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lt3·.e:Sessão em:· t: de Setembro de 1948 ·: 

" :' . . ' ' . . . ·~ . • . ·, : ~· , ··. ·-~ ·. . . . , . I, ' . . . '"• . . ·:.. ,. ., . . . . .... _ •: ,. ,. -, . 
PRESID.sNCIA .DO SR: . MELLO. ·VIANNA, VJJOE-PRESIPENTE · 

'· 

. ·. ·, . : , · .. · .·· .·· E NEREU· &AMOS,. PRESIDENTE·· . · ... ·. ·· · : . . . 
' ' .. . . . 

As 14,30 horas,, compareeem.-o8·. Se· · : o SR. L~ .SUPLENTE (servindo de 
-nhores ·Senadores: · · 1.0 Secretário) lê o seguinte ·,. · ·.· 

·. Alvaro :Ma~a.;' . .. . - ÉXPEDIENTE . 
Waldemar, Pedrosa. . · 
Severiano. Nunes. ···MENSAGENs· , : · · \· ·· 

·.·,Alvaro Adolpho. .N.o_ 177,·de 1~, · _
1
:. •. 

·. ':Augu8to' .l~Ã:eirá; · 

:,:;;~~~~~aMrs:~ ·· · · ;:·· · , __ .; ' ' dc~:~;~~~:il~~u,:,,~~c~~~ 
~oaquim.:Pires.· . ._ Havendo sancionado o-. Decretô·:_do 

:. :. Oválo · Oliveii:a;·. Congresso .!Nacional :que abre.· ao-~ 
. :.'Fernàri.des:·.Ta:vora. der . Judiclái'io .·· crédito.~espêclal .. ~a. 

\ ·~ . ... 

·- ..:~ ' 

1.~ Geoigmo.:Avelino> .. " .pagamento. de· -.:vencimentos;.do Tn-. 
· · .Férreiril. éie. Soúza. ·. ibunal ·RegiOnal. Eleitoral do Ceará., · • 

· Adalbl'lrto Ribeiro; , • · · tenho .. :a honra. dé.,'réstitUl:r .. a Vossa. 
''. verglliaud wandeTley.. 'Excelência :dois dos.: respectivos· 'autó- . 

'-José' Americo.: · gra.fos.: · ·· .. > · .·. · · · · 
··Apolónio Sales. · 'RiÔ,.Q.e .Janeiro, -.-25 ... dé agôsto de 
Maynard. Gomes;· · 1948. -Eurico•G; Dutra, · · · · 

• .t\.loysio. de:car:valho. · :-.. · _, .•. ·•· · · .· ·· · · . ·' .· 
· :Pmto'.Aleixo. . · : · . · · N:0 178; de. 1948 . . - ' . 

·Henrique de·No;vaes. . Exceientíssl:mo:~or J:lreSidente do 
Sá .Tinoco·;... '. s ad . F'ft... 1 · , · · 

. . . ·:Andrlidê~'Ramos:<' '; ·· en . 0 :':• ..... e:r;a ,.;,,"': ·, . : .- ·<· ····'·· <····-' --: 
. · . · Mello :'Vianna:· · .Havendo·' sa.ncionadó'- o :Decreto :do. 

· •Marcondes :Filho;-,. Oongres5o~ Nacional ·que ··autoriza'.·.a· 
· , '.'ROdolpho-'MU:anlia: · ·. · abertura; pelo Ministério da Ma.rinliit, 

• ' . de crédito eSpecial· pára• pagamento: de 
· ' Euclydes-.Viel:ra·: · 

1
• . . · desp~as de 'Pessoal_ e Material> rela-· 

·•Pedro .Lúdovico. ': .·. . tl::v""".a 19•·7,. tenbo ·.a·.· h'onra _de.-res· ti-. .. ·.·>João,.Villasbôa.s.· • ·· ..., "' 
.. · ·.·vespasia.no M_art_ . ins_ ·• . . : , twr a Vossa Excelência. dois dos res-. 

. ' pectivos,·' aut'ógrft_~ os·_.:.· . ' · , .·_. · · .. : · _· ' -· · · ' Fillnto :'MUller.·.·· · · · ...,, 
· · Flávio .:GuiJriarães. · · .Rio de Janeiio; 25 de agaStO ·de 1948. 

'Roberto Gla.sser. - Eurico.G. Dutra .. · :- · · · · . 
· .:Arthur Santos; -· · · · · ·. . 
.Ivo D'Aquino. .· . .. · · N.o :~7_9/de 1948 , . . . 
Lucio ·· Corrêa: Excelentíssimo· Senhor Presidente do 
Ernesto ·Dornelle.s . ...:.. (3ô). Senado Federal;.: • ·. . . . · 

.. O· SR;' PRESIDENTE - Acham-se Havendo "<sanci;riado "o. Decreto· do 
presente~ 36 sen,hores Senadores. B:a- Congresso Nacional que concede isen- . · 
vendo· numero legal;· está aberta a ses-. · ção · da taxa criada·· pelo ·Decreto-lei 
:são .. :Vai-:-se proceder. à leitm,a ela ~_~ot •. -·. n.0 8.311; de··a de dezemb~o. de 1945, 

.·· o·: SR. · · 2:o . SUPLENTE. (Servindo para o arroz adquiri dó pelós • O;civerno5 
. ·de '2.o Secretárjo) . proced.e . à ,leitura ,.dos . Estad9~ ,_.Un~dci~ .. :di!-)~~érica. e da 

da ata da: sessao anterior, que, posta .Inglaterra, como excesso ·, exportá.v~l 
em discussão, · é sem debate aprov~a.. da produção brasileira, tenho a hon~ 
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. mas t~#l sido . a questão. objeto .de Senado. :Fed~ral, sendo ·· . iacultado·· a' 
'dúvidas quando·;o aumento• é .so- . . uma·. casa. do Congresso ··Nacional' ~-
.·licitado .. para .. determinado .. car- . emendar a resol~ç_ãoi.da:outra. . · . · . 
go.. ·_ :. ·· .- .:· - :·-· ... · ·.· . -.··. · .: · ·_ · .. - Onde•a lei não-distingue,:neín •pode ·: 

: : ·. Será lícito,. entretanto, ao .ccin:~ . distinguir, reza. secUlar. parémia ju- .. 
gresso aumentar: para outros ·car..: r.fdica.: .• <~ .. .<· , .. : , ·c, .. ,, ·. , · -

· gos da ... mesma .carreira ou, car-. ·A-: ConstitUição na mencicinada"atri-
reiras.•afins? · ·•·.. · .... · .. . • · bUi9ão.de emenda.não:distingUiu para 

. · · .Parece~rios. que . sitii; uma .: vez mazs nem. para" menos. : . -· . .·· · 
1 provocada ·,pelo· Govêrno à . ação Quem . pode o mais, pode o .menos ' 

.. do Legislatiyo,. :uma. vez ,tomada ·'·.:...;.~'já· ·disse· a·. resp'eito "da"·matéria em · 
· ·· ·a' ''1nic1a:tiva':'pelo; ;Exeeutivo,: .: · 'po- foco o·. provecto<·Ministro José- Americo 
· dem .as Cãm.aras:,.aumentar . ·oo, · em aparte_ no plenârio.:c:fo-Senado- Fe-' 

vencimentos.·reestruturando; ··,.as· . dera! ..... · ·- .. · . · ·: 
. carreiras' ,e -ajüStando·:·os. proven- \. ·'AdemaiS;·:a:: régrà_-:'do' ar1L ·>57 : . da .. 

.. . tos:das::.:carreira.S .'afins. Do êon- ··constitUição Federal: é '·úni preceito 
- . . ··.· .trárlo, ·ter;;se'"ià:um.a.:-subcomissão'. 'lie':exceção e ·-·como 'tal;.deve:ser limi- - .. 

. < · ~•que .impor_târia;·.àfinaf em· anular-.·· · tadamente·: >éntendido .(GarlÕs: .-Maxi- · .. 
se ·a .pró~z:ia:·:~çãoido ~Legislativo;_-·,_- mlliano·;· Hermenêutica· e·,Aplicação 'de 

,.. : E', .. :prec~o; .: .. _e~tretanto,_ :que. -os -· · · Dir.eito;•·n:~,.:272) ;·~ .. :' ·: :• :· •·::·: ~~- :;.·· · · · · · · · 
· .au:r:n.!t~~os ·_se '· · vet:ifiquem dentro · .. ··A·- 'r"e-s·tri.:a-·o··,.d·o· · · a···r·t·-::··67-·da" ~ c·o·ns' 'ti·tw· - -
das mesmas::carreu-as ou- dos· mes- · "' :. ' ! • • .- ' 

'· . mos serviços ·que~ podem' ser;. por, . , ção Federal_ .. a plena :.capa~da_de · Zegz-
.·.. esta· forma·•"ajustados.por iniclati.;. _ terante- do ... Congr.e_sso ••. Naczona~,. nos 

· d -. Pr •.d t -d R 'blk . casos,·em·:que_.êle,especifica,.:cll'cuns-
, ,: va o.: es1 en e a. ,, epu a •. ' creve~se~Unicamente::à~dependên:cia.-da. 

.. _.,Yedada ao_ Congresso ,.é_ a, ini~a-: · · sua; ·iniciativa, :.da.· parte .. do'·,Executivo; .. tiva ... dessas--reestruturaçoes,, ... que .. ,_, .. , ....... , .. , ...... , ....... , ... _ .. ,..,_ .... , ......... · .• ·· 
•· . ··. 'acarretam~· áfunentos·~de·;:venciDien:> ""' :?7~: lnicuz~,va .. ; '~;,;esc~ari:lle.:· Pedro '~Ow;;::: 
· .. · ·tos> e novds> encargos -:Pám o·· Te- mon/,.:....;.·:.'~é" ~:~rop_os~~ :.::::E~;,a ~facUldade .. -

· ~sciurci~ :. • · .·< .. •·::•_ .:· ··, : ·--~' ··i>:·· de· indic~r a:. proposiçao:;:e::t:azê;;la·dis~ ·. 
I •• .• :·_,. -~ ·. ,Mas . .'a,.prÓlbii;ãÕ'~nãô':deve; acar-' . ·. cutidoa:.~ :·<Cursot .~de :'Pir~~Oftf~~~i~u:... 

· retar ·a .·.subordinação~ integral do~ cional~ pág_,-!.159) ~ •.. ;: ., · ,_,~_,;;.:.: .~ · · ,· .. , :; .· · 
. . ·congresso 2 :ao·· ~estdente''. · ' ·. .' · · ·· - • : .«rniCiâ'iivii·, é' 'cfu.'éii;'o. bu;:Prerrdgàtira · · 
·13) , ....:.:.::,•.nàS·:,s~9:8::-p!uâ.wa8 -~essalta; · .-de·-.ser,_pi'iDíeif;~:';a: propõr:;_.ou·::comeÇar. · •.. :.·. 

·· · ·-- · · t· ·.. 1 · - . · 1 . -af· ·. cert~ .. cousas.. (Aurelino,,.Leal,.;Teo-
. meqmvocamen e, ,a.;-so uçao:!pe a·;' J.r.- ria··· e. -Prática /éia ·.•.ConstitUiÇão:'···.•Fe- . 
mati~a- dac;tuelas;-duas:p~~~iPuas·:tes_es, derà}'.Brasilefra;::pág;·.;~423l,·.~: _ :>: , 
de· . dir_eito. ·CODStltUcioJ:ia.l, - ~~ca:lizadas - . ' . NS:c. criação'i· deí:<empr.egos s em :servi.., .. 
I?-o· .. n.o; ~-7, :d~~t~~tra:~~~~-· .: · .. ·.;. ... _ · . •ços' eXistentés:'e~no:aU1llentot,de'.yenci~. ·· 

: ... , 14~ -~. A8si5t_e;':lhe.a.·~ôda,razao,, den:-: · mentos;;"movimentando:~o:assunto::inl~ · · . 
. . tro · · dos. i nossos,_ principips básicos· de· cialmente:pelo 'Executivo.~para.;. afetá~lo 
·direito," c.omo : passs~os. ~' deiXlonstriU'; ·· ·à;: cãrilara .{dos ·Deputadõs .;(Constitui- · _ . · 

... ;,. 15>) , :.~:..:~:z"~do.lp~d~;~~,an~{:do~~Pº.V:º." · .· .. ção;·;:~go~.-i6'l/f.P~~ágrafo.~~'~>:.~"'inte~ .•... -:: . . 
e em seu nome .sera-exercido'/'(Cons'-: ··gra-se::o,Congresso,;_Nacional~na~,pleni-. · · · ·. -. 
tit'ilição·· Federal;: ·art. : 1~0)>:.1 · ,,. :r.• . .' · .. ·. _ ... tude·.·. daS,;'suas:~;funções:'/pàrS:;::votá,.lo · •· · 

• · ... · •. ·'são;,po'dei:e8, cià~triiião': o:•úiltsicittvo, · . , oo~na~~~e;:~:dimtnuin~o (,·ou; .. :au~ .• 
··. o)Executiyo';e·:o.-J.udiciá.rlo, •indepen- :. menta~doros.,-'!,enci_m~tos_,:e .... contem- · ... 
. :dentes ... e :•harmônicos :entre ; si'~.· (Cons,. -pl~do i•:clas~_e.s::·.a.i!~.~·'~ ;POt:;: i,D;t~~o 

•:· tituiçâo ;:Federal,:.- arti. i, 36) :": . · · ... " .. · .: · .de .. emendas;·, .. _ .. · .:-.--'.:- ·, .-:;~. •(:: ·: -~"'·····~·~-. -·• --. 
·.. . : · '.'0 Poder .. Legislatlvo é-.~xer,c;ido pelo; ·· .· .. ·•. 16). ~:A' hermenêutica· 9~)eis ·· re~ · 
• •. _·-. :Congresso,:Nacional;.(que·: se,· • compõe·-_,. -c~be,o.~UX?· da!3 ill.stf.~ç~es,po!ftfc.a..!l :.- · 
. ·· · · da ·;··cama:ra·~·dos ,:Deputados .•. e. do, .. · Se- ·· : .. -'Vlgentes;~·~·}•,;-•::: :•,~;:·-"::,:'~~~:.··~·~.'''" :_;·: ;i:c·:·:/:•7•é:,-:_ .• 
· · :. :':nadó>Féderiil;',•·'(art.:,>37)';; ·: • ·";.,. <>.> ::<.:-~ode;:a::constitui_ç~,de:1~·de setem- .. · .. 
· ::. : .. · «Compete ~ àô:<·c·ongre~s~.._·, .··Noaçlonal- .• · ·bro:·de '1946\ fói'•~od:~a~a,a~:.sôpro :dos
.. > : votar ·.'as ::leis'.'.': ('Constitwçao, · •art;:·65)·. _ • · :id~ais' :democráticos,,.dentro ,_do .. :incon-
.. . · .. ' -·~sé··. o ··.projeto· .. de' uma cãmar~ fôr . troláv~Lobjetivo"•de: revide .. _à. sua· con.; 

· .emendado na ·outra; voltará. à prunei..: · ~ulcaçao .pela Con~tituição outorgada 
... ·: ... '": .. _._."'.,..,.,., ~-:. ,..'ue;.·-se~::·pronun:c!e';".:àcêrca:~~da·- -· ,._.. âe·:1:o ::de fnovembro; ãc-7·:1937·~·~-:.:. :-: .. ·~-:;:·:·: -_ -:.:-··'.,:-· 

· ô7odific'ãção; 'aprovoando;:.a:·. ou <,não · A.Constituição'dé-IO'denoveínbro de · 
··._.(Constituição .Federal," art.: 69) .. : ·:'.. 1937 .. tinh_a .. o,,mrmifesto propósito de·.· 

, •·Da·.inteligência:·conjunta dêsses :tex- . . . engeusar;io E_xecutlvo:;+-' enlarguecen- . 
• >:tos •institucionais. resulta·,que, a venta,.. · :,do a :sua: interferência· no:preparo das 
· ... :'.de·;_.do,,povo,. na. confecção. das·· .leis · leis.··-· :·.e ·amesqUinhar;::_o Legislativo. 

·;tem · · a· ·sua c· 'primordia : manifestação apoucando o .seu pap.él · J?.O aludido· 'fe-
. ná' discusssão.: e•~:votJaçáo· das mesmas . nômeno, específico nas: suas 'atribui• 
-pela Câmara . dos · Deput!J.dos e pelo ções. · · · · '" · 

.. . 
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:A referida constituiÇã~ ·dat1va/pre5- 17) -· "Acresce que 'constitue e~e~ 
(:revia,' armando um .verdadell'O açamo gese· aceitável das Constituições a prá':" . 

· · · · · ·- ·· · tica que: lhes dá (Ruben Rosa,· "Revis~. : .. ·.ao Congresso: · . • . - . . .. · ,... it Ad inis'"'"ativo voJ IX - .. , 
· · · · A.rt. :64 :i.·A -iniciativá dos pro- ta de D.u.e o- m · ~· < · ' .; ' -:-:7 
· jetos de ·lei cabe, em. principio, ao P~) .200

) :N~ ~ossa. história ~epubJica..; · ' · 
Govêrno.:·~ Em todo·caso; nãó- se-· · · na, é pacifica a~ hermenêutica.:de•. que . 

. rão:admitidos como. objeto ;de de'- é lato e irrestrito 0 âmbito.do .direito_ 
. . , liberação 'projetas ou· eme1'!flel! de ' de :preparar e eméndar·~ á~ :_Iéis;>confe..; ;;;: - -·- ... ::I: 

.. iniciativa: de .qualquer das Cama- rido pelàs constituições ._votadas aos _.-- . · 
· r.as 'désde.que-versem.:sõbre maté-·. . - t · · ., ··- · · · 

·_- ,ria:· tr.ibutária ··ou· :que;·.•·de .uns ou. dois· ramos do Parlamen o;· . ~··· . · . 
de' outros, resulte aumento de des:- . '_ B):· ~ 'Nâ ConstituiÇãÓ. de· .. 2(._dé'fe:.: . -· .. , 

, . . . esa.-.... · ···· ·... • ·_- ____ , . _ _ · v_ereiro ,de 1891,~ cabia._o Poder .Le~la-, . · :_:.:.c; 
· -~· ,,. __ 'P. ·· · · :· -_-,_ · .·' .. --- ; · .. t1vo ao Congresso·Naclo~al, (aJ.1;~go::16),.-. ·· .. ' .. <:.-

. ' Contràriame?te. ~ ,êss~_ espfr1to fas-. · :tendo: ·os>·projeto_s• ·origem ind:st,nta~, : ... · .':-•• 
cispa; .. a -Const1tl;liça~ de 18; de · s~te~~ mente,- na. Câmara O'U no S~ad?, (~- : . ·.-~) 
bro _:de · ~946.· qms _ reco_nduzl~. -ao_. :...···o, tigo 37), salvo os ~o ar~, :29!:de ~ni~-:. . · 
personif1cad? z:o. Co~gres_so. Nacion_al, tiva da• Câmara, mclus~v.e,-~mpqstos.::,e. 

