1960 - Demissão do Secretário de Educação e do 
Diretor do Instituto de Educação, respectivamente 

.o Sr. Américo Jacobina Lacombe e Dr. Mário Brito. 
ACD 1960 4: 67-68. 

07.04.1960 - Aparte ao discurso do Deputado Seixas 
DÓria, sÔbre viagem do Sr. Jânio Quadros a Cuba. 
ACD 1960 4: 207. 

13.04.1960 - Procuração outorgada pelo Deputado Jâ-
nio Quadros ao Presidente da Câmara, Deputado Ra-
nieri Mazzilli. ACD 1960 5: 54 7-548. 

13.04.1960 - Enc~minha votação do Projeto 622-B, de 
1960, que dispõe sÔbre normas para convocação da 
Assembléia Constituinte do Estado da Guanabara. 
ACD 1960 5: 594. 

02.05.1960 - Transferência para o Congresso Nacional 
da Rádio Ministério da Educação e Cultura. ACD 
1960 6: 14. 

05.05.1960 - Formação de CPI para apurar irregulari-
dades na Novacap. ACD 1960 6: 582-583. 

24.05.1960 - Permanência de parlamentares em Brasí-
lia e assiduidade ao Congresso Nacional. ACD 1960 
7: 665-666. 
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25.05.1960 - Protesto contra divulgação de propagan-
da de candidatura do Marechal Teixeira Lott, na 
A~ência Nacional. ACD 1960 7: 736. 

30.05.1960 - Homenagem póstuma ao Sr. OctacÍlio Ne-
grão de Lima. ACD 1960 8: 247. 

30.05.1960 - Transmite explicações do Sr. José Bo-
nifácio sÔbre a permanência dêste no Rio de Janei 
ro. .A92_ 1960 8: 250-251. 

02.06.1960 - Importação de material automobilístico. 
ACD 1960 8: 547. 

06.06.1960 - Homenagem póstuma ao Sr. Alberto Pasqu!!_ 
lini. ACD 1960 8: 679-681. 

07.06.1960 - Aumento de vencimentos dos militares. 
ACD 1960 8: 776-779., 

19.06.1960 - Aearte ao disc~rso do Deputado Munhoz 
d~ Rocha, sobre a si.tuaçao do Poder Legislativo .! 
pos a mudança da capital. ACD 1960 7: 490-491. 

21.06.1960 - Situação de abandono das instalações do 
Poder Judiciário em Brasília. ACD 1960 10:· 158-
159. 

22.06.1960 - Encaminha votação contrária ao regime 
de urgência para projeto que dispõe sÔbre aumento 
de vencimentos dos militares. ACD 1960 10: 236. 

30.06.1960 - Ueclaração de voto contrário a conces-
são da urgência para o projeto de aumento de ven-
cimentos dos militares. ACD 1960 11: 59. 

14.07.1960 - Encaminha votação do substituti~o da Co 
missão de Finanças, ao Projeto que dispõe sÔbr; 
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vencimentos dos militares, pela rejeição, sendo a 
favor da paridade entre civis e militares. ACD 
1960 12: 492. 

14.07.1960 - Critica a administração do Ministro da 
Saúde, Sr. Mário Pinotti, denunciando irregulari-
dades naquele Ministério. ACD 1960 12: 532-546. 

11.08.1960 - Aparte ao discurso do Deputado João Men 
des, criticando o Presidente Juscelino Kubitschek. 
ACD 1960 15: 216-217. 

16.08.1960 - Aparte ao discurso do Deputado Vascon-
celos TÔrres, criticando o govêrno e a ausência 
de membros do bloco mudancista em Brasília. ACD 
1960 15: 394. 

17.10.1960 - Atitudes que a Polícia Militar do Rio 
de Janeiro se propõe a tomar no Govêrno Lacerda. 
ACD 1960 17: 746. 

25.08.1960 - Denuncia fraudes praticadas no Ministé-
rio da saúde e na Legião Brasileira de Assistên-
cia. ACD 1960 16: 23-32. 

24.10.1960 - Atitude facciosa do governador do 
tório do Rio Branco, Sr. Hélio Magalhães de 
jo, por ocasião do pleito de 3 de outubro. 
1960 18: 795. 

Terri ..--Ar a u -
ACD 

~ 03.11.1960 - Gastos do governo com o repatriamento 
dos restos mortais dos pracinhas. ACD 1960 19: 

~-. 

642. 

09.11.1960 - Aparte ao discurso do Deputado Elói Ou-
tra, contestando acusações feitas ao futuro gove!_ 
nador Carlos Lacerda e ao advogado Dario de Almei 
da Magalhães, com relação a Cia. Light. ACD 1960 
20: 578-579. 
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25.01.1961 - Protesto contra notas do jornal Última 
Hora difamando dois deputados e ferindo a dignid,2_ 
de da Camara dos Deputados. DCN 26.01.1961, p. 
15. 

25.01.1961 - Normas para reajustamento de dividas 
dos criadores e recriadores de gado bovino. DCN 
26.01.1961, p. 457. 

03.02.1961 - Rebate criticas ao Deputado Carlos La-
cerda. DCN 04.02.1961, p. 669. 

09.03.1961 - Constituição de CPI, solicitada 
Deputado Mário Tamborindeguy, para apurar 
cias de um jornalista, que ferem o decôro 
mentar. DCN 10.03.1961, p. 1 376. 

pelo 
denÚn-

par la-

09.03.1961 - Posição ideológica da UDN; encerramento 
da convocação extraor~inária. 12.Ç!J 10.03.1961, p. 
1 379. 

22.03.1961 - Esclarecimeptos sÔbre a entrevista do 
Ministro da J.ustiça n~ televisão, sÔbre o compor-
tamento do Presidente da República. DCN 23.03. 
1961, p. 2 040. 

06.04.1961 - Esclarecimento sÔbre artigo do Regimen-
to referente à perda óe mandato. DCN 07.04.1961, 
P• 13. 

13.04.1961 - Defende a política do Sr. Jânio Quadros. 
Critica a Novacap com referência à falta de livros 
comerciais. DCN 14.04.1961, p. 17. 

28.06.1961 - Rebate criticas do Deputado Abelardo Ju 
rema ao govêrno da Guanabara. DCN 29.06.1961, p-: 
7. 
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14.08.1961 - Esclarecimentos sÔbre verba orçamentá-
ria destinada à Comissão Nacional de Energia Nu-
clea.r. DCN 15.08.1961, p. 5 779. 

23.08.1961 - Divergências entre os Srs. Carlos Lacer 
da e Jânio Quadros por motivos da política exter:-
na do Presidente da República. 12.Qi 24.08.1961, p. 
6 104. 

27.08.1961 - Crimes contra a segurança interna do 
país pela atitude assumida pelos Srs. Ranieri Maz 
zilli e ministros militares, no impedimento da 
posse do Sr. João Goulart. DCN 29.08.1961, p. 
6 286. 

07 1 09.1961 - Apoia a decisão do Presidente na aprova 
ção do Conselho de Ministros pelo Congresso Naci'~ 
nal. DCN 09.09.1961, p. 199. 

13.09.1961 - Nomeações e exonerações sem o referendum 
ministerial. DCN 14.09.1961, p. 6 619. 

27.09.1961 - Atos do Presidente João Goulart que ex-
travassam das atribuições de Presidente da Repú-
blica em regim~ parlamentar. Nomeação do Sr. ~va.!!. 
dro Lins e Silva para Procurador-Geral da Repuhl.! 
ca e escândalos na LBA ao tempo da gestão do Sr. 
Mário Pinotti no Ministério da Saúde. DCN 28.09. 
1961, p. 10. 

28.09.1961 - Normas para os debates do programa de 
govêrno a ser ap.resentado à Casa pelo Primeiro-Mi 
nistro Tancredo Neves. DCN 29.09.1961, p. 7 039. 