· .oeor1substanc1açao .,da· :s:ua-. represen~- os oferecidos pelo Poder I Executivo. . 
ção, :o· :podêr._. sob_erano. 'de:·.Iegislar,· e Em ·todos ê'es · semp~e-' se' entendeu . · ·• 
f~~Io:com· amplitude. <arp<6.7); ~bC?r: :completa e .totàJ. a: possibilidade de·. . . · 
l:lUlando.!'· some~ te, em .mc:t~a. ~~- crza -emenda, outorgada. às: duas .·casa~. do • ·_ -~·.·~ 

.. ·_çáo. ele' empregos em.sm:v~ços ex:zs~entt;s · congresso Nacional- ;<artigos-·37 e pa- . .·.·-~~ 
. : .lJu "de.: aumento de ven.c:z'll?-entos; o exer.- · _ rãgrafo .3.o. :e 39,'. parágrafo 1:o) ... · ·. "Q' :<: 

, -cicio_;.:da..:sua.:J)x:erroga_.lv~ •.. _à_~inic~~iV:a,._c:..;.;aireito·.~.-a.o"/.:c S;;nado-==a=-·-e-;;~·e-n.ti.a:?6'--·à·m.~·. ··- ·"'~'-""'~' 
-- .. - -•à:-proposta·~o~Ex~cut~vo,de~ c~rto mais : . plo"--· ensinava Ailrelino Leal.:..:. "co-

. , · .coD;_hecedo_r; i pe!!J.. ·sua posiçao, dos :in:-< ordenado ao ;,da. Câmara; exc~ção jeipa :.. . . 
_ t~es_se_s; do:;.~a:IS·:~o • al\lClido_ seto;r:_ ~~' ... :de _qit.fl,lqúer:_ .. inici~~i??a:: :de-.. ·_~_mp~stf?s •. : · . .-

.. · ~c;Un~tr~~a'?.~:.: :<< , .·, . '" ,. -': .• ·_Isto é,'p~ra,.·que. o;.di:t:eltoo:d_e·l,plClatn:a · .... 
:· . , · . ;~rudente,;;ter;se. eJl1•·'\'1St~ ~e!,·· tl:!-O · da 'Cãinara-não seJa abSO:t:VJ.dO pelo di:- · · · - :, 
·· · · · -• ,grande \ a:r.reaçao:•.da_, C<?n~t1tuiçao ::de · · rei to·. de ,emenda· ... do-. Senado,' nao: pode · . • · •·· . 

. . . 1946;•, -~'.contra ·,.a; intervenção· do ,Poder ::. _ êste·propor novos i.Iilpostos, .-porque;·em · · · · · F .. 
· · · Executivo. na ,esfera .pa;rla.I_!lentar; jus- _-· :ta:I: caso;. o. di;reito,_de.,prioJ;iqade .da~ ou.:. ... "' 

tijioa~a: :pela·,: in~r_omissao. du!'an.~~ . :tra~:pàsa;dO· congresso~:ser1a atin~d~~ . . · ~ -: 
.- . . __ muitos a:nos:atraves .. àe-.J?_ecrêtos.,.l~f.:q,, .. Fora. daí.'não:vejo.em-que a,Const~tu~- -- ·_ · , ... 
:;- .· .. 1lue.~:chegoú. à': "proibiÇão :·da. delegação_ .. , ção ·. embciràce ·'o podér. do S~ad!J_~~. '- · 

.-· ·legislativa;:~não·:,se .tolerando· ·sequer_a_. : (Teoria. e Prãtico.··•.da._constituiçao Fe-
. ·- · ··delegação :},expre~sa.;·.-subcirdiliad~.-aos ·· . deral."Brasi:eira;'pags;A23~_é}429) ~-

-- prec;eito.~· g_erais :traça~qs, J2el~s • Cã-: _,·:'~Desde; qú~'-;: :. : objetavà 'Agenor de_ , ·.· •. --- ... 
. ·., , mlJ,r~~:: <~e!llfs~9cles: Bran~ao _ Çaval~ .- ·. :E'l,oure: ~;:'qualque~·•'dos•assll;lto_s,,:s~bre: ·:- ··· ·_: 

c-cant1··::·:"Rev.iSta · de,::.Direito •Adminfs~. ·. · · ·s --a· · .ca·mara deve_:!pronun~ar-: · . . . . . . . • .,_. - .1 ... ·n. 'á- 3)' -. . .. _·· ·- -· ·--· . os .. qua~ . -· . . . . - . . 
. ··; t_J;~~lV:()~':"~.'·:;. _,.:_PJr:·~ :· / ·;. . > .· ..•. - · se, em:. primêiro_,~ugar,. cllt)gue ~o.: ~e-· 

··· :. Com' essa. sadia. preocupaçao;.jámais • nado,· este.: pode. ~ntrpdU;Zir,. nos:pro1e.- .,, 
· : ad!Ditiria·a.,bonstitúiÇãó a.manietação · tos disposições :novéis .éapazes de re- -_ ,: 

total_do: Legislativo pe1p EXecutivo,•. na . ',fundi~lo."pcir. completo;,istó é, 'J!Ode}er .·... . . . : 
sua- via legisfu.tiva:: . -·: . . -:. iniciativa •nas providências .leg:sZativas - . · "· ·. · 

.. ,, .· .. , .. ,. .. '· .. ,, .. ·,·,.. .. ... _ .. ··.· concernentes·.a matéria,.·por.meio::de:· • .... .,. •. 
. ~egãvelmente esta -a .men.s .leg:s· do, emendas aos profetas de.'orçamento,:de. · .. · 
~tl~o-~7;~:pa~ágrafo 2.?_, -~~ ·Con_sti~~ :.·· crêditõs e. de. jõrças;, e".aóscotereciàps.·~ .· ·· · 
~ao. de .18.,de setembro d~ 194~ ._... um pelo .Govêrno. ·.-Telll·s..e ent!!nd_ido ~pe- ..... 
. aspll'alpara. ~ co:g.q~t~ qa,:.liberdad~ . .nas:• que ,o· senado nao . cr1a:. ~postos 

__ ·.·:e ,uma: cohsagraçao .. dos.atributos po~ _ -novos·. _-embora,aumente; d~m~nua, ou 
líticos do_J.>ovo: ·· · . - , .. · . · . suprima os criados. pelá. Câmara''· <A .· 

· .. Interpretá~ lo,· restringindo o . poder , Constituição Republicana, vol..- I,: pá-
de legislar, -:!'lninnado. do povo e. a êle gina 584:) .'··. ' · . . . : · . . .. . .. 

·pertenéente, obrigando o. Poder Legis- · C) .. - Na. Constituição :de .. l6·. de. ·ju- ... 
: ___ , Zativo. -.. a, :_atrptder_· ap'e7:as:. ·o ·_propost_o · lho, de 1,93~; pertencia. exclusivamente · 

pelo-Executivo,.,para :~mpedí-lo .. -de .. ~r. .ao ]?.residente da Republica:a _iniciati
.• , .!·~"" 

. ·. além,·.daquele, _uma-, vez legitimada ·a: ~và dos projetes ·~e lei que aumentas-
sua -·atuação .na matéria, _é -:- conve- · sem vencimentos de · funcionários, 

· nhamo,s · __;_ uma ·autêntica heresia e a : criassem empregos em .serviços -já ·or.:._ 
.·.negação· completa· da .Democracia - 'ganizados <Art. 41, parágrafo 2.0 ) •. se.:. 
que · palpita, - perfeita · e vivida, · na melhante· preceito jamais impediu que, 
nossa lei das leis. · ... · em .tais projetes, o Congresso Nacio· 

',!•, 

.. : ~ 
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nal aumentasse o~ vencinÍentos ·ou os o eminente d-eputado ~:F~;~~~d·~· ·-NÓ- -.. -- . 
estendesse a classes afins. . brega, fo~ulou êste um primelro · su-
,.,• 18) .:....:... A .. mesma interpretaÇão vem· bstitutivo, que sofreu· prolongado de-· 

·sendo .dada pelo- atual Parlamento. à bate na Comissão, e ·em plenário .. ae 
.. idêntica regra do art. 67, parágrafo 2.o, qu-e·- resultou o proj.eto que· ·velo · a-u 

da Constituição de· 18 de· setembro de Se111adc ... Novas :info·rmações ha.Vlam. 
. 1946~ ... · ·. ..· · · < . . . . . sido ·pedidas ao· govêrno · sôbre a !'E' e:.
... _19) :.....: Terido em conta às conside-_- truturação: propostà pelo· DASP.' cm· 

.. rações . expostas,. e. de . aceitar-se a face do substitutivo da Câ..:mara., tendo 
.. · constitueionalidade_ ., do. · projeto .. em o·. sr·; :Mini.str<f da: ·Faz-enda · transmn~ 

· . .--oc apreç~,· ficaJ;ld_o ·reservada à .Comissão do'à;·cãmara ·dos. Deputados· o ,pr<-- . 
de F:manças -a: mcumbência . de pro- nundamento. dei :Sr .. · -D:Lretor :~ra1· dd. · 
nun01ar-se: sôbre· 0 seu .. mérito·· bem ·Fazenda .Naciom.al:·sóbre. o .assun&e 
c_pmo" daa : ~uas:.el:X\endas;. que :Jhe . to-. · · F.Lcou, dês.st ·,modo,: amplamente es-. 
r~m ofereCidas. em plenário .. · .. . . .· :· ~ud'aldá .a mat:ér.ia-e adotado p-elo. pro-

Bala. das Cpmissões; em 23 de agôsto J&to·. out~o cntério . para ·essa . reest.L·u;. 
de 1948 ·.· .:. . ·' ,. · ·· · : .. · , · ~· · · · turação: Era ponto de- ;vistà dô: 0.'\:S•P' . 

... :S:ste d 'nosso parecer~ · .· . . . . que :não . poderia· mais . ser . aplicado -c). · 
·. , ~ala:.da 'Comissão .de Justicâ, .em 23 a.rt.-. 1·1. :do • Decre,Po.-lei ·de ·,1942; . pel.~· .· 
. · de: agosto. de 1948. :.:...: Attilio Vivacqua,. qu;l, _a.· remuneraçao · dos-·tesoureil·o.s ·a- · 

. Presidente, com: a: declaração de' que ajudantes. de; tesoür:eixó ·.de-via estar ua. 
~céi~a .•.• a .. co.nstitucion~licltid.e do ·P,.o- razão ·do moVimento 'das .. ·tesouraria~>. 

· .1eto: e ·das· emendas/ considerando que- Er.tendia..o:~parya~e~tó.;Adm~nis·Gl'i<
é .·:faculdade .~de emenrlar. ãa Citmara ti v o do. Se-rV.J.Ç:O_ Público'· que .sena· me.1s· 

. do~: Deput,ààós:e do Senado; quànto· às . coo.venle~~, e menos oneroso,. ef.e-tuar · 
. inzcjativas.:,.do·:'Presidente. da .Repúbli- . uma re.:v1sao- gera~·. da·. sipuação .dêsses . 

- ·--·-·· ..... ----.:..~-·-....;.-. ..:1- ~----"L'--~.:.....,.,..ft .. ~~-·- -~-~,..; __ ., ... ·-·- . I'O,.O"t't.C:··. a o~,,co+-~,.,,.;"•-""·'··"' .. ,..,.·~-·C:.·f!'ta" -~-· 
·•· ··-·\,; .... l·"·,l&tVO"'~"c:;l IIIIUO)· ~:U.U""UI C, ... ""O·ft)"'_---~ ... ..::i··~-- .... Ua.-· -·· .. --·o-..,.•··•·-J ...,_.,. .. -~lo4'W -~:-'í 1041 '·~~.&.QUt;;A.Uc;t,l,.·J.'-' -~·ya,· 

.. coTt:stitiiiçao Feileraz.· :_ ozávo •ozivei- . L~i ·n~o·:2a4 •. de :2,8. ~de outubro de: 1936,.' 
·· ra~'Belator. '-= Etelvf,no'Lins :venCidO diploma. f~ndam:ental,do estatuto dO' 
· flUCJL~â às emendas e: quantcl aos. dis:_ . F~ncionário 'C~iVll,. '!-o.:; que- dM ·::um- . 

posztivos do projeto' qué::seO afastaram _ pnment? ~() dispos1t1vo ~a ·lei. :de 1942,. . 
tta mensagem' ·do. ·sr •.. · Presidente da .. de. sorte que_ os., proventos relat1vos,aos . 
República, ::esténdendó :o a11:m.ento aos . mesm~ IJ.'be~·ece_ss.em · aos : niveis. das: 
CtJ1iterentes. ~- Ferreira (ie Souza· ·· demais -~r.rell'.as, ·sell1 leva_r·,·e~- c_onta. 
vencido; de ·ac6rào' com;· o.· voto dó se.! ,./êsse _movun~nto·. c1e- yalor~;·, .· .: ·.· -•. · ... 
fitu'UJr_' Etel1Jino. L!~i . ·.·.;.;_·.· .. · V ergniatid' . . · · . Realrilent~, , se .. '.a : Í'emurier.a:ção ·. da:.:. 
_Wanderley ,_· -· Lueto :corrêa.· - · Wal- queles funciO•náriOS.ifôSse determinada . 
de1!ta;r_l~edrosa~ · • · · · · pela mádi.a. apurada;do movimento das: · 

- · ·.· ·Pmc:EIÍ. ;No· ·796 · de.l94á tesoura.rtasb .. li .• no. _último··.biênio.• e _,i)e'las. 
~ ·.. . · • , • ·- .. · • :t:esponsa: 1 dades. cor!'elativas,. oi·'·:ven--

. ~. .Da Comissão 'de Finanças, s6bre . cimentos dêsses .· Ca.rgo.s .tetiam ie .. ser 
as .emendas ao. Projeto de Lei da ,mais ele-vados,; que .os~:dos~.'padrões ·co- · . 

·Câmara ,n.0 244; de: 1948; .·. · .muns;:dado O,•.vertiginOSO: a.umento ·que~ -
.,;..;,,-_.· . . ·_·.. - . . . . . . . . . ' . . v-eio. a .ter o nieio. circúla.n:te . ba.Sr.an-· 
~tgr: ·~·Sr. Alv~o Adolph<?. . . : do'observar:''qué- o. volume\d~ moeda · 

.· •·1·. · -Em mensage-m :à · .· cãimwra ·dos · em circulação--·subira.• em' l947:a ~ ....... 
~putàdos·; :'•encam:inhou: 0 • sr·/ PreSl~, . Cr$. 2_0;489;362.281,00, com0 regj.stra; o. 

·.dente·· da,'Rep'úlblica.anteprojeto.·e· ex~ ·· .-própno·D~~· <f~.· 0'38)', com·]lm··a:u-·. 
JJOSição; · de-·. · motiv~.· · · ela•borados· pelo... mento .. no _qüinqüenio .. de_· ..... ;,;-~ .-.• " . :. 

.· :nASP" referentes ·.-à re-estruturaçãO~ d~ .. · .. ·. ·Cr$ 1~_. 25~.1.50 . .538,00.· Is.to:·.sem,. c.>ntaa.' : · · 
ca.rgas. dt! tesoureU:o ~.ajudante ;i&-~~ . · com ~o-moyim<mt() c~escea.1te ,.de selos e· 

. :3\>ureiro :do ·;.Ser~o ·:Público -~FederaJ,: outros .. :valores •. ,.· · . t"' : ·~. . ..... . 
·com o~;objeti.vo· de, -atender ·à· exigêil, · ·o 'Projeto' proctirà. -S:térider aos im,,;; . 
. cia··-do, Decreto-lei li.0 :4:'645, ·de'. 2••de tuito.s do. art. ·11 ·do ·De<:reto-lei ·nú-

.· se-t~mbró'.de 1942~ ,que, em s~u áit. 11. mero--- 4. 64!5 . com ·certa· <:eroporciona.li-
df'tilrm!na . sejam revistos os padrões dade entre .a remuneraçao e o m<>Vl-

. de v-e:ncimentos- dêsse.s cargos ·em-p~ . mentO 'das diversa.S tesoilrai.!as do pais: 
ríoda:g·quinqümais; de,mane:!ra a:guar- ·divididas em categoria,.at:dbuindo.pa.;.· 
da:rem·co.nstam.te relação .com o .. moVl- drões· -em ordem decresce-nte; séguildó 
.nle.Uto~das .respectivas tesoural'ias, ten-- limites fixados, tendo· em. vista a-ar
do: :em: ·vista a média do. biêrilo· ante.; . -recil,dação, o.s·. pagamentos· ou a cir-· 
:rior .. , : . · · . · . . . culação dos valores. ..· · .. 
· Na Comissão ·de Finançll$ daqueia . O projeto mo-dificà ,.substancialm.en-
Cua do COitlgresso, designado relator te o anteprojeto ·do DASP, tra~sfor--

~ ,. . 

. ' 
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ma;'ldO em: ccmi.ss~ó o éargo de · te- Amortização e da Casa da Moeda 
soureiro, que será exercido obrigatà- çoncluilldo pela. constitucionalidade 
riame·nte pc(!" um tesoureiro-auiillirr daquele, cabendo à Comissão. de· Fi
êl:te, po·r sua v~z. transformado. em ~a~ças_o. exame __ do mérito 'da propo
ajudante de tesc·u.rciro. Assegura aos . s1çao e das emendas oferecidas . em 
a:tuais tesour•eiros e ajúdantes d·i! te- · plenárió. . . . . 

·· soureir<J.S ,as vantagoe·ns e. os dir€tt.cs 3. A reestruturação dos cargos de 
da situação em que se encont.ram. tesouJ:eir~ . e. aJu<:~ante de .. tesoureiro, , 
Manda· que. o provimento dos .::arg:.;a como s!'llienta o DASP. na .. exposição .. · 
vago.s de teso.ureiro-auxiliar do Mmi:::- de mot1vos .de 29 de outubro. de 1947 
tério da Faz...e.mda fiqu.e condic1onado à · ao Sr. Presidente da República, por. · 
supressão progressiva dos -cargos exis- uma -revisão geral dêsses -_cargos,· pa
tentes de. tesoureiro ~.e. ajudante . de te- ra. ajustá-los . aos . moldes .. da lei.·· nú
s·o·ureiro .do Quad;ro,Suplementàr: ~ que mero~ 284, obedece a· uma necessidade 

i O·S a tuais ajudant.es · de . tesoureiro in- . do.· serviço público, aléii:i. de atender · 
terino, em exercício' no ca;rgo. a .:.3 de aos. _justos' interêsses de ·um corpo· de 
novembro .. d•e 1947,. data_ .. em .:ente-foi .servld~res. que desempenham· funçõ~s . 
enviada tto Congresso. a menssg.ero do de maior Importância na ordem admi- · .. 
:Ex e c ~ti. v o, . serão,. obrigatõriament€ · niStrativa, ·como' guardas: e encarrega- ... 
aproveitados . nas vagas de tesoureiro- dos do maneio . dos dinheiros e valo-
. auxiliar· que vierem a ocorrer após a des· da 1 nação e que,. ·embora .ampara
vigência .· da· lei, observados· .. o crité- . dos. por um dispositivo legal regula
rio .c:,a .·antiguidade. e os requiSitos ,do 'dor. de l'emuneração. correspondente 
·Esta.outo dos _ Funcionários Públicos .. ·a essas .. funções .e. às. responsabilida.:. 
Civis da· :UniP,o... . · · .. des. que ll).es cabem, .aindà, não ;tive-: 

· -:.. ··é: As,, novas· '.deno::nlilações;·· e·,respecti._;;. · · ra:m--•tal· situaçã·o ·1·egUiâda: ,,. Náif''ná . . 
. vos padrões·~ de · vencimentos· aplicam- . negar que a, proposta· do DAS.P, pro-. 

se .. aos atuaiS ajudantes de tesourei- curou ficar .aquem .·dos· objetivos do 
ro,_que assim·passam·.a.se denominar artigó 11 do pecreto-lei'n;o '4.645 .de 

··tesoureiros-auxiliares.·: e ·formam· a '1942 •. Se, ·de. um lado,. refléte a pre
classe efetiv.a .do· quadro; · o projeto ocupação .louváveL de .reduzir. ao mi
estende aos Conferentes . de valores . . nimo· o .aumento de, despesa que· re'
da Caix.a.:: de Amortização ·e da Casa sultaria necessàriamente da · ·reestru:. 