29.09.1961 - Moção de confiança no Conselho de Minis 
tros, apresentada pelo Deputado Raul Pilla. DCN 
30.09.1961, p. 7 294. 
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26.10.1961 - Suspensão da realiza~ão de concursos 
nas autarquias, por determinaçao do Presidente da 
República, sem a audiência do Conselho de Minis-
tros. DCN 27.10.1961, p. 7 792. 

09.11.1961 - Encaminhamento à Mesa de emenda consti-
tucional vedando acumulação de proventos de inati 
vidade, aposentadoria ou reforma com estipêndios-; 
vencimentos, salários, subsídios e vantagens da ~ 
tividade. DCN 10.11.1961, p. 16. 

21.11.1961 - Discussão de emendas do Senado ao Orça-
mento do Ministério da Aeronáutica. Mandado de s~ 
gurança contra o ato do Presidente da República, 
que suspendeu os concursos nas autarquias. DCN 
22.11.1961, p. 16. 

08.12.1961 - Discussão po Projeto 3 606, de 1961,que 
complementa a Organi~ação do Sistema Parlamentar 
d~ Govêrno. DCN 09.12.1961, p. 25. 

05.02.1962 - Irregularidades no IBC, na Procuradoria 
-Geral da República ~ no Tribunal Federal de Re-
cursos. ~ 06.02.1962, p. 63. 

06.02.1962 - Crise no Ministério PÚblico. DCN 07.02. 
1962, p. 89. 

12.02.1962 - Censura da Rádio Nacional a noticiário 
do Govêrno do Estado da Guanabara. DCN 13.02.1962, 
p. 252. 

22.02.1962 - Eleições em Brasília para representação 
na câmara e no Senado. DCN 23.02.1962, p. 538. 

27.02.1962 - Ingresso no LÓide Brasileiro. CPI para 
investigar conduta na Procuradoria-Geral da RepÚ-. 
blica no caso do escândalo do café, no IBC. DCN 
28.02.1962, p. 675 • 
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27.02.1962 - Aniversário de falecimento do Governa-
dor Roberto Silveira, do Estado do Rio de Janeiro. 
DCN 28.02.1962, p. 676. 

21.03.1962 - Autorização ao Presidente da República 
para ausentar-se do pais, em visita oficial aos 
Estados Unidos e ao México. DCN 22.03.1962, p. 
933. 

26.04.1962 - Reestruturação de cargos de tesoureiros 
no Serviço PÚblico Federal. DCN 27.04.1962, p. 
1 790. 

02.05.1962 - Eficácia dos trabalhos da. Comissão Par-
lamentar de Inquérito, que investigou irregulari-
dades praticadas no Ministério da Saúde. DCN 03. 
05.1962, p. 2 083. 

03.05.1962 - Análise do discurso pronunciado pelo 
Presidente João Goulart, em Volta Redonda, nas C.Q. 
memoraçoes do dia 19 de maio. DCN 04.05.1962, p. 
2 144. 

15.06.1962 - Carta do Governador Carlos Lacerda ao 
Presidente J~ão Goulart, s§bre situação do abast~ 
cimento de generos alimenticios na Guanabara e em 
outros estados. DCN 16.06.1962, p. 3 278. 

20.06.1962 - Falecimento do Sr. Gabriel Passos, Mi-
nistro das Minas e Energia. DCN 21.06.1962, p. 
3 393. 

08.08.1962 - Interpelação ao Ministro àa Justiça, Dr. 
Cândido de Oliveira Netto sÔbre censura prévia em 
transmissões de caráter político • ..Q&li_ 09.08.1962, 
p. 4 687. 

10.08.1962 - Manifesto do Conselho Geral da Ordem 
dos Advogados do Brasil. ~ 11.08.1962, p.4791. 
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06.11.1962 - Criticas ao Ministro da Justiça, Sr. 
João Mangabeira, sÔbre manifestação contrária à 
realização do plebiscito, a 6 de janeiro. Criti-
cas ao Presidente da República por não tomar pro-
vidências contra a inflação. DCN 07.11.1962, p. 
5 592. 

08.11.1962 - Interpelação aos Srs. Ministros da Guer 
ra, Marinha e Aeronáutica, sÔbre a transferência 
do General Maurell Filho do comando da la. Região 
Militar para uma subchef ia do Estado-Maior do Exér 
cito. DCN 09.11.1962, p. 6 011. 

22.11.1962 - Indicação do Professor Hermes Lima para 
Presidente do Conselho de Ministros. Criticas ao 
Poder Executivo. DC~ 23.11.1962, p. 26. 

24.11.1962 - Criação de CPI permanente para investi-
gar os f atôres de corrupção e deformação do pro-
cesso eleitoral. DCN 25.11.1962, p. 6 517. 

26.11.1962 - Desnecessidade do plebiscito e desinte-
rêsse do povo pelo a~sunto. DCN 27.11.1962, p. 4. 

29.11.1962 - Noticia de que o SES! resolveu destinar 
100 milhÕes de cruzeiros para.propaganda do ple-
biscito. DCN 30.ll.i962, p. 6 694. 

29.11.1962 - Projeto que concede à Companhia Central 
de Abastecimento ampia isenção tributária. DCN 
30.11~1962, p. 6 722. 

30.11.1962 - Justifica voto contrário ao projeto de 
fixação de subsídios para a próxima legislatura. 
DCN 01.12.1962, p. 6 750. 
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30.11.1962 - Relatório final da Comissão Parlamentar 
de Inquérito para investigar aplicação de recur-
sos do Fundo de Marinha Mercante. DCN 01.12.1962, 
p. 6 755. 

30.11.1962 - Comentários sÔbre declarações à Impren-
sa prestadas pelo Ministro João Mangabeira. DCN 
01.12.1962, p. 6 767. 

18.01.1963 -·Defesa do Sr. Carlos Lacerda, acusado 
de ser responsável por violências policiais pelo 
Deputado Sérgio Magalhães. DCN 19.01.1963, p. 124. 

21.01.1963 - Acusações do jornalista Luiz Vieira Sou 
to, do Diário de Noticias, contra o Brigadeiro D~ 
rio.Azambuja, Diretor da Aeronáutica Civil. DCN 
22.01.1963, p. 156. 

24.01.1963 - Solicita transcrição nos Anais da câma-
ra dos Deputados, de carta endereçada ao orador 
pelo Diretor da Aeronáutica Civil, Brigadeiro Da-
rio Azambuja. DCN 25.01.1963, p. 316. 

28.01.1963 - Reparo às declarações do Deputado Ati-
lio Fontana de que teria feito a defesa do Briga-

/deiro Dario Azambuja. DCN 29.01.1963, p. 429. 

20.03.1963 - Mensagem dirigida aos membros do Congre§_ 
so pela Campanha da Mulher Brasileira em Defesa 
da Democracia. DCN 21.03.1963, p. 752. 

~ 22.03.1963 - Mensagem do Executivo referente as Re-
formas de Base. DCN 23.03.1963, p. 827. 

25.03.1963 - Indaga se já chegou à Mesa Mensagem Pre 
sidencial com o anteprojeto de reforma agrária. -
DCN 26.03.1963, p. 869. 
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25.03.1963 - Pronunciamentos de um Deputado pelo rá-
dio e televisão, contra a Câmara dos Deputados. 
DCN 26.03.1963, p. 869. 

26.03.1963 - Considerações sÔbre a suspensão do Con-
gresso Continental de Solidariedade à Cuba e de 
Defesa de Autodeterminação dos Povos, pelo Govêr~ 
no da Guanabara. _DCN 27.03.1963, p. 926. 

12.07.1963 - Carta do advogado Sobral Pinto ao Sr. 
Darcy Ribeiro, fazendo restrições a seu pronunci.2, 
mento transmitido por emissora do Rio de Janeiro, 
em que faz acusações levianas ao Governador Car-
los Lacerda e prega agitação. DCN 13.07.1963, p. 
4 399. 

29.03.1963 - Intervenção f~deral no Estado da Guana-
bara, em virtude de decisão do governador Carlos 
Lacerda de suspender a realização do Congresso de 
Solidariedade a Cuba. Interdição da UNE pela Po-
licia do Estado. DCN 30.03.1963, p. 1 049. 