. da Moeda, os mesmos vencimentos e turação, . . de: outro ;deixa a .C!.escober
vantagens. ' .. . . . .. to que . há ainda .multo: êrrb' a.:; ccrrigir 
' ·Revoga. o 'projeto expressamente. 0 ·. e·. muita injustiÇa ·a reparar ·:-:.::os; qua~ .·. 

·. artigo·ll.do citado 'Deci:eto-lei núme- . dros.'administrativos do servi~ô públi.,. · 
ro .-4.645- de '2 .. de setembro de 1942 co, como resulta dà _próp1iâ exiJosição 

·que 'obrigaria. à, revisão ·de vencimen~ de motivos, . em apreço, ·daquele ()rgão 
tos dos,tesoureiros ·e· ajudantes de te- central de contrõle do pessoal.de ad-
. · · ministr. a"ão fedéral .. · . · . .. . · ... ,. · ··· 1 . soureirps •. de cinco. anos, com. ôase no "' 
~ovimento de.valores e..nas responsa~ .. Ás circ:uruitãncias em qu.e ·se 7ncon-

' billdades respectivas: ; Somente em tra o pa1s,. a·,braços com os maiS gra
"virtude de· lei nova .p.Óderia · ser mo di-' · ves problemas de ordem econom1ca e 
ficada. essa espectativa em que se ·en·- financeira, · .em . que .o __ equilibrio · .. or- .-
contravam aqueles· servidores ·. à es- çamentârio, pela reduçao das .despe
pera que· ·fõsse'. cumprido· o 'preceito . sas ao nível .. das rendas públicas, é ,o·· 

·'legal· que lhes· assegurava• . ·melhores . meio mais eficaz de enfrentar a. ,crise . 
· proventos; em face· das: circunstâi].cias inflacionária e _contribuir. ~ara ~o bem 

imnostas .pela marcha ascendente da estar geral, nao ·permit1r1am· certa
.. ·inflação .do meio circulante, .que · se mente aumentos exagerados .e injus-

de. um· lado· aumentava· as ·suas . ·res- tificáveis de ·: vencimentos; .·· Po~ isso, 
· ponsabilldades ··. funcionais, .. ;de outro tratando-se de pr~jeto>que ·importa 
· afetaova o custo. da· ·vida a .que ine'- .em ·alterar. os padroes vigorantes,: de
xoràvelmente tinham ,de' atender. vemos ter em vista que êsse r~ajusta
. 2. A douta· Comissão ·de Constitui- mento se processe ·não só "de ac9rdo 
ção. e Justiça do ·Senado . examinou os · com as ·conveniências do serviço pú
aspectos·. constitucionais: do projetO, blico e' os direitos que devam ser· as
.em ··face ·das . alterações que sofreu na· · se~ados, .como ainda . dentro da·. es-. 
Câmara dos · Dep:utados · e .anteprojeto :tr1ta correspondência · entre· · pro_ven
do .I>ASP e da extensão. e ,equipara- tos e. serviços, na medida da. JUSta 
ção'dos ·vencimentos e vantagens dos· remuneração dêstes, .e. ta!'Jbém sem 
tesoureiros e tesoureiros ·auxiliares aos recair nas mesmas mJUStlças que · a 
coni'erJ'lntes de valores da. Caixa de nov.a lei. procura reparar. 
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. Neste sentido,· ·:temos de louvar -o proventos- in!Ús· elevados. ·Há tcs(JU ~ 

esfõrço e o trabalho da Câmara dos reiros das letras I; J e ·K. e ajudante':; 
·Deputados, ·SObretudo do eminente re- de tesoureiro da letra L. Há ajuc:l.an-
lRtor da Comissão de Finanças, pelo tes de· tesoureh·o do padrão numérico 

·escrúpulo. e pela ·minúcia com que· 18 e tesoureiros de padr'ão 13 e 14. 
exa:nmou a matéria, dirigindo"se aos ... A solução _apJ.:esentada pelo D~.SP., 

. órgaos de informação . oficial; para importando em, manter .. o .statu •.. Q?tO, 
.. formular," por fim, .o projeto .que. re- em face da im:pratlcabilidade de or-

cebeu aprovação daquelà Casa ao . ganiZar em carreiras u quadro'·d..,l> te-
Congresso. ' soureiros ·e. tesoureiros au.~lliares co.:. .. 
: ~Fugindo · ao critério do DÁSP, a ll'l:l? .·· resUlta ~a: própria· ·expos.ição .. de 
Camara d~s .Deputados, como. já vi- motivos, se·ltmitava a elevar de·uma 
mos, .: segum çam~ho diverso, tendo letra· os padrões atribuídos a ésses ·§er-
e!ll contra a. :;1tuaçap ·criada :pelo. ar- vidores. O critério do projeto, :iistri- ., . 
. p~go 11 d~.Je1: de 1942, .por uma solu.:. buindo as tesourarias em. cinco ca-
9ao tanto ~ual!_to: .possível' aproxiln:ido. tegorias, em' ordem.: decrescente do 
da ·d~ternunaçao legal. ·em que fosse movimento de 'valores.-de cada.gt·upn . 
re.~pe1tada certa ·proporcionalidade en- · e·· classificando os tesotireiros ·e tesou- . 
. tre a 1·emuneração é os encargos· e' re_iros awgliar~s ~a mesma ordem ·e 
. responsabilidiade· da função .... · · . co~ ·padroes .1gua1~· .para c~da .c::tt~
.: . A~sim; ·0- projeto, que" .veiu dl'l. ini'- gor1a at~de. a :prmcip~o~ . inf~rmatl-

·. c1at1va · do govêrno · para . dar cumpri-· vos~ da c1ênc1a da . adm1m_str9:çao ':l e. 
mento à exigêncj.a •·legal, não impr.na razoes de . ~gualt!açle e _JUStlça, : que 
em fav:or ._ao ·quadro de servidore.o; a· . levam a est1pend1a; :s~rv1ços de ,1g~al _.. 
que ·se ·destina . Havia tamb ·m que natureza · e r~spon.abllid_ad·e,- com __ os . 

• · · • e . • · mesmos padroes. Essa·· 1gualdade C.o. . 
P9r · ?rdem--.u~ss~ set.or~ da-:arl_,.,illistra--- · ;·1·emm1el'açãü; -'na ":identidade""'de -~fi..U.õ..;,-·-.
.~ao. ~9~0 ooserv.~ o_DASP .. em sua .. ções. e de ·encargos, e fundamental, 

xposJ.Çao_ .de motHros,. há_. na · mec;ma até ·mesmo por uma auestão de :-F;ndi-·· · 
fiasse. ?e teso~~iios. ':! aJudante; de- mente. do serviço: público e para évi- . 

. . es,ourell'o5.!. d~.mpe~an.do ~s . mes-: ' tar •situações .odiosas na ·mesma ·é!asse- · 
mas .. funço.es, ·· c~m ·1dent1«as· respon;. . '.de eervidores .· . · .. . · . 

. sa.]?illdades,. se1:v1dores ,percebendo. -pa-. . · . .. ·. · . · ·; · ; ... · ; · ... · . · · ..... ·· · · · 
droes de · venc1mentos ··o:, mais qiver- . O .proJeto f1ca, ~srm,. ,ao: . mes~() 
:sos .. Há .. tesoureiros· desde o. padrão. :n · . t~mpo·, ·em·:ha_rmoma-c:om ·a·• ~ast~m:::.- __ 

· _ao _padr?-o N_ Por exemplo, no Minis~ . tlca ·. ~statutár1a · da ~·~~1 n~0 284 '·c s~-. · 
. tér1o· ·da; Fazenda; _há 'três grupo:s· de conciha com o art ... .z.1-do ·J?e~r_et.l-lth 
.tesour~iros r:i ajudantes de tesoureiri), : n.0 4. 64~ .• neste ·_caso ·J?ela divlSao das 
O· primeiro;· Cc;ínstitilido'.de · 6~ :cargos, teso":ll'arlas.em.c::at.egorlas:. com ba::.e no 
sendo 59 prov1dos' e. dois vagos, cujos _moyune;nto de a.rrecadaçao! pa~men-
níveis ~.de, yencimento , são· igUais OU . tos··!!:·. Valores e. ;pela claS!;iflCaÇa:;• . d~ . 
superiores a;_M;, .. o:, segundo_. gn1p0 .. é. : p~droe~. '!e v~ncrm_entos. e~.'~fd!~- d_;: .. : 
re12resentado .. por . 311 ·cargos dos :pa-. >Cr esc~n~e.-.ua 1·azão .. da Im""o" oâ·~···':"" ......... ~. 
droes· h a Z e·•de.·.9,.a· 19/de :tesoureirol> cada grup~:<. -..·. ·_ '· · ..... ,> .... · · · · 
·e ·ajudantes· de·: tesoureiro·; · e 'o .. ter:.. . - · :.4. ·o:. projeto estende .. aos conferen
·ceiro. -composto de 153 < car~c;ís. ·eEca" . tes ~de . valor·es d~ Caixa-·de. · .t}mor~;-

. lonados ·de.,D aGe de:5 a S .. ; ,•-·· · zaçao· e·daC'asa.da:Moeda:os·vencl-·· 
. :Consid.erando os.•dois primeiros, na mentos·:e vantagens conferidos.'aoc.; .te-
. ·soma. de 372 cargos, vemos que êles · soureiros e ··ajudantes., de:·.tesourE>iros. 
· ~se ... grupa~ · · do:: .. seguinte modo, · pela. Pela •. identidade . de ·.·.'funções ;_·e~ pelas . 
. :o1·dem decrescente ·.:dos. padrões:'_:-.12, mes~.pas responsabilidades, que:.tên:-· os · 

. classe M:" 6:0~:_L; ·. 90, -K: 100, .. .r;' e · 110, . -conferentes. de valores das·: duas · r:e- · 
· .. !;•.No Ministério da. Viação; :dá-se>o. :culares instituições -nacionais,. .. :que·li

.mesmo: ·Há•os:·mesmos servidores, .. com .dam .com·a. moeda:.:papel e metálica. 
· .. -:funÇões id~nticas, desde o padrão· H· ,com os selos, as.apólices .da divid<J. pú-. 

·.a ;M. Há. 2 .da· classe L; .1, K; ô,- J; .blica,. as letras do tesouro, e· outrqs tí-
.2, I e· 86,. H. . . . . . · · . . ·. tulos ·de crédito . público,· é perfeita-

•· .. D~i d-esigualdades profundas .e .in-- .mente. jú~Lificã.vel 'a eqüiparaçáo· es- · 
,JUStiças a ·~eparar. · São . conl1.:-eidos ·tabelecida, para efeito de .• remu1:1erp.• 
.velhos. teS'ourei):os ·e ·aj,udantes ·dr. te-. .cão.. . . · .· . · • · ... · · .· ... ·· 

.: soureiros, ~encanecidos. no ·serviço ;pú..:. . : .E' 'â própria lei.!J.l;;e .éstapelec_e:·essa 
.blico, servmdo em· reJ)artições do Dis- . identidade .• de · funçoes, como~ ~e yê 

· · ·:trito F.ederal, com a mesma sor.ca de . do· art. 1.~ do citado·. Decreto-i_el nu-~ · 
~-encargos e 1·esponsabilidades, c!assifi- mero 4;545 :de 2 'de setembro .de 1942; 
Cfl,dos em .padrões mo.is baixos .q•1e os . que. -fixou o-: padrão. de. vencimentos 
funcionários. da mesmli' oo.tegoria, com ' de . tesoureiro, •. ajudante. de · tesoure!ro 

. 
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e conferentes de-' 'valores. Assim · é. em que ·ficam os funcionârios a que · 
· que dispõe êsse art. 1. 0 ~ o art: 4. 0 procttra favorecer. com a 

· · melhorla de padrão. .. Teria razão o 
. "Os diversos cargos de tesou- preclaro autor da emenda s~ dúvida 
reiro, ·.pagador, ajudante ·de te-. , pudesse restar quanr.o à denominação 
soureiro; ajudante de pagador, que passam a ter to.dcs os a,iudantes 
confere 1te de ·valores· e cobrador, de tesoureiro, ~pela reestruturação.·. 
dos qiladl'os .dos diferentes Minis- se hã · :1o anteprojeto do govêrno 
térios, passam a ser. os da .tabe- e -no· substitutivo da Comissão. de Fi-
la . anexa,. com a de: .1omin·,.·,c;;_i)- ;:;·•· · --.- nânÇas dâ Càmara"ilm''ifuntcccomum -·. 

/ 

padrão. de vencimento·s. ·consean~ e paC::'fico é 0 dessa.denominação, em 
... tes da mesma ·tabela.·· · ·. · .que' .se conv,?rteni os ajudantes de 
· . Guardas dos .valores qu~ passam. pe~ tesoureiro. No· projeto ·essa · trans-
las. suas mãos, ' ou ' lhe 'são confiados, formação é clara e expressa, tal como 
·os. ·r:onferentes têm' os· mesmos en- se vê :lo que disp?e o art. · '13:- · · · 
cargos; dos tesoureitos ou. tesoureiros "As ~/novas denomi'nai;õ~.s · ·.de 
auxlliares. e responsabilidade civil e cargos e respectivos . padrões;. de 

·criminal, .no desempenho· das. 'funções· vencimentos ti:J:ados pelo· art: ·1.o· 
que .lhe são peculia:r:es... Recebem as desta lei, d.plicam~se aos (Ltüais 
notas ou moedaS, -:1ovas ou usadas, ajudantes de ·tesoureiros, perten:. 
para contagem, conferência. ou exame centes âs te.sourarias classificaaàs 

_e .fazem a entrega .dêsses va!ores, de- nas diversas categorias. estabele-. 
·_pois- ··de emaçados, .. empacotados; fe- · cidas pelo men~ionado . artigo:"· . 

. - ·--fJ!a-~o~, -~~t~l~.dós""~)~~::J.-~Ó~- em~, e·~ v~: . . . . .'1\T.,,:j., __ ,..,.,;.; __ ,.,.,.,.,., 'i~i-'T.odo~ . os a. i;;_. 
re~~o;sã~ª~~""f'~ri~i~~~ri'd8. ~~"~~~~~~ '- da~t~- d;;-têsoureiró i'se ... transformãm~ 
xão· "com .. as. tesourarias .. o. mesmo . pela e:Striltl.lração. em!tesoureiros au-. 

--:se dá com outros .quaisquer t:tulos su-, · xillares;- sendo que a todos ficam as-· 
jeitos ·~ .. conferênc'ia .. · · , . . . .· .. seguradõs os direitos e vantagens da 
: . ·Compete. aos .. conferentes o . exame - situação em , ·que· ·se . encontram. 

·e.· a -conferência ·de. todo 0 dinheiro. ··Quando .. aos que se refere a .emenda,-, 
· .do país/de quàlqUtW natureza; o-novo .além. disso~passam à letra N, seldO 
• que sai para ~a circulação e .o velho · que os. atua.is do padrão N terão a 

que retorna ao ;ponto de Ôl'igem. ca- 'melhoria de uma letra... . '' 
bendo-:lhes ·. examiilar a legitimidade, · A emenda é .assim ocioso.. Além 
como~ a falsidâde >l~ falsificação, ou a ·disso. ·os- dispositivos dos ·arts. L 0 , 

adulteração, Daí a 'importâ.lcia. das 2.o, 4.o, ·7,o e 3.o, além do ·1s.o do ,pro-
Junções ·que- desempenham.- junto às : jeto''• mostram que- há perfeita· equi-

. tesourarias.· Tôda :a· torrente de pa- · valência eritre o cargo de ajudante · 
· 'per:. moéda.~- ·ou ·~de. moeda metálica, de't'esoureiro ·:e o de tesoureiro auxi
' que ·flui. para a' vida de:.: relações·, do . · ·liar, em. que o primeiro ·se . converte, 
pa.is, passa pelas mãos dêsses · !IIlO· havendo ape,nas mudança de. nome, 

·. · .. destes: funcionários,- que, como< os das . · periria 1ecendo à.· identidade . de fun~ · 
·-tesourarias. junto às quais traba'ham ção. Pelos a.rts. 6.0 e· 10.0 o . provi

.. e .. de. certo .modo -fiscalizam, devem . -mente dos cargos· vagos de. tesoureiro 
.. ter pr9ventos· :equivalentes; auxiliar se. dará· respectivamente, pe-

___ : 5: Duas emendas foram apresenta-- los ajudantes de tesoureiro e tesou-
. ·: das em plenârio .>ad_; projeto, . e ainda reiro. do qúadro ·suplementar. e i 1te~ 
· uma perante .. a Comissão.•.- · ·· . . · rinos em •exerc;cio· à data da .mensa-

A . primeira· do e mine 1te Senador gem enviada ao Congresso. ·. o_ cargo· . 
·Dario .Cardoso,· que• manda ·acrescen-- · de ajudante. de. tesoureiro não é um. 

· ta.r ao- art .. .4. 0 • a ,expressão "trans- cargo ext'into · porque · se ·transforma · 
formados em- tesoureiros auxiliares", em ·tesoureiro. auxiliar; o único efe-
.no ·lugar conveniente do texto do ar- tive do quadro ·permanente, ·respeita-
tigo · e do · seu::. parágrafo úniC'o, com· dos os ·direitos dos tesoureiros efeti-

. o fim· de es.clarecer: -que· os . atuais · . vos. atua1s, q·:te sa.o mantidos. como 
ocupantes. dos cargos de ajudante de-- ja · v1mos, . pelo · parágrafo · único do' , · 
tesoureiro; ,padrão ·23: ·do Quadro· su;. art. -4:0 • . O mesmo · ,S'a . !fá com· os 
plementar, do. Ministério: da .Fazen- tesoureiros · e - ·tesoureiros auxiliares, 
da e ~os do ·padrão N;. passam a de- extranumerários . mensallstas, · do ar-. 
nominar-se tesoureiros auxilial·es. · l!:, tlgo ·. 3;0 , que passam à classe de te
como se _vê, .urna. emenda rnc~ame·"lte soureiros auxiliares.-. Como não ha
explicativa, · para esclarecer dúvidas, via esta última denominação, o que 
por acaso suscitadas, sôbre a situação se deu foi mudança· da . desiknação 

. -·· 

.. ·.: . 
,, . 
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. que tinham os ajudantes· de tesou. ·wureiro.s; não poderá· restar dúvida, 
reiro ·. · extranumerá:i'ios · mensalistas rue.smo porque· .. a . ·•justifl.·cativa da 
.Pe!a. ,que passani a ter, com, o pa~ em'"' d é 
. d~ao correspondente, nos .. têrinos ·cio .... n a a ··primeira·· a proclamar e _ d1scr.tm~nar . essa .. diferença. · 
art. · 1.0 do projeto. Tôda a V'eZ que · Neste sentido, ·a . emenda .. é, pór

: êste se 1·etere. a ajudante. de, tesou· . tanto, anti·re~iznental, ·porque . não 
·reiro é para designar, na situação · encontra relaçao com 0 projeto. uma 

... anterior . à 1!!1 nova, o mesmo cargo. .coisa· .. é .. a . reestruturação __ dos cargos 
. com ·. a denominação de ·tesoureiro de . tesoureiro . e ajudante de : tesou- .
au~iliar.: ~em há, nisso 'diminuição .. r~iro .e outro. seria .ao·.fixação de ven-

. d-e ~ategor1a, nem· .desprimor,· quan- . c1me_ntos do· cargo . de ·almoxarites.· . · · 
do o_· -projeto . vem assegurar ·.maio~ ti 
rA1 vantagens e·. direitos aos. respec- que. -mesmo .. vessem as . respectivas 
tn·os .. titUlares< dêsses .·cargos: . . ·.·· .·tun9oes . cer~a. ·semelhançà, não,. se s · pediam eqmvaler, ::como 'ocorre en-

amos· de. parecer ~que a emenda tre . as daqueles e as. de contadores 
~eve· ser ·· regeitada por . desilecessá.· · de valores, em que a· assimilação· se 
r1a,: ante· "a clareza. do ·texto· 'legal.· .d1: _ate. em virtucioa' de lei. · ·. . . 

b) a·. segunda emenda, da autoria . . Somos de parecer que ·a emenda 
do eminente' .. · senador ·Ribeiro Gon• · . do ilUstre · Senador·· pelo PiaUí , seja: 
çalves.:'tqrna extensivas ·aos. alma;;.· rt:Je1taaa.. ·. · ·, ... · , · . · · . 