25.06.1963 - Oposição do orador e da UDN à viagem do 
Presidente da República para assistir à coroaçao 
do Papa Paulo VI, pelas despesas que trará ao 
Pais. DCN 26.06.1963, p. 3 736. 

27.06.1963 - Indaga da Maioria se nenhum de seus li-
deres irá defendê-la contra as acusações que lhe 
foram feitas da tribuna pelo Deputado Leonel Bri-
zola. DCN 27.06.1963, p. 17. 

22.08.1963 - Manifesto do Diretório Nacional da UDN 
denunciando o Presidente da República como fator 
principal da intranquilidade do País. Apoio do 
partido às investigações sÔbre as origens dos re-
cursos do IBAD e de outros recursos gastos nas cam 
panhas eleitorais. Realização do comício na Cin~-
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lândia, com a presença do Presidente da República, 
em flagrante violação da legislação vigente. DCN 
23.08.1963. 

29.08.1963 - Recorre à Comissão de Constituição e 
Justiça sÔbre decisão da Mesa sÔbre requerimento 
de constituição de CPI para apurar irregularida-
des nas nomeações na Previdência Social. DCN 30. 
08.1963, P• 5 985. 

02.09.1963 - Protesto contra a medida tomada pe!o 
Presidente da República no sentido da suspensao 
das atividades do IBAD; intromissão do Executivo 
em matéria competente ao Legislativo. Irregulari-
dades nas nomeações para a Previdência Social. 
DCN 03.09.1963, p. 6 106. 

03.09.1963 - Engano do Deputado Bocayuva Cunha da 
interpelação do pronunciamento do orador sÔbre a 
suspensão do IBAD. DCN 04.09.1963, p. 6 156. 

04.09.1963 - Suspensão dos trabalhos da CPI sÔbre o 
IBAD, decidida anti-regimentalmente pela própria 
Comissão. DCN 05.09.1963, p. 6 217. 

05.09.1963 - Louvor ao pronunciamento do Deputado P~ 
racchi Barcelos em que fêz relato franco de sua 
atuação na Presidência da CPI sÔbre o IBAD e das 
razões por que foram suspensas as reuniões daque-
la Comissão. DCN 06.09.1963, p. 18. 

14.09.1963 - Discurso proferido pelo Ministro Ribei-
ro da Costa, do Supremo Tribunal Federal, em sau-
dação ao Ministro Victor Nunes Leal, egresso da 
detenção em que estêve no movimento de rebeldia 
dos sargentos da Marinha e da Aeronáutica, em 
Brasília. DCN 14.09.1963, p. 6 621. 
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16.09.1963 - Contas do Presidente da República rela-
tivas aos exercícios de 1959 a 1962. DCN 17.09. 
1963, p. 15. 

04.10.1963 - Mensagem que solicita o estado de sitio. 
DCN 05.10.1963, p. 7 501. 

20.11.1963 - Irritação manifestada pelo Presidente 
da República diante da convocação do Congresso N~ 
cional para 16 de dezembro. Acusações de o Chefe 
do Govêrno ser o responsável pela obra de desmora 
lização e de intriga contra o Congresso. DCN 21-:-
11.1963, p. 11. 

15.03.1964 - Criticas à Mensagem Presidencial por 
conter sugestões atentatórias ao sistema da demo-
cracia representativa •. DCN 16.03.1964, p. 87. 

30.03.1964 - Situação da política brasileira. Cons-
tante desmoralização das leis pelo Sr. João Gou-
lart, Presidente da República. Comentários sô-
bre acontecimentos na Marinha de Guerra. DCN 31. 
03.1964, p. 1 904. 

31. 03.1964 - Ilhamento em Brasilia dos membros do 
Congresso Nacional. DCN 01.04.1964, p. 4. 

11.04.1964 - Importância histórica da eleição, pelo 
Congresso Nacional, <lo Presidente e do Vice-Pres.! 
dente da República. DCN 12.04.1964, p. 95. 