·xarifes dos ... diversos' ·Ministérlos ·as ·· c> ·A. terceira emenda, de que-~ 
· · vantagens .atribuldas aos tesoureiros·· ·autor: o·· eminente colega·, Senador 

e. tesoureirós auxiliares, com os. ven- . Fernandes .Tavora dispõe· que: os . te-· 
cimentos-.correspondentes . ·às · qúatro soure1ro.s extranumerários . inensalis-
categorias <em que 'fica· dividida· a tas, que servem nas -repartições . ..-fe- _ .. __ 
calTe}ra .,.e os .. respectivos ,:padrõc:;; .. - A · · · U:erais,···ónãe-:-n.<io -:'hái ·tésourarias pas:.· : 
dlvisao em- categorias· proposta·. poela sem a .. trasoureiros .. · . ' 
e:merida.. obedece .. a uma classificação Lamentamos nãO -concordar com a 

. SSll!-elhante. à. do art. 1.0 do· PJ:Ojeto. -emenda' do/nobre 'Senador pelei cea· 
· t_endo .:Por base à. primeira o' padrão ra; Pore duas, razões principais. ·Em 

·. M, ·à segunda, .o padrão L, à te1·ceira,. ·primeiro .. lugar : porq,u_e ·.,a ·situação .. 
" padrão K. e -.à quarta, o padrão. J,- . dos te s,o u1·e i r o·s · extranumterãrios 
de v-encilnentcis~, · ... ·.· ... ·· .··· ..... · · .... · ... • mensalistas·:-:jã .. ficoú--per!eitam:ente·· 
·.Apesar~ :da simpatl~ -q~~ nos me;. definida .e assegurada pelo 'art: 3.o ' 

rece a: emenda e dos~ generosos- in-,_ .do projeto, que manda efetivar ês":" 
tuitos do . seu 'preclaro autor. em· .. ses funcionários;< até. então 'sem 'eS- .. 

·. inelhorar as. condições :de·· remunera-· tabllidade, ·nos · lugares•- de. tesourei-
. çãc ci'e uma cl;:tsse de 'servidores' que ros auxiliares; .com :as vantagens . e 

merece ser àxr1parada, pela índole o padrão · correspondente, que . ·lhe& 
das !unções que . exerce, num · quadro couber · ·pela . categoria das . · ttasoura":" . 
de· diticil ··~vim.entação, . não pode· rias ·em .: que· forem . ·classificados. 
mos · concordar.· com .. a. sua .·. aprovação · Maior;. vántagem: não .. poderia . ter o 

· ni:sta: oportunidade,(. em .que se· pro· ·· extranumerário,. quando-. se 'reestru
. o::nra · I'aeStruturar ·cargos. :de· nature~· . tura ~o quadro. a que. vai pertencer, 

zu. diversa,· com funções e · responsa~ . _que a ci'e passar _·a· ocupar o . cargo 
'bllldades. diterelites: Basta .observar base ;désse, quadro, no ·caso .o ~de te-

. quf · o · Decreto·le1 :n,o 4. 645; de .·2. de . · soureiro ·auxiliar,· de provimento efe~ 
setembro·· de 1942, citado,. que .. esta~ tivo, ao .tempo eni .. que o de .têsou~ 
. belece . o . agrupamento'_ .dos . cargos· . reiro será de ora em 'diante. provido • 
1wlados · de· . tesoureiro.. ajudante de em .comissão. : : .. ··• .•· . ''; .. :. :.~ ..- · · · · ·;... 
tr::soureiro, · conferentes;· pagadores . e. . Em segundo luzar, por'· .uma razao 
cúbradores dos . diferentes r• •Iriinisté-.. que reputamos 1Jrejudicial, .. não ;p_ode-. 

··. Ilos,.·.·nurna mesma. categoria,·· para·· . ria .a~ emenda' ser·:aceita·: Exatamente
. atribuir..,lhes · pad:::ões de · vencimen- · pela: circunstância . de; ress-alvados os 
. 'tOb, não inclui .. OS, almoxarifes.". · · . . atuaiS.:·.tesoureiros· efetiVÕS, . qUe .. ·fi • 
. . · E· o próprio·· nobre ·:::.?ter da emen:- cam com, a sua situação assegurada, 
d~~ ·que, em su~:.. justificativa, ·1evan- o cargo de tesoureiro passa.r ·a., cargo 
'ta .a primeira Qt.vida sôbre a· possi- em .comissão .:e, com .. · a . estruturação, 

. : bilidade da · inclusão dos almoxari- . não se. poder mais · d•aJ.' a .sua. efetiva:-
·- fea ;.no conteúdo · do p.rojeto, . certa~ · ção. · · ·· · . . · · · . · . 

. : ·mente por: parecer desde logo ma~. · · Daí :em·. diante· será de confiança 
.. téria estranha a .. êste. ·.Que se tra- do govêrno O· lugar ·de tesoureiro . 

. tam de funções . diversas podendo . P.or isso é que dissemos que car· 
mesmo ser · mais . importantes em go de tesoureiro auxiliar ·é a . !:!ase 
certas circunstâncias que as dos te- do quadro das tesourarias, uma . vez 
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·que o .pi'ovimento no cargo de tesou
reiro é eventual ·e provisório. A não 

" ser quanto àqueles funcionários a 
que· a lei nova. mànda assegurar a 
situação em qt.te estão, por uma ques-

. tão · de direito adquirido, não haverá 
mals1 lugar para a efetividade do car
:go de tesoureiro. A investidura nes
te não será mnis uma promoção ou 
-acesso,. .mas · uma ·vantagem .. transi
tória, .enquanto durar· .a .comissão; . 
: 6. o projeto não manda abrir cré- . 
·.dito :para o aumento da despesa, que 
correrã, nos têrmos do art .. 9.0 pelos 
·Tecursos · da' · conta corrente . dos .. qua- · 
dres di> 'pe.sSoar e respectivos . saldos. 

. Se, por .· ac•aso, não . forem suficientes 
~sses, saldos, poderá-· o govêrno recor
rer ·· ao . c:rédito especial, dirigindo-se 
ao Congresso, na. forma. da Consti-

. tuição. ·· ' . 
Somos de parecer que ·seja aprovado 

· pelo- Senado . o _projeto da · . Cã~ara 
__ :dos~ D.eputados,. rejeitad·as as emen-

·,aas~ .. ::'.' ..... , .... · ···· ...... , .. ·· ..... ,."' .. -· ... 

· Sal:i."das Comissões,· ém 31 de.· agõs- ··
to de 19.48. - Ivo d'Aqltino, Preslden-

. : ee .. - Alvaro. Adolpho, Relator. · -
Alfredo Nev-es, . com restrições. quanto 
·alguns vencimentos . que me parecem 

. exa.gerados.::em fa.ce das possibilidades 
atuais ·.do Tesouro - Victorino ·Freire. 
·--' Salgado ·:Filho. - Rodolpho Mi
Tanda. - Vespasiáno Martins. 
Santos Neves. ·-· José Americo. -
Durval Crztz. .~''Fe-rreira . de Souza. 

EMENDÂs ·»o PLENÁRIO 

Ao Projeto . ae Lei da Câmara 
·n.0 .244, .ao1 Projeto n.0 483-B, de 
19~8. . . 

N.0 I· 

N.0 2 
Acrescente-se onde convier o 

guinte: 
se-

Art. - As vantagens conferidas por 
· esta lei aos Tesom·eiros e Tesourei~ 
ros-Auxiliares· são. extensiirs.s aos Al
mox·arifes dos 'diversos Ministérios 
cUjos vencimentos obedecem a se-
guinte classificação:. · 

1."'· Categoria,....;.... Almoxarifados com. 
movimento anual entre vinte e um e 
·cinqüenta ·milhões.· de cruzeiros' 
Aimoxarife cargo isolado padrão .. "L" 

2.a. categoria -: Almoxarifados ·com 
movimento ·anual entre vinte- e um· e 
cinqüenta . milhões. de· cruZeiros -: AI~ 
moxarife cargo isoládo ,padrão. "L".· · 

3." Categoria - Almoxarifados com. 
· movimento anual entre dez e vinte 

milhões . de cruzeirOS· -~ Almoxarife 
cargo isolado ·padrão "K". . ·, . 
. 4."' Categoria ...,.. Almõxari!ados com. 

· movimento -anual inferior â dez mi
.lhões~.de cruzeiros -~ ·. Ai!mpxárife car:-
go isolado padrão "J".' '· 

. Com~ parecer contrário · da Comissão · 
EMENDA PERANTE A COMISSÃO 

N.0 3 
ParÍígrafo úriico .. ·Os -teso_l.lreiros ex

tranumerários mensalistas; que ser
vem 'nas rep·artições federais onde não 
há · tesourarias, · .mas· que· fazem pa- · 
gamentos pelo regime de · adiantamen
tos, .passam a Tesoureiros. 

.Parecer contrário da . Comissão. 
PARECER 

N.o 798, de 1948 

Da Comissão de Constituição . e 
Justiça; sõbre o Projeto de Lei àa 
Câmara n.0 . 240, de 1948. . ~ ·. 
Relator ...,.. Senador Augusto Mei-

. Redigir assim ó •artigo 4.0 . e seu ra. '" 
-parágrafo· ·:ún~cà: . ' ,, · · · · · · · . . . ./· · . . O presente projeto tem por fim· a.. 

·.Art •... · 4.0 .. "Os · atuais · ocupantes . dos concessão . de· um crédito especial de 
cargos -de ·Ajudantes· · de Tesoureiro. :. seiscentos mil crüzeil:os e·m favor do 

. padrão 23, do Quadro Suplementar .. do· · Touring Club do Brasil. Resultou de
. 'Ministério . da .. ·. Fazenda, · transforma- :uma .mensagem~· do Exmo. sr: Presi
'dos em Tesoureiros-Auxiliares. pas- dente ·da República, enc·aminbada à 
sam. à letra· "N" e os. padrão "N"· ·Câmara· ·pelo Ministério da Fazenda 
terão a melhoria de uma letra"· e tem por objeto dar· c~mprimento a-

Parãgr~fo .. único. são ~seguradas ~ompromissos resultantes de lei ante-
-aos demais 'Tesoureiros e ·Ajudantes rior. . " 
-de· Tesoureil:o, êstes transformados em Nada .hã a opôr a sua constitucio~ 
Tesoureiros..:Auxiliares, inclusive. · os palidade e assim merece aprovação .dO 
de.padrão 31, do Quadto S'Uplementar senado. · 
do Ministério da · Fazenda, as v·anta- Sala das. Comissões, em 19 de agôs-
gens e direitos da situação em que to de 1948 .. - Attilio Vivacqua, Presi- . 
se encontram. dente. - Augusto Meira, Relator. 

Rejeitada pela Comissão. Etelvina Lins. - Filinto · Müller. 

''-r 



Veruniaud Wanderley. -· Lucio cor
·_rêa. --:.. Ferreira. de Souza. - O lavo de 
Oliveira. · ' 

PARECER 

sob pena. de, serem havidas como clán
destinas( . artigo 18) .1

• Pela 'sua vez,· o 
Decreto-lei' n.0

. 5.077, . de ll de. dezem
bro de. 1942, . artigo s;o concedeu mais 
180 dias.· plÚ'a. tal comunicação, rea-

.. N.0 799, de 1948 justando-se as : ~otas dentro. de cada 
Da Comissões de Finanças sô- _ Estado. . . . . . . . . 

bre o Projeto de Lei- da Câma., _ . Apesar. disso, porém, ·salinelXos hou-:-. 
ra n.o 240-1948.. : · . · · -ve que se descuid!'l.ram· de tal forma-

. · . lldade, ficando· impedidos. de ·uma ex-· 
Relator __; S. José A1n,er~co; . ploraçãO liol'llllai·.e passando ao regi.-

. A Lei n. o 166, de 1-0 · de dezembrO me da· clandestinidaqe, pelo; qw:il não · 
de 1947, ·concedeu . ao. Touring Club ·. foram Punidos.· Nem· por :is.So,.·entre-· 
do. Brasil o auXilio de Cr$ .600.-000,00•, . t~tp, entravar'am êles a politica. de .. 
para .atênder à sinalização itinérária e defesa , do., :i:loss.o · parque salineiro; seja · · 
indkativa em percursos ·de.· interêsse- porque ···as respectivas· produções· não·· 
turístico :e .às inStalações de. serviços.. ex~r.ceram influência. sôbre_ ,·o.ceqtiili- · 
das estações rodoviárias sob sua admi;.; · brlo . estatístico,, seja. por· que se dedi
nistração. Não cogitou, porém; o legis- caràm exclusivamente ·às vendás in
_lador do crédito correspondente a êssé.. dependentes •· de embarque;' seja·· .pelo 
auXílio/ -prevendo,. talvez, · que a res'- aumento normal do consumo:-. 
pectiva · autorização estivesse implíci- · Pretende .agora o projeto n.0 · 16'.J 

' ta, mó. podendo, por outro lado, •oor- dêste ànô, vindo,da C'âniara dos Dep:u
rer a despesa por conta do·cirça.men.:. tad()-S, abrir-lhe novo pra.Zo . .de 180 

·.etc;:· .· ·~--c_,._; ·: · .. : ::·· ···; ,. ;;;;.-:.··· : .. dias•r:ara;oregistrci'em,á,j)l·êÇo;--sob a····· 
-. . .~ara pr_eencher a-lacuna teve de in- · exigência expressa de prova de fun-

. tervir. ·o. •Poder Executivo;" tornando, cionamento anterior 'à criação do Ins-" 
então, ·sua· uma iniciativa que. fôrada titut?,:ao ·q~àl.co'mpetirá · estipul8.J:. os. 
Câmara . dós . Deputados. · Eni- Mensa- · requlSitos · ·!Para o· registro, bem como 
gem de 24 de abril do corrente anoso- distribufr~lhes cotas~ · · · · · 

. licitou' o Presidente. dà. República . .,a;· ·; .. Em ·nenhoo1a~ cénsuracjuridica. in-
.. a})ertura 'de·~UIÍl:--i:rédita:c .. especial· .no cçr;-é!:l'-propcsição; que' corresponde a •. 

. totaL do. auxilio. . ··... . . . . . .. . opinião. deis produtores--mesmo inseri:.. 
:;.Deve,· pois, ser aprovadà·a_proposi~ tos. · ·- .. . -.. . · . · 

çao; ora enviada, ao. senado; porque ./Em conseqüência; .à -Comissão'.· dê 
· ~o~titui, além :do interêsse público ConStituiçãO .e JllStiça opina _pela res-

. que . representa um iiomplemento da pectiva aprovàção ~ · ' · _ . •· · 
lei. anterior. · · . .. · Sala das Comissões; ·em 17 de agôs- . 

Sala:.da.s Comissões, em. 3l de agõs- to de 1948~ - Waldemar Pedrosa, Pre-
to de 1948.··- Ivo d'Aquino; Presiden,;. sidente em. exercício;> . ....:' Ferreira de .- , 
te. - José· Americci, Relator; - Sal- Souza,. Relátor. ;:,_;__ .. Luéio • Corrêa. -· 

. gado Filho.-: Vespasiano.Martins.-.. · .. · Vergniàud-. Wànderley ... ..,-- Etelvino 
Bodolpho ·Miranda. -·. · 'Victorino Frei,; Lins . . -·· Olavo. Oliveira. ·-· Arthur 
re •. -· ,Apolqriio Sales.- -· .Durval c7"1.12. Santos. - Filinto Müller.. · · . 

. São .lidos e vão· a imprimir· os· PARECER_ .. :··: - .' .:_ 

-~eguintes. par_ecer.es:_ _ .. · · ··- N.o 801, de '1948 .· 
_PARECER ' :·..... ' - • . ·Da Coiriissao 'à~·Agi-icultura, ln-

. . · ·. · N.o. 800, de l948. d?istria .e Comércio, .s6bre o ·Pro- · 
· .. Da Comis;ã~·de Constituição.~- •J:!~:~ -~ei da Câmara ·n.o-:~62; de 

Justiça, s6bre ó Projeto .de Lei da ' · · · 
Câmara n.o .162, de 1948. Relator: Sr. Maynard 'Gomes. ": 

Relator: sr .. Ferreira de s_ouza:. .. O.Projetci n.0 .143, de ·1947, da Câma-
. ra dos'Srs~ Deputados, 'orá·sob o nos,..· 

-'Criando o InStituto. NaCÍ.óna.l. do Sal,:-~. so estudo, autoriza. a .inscrição no pra~. 
proibiu' o. Decreto-lei ·n.0 2.300, de 10 zo de 180 dias, .das sallnàs· ainda não 
de junho de 1940, a construção. e· ex- · inScritas .no Instituto . NacionaL do·. Sal . 
ploração de . novas salinas, bem como desde que comprovem .haver funciona:- · 
a ampliação das então existentes ·(ar.- do ·antes .cta criação. daquele órgão. · 
tigo 17), mandando se inscreveSsem .. ·Pelo Instituto. Nacional do Sal, ·de-· 
estas últimas, dentro e~ .sessenta dias, vem ser estab:lecidos os requisitos ne-
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cessários a essas inscrições e bem as- siderável relevâncià. .pal'a os' dcs-
sim. as cotas de produção às mesmas tinos· económicos de· todo 0 ' Ri<> 
distiibuidas. · . _ Grande do .Norte". · 

Nada mais justo: con1o é sabido, ao · 
st;lr criado o Instituto Nacional do Sal Sr. Presidente, pediria i V. Ex.a. 
.estabeleceu o decreto que o criou. o mandasse publicar, · ao .pé· do· · ·meu 
prazo· ·exíguo . de sessenta diaS· parà discurso, · · o . requerimen·to e o do-

. inscrição das salinas então . existentes cumento por mim referidos. 
sendo. consideradas.. clandcstin~.s e · E' com grànde.:satisfação que .pro-

. proibidas· de: produzir ·as que não pre- C)lrei atend~r à, SOlicitação qUê .-me 
enchessem tal exigência. . · f1zeram am1gos do Rio Grande do 
.o . que , et.til.o . ocorreu ninguém Nm·te, sem disti.."lção. de , parbidos; 

1gno1a .. · . · · · . · . mórmente em se tratando de empre-
Múitos produtores' de sal que viviam endL."llento para cujà .. feitura já co-" 

COiil ·suas famllias 'de -sua modêstíssi- · laborei ....;. desde 190~ - .quando ;pela , . 
·:ma profissão, viram-se, de súbito, pri- ·· priiileira ,-vez examinei o . ·boqueirão 
.vados'desse meio,cte subsistência, por- das Gargalhei.J;as,. em companhia _do 
que·sua:.propriedade sem que o soubeS: saudq_so mestre Sampaio Correia. 
sem pa5sou a·se:r··clmdestina e noci- · PassS:ra·m· os anos; e o grande açtÍde 
vá. à profissão.: o sácrüício dos· hu- não se-· co:tistruiu apesar .das várias 

. mildes a muitos aproveitou. . - . tentativas e até do. início dos traba.,.-
. • o .remédio, ·.todavia,. chegou ainda · lhos nêste sentido. · · . 

. a tempo.. ~ ·- .. Assim, em 1912-" foi . o~jeto de con-
. .E'· o inosso . parecer· . . . corrência pública, sendo· . assinado· 

-.--: __ :_.;.Sa!a;,da.s~ -.C~D."'JsSões,---em~~ 31-de-- agôS- contrato:--de· ·execuçã.v; c6n:l~- a- firma·- Se-· · 
to de '1948; ..,-;.Pereira Pinto, Presiden- baya Albuquerque & Cia.i:'EstUdei, en
te; .. -· Ver:gniaud Wandei:ley, Relator. tão, para~ esta firma. uma modüica

.... : .. : .Walter Franco .. ·- Francisco Gal- > ção do projeto,_ para torná-lo mais 
l~tti. . . . . . · .. viáveL · Interrompidos os serviços; não-
·,0 SR.. PRESIDENTE - Está findl:l. sei por .quais motivos foi a ·obrá: de- . 

·à leitura do expediente·. · . pois, cm 1921, incluída nos . contratos 
· Acham-se·. sôbre a mesa par.a re-· entre· ·o··Govêrno. Federal e a .firma 

.ceber emendas 'nas . duas próximas. inglêsa. C. H. Walker Co. Ltda., jun-· 
sessões. os . Projetas de Lei da Câ.:. tàmente com os . açudes Parelhas . e 

· mara. n:;. '327, 330 e· 31l:e ·o· Projeto Pataxoca, também no Rio· Grmde dO-' 
.. - de Decreto Legislativo n.0 30, ·todos. -Norte .. EXcluído o terceiro, po1· ino

de 1948. . . !POrtuno, fez . a' referida firma ca.pn
' ··Tem . palavra. o ·Sr. Senador -Hen- chosa instalação 1)ara os outros,. tudo 
rique: de Novaes, orador inscrito. - . afinal perdido com .. a terminação: .do· 

O SR .. H:ÉNRIQUE DE ·NOVAES - Govêrno Epitáclo. Pessoa e a sombra 
Sr .. Presidente,· recebi do Sr; Arnaldo de ·incompreensã-o ··que então · pesou 

. Sinoti,'. 1.~ .. -Secretário da·. Assembléia sôbre ;as obras do· Nordeste, .. parallza:-· · 
'Legislativa ·do· .Rio Grande. _do .Norte, _ das,' até ·que ·uma • nova crise climá
o seguinte ofíCio: . · . · . tica -'- a de '1932 -. obrigasse .ao .Go-
. . . ·'.'Em _atenção· .a:o _. requeri.ni.ento - vêrno Revolucionário -·sob: a inte-

.. Ugente -orientação· .do então· Millístro 
número 8, de' autoria. do Depu"' .da. ·viaçã.o, sr .. Jo.sé· Americo,_· a dar-
. tado José. Gonçalves, ,.que ·esta · 

,_Assem:bléi~ houve ·pqi~ bem _ap·ro- lhe8 . novo. e .. vigoroso. impulso .. Mas, 
var,• unâmmemente, na sessao· or- . o unpera.ti:V~. desta· nova· ·arranc!\da era a · construção das barragens em: 
dinária · de. 5 _ do· corrente, tenho terra, <continuando_ esquecido 0 . açude-
a._ grata: satisfação. de remeter, em i 
·anexo, cópia: autêntica não só do Gargalhe ras! · ... . ' 
referido _requerimento, como tam- Agora, parece .reviver-se-lhe a· im
bém, ,do documento -que 0 instruiu, portância. e . até a necessidade, para 
tudo .relacionado com 0 alto in- mat~l'. a• sêde, nos anos sêcos, do ad
terêsse do. povo .dêste Estado, no mirável ·seridó - norte rio-gramden-· 
que concerne à ·possibilidade de se· . 
conclusão das. obras .do importar!- Não cabe aqui demonstrar os be-

. te . reservatório "Gargalheiras", liefícios imensos de uma· o~a tão 
açude que, sôbre ser uma .velha simples, apesar de1 fortemente agra-· 
aspiração da ·labOriosa gente 'do vada, atualmente, _no seu custo, pela 
Seridó, é, a11tes do mais, de. con- inflação impiedosa, que· nada perdoa .. 

:. 
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Não me posso furtar, porém, a re
:Pe~ir ._ o que escreyeu Grandall no seu 
·preciso. "catecismo das obras do nor-
·deste". · 

"!Pode-se, também, acrescental' 
que,. quando essas encbentes (re
refe-se as . cheias do ·Rio Acauã) 
o c o rr.em extemporãneamente, 
quando-~- culturas estão ainda nas 
telTa, o Acauã _e .o ·Seridó podem 

· causar, numa, noite, prejuizo mais 
avultado do 'que a soma exigida 
para construir. o açude. Gargalhei
ras". ·· 

de que, l'ealmente,. possa ser aprovei
tado em. energia elétrica, não tenho a. 
menor. duvida .em aceitar. 

o SR.· HENRIQUE D-E NOV.AES -
Pode ser aproveitado · como energia · 
elétrica; -depende ·do modo de encarar 
a.questão. · · 

o sr.· Andrade ·Ramos·-:- Não basta · 
o volume, é preciso· haja diferença de 
nível ... , · .·· . · · ·:·- . -··--. . · 
:o SR. HENRIQUE DE NOVAES

F.spero chegar -ao senado o orçamen:.. · 
to da. Viação para colaborar: com· meus 
Uustres · cqlegas --cte• ·re.Preset#àção :po;; 

. E um dos efeitos .dêsses r~ervatório tiguar, a fim de que ·recursos sti:ficien~ 
·de 200.000.000 m3 é' justamente domi- .tes constén do orçamento de_l949 Pat:a 
nar ·essas enchentes. · .a construção: definitiva do açude Gar-
o-;sr~ Fernandes :Tavóra --'- Perinite. galheiras. Terei, assim, córrespondi

v .. Ex.e. ·úma informação? (Assenti- do à conSideração.·.e ·à cónfianÇa com 
· · · · que sempre .me !iistinguiram· os· gene-

mente do orador) _· ~ Infelizinente, os rasos aritigos. do Rio ,Grande do Norte . 
. . terrenos à jusante de .Gargalheiras não . se prestam à irrigação_ •. No _entreta_ nto, · Outro assunto que·me leva a OCl!par 

Ins to · d "~ · 1 a atenção _do senado é o .tão discutido -a pe r1a e o;x:;Cas rcso veu ·oons:.. ·'-• .,-"4J"'"to .. -1,.,,.•.-1,t·o·de''ve· ·n:·=·· .. ···e--n ... t .. o·s··c:0-0--~1-·u·n· ;,;·; · ' - w.·utr.' ·o '·resefvatõrio;c·'l'rias~·ae··-!orm'ci:' ' - --- ~~· 
-diferente, em escala muito menor, por-- cionalismo público. e. a reforma das ta
·que ;não. teria; ·realmente; a aplicacão · bélas do Judiciár~o. -~ot.ei esta e vo- · 
.que-•devem_ ter -~s grandes' barragéns, tarei- a(íuêle; ·esperando· que_ transitem 
quer dizer,. a irrigação ... Além disso, os- ràpidamente .pe_las duas .casas .do· C'on-. 
est.udos realizados em. São Gonçalo - .gresso·· para que;. sem demora, subam · 
e. o 'Dl.retor, _dêste ._pôsto .provou que .o · à apreciàção ·do :Sl', · ?residente da 

.\ 

·:resultado -çl.os -~exames' foi . exatamente . República,. e S. Ex."·· a êste- reajusta-; . 
. o,. que eu. disse·-· não .aconselhavam . mento, · como ·àquela ··reforma'..:.:.. 'se 

' · a éonstrução de g:i-â.nde balTagem; mas passar na ·Câmara -· aponha· um be--
.s.pe:rias, de pequena barragem, 'que ser-. nemérito:veto;: : i . · 
,Visse para. reter as águas é não para; ·. ·s-.--Ex··.a._será ,éntã.O,· a meu_··.·ver, não . 
·irrio·açãõ · · . · -· · · ·· · · · · . . ... · · . - . - · -- al)enas o· Presidente de todos os . .Prasi-

0 SR .. HENRIQUE DE NOVAES- leiros, mas ;o 'Presidente_ do. ·qual. os 
Dis!!ordo dessa opinião. · · brasileiros precisS:m no _momento di,fi-:-

. · · - · · · . cil que estamos atravessando. . -

.o. sr. Ferncmdes· Tavora ...:..: Estou , 0 sr. Andrade Rarriôs-· Dá vos~ 
'repetindo .à que foi relatado .. · · .sa:-Exéelência liéença para um· aparte? 
· o 'sR. HENR·IQuE DE NOVAES .:._. <Assenti?nento do oraãor> · ~ Desde 7 
Também .não· desejo discÜtii- 'o assun- de· julho fui voto vencido contra o au:. 
to; porque não ·tenho . elementos em mento . de·. vencimento: A idéa · que 
mãos_.-Qüero declarar, apenas, que o v. Ex.n .acaba 'de- manifestar é digna · · 

· . a-çude· tem: três fins: dar água para..1 .de aplauso, . se · realizáda: :E'ar'ece~me, 
beber; 'água''para' irrigaÇão e '.t'Ôrçá·. · entretanto, que; .ne.Stà~altura; o:·bene

l"ôrça, V; .Ex.e. ·sabe muito bem;· está -mérito. sr, ·Presidente da· República 
. hoje _no· mesmo grau .. Reduzido o. Gar~. ~ ·nãô l)Oderá. ,t9mar outro· camJ.n?o. se-
_galheiras ;a _um 8.9Udeço; nada ·valerá, não aquêle de seguir na ~te~a.·nas 

. é melhor nao construi-lo.·l:Tm açude, águas· a -que O· Poder LegiSlatlvo;foi 
porém. de 200.000.00-0 m3 podé'for:ne- conduzido pelos atos-.do próprio Poder 

·-cer energia a uma· vasta regi!to; dará - Executivo. · · 
irrigação,. atravéS de sistema pi:oviden- . ó SR •. 'HENRIQUE DE NÇ>V .AES -· . 
-cial, para,.o·.Rio Grand~ do NO!te. Tive ocasião .de . manifestar-m~ 'de 

. : · o:r_:erá grande efeito, qual o da pro- . .acôrdo com -0 voto de V;. Ex.a em pa- · 
, teçao, 'COmo· eu Já . dizia em .1911, con:- recer. que· api"esentei na · Comiss.ão de 
tra as Jnundaçoe.s. _ . Obras Públicas. Não se trata, pois, de 

o . Sr. Fernandes Tavora - ·Proteção novidade. Sinto, ~ntret~to, que a 
contra as inundações.'· Estou de· pleno· medida, agora,' não possa. ser tttendida. 
~côrdo com V .. Ex ... neste ponto. De.s- Peço licença ao Senado para ler '.a ilri-
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JlOr:tante nota que sôbre êste assunto 
publicou o "Jornal· do Comércio" de 

· .22 ·do corrente, a fim de constar .dos 
AnaiS da Casa. 

~·A ·Câmara dcs .Deputados 
aprovou o aumento dos · venci

. mentes dos funcionários civis . e 
.·.. miUtar~s e. o . Senado . emprestou 

. ~a solldariedade ao absurdo pro
Jet_o em que, · no rastro dos ma
gistrados garantidos por um dis-

.. positivo 'constitucional, a munifi
cência legislativa abriu· os· cofre~' 
exangues do Tesouro ·.para uma 
eScandalosa · dérrama .de favores 

· !PessoaJS. . .' · · 
Em ambos os ca.Sos,· o que pre

-valeceu· foi· a influência. malsã de 
interêsses eleitorais, em que a 
·fraqueza dos legisladores . care
. centes • de ·votos se aliou à com
. pe.tição . demagógica · dos diários 
. em blisca · de eleitores. E a fu.vés
.ti9.~-~~-C:i!n:inos~ -~·:p!fCcessa-se- ·: ccntr:a 

._o .. erário, que não'-poderá, dentro. 
das .. verbas normais ·. da arrecada
.ção,ifazer face· ào exagero de des
[pesas com que o gravam as deci.: 

· sões do Congresso". ··· · 
o ·sr. Ancraàe · Ramos ~. v: Ex.a. 

-~~tá·:· prestandó-:-à Nação. grande • ser
·VlçO e ao -~'Jornal do. Comercio"· a ho
.menagem que,. êle .. mereceu ·por: se ter 
:.sempre· colocadci- - sem. medir canse-

' qüências ..,..- ao· lado dos verdadeiros 
_interês.ses nacionais. 
.. b, SR. HENlUQUE DE NOV AES -
·Agradecido a v: Ex.". · · 

··."Sopra ilelo' país um vento de. 
irresponsSJbiUdade, ·senão:. :de· in
·sâilia: Desmandam-se ·os · poderes 
. na desorientação_ do desgovêrno ·· 
que· caracteriza o momento atual 
da vida 'públi~a : do .. pais,· levado . 
sem ·rumo e sem· méta. pelos bai
xios e" sorvedouros· de· ·unia situa-

: -· ~ão cuja· gravidade· cada vez mais 
· se .acentua, com os . imprevistos 

. interno's . e 'externos da hora. 'que 
vivemos: . ·. · · · 

Fala-se uma linguagem que .rião 
.. corresponde a atos. conseqüentes, 

porque êsses . são o desmentido 
flagrante do raciociniq que lhes 
impunha um sentido .totalmente 

. diferente. Ouça-se a .palavra dos 
dirigentes da na~~o, . ~eiam-se os 
pareceres dos órgaos · especializa-: 
dos, ··acompanhe-se a . exposição 
dos relatores das. comissões técni
cas do Congresso,-~. a coincidên-· 

ela de raz;ões e repetiçáÓ dos fa.-
. :tos conduzem à conclusão . pacl· .. 
:fica e unânime . de . que é a pior 
.Possível a· situação ~oonômica e· 
financeira do pais. E, no. entanto, 
aceita-se aplaude'-se, vota-se tu
do · aquilo que contraria a verda
de · ·expostf'. e . aumenta os . riscos 
apontados com· rigorosa: .Dreci.São .. 

Verifica-se, . assim,' que !oram 
COnCOl'des OS. pareceres dOS rela
tores .da ComisSão. de Finança.S 
da IJâmara . dos.. . De'putados; ao 
analisarem as· propostas do orça
mento 'federal .. Alguns foram es-. 
critos num tom atemorizado,· co-' 
mo · um grito de· alarme em· face 
da procela inevitável. Deles, o 
mais sincero, o-mais veraz, o mais 

· :positivo é o do relator~ do l\1inis
tério da Fazenda, l·.O ilustre Depü
tado Fe;rnando Nóbrega, cujas 
palavras valem. como .um látego 
de advertência .. aos . responsá:veis · 

·. ]l·eios ·. de.Stino:f 'rüiiciui:Ja.is'; :'Deveria 
êsse impressionante . relatório .ser 
pregado em tôdas as esquinas, es
palhado a'os · milhõeS pelo' terri
tório ·brasileiro,. lido .. rias escolas, 
nas tribunas e assembléias· públi
cas,··em tõda a pa1·te ónde hou
vesse·· ouvidos' pàra ouyir:-·e olJ:lcs 
para· :vêr. No entanto; passou 
despercebido, :foi _.apenas .. publi
cado nas colunas desta fôlha e se-

.,· ;pultou-'se no -noticiário sem lei
-tores ·do -• Diário do Congresso. A 
ComiSsão de -Finanças, que o ou
viu .displicente, · apa:ovou~o. para 

_ . :fazer logo em seguida o centrá..: 
rio do que .êle pedia, desprezando 

, . inconscientemente · . a sabedoria 
~das .suas advertências, qua..'ldo 
ao ·.mostrar que em. ·cinco a.Il()S a 
despesa· pública foi aumentada n.e 
dez. bilhões de :cruzeiros, . assini 
concluia;. 
· "PosiÚyamente·, · segÚ:e-se um 
mau caminho e, .doloroso é con-

' :fessa.:r, . que nesta ' altura. já não 
. ·sobra autoridade :para .criticar 

situações .. passadas nem mais 
atribui-las aós .erros .financeiros 

- e econômicos que estão . à vista. 
Mais de · dez milhões de cru

zeiros de despesas e também · dez 
bilhões de . cruzeiros . de novas 
cargas e sobre-cargas de impos
tos e taxas lançados sôbre um 
povo depauperado pela fome,·· cor
roido pela tuberculose, minado 
pela verminose e deprimido _pelo 

·' 
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,. 
paludismo. Acrescente-se a tudo o Govêi·rio · .. :'aS.siste abulico .à .. 
isso mais. 450 milhões de· cruzei- confusão,· porqúe. abdicoU' da: sua 
ros do au."'lento, em projeto, ,'para responsabilidade, l)ara aceitar o· · 
a elevação ·de 40% nas taxas que resolva .o. poder .. ao qual su-
aduaneiras e mais um bilhão de ·brogou as funções de ·.seu man:-
éruzeiros de aumento · na despesa dato constituciohal, que não pode 
pública, quando· a majora;ção. de -~ ·todavia t.e:r ·,substabelecimento: 
vencimentos fôr concedida. e . te- EsperamoS; confiados · na _,.pre-
remos uma despesa. 'total, de qua- - valência do bom senso, que 'fôsse o 
se ~8 J?i~ões e meio de cruzeiros, Senado uma ·fõrça· de ·reação· e de 
a_ s1gmf1~ar_ q~e ,._p~f_erimos =·ca~. ·" -equi!im·ic· .. em .meio da .tormenta-

. p1túlar di~te ·;dos • obstácUlos que ........ ,·em formação. Tudo ·indi-cava a . 
se. levantam à nossa frente;.: '· · · :possibillc;lade dessa: •. esperança: 

''E o que mais rios preocupa. e mandatos· estáveis; idade provec-
in1;ranquilizà' é que tim país assim ta; .direção segura. ' 

. fica ·· exposto,. · evidentemente, .. a E ·aí ·e .. s. tá .a de.cep·· ,.a-o,:·q'·u.e· .. o .p~0···~.,' não resistir à fllría de uma tem.:. ,.. • 
pestade social;,. · jeto de vencimentos da. nu'.gistra.,, 

· .tura· torna amarga e deséoncer-· 
, São dê.Sse :teor síncero ·e con.: • tante~ Na tó'ga honràda· c os• juízes 

. vicente as .. palavras do relator que· a constituição," bem ·oú ·mal~ 
· ... · da >Fazenda,· na · .Câmaia dos discriminou . para : úm :tratame.nto , 
. ~Deputados~ .Falando . como·. Ruy ·especial,· .. àmarram-se' ambições,. ·. 