11.04.1964 - Razão de a UDN ter votado no Sr. Auro 
de Moura Andrade para Vice-Presidente da Repúbli-
ca. DCN 12.04.1964, P• 113. 

21. 08.1964 - Porte de arma no recinto do Congresso. 
DCN 22.08.1964, p. 6 839. 
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27.08.1964 - Esclarecimentos do Sr. Juarez Távora, 
Ministro da Viação, sÔbre calamidade nas terras 
inundadas pela barragem de OrÓs. DCN 28.08.1964, 
p. 15. 

26.11.1964 - Conceito emitido pela representação do 
PTB, censurando os propósitos revolucionários. 
DCN 27.11.1964, p. 11 159. 

18.05.1965 - Aparte ao discurso do Deputado Vieira 
de Melo sÔbre a atitude americana em são Domingos. 
ACD 1965 IX: 148. 

19.05.1965 - Aparte ao discurso do Deputado Britto 
Velho, criticando o conceito de Tocqueville sÔbre 
partido político. ACD 1965 IX: 389. 

24.11.1965 - Homenagem ao Deputado Aliomar Baleeiro, 
nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal. ACD 
1965 XXXI: 430-434. 

02.03.1966 - Discurso de posse na Câmara dos Depu-
tados. ACD 1966 I: 145. 

08.03.1966 ~ Homenagem póstuma ao Deputado Gil Velo-
so. ACD 1966 I: 450. 

16.03.1966 - Constituição de bancadas da ARENA e do 
MDB. ACD 1966 II: 370-371. 

16.08.1966 - Reafirma que nenhum mandato parlamentar 
será cassado sob a sua Presidência. DCN 17.08. 
1966, p. 4 976. 

29.09.1966 - Esclarece ao Deputado Ney Maranhão que 
ao assumir posição em defesa dos mandatos parla-
mentares apenas cumpriu seu dever de Presidente 
da Câmara dos Deputados. DCN 30.09.1966, p.6 416. 
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17.10.1966 - Justifica os demais Membros da Mesa, 
ausentes à vigÍlia em que se encontra o Congresso 
Nacional face à crise criada pelos Últimos atos 
de cassação de mandatos. pcN 18.10.1966, p.6 738. 

19.10.1966 - Dá conhecimento de garantias oferecidas 
pelo Presidente da Rep~blica, através do !Íder 
Raymundo Padilha, aos Deputados que tiveram seus 
mandatos cassados. Reitera decisão de não acei-
tar as cassaçoes. DCN 20.10.1966, p. 6 800. 

28.11.1966 - Renuncia à Presidência da Câmara dos 
Deputados e expõe os motivos de sua decisão. DCN 
29.11.1966, p. 6 914. 

PARECERES 

25.01.1956 - Projeto 232~ de 195~, que fixa normas 
de financiamento para aquisiçao de morada própria. 
ACD 1955/56 V: 395-39(). 

07.02.1956 - Emendas apr~sentadas ao Projeto 476-A, 
de 1955, que dispÕe sÔbre o CÓdigo do Ministério 
PÚblico do Distrito F~deral. ACD 1955/56 VII: 
374-375. 

08.02.1956 - Pela aprovação do dia 5 de novembro co-
mo "Dia do Advogado". ACD 1956 VIII: 12. 

19.03.1956 - Desarquivamento do Projeto 952-A, de 
1956, que regula o direito de representação e o 
processo de responsabilidade administrativa, ci-
vil e penal, nos casos de abuso de autoridade, e 
sua transformação em lei. ACD 1956 I: 148-149. 
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13.06.1956 - Aprovação do Projeto 1.076, de 1956, 
que restabelece artigo do CÓdigo Civil. ACD 1956 
XIII• 144. 

02.07.1956 - Substitutivo da Comissão de Constitui-
ção e Justiça ao Projeto 1.300-A, de 1956, que 
âltera dispositivo do CÓdigo Eleitoral. ACD 1956 
XVI: 105-106. 