: ..... :.,'-.,.. . .,.Barbosa,~ cuja.,~voz-:-:;:oracular:,,in-: .. . interêsses·"e~.favores;·~ ;:P"·'"a·· ~U:!!!a,. · · ,. 
· vocou; o ilustre ·relator sabia que · burla à:lei básica; ·que··tórnou pri- .· · · 

· .falava· em. vão; .réduzido. a .fal~ . vativa do Executivo . a .iiii.ciativa 
' :para a inercia,. falando imica-.- · da:s medidàs: abusivamente,·:aclicio-
.·. men:te-:para: a·· suá consciência,· .. 'nadas· pelo. Congresso. à ::m:ensa:-' 
· ~ara,.o, seu dever, para. o •futuro, gem presidencial; Em· vão, ergueu:. 

para o desagravo: .. de. sua .respon- . se. a ... voz autorizada, do Senador 
.-- sabilldade~ .. . : · . . ·. . Arthur : santos, a;_ :tini :·de Clamar· · 

E; 'dé'fáto, assini 'foi, porque ·contra ·a.violação·:ao te·xto-· 
,a' Co·missão que :o, ouViu,· aprovou· . ·constitucional, :com sobrá de· ar- · 
o· seu• parrecer, ~as··nada, fez .Por· · · gumentos ''Jurídicos····,para, . pro-. 
êle, ou antes; fez, .o contrário do var. o :·aêêrto da 'tese, que aquê- .· · 
que ali -se preconisa. Continua a le .: me.Smo" senado· . havia . ·antes. 
votar despesas," fáyores, benesses, __ defendido e. aprovado ... · Eni , vão;. 
dádivas, prêmios, como se estivesse . . :alinham;.se '.as· :cifras· ... que .a 
convicta de que o· mundo .vai.-·· competência .. técnica ·do ·~Senador 

~ acabar. . . . , ' ·. , · · · Mário, Ramos::exppe •para · mostrar 
. Corr:o o, sr. Fernando Nóbrega,. o descalabro; orÇamentário da .~e- · 
algu~ Deputados mais·. fal!!Xam . ;publica e ãdnipõssibilidade _de se-. 
a mesma linguagem de .preooupa~ ,r.em :atendidos os :aumentos ·proje-' 

· çã'o e. de aviso: "O Sr.• Leite N'eto, · tados. nas verJJ:as .. de :pessoal. ·,Em·. 
o Sr. João Cleophas, ·.o' Sr. Israel vão, eSforçl:j.-se' .o Senador Alfredo : . 

·· 'Pinhefros, o sr .. 'Luiz .viàna, o . .. Neves :pa:r:a,fazex: pre:valécex: O pon., :' 
Sr.- Toledo~. Piza,-'- o :Sr.- > Lauro ;- · .to.·. de ·-vista. do ,resneito. estrito ,.à, 
Lopes e··outros. Voze.S•.de ·adver- .. ·· ~ ~ mensagéit1 .<iue··o gÔvênio redigirá 
tência e de sensatez,· . ·apelos ·de · ~'. enr virtude de dispositivo consti- .. , 
convicção . e de . patriotismo, gri- · · tucional. · .. ·' · ··· 
tos de sa;lvamento ·num 'barco que 0 SenadÓ· perde.:.se ·no . illflwêo 
faz água. . ·. · . · ·' · das razões pessoais, dobra-se às 

A Qâ.mara não os ouViu, nem 'injunções da .camaradagem, afo-
, os ·ouvirá. A. linguagem isolada - · ga~se no dispautérió dos compro.~ :. 
do · Deputado consciente não en- · mis5os de favor, ·esquecido da •suá. ' 
.contra . ·éco · na · màioria: do · seu · alta e. nobre missão constituclonal . 

. próprio partido. :tl:le 'mesmo ·VÓta Como poderá, amanhã, corrigir os: 
afinal, . por inj'unção politica,. com orçamentos. e. as . leis •. vindas da. 
o ;plená1·1o sem disciplina, à mer- · · Câmara, 'com excessos, demasias e . 
cê ··dos instintos eleitorais que o absurdos, se .o próprio leaãer que 
arrastam · ;para . as transigências · ali ·reflete o .pensamento do go-
contra o. bem público. . • vêrno se empenlla e se in:;urge: · 

. I 

'• 

~· 
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cóntra o que. propÕe uma mensa- o l'ldículo de uma--voz inútil cla-
gem. :presidencial? ~ando 110· deserto". 

· . · Estamos vivendo unia hora pe-
rigosa, de_ inconseqUência e teme- • Sr. P!·esidcnte, .pode parecer incoe-
ridade. Não se observam- 05 prin- renci_a votar aqui projetes e esperar· 
cipios .que a lógica disciplina .. Não e ate deseJa1· que ê!es sejam vetados· 
se cumprem preceitos ·comesinhos pelo &-. Presidente da .. Repúblir.a, 
de ética· politica e dé moral àcimi- ~~t~~ando desde já o apoio a êsse · 

., nistrativa. Veja-se; _por .. exemplo, 
o , que ocorre quanto. à ·elaboração - E' qu_e, contra nossa expectativa .. em_ · 
orçamentá1·ia .. As .. mais · graves e ambos os projetas em causa, tantas 

. positivas . a'cusações foram _feitas injustiças se cometeram· e. ·.tanto se· 
na Câmara e 'no s-enado a conduta . .. exorbitou-,. que só mesmo.· o veto pode· 

- do . Departamento -.Administrativo '._l·emediá-los. . ·. . . . ... 
· ·-do. Serviço Público ao· organizar 0 - ·Aliás, em vários documentos que me· 
.. projeto de lei de . meios e ao redi- fo_i dado firmar aqui, ter.ho me · ma'

._ gir 'a mensagem presidencial sõ- nifestado contra êste · aumento de 
' bre . os:- -vencimentos. ·do funCiona- vencimentos, · mánifestando-me de -

_ . '1i~mo _·civil e militar da.: República. . acõrdo com o· voto do ilustre Senado·r 
. . Nao .se operou, no entanto, reação .AD.drade . Ramos _;_ E' -um remédio 
. . alguma p9r pa~e daquele .. ó:::gão .ilusório e até. contraproducente p~a 
_ nem se abalançou o gcvêrrio .a ex:- , os. sofrimentos do funcionalismo • pú

. ,_.plicar a sua atitude, ao, aceit:in· e bl1co-. Outros povos, aos quais se ·im-
. : · -endossar · as estranhas levianda- . :puseram sacrifícios muito maiores ·do-
' . des . e gs êrros ·crassos, .. ~pontadas ciue_ aos a nós acarretados pela guer

nas. comissões. e. na _ tribuna do ra, estão· emergindo. valorosamente da 
cc:ngr~sso · -Nacion~li ;e· atribliídos · catástrofe,. graças. a unl: admiráv.el es- · 
mesmo à_ má fé dos que.os.come~ · ·pírito de-sacrifício que, ,infelizmente,· 

· teram ·_ · · ' · ,,·· ·- · · ·· .·nós. não temos-nem procuramos criar_. 
· .. · ... São,' .por · is~o, .iiÚiuietâd~ras as e ·cultivar. . . __ ·· f' . • . 

pe=spectivas .. com . que .. se rios Assim, a -Inglaterra; a Fr:mça e até ·· .. 
apresenta, o· futuro .. ..:Desejatiainos . a: It~lia, para .não citar a. Bélgica· 
:tnfluir ·paa"a· que-meditassem os.re~ e· a Holanda, que_quase desapareceram· 
presentantes_ do_ povo sôbre as res~ completamente no pavoroso conflito. 

· ~-POD.Saibilidades que .lhes cabem na , . O auin~m:to. de vencimentos, . pro
, defesa -~ preservação do .régime~ ·. . voeando _ automaticamente . a· agrava

Por -ma1ores aue sejam as suas· _ção da situação atual da_ vida, deve 
· ·c~~pas~ não as âceitámos como jus:- lõgicamehte ser seguido dei .:acréscimo 

tif1cat1va para os ·re-médios· extre..: dos. vencimentos dos representantes da 
~_os;, que,. n~ entanto, .podem ser :Nação ·,Sujeitos,· c_omo os· demais ser-. 
mvocados ·como. razão de·. deses- . ·vidores públicos,. às ·mesmas condiç(ies· 
(!Jero. :Pensamos, como cavour, que de existência. Por isto·· concordarei 
a pior -das Câmaras .é prefer~vel à com o projetei Negreiros FalCão, ap·ós 
melhor da. sante-câmaras · · · v111gru:em, eni últim:a iristâi:J.cia, os ou:. 

·. ·Temos,· -nó ~entan'to; . de r~c~iilieci- .-.tros aos quais me estou. referindo. . 
cer·que há hoje um vazio' na:cons- · :E'réferiria; entretanto·,· que .o ilustre 

.. :ciência ·pública· do ·.país; _onde·· se . Deputádo, pela · Bahia, ao qual ·já-.. 
perdem,. s_em .. ressonânCia;- ~ ver- manifestei o meu apoio ,só cuidasse. 
dades que ·incomodaram .. Vai-se do_ assunto ·após definitivamente li- . 
·criando na Vida 1 n_aciofial uma · quidadOS OS' dois projetes _a ,que ,alUdO ... 
alarmante _Insensibilidade, prõpria · · ·· Convém, outrossim, não nos esque
dos orgamsm~s. entorpecidos por cermos ·da inevitável repercussão que 
·agen~es deleter1os. Gera-se por ·a ehg!madora·m.elhoria dos proventos 
tõda a .parte um fatálismo peri- do funcionalismo federal terá nos Es

··. · ·goso, que pode ser a causa do·.sos- .. tados, muitos dos quaiS, dçs maio-
- · • sõbro. de tôdas.: as . esperanças ... e res aos menores, já a braços com ter-

da r:uina dos esforços empenhados ríveis .situacões econõmicas· e· finan
. em assegJ,lrar ao Brasil a contintii- ceiras: desequilíbrios econõmicos con
dade de "um reg:lme de lei· de pro-· seqüentes de desentendimentos .poUti
gresso e ·de liberdade.. ' .. cos; · dificuldades. do Tesouro Oit'iundas ··-'. 

Os que, como nós, não desespe- da ·desorganização. do trabalho. produ
raro da salvação,. temem· contudo tivo e dessas contingências políticas. 

', .. 
··~ .. ·;,~ 

'·· ..... :; ... 
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Ainda ontem, ÕU'Vi notÍcias de um grande será a dlSputa em tórno d~sa 
em que a gravidade do problenla assim decisão. Conheço~· por ·haver per-

' ~ea.mtreandtuzo, ·, Cnl?", .. s.~g .. u
0
m
0
' 
0

t.es(JI'l(l,n,
0
ú
0
;:n, e_ raosrr: ~~ar: corrido a cavalo·; ;em 1912, fazendo a 

,.. ,., ou. ..,., ""' exploração para o~lpronlongamento da 
daÇão presumível, Cr$- 35.00~.0'0~,00 Estrada de Ferro Centrtvl do Brasil de 
compromissos com o funcionalismo, Pirapora .a Beléru)\ no trecho Pirápo;,;:· 
Cr$ 70, 000 .·000,00•! ·ra: a Palma <em 940 km.); o planalto 

Sr. Pedro Ludovico - V. Ex.a. dá goiano denO.min!tdf? "Chapada i dos 
licença· para .. um aparte? . VeadeirosH '! o vale ·limítrofe do Pa-

0 s&. HENRIQUE DE NOVAES ·- ranã, (águas -amazónicas), ora ·sã-
Como todo prazer. biamente inclUídos.-. na área: . proposta 

. 0 Sr. _ Pedro Luàoinco-·· ··0 orça·~ do "futuro Distrito ;~ederal; Guardei a 
· melhor .. .e ._ ma1s · .. ·!profunda ·· im!Préssão 

. menta dà.. d~pesa do Estado de Goiás, çlessa região :PII'ivilégiada pelo :seu: cli- · 
por exemplo, é de•cem milhões. Are- ma; suas águas; suá conformaÇão to-· 
ceita, no· entanto, .prevê uma· arrecada- tográ,fica; suas- .. possibilidades • agri-: 
ção de cinqüenta e ·poucos milhões.- -colas- e pastoris, .e ·.s:ua .posição mi.: 

·o SR. RENRIQ~ DE NOVAES - .. ·· gualáver c~m·o _ centro ·de Jrradiação 
Vlràda · esta página, em.- que .procurei .. ·das co:mumcaçoes ·para todo o'Pafs·.' 
traduzir . a minha aflição . patrióti.., . À ·pruneira conseqüência: dé .se r~sÕl-

·ca ... , · •.. · · ver transferir. para,aíasede.:inestra de 
O Sr. A1uzrade .RÇLmos --- Muito nossas atividades /administrativas se:.. 

.. oportuna.. rá a orientação da:>viação- férrea na-
·- O-SR .. HENRIQUE DE NOVÃES.-. cional· no sentidO:·eentral· do 'Brasil. 

.;· .... conseqüentement-e .. da .. ~--r~-. ··Qu:mdo:..::.Se>,cllscutiii'''ã'.:.~ncessã.O' ·aê' 
· · ~ponsabilidade ·senatorial; e, como ·pà.ra S% da .reé:éitB:,.ti:ibutárla da na.çã,o pa-·. 

amenizar a impressão~ que . por vencura ra recuperaçao_ da~ Amazô-nia; propus· 
possa deiXar, peço .permissão .para te- que·parte.da irilportância. dai resultan-' 
cer ·algtins. comentários. em.' tôr:tio de te fósse 'aplicada na ligação • daquela 

_ outro .problema; cuja. solução se es-. região,· por: viàs terrestres ou aqUáti;.. 
boça_:promissóra e.na qual.ponbo, em cas, àsO:noss'as demais. Focalizei; então, 
compensação; .. a.· minha. r~ .. e ... esperan- aquela ,<niesma)'.de_rrovia; ·· ''·Pir!llppra ·a · 
ça nos destinos-dO BraSil. . · · . _ · Belém, .que,. em.l.912', .constitui.o .. s.onho 

·. F1lFautor>de uma'emeni:ia. ao próje- • de um· grande· brasileiro; . cuja .passa., 
· . to- do AtO de. DiSposições, Tràiisitórias ,gem ~ pelo . Congresso, N<).ciona.I deixou 
. âa: 'Constitu.j.çáó . de 18 de ·setembro, um traço inapagável, sendo, sem. fa.:. 

que retfra.ndo do:.pontal:Rio Grànde · vor algum,.o principe·dos.nossos.en
-'-. Pamaiba, . a _locáliza.ção ··.obrigatória genheir.o.s,·-.· até- . hoje insubstittifdo! Re
da futura ·capital cdo Brasil, .deu :lugar firo-nie â. Paulo de Frontin! . . .. , 
à. 'comissão nomeada' parà ·a estudar,. ,0_-·Sr. Joatjuim. Pires.·::::_,E Pereirà da 

··sob a~_presidênciá do.General Poli Coe• Silva .foi quem 'adotou. ,._ .:>.'< 
. lho, poder -qrientar também suas'' vistas.. .O .s:R.. ÉENRIQUE 'DE .NOVAES ·_. ' 

pa;ra o plall~lto go~no, e, afinal, optar,. Adotou mas . Frcmtin. deu-lhe yida. 
1ie·bem que .por mruoria apenas de·um · · ' · · . - · .. · · • .~· -: ou .. ~oiS' votos, pela ·sua preferência •.. · · pemonstrei, · .entao,: q_ue esse. S?:npo • . 
,_.confirmando, deStall'te 05: memoráveis -. emmentemente- pa~Iótico,: .poderia se . 
·estUdos da .Conússão :oru1s, :nos pri.:. · ;co;ncre~iza,r· em dez anos de trabalho .. 

··~-. ó_r __ di. os_ da._·.Repúb_lica_·_. Alinll. o_ .::m~_:·.en_ •. . .._con_ tin_uo._. , Or~, a. es. tr.a.da._:de. f~rr._ .o por 
· :tre'os que' ·acreditam' na' benéficá in~. _êle colimada cortará .ao.lD:eio,_ exata.-
;nuência.. 'dar . "interiorizaÇão~! da; . cá-· :.mente, a ~ ora proposta pal!'a; .o fu- · 
· pltal.federal; na.·-ne<ie8sidade e· éonve.;._ .turo: Distl'lt<? -Féderal. ·~e:: :poderá. ser .. 
·'lliênci~- deSsa:- prov,it:lência,: na possibi-.. .a.tin~do;: .. fãêil. e·· rà.pidamente,- .pelas 
'iidade,·econõ.rilica::e·'fina.nceira .·de: le;.- r<;~doVl~ em. prolongamento .. das .ferro-
·-vá:.la· a efeito; jái"'c~\mo- ~ás; pensa o· Vl~ exiStentes .-· entre as quais a-de 

-· 'Exm, Sr. Preside1;1te: da · República, Goiás e a.·. Rêde. ~ira de Via.çao. 
'encaaninha.ndó,:•sem demora,, ao· C<Jn- · . Não. vislumbro-. dificuldades. 1'inan
-~~o-, o. relatório'. daquela. ComissãO, .. ceiras· para.· a. pretendida tra.nsfe~ên-

' para decisão .final da. localizaçãO. · ... ' cla; em: dez a; vinte e ·cf.?..coc.anOI! ..• EJ.a, : 
· .. · · 'Certo, conio .se deu no primeiro de-. a. meu· ver, como no de·nota.veis econo
. cênio ·republicano, com a tra.Il.&posição ... mistas, :poderá· se~ um' negócio· vanta.-
do>go~o mmeiro, da vetusta OUro ·. joso para o .. Tesouro Nacional, baseado. f 
Preto !Paii'R · a nova Belo Horizonte,. nas contri'buiç~ de_ melhoria · e na 

" 
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valorização dos terrenos da nova cr..-
pital. · 

Não nos esqueçamos que já se efe
tuaram no ~rasiL duas transferências 
de capitals de Estados, com a criação 

questão de grande importância .para o: 
progresso e o "futuro do Brasil. (Mui
to bem; muito bem. Palmas' . 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE. 
-EM SEU DISCURSO O .SR. SE
NADOR HENRIQUE 'DE. NOVAES. 

· integral das novas cidades a ela des- -
tinadas: Belo· Hoa:-izonte e Goiânia. A 
primeira é uma jóia de que todo· oBra- ·Cópia 'do requerimento n.o 8, de· 
sil se orgwha. Que seria a-região nor- autoria do Deputado: :José Gon-
·te-mineira sem· Belo Horizonte? Com çalves, ""apresentado.. em sessão de· 
-a;pena.S. meió século de -existência aí 5 de agôsto de 1948 ~ - . 
temos uma população de quase -.... Considerando a . grande-_- importãn-·-
300.000 habitantes com· üma tendêri;., Estad 
cia.' nctável de ·crescim:ento .- Outra é cia que · repl·esenta para· 0 · 0 a-, 

construção . do açude Garga,lheiras, as- . _. Goiânia, sôbre a qual há: dias se ma- sunto aliás de . que se -o;cupou o Ex-
nifestou nes.tã tribuna o ilustre -Se- -celentissimo .. Sr. Governador em sua~ 
nadcir Dario.~Cardoso; é. uma obra• de recente mensagem a esta Assembléia;. 
fé e_ de: tenacidade, empreendida; PO·r · cori.siderando que.há uma emenda ao 
um .dos Estados- da.,Federação. de. me.; Orcamento· Fe'deral de 1949, · destinan
nor recurso 'financeiro;- o .que prova o do· dez milhões de -cruzeiros .para tal 
ql!anto é infundad~ ~a P~'esunção de fim,-:-; de autoria do dep!ltado C a! é ~i
nao poder _o. Brasil .inte1ro l_:var a lho, requeiro que,_ OUVldo o plenár1o, .. 
efeito façanha ._s_emelhante .. _ -· .. _ .. seja endereçado ·às .nossas_ bancadas 

O_ Sr; ·Pedro Lttdovico ---·Quando.ter- ~- _·. na.Câmara,.e .. Seriado .. e..:'mais.~aos,.Se- _ 
. 'minel-""á. c'oristrúÇão'- dé...-~-Góiãnia, ou-- :-naldores Henrique• Novaes, preSidente' 
·_melhor,'quando -deixei o Govêrno,· não- dai Comissão de Obras· Públicas ·e ao 
só não- ·tinha:. dívida: alguma -a pagar, deputado, Plínio _ Lemqs, . Presidente· 
mas -até llaVlar-um ·saldo de quatroze - de 'idêntica comissão na; -Cãma.ra~~FEl- '· 
·milhões de Cruzeiros; ~ _ . · deral -aos diretores dos. -"Diários -As-:- .. 
· ·o SR.. HENRIQuE DE NOVAES- · sociados. "A Manhã'', ,"piá:io _de No-. · 
.Muito agradecido.· pelo aparte de_ Vos-_ tícias" e. "Correio da M~~~~. r~~o· 

-· sa Excelência, que vem cónfirmar mi;. telegráfico·· a'Ilexo a· resp_e1to _-da un--
--nha argllll].entàção" . · portante obra a' que nos referunos. 

:o_ Sr. -Àlvaro.-'Adolpho ..:._· Tendo · ~ala das sessões, em .Natal, 5· ~=-
·construído ·úma capitaL agosto de 19~8. - José .Gonçalves Pt 
. O sR.·. HENRIQUE DE NOVAES _ res de .Medeiros. . ,. 
Não· quero :penetrar · a .política - de_ . ANEXo Do REQUERIMENTO sttPu 

:Goiás.:. · · ·· · · · 
- · "oP<>rtunÍdade • sejá ·. vot~do oiça--. o Sr; Pedro. LúdovicÓ - Isso não é me:nto 1949, populaça_o Aca.r1. todo Se: 

J(Olítica: . ridó co:rifia a~prova~o . e~enda·. Cafe 
. o SR.. • HIDNRIQUE DE NOV AES _ Filho, ·incluindo -dez m1lhoes de . cru- , · 

- f · · f · zeiros· conclusão obras açude_ Garga:--. ',..... ... - mas ossem- qua15 · assem os . · · • es rvató 
erros ·que V. -:e:x.o.·:pudesse ter come- lheiras; Importân·c;a esse r e_ . - · . 

_ -tido,. só\a constrl1çáo de G-cliânia 0 . rio 'planejado 109. com ~da"?o. já 
redimiria ,de todos. ·· · . proalta . ressalta . obse~çoes · tec~cas 

· · Inspetoria consideram-no melho~ re- _ ··o. sr: Apolonio Sales -· -Tal empre:..- _ servatório'.pei.Xes. nordeste cal?ac1dade: 
-endimerito· consagra um ·nome .... -- . produzir':7oo.ooo quilos .peiXe. Earra-
. . o SR .. HENRIQUE. DE 'NOVAES - gent apenas-100' metros -~~om '25. alt:n:a. 
·convenhamos ser um empr-eendimento repre~~ntará 74 milhões_ ~etros cubl
dessa ordem, ·:difícil; de .. fiscalizar-se, cos -terrerios já desaproprlados·. ~
exigindo .energta férrel!, na sm, or- bora área irrigável à jusante · seja 
ganização e . no seu encaminhamento, ·. reduzida lembramos. representante5'·. 
por manei.i-a a . evitar a .. proliferação povo grande capacidade ·l?rodução fc;>r
dos ."tubarões" de ·espécie vária, em ragensc -cereais leito sêco· nosso ~o .. 
tõrno dos ,inwnero5 e complexos ne- Acaua:n ·apontado exemplo açude Cru
gócios que dêle surgirão. zeta construído 1930 aglutinou popu-

Declaro, portanto,· aqui, o· :meu 'ca- · lação .. aquela Vila · sup~rior -próp~ia
loroso aplauso ao Exmo. _ Sr. Pl>esi- sede município não obstante sezy1ço 
dente da'R.epública pela firmeza e de;., irrigação só se iniciar 1944; Grande 
cisão com -~ quais_ está. orientado nesta reprêsa · em . aprêço possibilitará. ime--



I . . . 
dia ta .. industrialização . nossos. produ- exemplo, quer .. p~los serviços .prestadós . 
tos primeira: qualidade algodão . Seri..; ao .ideal da democracia. . · · .· 
dó carôçó e couros: Engenheiros José . A Ral.ílha. Vitória dão ·os ingleses ·o 
_Aires de -Sousa e ·Be:piuet . .Carneiro · nome ·cts. "Rainlla. Perí"eHa'.'. o mes-
. em memorial de planejamento · publi- mo ..• poderão:. os. holandeses ·dizer da··. 
cado · inspetoria 1!:0·0 calcularam au'" ·sua_ soberana .. Tendo· assumido -o tro
men,to 750· mil .. quilos algodão nossas no da-Holanda, em 1898; após a maio-·. 
sll.fras. comuns· o que representa atual- ridade, .-. · .pois rainha'já. era desde .de 
mente 3 milhões de cruzeiros e··tam- 189-2 _...;,. assistiu a três guerras, nas 
bém .600 mil litros ari'oz.que ao preço quais ·a :sua íl'ação· esteve envolvida: 
reduzido de 3 cruztliros renderão - a do: Tranv:al; a. guen;a munclial de 
milhão e.oitocentos mil éruzeirós;. No- 1914 e o recente· conflito universal.· · 
te..:se ainda :área 'vazante . que será . · · Felizmente. SOU•be O .'destino pre.ser.:. 
de . 08 .· hectares •. além .. incalculável vá-la, no meio ;,de ;·tamtas viciSsitudes, . 

· ,qt; itidade. fórragem; Jlroduzirá, ·cál- · .. do ·fim,. melancólico e • muitas· vêzes 
· culci; m.inim.O nossos·· ·agricultores,'·l4 ·trágico, .. que .. tiveràm outros soberanos 

· ões de quilos· de batatá dõce, 150 . -da·Etiropa;... ; .. , . . = ·. . · · .--: .. · 
• mil ·qtúlos de milho: e "25o··ri:ül quilos · Em. 19l4,.:.logrou.a· Holanda .ficar a 

feijão mSJcaça o· -que· .contribuirá fi- .. ..salvo· •do gr:ande conflitoo; :Após éassi-
. xação milhares familias. à.léin :fomen-·. 11atura. dó .trátado. de.- paz, •teve o Go"-.: 
tar instalação indllstrias ,já referidaS .. vêriio holandê.~ a:long'ariiritidade ·de 
e ainda a, de· maiores possibilidades acolher em seu P::US ·um soberanohu-, 
.qual seja· dos laticinios .. Parece-nós .. milhado, .e -batido pela d_errota, o ·Im-
. poucas obras. públicas. serão tãó àtuáis . :pe_radoi GuiJh~me n·; . · · . · ••... . · 

. e.· urgentes quanto açude Gál:g~~.:.l:IS _ ..... ,. ó.,:si- -:,:Fernandes~T~vora;·,;_,..:•Pei:mite · 
... - -:: ~~omentü7cl:it::ftÇriação"'júntãmeiite· :P~--: · v .. ··EX. a:·· 'um ,aparte'? . (Assentimen~o · 

. t1dos. demo-crát1cos ·.somam esforços m- · do. orador)-. o ·nobre.· orador. podena 
·fermédio. plan~ Salte . elevar· :nivel. aérescenta.r: ·e 'teve, a.iilda;-- a: habili;. 

· .vida • nosso povo •. ~ para ·. conSolidação · ctacie. de reslStl.Í- a tôdas as influências . 
regime dei1locráticp contra idéas dis"' dos ... aliados, que lhe·.:queriam•· airan-;. · 
solv~ntes ;ge: 'origin8;~~-misérià: e; ne- . cal' .êSse, prisioneiro;' . ;.,'. . .· ... 
~~essldac:le_s ._;:populares . ~ . · . . .. ·.. , .. . . , 0 SR: .. IVO:·D' AQ'UllfO ...:..;.:· o·· que 
· :Apr~y:a.do por-u.:na.Ilin:udade de. vofus.. v .. Ex." :disse . antecipou'-·~ pai:a,vras .. -

. . S;:tla .das~ Sessoes;. S de ag~to d~ · com: que ·ia conclUir meu pensamento. 
1948.-·· Arnaldo ·Barbalho Szmonetz,-. . ... · · .. · : .. · · .. · · · · · . . '· · -
Primeiro secrl!tário. . · o Sr. Fe7'1J,.andes Tavora .. - -Tanto 

Ó_ SR. PRESIDEN;rE --'- continua melhor· · · : ,. . . . . < . ... . • 

a horado.elq)ediente.. . ·.:o SR._rvq DAQUINÇ- Soube.~ 
. Tem.· a .palavra. 0 . senador Ivo ~olanda, I?~r,-.uma.qu~tao _de p:inCl" 

'â'Aquino segundá~ orador inscrito,; . . plo, ·resistu ''7.": çomo_ ._disse Y: E:. 
_ . . · _'· · . .• ·' · .. . _, ;. . · · _ mUito .. bem, ,,..:..;. . a ; tôdas·. as sol_1c1t~.oes 
_. O,.S?-... IVO .DAQUINO .. S-.~:E>re . ·paraoju~gamento,de.,um:homem ·_que 
;-51dente, ontem,: ·após . cinqu~nta a:n~ •podia; ser acilsado .de : grandes.· .. crimes . 

. . de· govêrno~ a ;Raillha: Gúilher~na, . . políticos e' ·até-. de ;ter desencadeado .a 
• da Eol~da, abdicou d_a.;; •. suas _f:un9oes,~ guerra; .Irias .que ;se 'acolhera· ccm-~:a. 
_translllltin(io-as à ··.P.rmceza · .. ·Juliana, confiança ·. sob ·a"'bandeii'a. holandesa. · 

-herdeiradotr-cmo.· ....... ,, .. ····-'" ·· ·, ... "t· ..... ,_, E .. ·· 
·. Essa abdicação seria simplesmente .· Assim .procedendo, ·mos rou •a ... o--

· .. ·· .. :-um _fato _.de'; .importã.néia· ·.·doméstica Jimda ·que· ~ra' ~bem· O···berço _de_·:S:~go . 
. . :para a grande nação . amiga do· B;rlisil,. Grotius,': j'!ll"ls~a :. e esta~ ta :que crl~U, 

. • se··a:·vida da ilu.Stre Rainha não'esti- . pode-se d1Zer,1,0 co!lce1to moderno.da 
·::'""'"•::veS.Stt:'lll#ãa;-·:.:na:'hiStõria ~ dos • 'póvos · .. , so~era~ia:' das ~açoes -',e i estendeu_· o~ 

. ,rilóderrios;: aos ,maiS mem.oráyeis acón- . p~~ciplOS dO dm:ito natural gos in . 
. tecimentos:~ ·· ·-diVlduo~ às yróprl_as· nações. · . .. . _ 
~- . Várias vêzes as_ mulher.es têm ·sido O ~ism:o, · que·· Ql;lebro'l! e des~ru\~ ·~ 

. -governantes. A História, porém, nos . os Pa.cJ..rlles IMJ.S e!l~á.ve~ da Clyil . 
revela que .na. maioria dos casos não ·zaçao. humatia;·: nao·~·soube. respe~tar, . 

~:toram · felizes, .à tingindo-as·.. .pessoa~- .·. ·n~: última guerra~· as ~rontell'as deu u~ 
·· ~mente ·essa infelicidade, . ou, . em mu1-. . pàf? neutro. que. tinha ?or si, ~ ~o 

.. •tos .casos, aos países que governavam. que a-penas, a · autorida:de mor áti 
:-Mas a Rainha Guilhermina,. da .:a:o- seu· passado ·e. do regime. democratr~~ 
:Ianda, · realizou um govêrno que j'us- que se-mi:re traduz~l:l e. ~efe~deu~ . . 

. -to. é se .'ponha. em relevo, quer· ,pelo vés de todas suas mst1tuiçoes. 

\ ' 

/- ' . 
'' 
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que me •ollcl,.vom notlclas dp &Dda- · \i~ 
vasor, bombardeadas- suas cid'ades,,ta- mento do projeto relativa. à extinção' .-'•'·'ii 
.lados seus campos, alagadas as regiões, da Comissão de Preços e· à ,criação ·'., .,. 
que. mãos de patriotas ·tinham prote- dos conselhos de E:co:nomia: Não cien- .·:fi".~ 

_ gido· contra a_ !Própria fúria do ocea- tifiquei ainda ·se acha em. estudo, nns - ._• ''fft 
no, mesmo assim, a Holanda resis- Comissões. Abro, . hoje, . · entre1lanto, : · N 
tiu, com~dignidade e ccim as fôrças uma exceção a essa norma que. tc11ho . !•''l 
de que- dispunha, àquele que . de tal seguido, porque · SP. trata de·.· um tele- · · •"'' 
jeito deSconhecia os mais elementares grama de funcionários da E:strada de ·"<8~ 
:z-Ji~~~ das_ nàções, e: dos seres hu- !te:rifos~e~~~\ã~o d:r:~:~~ed: ;::

1 
·}~-~~ 

Na<iuela hora, forçada. sua -soberana · cimen-tos do funcionahsmo. com .mUi- · , 
a retirar-se pará, a · Inglaterrà,. dali · ta prática, Sr. Presidente, os~ serven.;. <; J';j~ 

. mesmo logrou governar seu pais, di- tuários daquela autarquta fazem. seu _ •. _·_;_ •. ,fr.~.i~,' 
riar.aizando ·as resistências morais da _ ã.pêlo· 'aO Senado • · . ·- - . - · . . . ·" 

. .sua ge11te; e, ·_inquebrantá.vel;"presidiu _ Dado o ponto de vista em ·que me .· ' .:'·(~~~ 

tr=ã~tlt: ~6 _q~s~~:~~~~sed~:, ·· ·. ;~~c:;~~ -~~:J~e~~~e~~~o 0a ~~ ·.{::i~ 
ela própria, ao mundo, o mais belo missão. de Finanças em. 7 de jtinho úl- ·· · · ... -,, 

· ~~E~~s~."":"=~ :.: · e:-;z~.~~.,~ :;~t~~ ·. .3.~.:;;_.: 
c_p_?;~~;!~~ftct._~;_~~~-~~ ... ~;:!!.:!4~;:,. ~~= ser quanto a· um .único ponto: o rela-· _,_;~.~ 