18.07.1956 - Pela aprovação do Projeto 1.300, de 
1956, que altera dispositivos do CÓdigo Eleitoral. 
ACD 1956 XIX: 146. 

21.09.1956 - Pela aprovação do substitutivo apresen-
tado ao Projeto 708, de 1955, que altera disposi-
tivo do CÓdigo Eleitoral. ACD 1956 XXXI: 6. 

21.09.1956 - Pela aprovação do Projeto 1.779, de 
1956, que estende direito à prisão especial. ACD 
1956 XXXI: 10. 

21.09.1956 - Constitucionalidade do Oficio nQ 596, 
de 1956, do Tribunal Eleitoral da Bahia. ACD 1956 
XXXI: 15. 

15.10.1956 - Relator da Comissão de Constituição e 
Justiça pela constitucionalidade do Projeto 1.522-
A, de 1956. ACD 1956 XXXV: 21. 

22.10.1956 - Projeto de Lei 1.300-C, de 1956, que al-
tera dispositivos do Código Eleitoral. ~ 1956 
XXXVI: 345-346. 

04.07.1956 - Inconstitucionalidade do Projeto 2.676, 
de 1957, que dispõe sÔbre vencimentos nos Tribu-
nais. ACD 1957 XIV: 456. 
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08.08.1957 - Constitucionalidade do Projeto 2.572-A, 
de 1957, que dispõe sÔbre aposentadoria por inva-
lidez. ACD 1957 XIX: 571. 

28.08.1957 - Rejeição do Projeto 2.531-A, de 1957, 
que revela prescrição de direito. ACD 1957 XXII: 
636. 

09.12.1957 - Rejeição do Projeto 3.474, de 1957, que 
dispõe sÔbre o CÓdigo Penal. ACD 1957 XXXVII: 
658. 

PROJETOS 

08.04.1958 - Projeto nQ 3.877, de 1958, que altera 
os artigos 102 e 124 d~ Lei de Falências para dar 
prioridade aos crédito~ trabalhistas. ACD 1957 
II: 719-720. 

22.05.1958 - Projeto nQ 4.175, de 1958, que limita o 
valor do impÔsto de reqda incidente sÔbre quais-
quer formas de remuner~ção do trabalho. ~ 1958 
VIII: 44-48. 

29.05.1958 - Projeto n9 4.223, de 1958, que regula 
o destino de coisas apreendidas por agentes da 
autor.idade fiscal sem identificação de responsá-
veis e dá outras provi4ências. ACD 1958 IX: 214-
215. 

·20.05.1959 - Projeto nQ 301, de 1959, que dispõe sô-
bre a mudança da Capit~l Federal e dá outras pro-
vidências. ACD 1959 IV: 582. 
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09.02.1960 - Projeto n9 l.51Z, de 1960, que cria o 
Serviço Autônomo de Radiodifusão do Congresso Na-
cional. AÇQ 1960 2: 831. 

04.04.1962 - Projeto nQ 307, de 1959, que estende aos 
jornalistas profissionais, que sejam funcionários 
pÚblicos, contagem de tempo de serviço em emprêsas 
particulares para aposentadoria. DCN 05.04.1962, 
p. 1.322. 

04.04.1962 - Projeto n9 711, de 1959, que autoriza a 
União a estabelecer convênio com a Cinemateca Bra 
sileira. Intervenção na CTB. DCN 05.04.1962, p:-
1.322. 

REQUERIMENTOS 

03.05.1956 - Solicita informações sÔbre a carreira 
de Comissário de Polícia do DFSP. ACD 1956 VII: 
46. 

09.08.1956 - Solicita informações ao Poder Executivo 
sÔbre serviço~ de um trator do DNER em Petrópolis. 
ACD 1956 XXIV: 116. 

09.0~.1956 - Solicita informa~Ões ao Poder Executivo 
sobre a venda de um caminhao da Escola Nacional 
de Agronomia. ACD 1956 XXIV: 122. 

17.10.1956 - Solicita informações ao Poder Executivo 
sÔbre aproveitamento dos funcionários dos EscritÓ 
rios Comerciais na Carreira Diplomática com dis--
pensa de concurso. ACD 1956 XXXV: 494. 

26,10,1956 - Solicita informações ao Poder Executivo 
sÔbre concessão de indulto a Norbert Moritz, con-
denado pela Justiça do Distrito Federal. ACD 1956 
XXXVII: 544. 
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04.11.1958 - Solicita preferência para a votação do 
Projeto nQ 2.346-A, de 1957, que altera o quadro 
do Tribunal Regional Eleitoral. ACD 1958 XIX: 
540. 

05.11.1958 - Solicita informações ao Ministério das 
Relações Exteriores sÔbre o motivo pelo qual o I-
tamarati negou licença à Embaixatriz Odete de CaE_ 
valho e Sousa para ir aos Estados Unidos. ACD 
1958 XIX: 605. 

05.11.1958 - Solicita informações ao Ministério da 
Justiça e Negócios In~eriores, r~ferentes à refoE_ 
ma dos tenentes-coroneis Ari Saiao Caldeira Bas-
tos, Jair Gomes e Jorge de Carvalho Martins. ACD 
1958 XIX: 607-608. 

10 .11.1958 - Solicita informações ao Ministério das 
- r" -Relaçoes Exteriores spbre a relaçao das pessoas 

que acompanharam o Ch~nceler Negrão de Lima aos 
Estados Unidos. ACD 1958 XX: 403. 

27.11.1959 
ducação 
Serviço 
405. 

- Sol.icita informações ao Ministério da ! 
e Cultura sÔbfe situação da Faculdade de 
Social do Dis~rito Federal. ACD 1957 27: 

16.03.1960 - Solicita informações ao Ministério da 
Marinha, sÔbre reform~ de oficiais e praças da Ar 
mada, vitimados por epilepsia. ACD 1960 1: 51-
52. 

28.10.1960 - Solicita informações ao Ministério da E-
ducalão e Cultura, sÔbre verbas glob~is destina-
das as Campanhas Nacionais de Educaçao de Surdos 
e Cegos, de 1959 a 1960. ACD 1960 19: 337-338. 
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01.11.1960 - Solicita informações à Novacap, sÔbre 
gastos com plantio de grama. ACD 1960 18: 514-
515. 

22.03.1961 - Solicita constituição de comissão para 
observar a reunião dos governadores e do Preside!!_ 
te da República em Santa Catarina. DCN 23.03.1961, 
p. 2 050. 

15.02.1962 - Convocação de Comissão Geral da Câmara 
para ouvir denúncias do Deputado TenÓrio Cavalca.!!_ 
ti. DCN 16.02.1962, p. 16. 

02.05.1963 - Formação de CP! para investigar as pre~ 
sões exercidas sÔbre o Congresso Nacional. DCN 
03.05.1963, p. 2 002. 

2 - SÔBRE ADAUCTO CARDOSO 

LEÃO FILHO, José. Adauto LÚcio Cardoso: da política 
à justiça. Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) 22 
jan. 1967, cad.esp., p. 5. 

QUEIROZ CAMPOS. Fichário parlamentar da quinta legi~ 
latura. Correio Braziliense (Brasília) 14 jul. 
1964, 2.cad., p. 5. 

QUEM~ quem~ Brasil, biograf~as contemporâneas, são 
Paulo, Soe. Bras. de Expansao Comercial, 1955, v. 
IV, p. 560. 

JORNAL DO BRASIL. Bancada renova em carta a Lacerda 
apoio dado a Adaucto (Rio de Janeiro) 1 maio 1965, 
1. cad • , p • 19 • 

B.Bibl.C.D. (Brasília) 16(2):327-368, maio/ago. 1967 



- 368 -

COUTINHO, Afrânio, ed. Brasil ~ Brasileiros de Hoje. 
Rio de Janeiro, Ed. Sul-Americana, 1961, v. I, p. 
256. 

Abreviaturas das publica~Ões citadas: 

ACD = Anais da Câmara do~ Deputados 
DCN = Diário do Congressp Nacional 
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