--uv'-4v ~ ...... ""'~~"""'"'"""'&.a.·- ....... -.1.a.,_.u.. .......... """··,!J- -·'tiVO -a<J:s·: .. -apôSeri:tãdOS-- --eTPé"iiSiOiliSta.s":·'--=- - , -:.:·_:~f~ltj 
ra recebê-la, · princi::piou a tn1:ba:ll1ar ue pe cebem quantias ridículas de 5 ' · --

~~~: -~~~~f:~~;ã~ e~~~:U~:Utr~ t~; ~~7~uns~aeftdies~t·a;!CP·~as~~-o~o~u~tP;ê~, aac~~ ...•.. ~.~_,_·.· .• ~--'_.,:_~-~,·---~_·_:_, 
/.POUcci · te~po; ~~á· apresent_av,a. nspec'- ·u .. , :-: 
·tos de. verdade1ra renovaçao. . . . ... ~ 

.. · . Fllltigada·· pela idade, ~embora.. ainda o telegramf!o que acabo de receber .. :,::~~jj 
_ com·.-tôdas -as reServas de - ·ene'l'gias "Os. abmo assinadcis, _ enge- ·.· · ·'" 
moràis, · a Ráinha Guilhei-mina,. on- . :nheiros, médicos, advogados, far~ ._··.~.-.-~t.í,. ·tem; . depois 'de , cumpridos . ci.riqüenta • . .. 
ft .... os· de· govê~no - 0 à - u fl' maceutioos, • dentistas, ·. alnliO:xa-. ·.~::t 

. :....._ · · • • passou- · · s a ~ rifes, agentes,. contadores,:· mes- _._-.:_·.· .. '.·_~:·~ ... '_· lha,· .Princeza. ·Juliana,, herdeira do - ... -
. trorio nolandês: pelo sangue e .pelos ' :t;res maquinistas, Condutores, . es- . 

'd~~~5o dtot~~~~~Õ d~s Pafsas· Bai- =~~~~:~~~1t:i:::~ · .. ,:.:_:_: __ }~ 
- .xos ·confiança em·-. que· o. reinado .da · · ~ ~ 
--sue.''·excelsa,csoberania: continuará na das; aprendizes, etc. . Cf:lrlo.S -_ _::·cy~ 
sua legítima herdeira; Quanto ·a· nós, de interpretarem·. o · pensamento · ·.. c:"'·\~ 

· da maioria . esmagadora da gran- .·_.· .. -_·_ ·_,:· .• :~.·-. · . _brasileiros; que sempre vimos na ·nus- .. ;;J:; 
;tre "naçãO européia . um espêlho de D'e- . de coletividade dos. - extranume- . ·. • '::l/J 

_·-m.ocracia,-e de ordem; formulamos vo~ - rários· da Central do·. Brasil, vêm :·)·::':~~ 
tos para que a nova· -~'""'gente nnssa 'ao. ··mesmo -tempo m1Ulifestar ·-· ':·,->1 

/ ·. · _., · · · · -- ·. · .....,... ·.,-v J'Urito_ a· v.· Ex. as.' seu mais -· ;c;--);oí . conduzir ·seu :Estado .. com a mesma no- · .. ,,_."' 
_ -breza, 'dignidade e sS!bedoria que. ins- !Profundo'; reconhecimento . pela ·~]:_'0~ 

· .. _.piraram a Rainha qtié· nbaba d~ ab- ded~c8.9ão, ·. cónstância 1e a.rdor , . '"''ii 

!~)·. <Muito bem; n:~~tó bem; Paz~ :~~~~s:~u~:J:?v:~~Ja ~~:=· · · '-";.r:;~.~~-~. 
O ·sR.. PRESIDENTE ..,- Continua· tão do ·reajustamento·· de ven- · .. '-:: 

a hora· do expediente. · t d ·a Ci · -·-~·~ crmen os. os sem ores ' VlS· e . : ;·_:~ 
O SR. · ANDaÁDE RAMOS - se- , Militares da União., De acôrdo ;1. 

nhór_ Presidente, não é hábito meu com os arts. 65, ·item. ,.to e 6J, -;:~r 
"'t1·azer ao conllecimento do Senado te- parágrafo segundo, qualquer me- / _<'·.:[.' __ ;~.·.-~.f.: 
-te~egramas que me dirigem sôbre as- · dida em prol da referida; cate- , .. 
suntos de interêsse nacional ou par- goria de servidores só terá. efi- .'/" 

. !liYin~nt~e:~~~ ~es_ta Casa, . ~spe- j~\~ S:os re~~~o~dos a~~-d~~ • <'/~1 
:Ainda llá. 'pouco,. chcg:wrun-me às com precedência do 'Executivo, :;; 

niãos despachos de Pôrto Alegre. Re- .a quem é reServada a inicia- , ,, 
-Cife, São PBJulo e Belo- HorizO'llte, em tiva. Em nossa modesta opinião, :·!J 1 

.. :'.j 
• ' ' .... ··?· : 

. : .. i i 
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emitida com . tõda reserva,· á. tex~o. do-· diploma orá· em elabo-' . 
existência .da.S instituições. au- raçao. Antes · de ;elit:·errarmos. 
· tárqulcas, dotadas de auto-no~ presente . mensagem, ·.·-pedimos ve-
. Iilia. iinanceira ou orçamen-tária, ~ia . repe·tir _ palavrás .. JÍÍ. • • .profe-

- ~ in1~o~patível com .os estatu.;. r1aas, a;nteriormente, de que mui-
s . eae1·a.1s, diante dos têi·mos t,os , ~entre n_gs· · sinceramente de-: 

do art. _ 73 e seus parágraios, seJarla.mo.s nao .se cogitasse ago~ 
que _ nao comportam qualquer ra qualquer aumento . vencimen-- · ' 
exceçao capaz de perlilitlr que. tos, . por . julgarmos não o. com.: 
uma. instltuiçâo,.. organismo .·ou portar a situação. :financeira · do-
s~rviço públic;o ·· federa.t, _posso; ·fu- I?ais __ . . Res_olvid __ a, . porém, ap· esar . 
g1r .. às. regras. clá.ssicas da. ·uni- ae t d d 
dade . oi-çam_ entária~ Po_l< . igu· al - . . '· :U -o, _ _- sua . ecre~ação, . recla-

ed - mam9s l~ldade ~condições,_ para 
v a.m·os :arts.::l65, ·número 4, ·e :nós,_ sel'Vldiores[,:autarqwasr con-
67, · parágTa.fo .se~do;. criação_. side:rando tal .. :reivindicação iião 

-~ de: _lugares, :bem como a · :fixa- .al)e;;~ . um 'direito, .,mas um de~ 
çã.o ou. modi.ticação . .de · venci- · ·. ver para~ com ··aquêles : que .. de. ' 

.; mentes, ind_eperi:dente--da atividade ·_ . nós ae_:P_ ,elld __ ·. em_.-- c_ o_ rds_ ... Sds:"_·;· __ ·.·':._._ ·. · 
_do•Poder liegislativo; .~m :Ciualquer · ·· · · · · · · · · 
das ch~as • -autarquias. Não· · ·. 'Engénheir'os: :solon- de .. éas:tro 
no~ . parece,, port~to; ;· possa Vir · Agostinho Pignataró Ri:beiro. Al: 
ple1teado aumento sob. a fOO:ma · _'Lo m· ebidtoa. , q_eraldo Rocha, Wilson.· 
de ·autorizaição cóiicedida' pelo . a ; · . .l:iiOmero Ferreira :Antô- · 

:Pode:.:::::L.egislativo ao EXecutivo,.,.- ' nio Vilhena, Aldair F'erreÍra· mé-· . 
. -po_ rq_ ue ___ .· ._is_s_g __ · .. · __ im_· .n_o_· i:_tai'ia.-.. · ... a ..... "e· leo.. _ ... ·_ dicos:: .. •· RUgino Me1rele5 -.. ·Paulo . 
~. gaÇaO'' 'de 'Pode1~s; mst~to "\ião •· · ·Ma.nuer: Gouveia"; : e• Au~-tO- ·viei.;.~- . - -

to!erado· no: nosso ·Direito ,c0ns.;. · ra; , Advogados:-,__ Ivan .-Andrade · . · 
tituci<ánal' .·~ ·· Consti:~uiÇào · Fe- · Pinto e Hamilton:. Moura; Dentis-
deral, -art. · 36, · parágraifo ·se'-: · . ta.S: -Couto Filho .HeTVal e .Mário 
g,und~ / .. Assim,_ se , . : e~te propô-. Fuzaro :: . Fàrmacêuti.cos :-- Salustia;.. 
Slto,,. como. f1rmemente. cremos no_ Nog}ieir.á 'e . -Geraldo·. Pinto•;.~ 

· de •. se .tornar. extensivo -nas mes': ·Contadores:. Pedro Gardinal Alves. 
mas·.·bases •.· e .condições -<io· au- Domas,-. 'Cid,· . .Pereira:· :.ad .. ·silva . 

. mento de vencimentos a todos os · e: Zari :Oliveira';;· Mestres: ,Horácià. 
c servidores da . União,, _ autárouicos ·. . SouSa, Alípio ·---: dos Santos, Mário. · 

· .. ou ' não; nenhum. · mei:o ·· mais fá- Dolabela; Aiitômo : _ Freitas, . _ José 
cil .e ·simples:. nem· oca.Sião maiS Iglesias, ·Leonardo Ferreira, LUis. 
oportuna; ·que ·queria. ainda uma Cavooesi; José Peeo; .Nick Antô-

_.vez ·'renovar ,:o.S· ·a:pélos ·allterior- nio Carneiro .··e Adolfo _ Antônio· 
. J!l.ente feitos na ,: es-perança de AgenteS: · Gomes, Segundo,. Inácio-
. ·que : •a .. _lei; .,já: em· .:etapa .. bem. Hoijlar:Nilton Silveira-_e ·.José Me-:-
·avançaé!a:·de ··sua: elàboraçãa;· não lo; '·Maqumistas:•cJoãocJúlio ·Bri•- · 
consa;gr~ a· flagrante. e mons-: · .. ·to, João Silva; Augusto_ Castro •e. . 

. t~osa ·. mjustiça, ·da .· .. exclusão de .:r osé . M. ' . Fernandes; . Escritürá-' . · 
.. :tão · poderosa · .parcela. de . servi- r~os: Nelson: Morais, Geraldo Ma--

.· · do_r:es · públicos, : constituída de gela;.: Wilson Carneiro, Elifas• Fer-- -
elementos. ·das autarquias ·-em reii-a; ' Clovis ., :Tôrres, Ef~a, 

'ogeraF.e ·-':ferroviários- 'em .. :pa.Fti- · ~iB:ora, :Pedro Maurício::ALvini; · Ra::- . 
· ·· .. culaJ:';· com,:<m:áXiriio ·:respeito: e ·· tes Osvaldo'::Campos, Julita· Cha-.;., 

· ·acatamento;- .rogamos aos-" nossos .ve5,' Alice':'"Forrás; •: MaJria • da: Gló~ · · 
·dignos•. ·'representantes •:·resgimr- . ria ~-e::oJsé. Ribeli-o;: .Condutores: .. 
~arem-se~ :contra. . 'enganosa .. · in- ·José Santana•(e.·Kalt :Albuquerque;. 
terpretaçao, ·segundo -a qual, tra- - · · Foguistas_: Lopes,>Caricele. e Eudes. ~ 

.w tando..:se de ·entidades ·dotadas de .. Pereira:; Desenhistas-:. José Dias; --
.. -economia ~rópria, não ·compete. · .. Prófessôres: · Novaes , Filho, José: 

. ,,. · ao . Poder Legislativo; ·mà..s, sim, . . Menío. -é Alcides Alaeoque: . Arti~ . · 
· · -ao ·Executi'\'O; a· fixação dos ven-. . · .. , :ttnes; .Aritônio Mol.!lés, .. Abelar .. de. 

-i-·., :.cimentos .. respectivos , .servidores. · .Alencar. Itagiba .-.Silva.,. .Clasvem. 
·· · ·. Humildem-ente :ponderamos. tal - · Araújo,. Carlos . Rodrigues,. ·,José, 

. '.Interpretação :não. encontra apoio . rCalcão, ·Antônio. Albano, Antlim,. 
na Constituição Federal, antes Manuel.· F,reitas Guimarães, Ju-

- ·a.· fere· de :frente, . :·contrariando. Vf;lnal Siqueira, José Estevão, Má-
. 1dispositivo adequado incluso no · rio Silvio, Ernesto Costa, · Horam . .. 
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ca;:valho; ~mérlco .ca.mpira, Jo
sefmo Santos, Euclides ·Dias Luís 
Lima, José Xavier,. José Bárreto, 
Pedro Lopes e Afonso Durão; 
Aprendizes: Antônio Moreira 
Raimundo e Pires Ce:fso Paes". 

. Em. síntese; S1;. Presidente, o . obje: 
t1vo . do telegrama,- · que traz dezenás 
de . assmaturas, é estender o reajusta.

. men.to també·m às autarquias. · 
_Confesso não ter•· ficado surpreen

dlCio com o apêlo ·con.Stante do tele
,· .·gr~_. ·· E, n<? particular,. não deve-. 
· mos-:encarar, com má:vontade, a cor-· 

· re:nte "que irá .-se formar .. nesse· sen-
~~? . ' . 
. :r-r o }~~t"t vOto em 5êparado, de.· 7· de 
JUl'l.ho,- · al)elava.· p;:tra. ·o Congres~o· e 
para · .. o · . Govêrno no sentido. de ser 
adi2.da qualquer . medida que impor
tasse em ·aun:ento de ·despesa, a .fim 

. d~ se _proporc1onar à_ N"ação a oportu
.. · n:da~e ~e ref~r ~ s.uà situação eco

. nonuco:-';fmance1ra~ . .. . .. . _ : .. , _ ..... 

E, o que maiS é, . .Sé ·as providências' 
técriicas neo~ssál'ias n:ão fca·em. to
m-odas !lo tempo, ainda viremos a sen
tir malS agudamente , os efeito.s da,- · 
quilo que já ~onhecemos com,o o aper
to ~ess~...;esp~ de inflaçéc-, que irá. 
sempre. .. ~~cendo em progressão cons- · 
tante, ao mesmo . passo . que se acen
tuará o decrescimento do .poder aqui-
sitivo ·da moeda. . . · · • , 

N'ada m~is tenho a dizex: •. neste ins-
. tante, senao que o telegrama chegou 
ao_ c_onhecimento , do : Senado . e · .ama
nha,;se minha sau.de ·o. permitir, abor;... 
da_re1 ainda esta . qi.lestio; · não : prà~ 
p~amente. na parte . relativa aos ven
crmentos~ mas com . o fim . de :C.Stu- · 

. dfl:rmos - pois o Senado ·tem o di,; 

. re1to de f~-1o - desde ._aO'ora a5 
, providências _que s_e -podem· lança,; ao 
· tapete .. da . d1scussao, ·analisando-as e 

comentando-as .no .sentido .·de· ~repa
.rarmos a N'ação .. para ·resistir no c a

. minho ·. a que . foi condtizida;: aos . em- . 
'bates -:-que,• · na-~uralmente, •:tel!â ·de· su.;. 
portar e às lu:tas que,·terâ de'· vencer .. 
(Muito bem; m,uito bem). · 

·. Agora; porém, Sr. Presidente,· o re
ajustamento· é questão . fechada, e. só 
nos . resta pensar na. forma de . poder-

• · mos . acu~ .a êsse novo aumento de . .O ~- PRESIDEN:TE ~ Está sô-
. bre a mesa ·.um requerimento. que vai despesas. 
ser lido. .·.. · . < · · ·· · 

.. E' _lido· o,:seiuinte · ( 
O. Sr. Filinto MüZler -.. AliáS justo, 
O SR .. AN'DRADE RAMOS•- Vossa 

.· ·Ex.a diz muito beni: Justo e. huma-
. ·no.- Justo;· porque: estas .conipensaçõei REQUERIMENro 

. ··· econômicas e ,finanCeiras .se· compor- N.Ol21_,:de Í948', 
tam. como · vasos .. •comunicantes; · pro-
curando :.tõdas seu .nivel. · , N'os · têrmôs do art. 49 da Consti
. O . sr: Filinto .Müller _ os servi-. tuição, temos a honra-:de solicitar do 
do!es dás autarquias enfrentam · as Senado Federal licença para aceitar 
.mesmas , dificuldades ,que ·estamos< a nossa nomeação de .Delegados do 

. _ r,ecol}hece:n.do •P:ara os. demais funcio- Brasil. à. Conferência • da- Organiza~o '· 
. nários; no·· .. entanto, como as auta~- das Nações· U'nidas a· · instala1·-se • en1 
qu_ias, .têm .. -orçamentos .oróprios, 0 re- . Paris a 20• do corrente -mês, de acôr
ajust.aménto. que se ·Jlretende . para· 0 ' do .-com deSignação ·feita pelo Exmo.' 
funci_onálismci. da União não ~oderá Sr.· Presidente . da .República. · . . · 

. ser sim1~~tâneo com 0 das mesmas. Sala das Sessões,. em 1 de setembro 
_ .JuStamente ,por isso _fcii 

1
_que ,rupelei :de 1948. -.·.Bérnardes Filho~ - ·Al..; 

para o Sr .. Ministro do . :rrá.balho, a .varo Maia. · ·· : · . . 
, fim de que mandasse' estudàr aS pÓs- 0 ~ requerimentó dOS' SÍmllores Se• 

sibilidades financeiras dé':cada autar- nadores Bernardes Filho e · Alvaro 
quia> . . . . :Maia, que acaba .de ser lido, vai à' 

O s&: AN'DRADE RAMOS _ Re- Comissão de"Rélações··Exteriores~ 
cordo. bem o apêlo que V. Ex, a. fêz, São sem· debate aprovados, em 
reconhecendo..;lhe justiç·a. . · discussão única, os seguiilt~ Pa-

Sr: Presidente; léndo êste· telegra- receres: 
· ma cmnpri_. para com. êstes funcioná
rios. da Central do B~asil o ·meu de

. ver; . dei· :eonhecimento do· assunto ao 
- Senado:~ Entretanto, esta casa, co

mo. a Câmara e .o Poder Executivo, 
. vão ter · grarve.s dificuldades' pa.ra aten
der a tôda a corrt.nte de necessida
de que se vai . formando e crescendo . 

• 

PARECER 

. N'. 0 793 de 1948 
Da Comissao de Redação ·ae Leis . ' 

A 'comissão apresenta (fls: anexa) 
a redação fin·al do Projeto de Lei n-.0 

199, de iniciativa da Câmara dos 
D•eputados . 
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Sala. da Comissão de Redação de 
Leis, . em 30 · de àgôsto de 1948. 
Clodomir Cardoso, Presidente .. 
Augusto ~!eira, Relator. - Cicero 
de Vasconcelos. - Waldemar Pedrrr. 
sa. 

exclusive a de·. a:Jrevidência social, do 
impôs to de consumo. ·e do sêlo de 
mercê, as cento .e vinte e oito caixas · 
de .papelãó; chegadas . dos Estados 
Unidos, pelo vapor "Concil' Bluff 
Victory" em junho de ·1946, .para. a 

. Irmandade da Santa casa. ·de Miseri-
ANEXO AO PARECER N.o 793 .córdia, de Santos,. pesalldo 528 quilos 

Red.ição Final do Projeto de Lei e contendo · equL:pa.mento . necessário 
da Câmara n,o 199, de 1948. ' ao preparo .de sangue para . transfu"" 

O Congresso Nacional decréta: são e à ·sua · aplicaçãi:> ·. em 'serviços 
Art. '1.0 E'::o .Poder Executivo au-· hospitalares. . . · · 

toriza.do a abrir, ,pelo Poder . Judiciá.- . Art. 2.0 . - A presente lei entrará 
rio, um crédito. especial de Czi; . . . .. · em . vigor · na data da · sua publicação . 
139.:Si!lO,O·O··(cento· e·. trinta e no'Vo mil revogadas ·as diSposições em ce-ntrá, 
e trézentos cr~iros). .para o _'paga~ no. ' . . . . . 
menta. de . despesas relativas a .. .1947, PARECER 
_que ·deviam . ter sido · pagas; umas a · · .N. .o 

795
-,· de 

1948 · ól(ítulo. de gratificação· .de representa-
ção; .aos membros do Tribunal Regia- · :Da Comissão de Redaçãó de Leis; 
na.l Eleitoral: do: Rio Grande. do Nor;. · · ·· · ·· 
te, e . outros pelo aluguel do . prédio · A Comissão apresenta em nnexo a 

. , onde furiciona·,êsse órgão. . . . . . redação fmal"do Projeto de Lei da Câ-
. Art .. 2.o _ :Esta lei entrará. em vi- mara nP• '108,··de 1948, ·aprovado pelo 

.. ··· .. ,"gor~,na ~data.~,d~.sua~,:publicação;_ re-/ ... ~I?:::!:c!-O: --~._·_:i__~~~ --~.c;._'_; __ L~ _ 
:voga:das as disposiçõ~ em contrário. · Sâlá dà< Comissão de' Recià.ÇãO de · 

Leis, em 30 de agôs+..ô de 1948; ·- Clo-
. PARECER . âo1nir Cardoso, -Presidente;· -- · Walde-

'N.O 794, de 1'948 mar ·peàrosa, Relatcir . .::..., ·Cícero . de 
• · · · · ·· Vasconcelos: · . . · · '·· 
< Da comissão . de. Redagão de Leis · ·· ·. , ·· •. .. · · · · · . . · 
·.A Comissão a;presenta ·canexo n.o. · · .. ANEXO AO PARECER .N~o· 795-

l) a ·redação final. da; emenda do Se- · · · . . BerZagão )irÚtl a,~' Prõj~l-0 de Lei . 
. nado· ao atr .1.0 do·:Proje>to. de Lei da da Câmara n.O 11l8·de 1948. · 
. Câmara dos.· Déj;mt'ados\' n.O 119, de · . -' 0· · · ,c0.,.......;..,s~> Na~iÍ>nal 'decréta? . ·' 1948.. . . . .· .. . : . . . ......~ .· . . 
. A título de .súgestão,· a tComissao -A.rt, l.o .. - Fica:õ Pqder EXecutivo 
oferece. a 'redação; do projeto (anexo alltorizadó a nomear dentro, de quin-
Ili.0. 2.), 'incluída a émenaa· do Senado.. ie dias, ··a partir .da. publi~ação · des.ta -

Sala da .. Comissão ·de . Redação de. ·lei, • uma comissão, destinada· a stmJe- ., 
Leis, em. 30 de agõsto de, 1941r. - rintender. ·a·construçãó .do monumen.-

. Clodomir Cardoso,-. . Presidente; · to a Ruy BarbOsa; a que se refere o 
· ·.Cícero· de ."Vàsconcelos .. Relator. - •Au- · · at·t. 33 da Ato das Disposições Cons-
• . gusto .. Meira. -- :w:a~de~r Pedrosa. titúcioriais Transitórias. · . · 

ANEXO Qir.o l Ao· PARECER N.o 794 Art. 3.0 ...:,;··Para a escolhà do~ pro.-
·' .Redação.}inal da emeiu!a su- .· jeto .será aberta concoi:T~ncia .. pública· 

.. bstitutiva . do'. senado. ao JL. ·rt; ·. 1:o !Pela: comissão, .que proVld~nc1ará ·no 
· · · · · · · .sentido .de :ficar·:a constr.uçao do mo-· 

do •Proiet.o' de Lei dà_ Cdmarâ .n.o · numento ·concluída·· até 0 ·dia 5 .de· 
119, de 1948 · . · : · novemb1·o · de-·'19.49,: data· centenária do· 

;O~de.se diz:.;·.· nascimento· dó··grànde,brs.SP,eiro.··:.' .. ' 
: ."inclusive, a de previdêilcia .social", · . .Art~ A: o __ · E'.também' o Poder Exe- > 
diga..:se=' ' ·. ' . . . . ' . . cutivo, autorizado a .auxiliar a criaçãO . 
·''exclusive ·a dê previdência soCial". . da capital-da Bahia.~.de outro menu-
ANEXO N.o 2 AO }:.ARECE& N.o 794 . merito a Rui Barbosa; ' 

. Art. 5.0 - O, ·Poder 'ExecuÚ'Vo ao 
. .Redação final do ·· Projeto · de eXpedir. a regulamentação e às . ins-

. · • Lei .da .Câmara n.0
: 119,' de 1948 · . truçõés -necessárias à execucão da pre

.. ,. . ·.· . inclufda. a emenda do Senado. sente · lei, ··abrirá, pelo.· Ministério·. da. 
o Congresso &aciónal de'éreta: ... " . Educação e Saúde, os créditos. e~pe-

. Art. 1.o\...:_ Sãó isentas do. impôsto ciais de·· Cr$ 7.000.000,0Jl (sete mi
·dei mporyação, das taxas aduaneiras -~ lhões de cruzeiros) Cr$. 1.•000:000,00 

\ 

.-
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. (um milhão .de cruzeiros) respectiva
mente para a execução ·do disposto 
nos ~rtigos 1.~ e 4.o. _ : 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições 
em .contrário. 

O SR; PRESIDENTE - Os Projetos 
de Lei da Câmara ns. 108 e 199·, de 
1948, sobem. à sanção. O de n.0 119, 
emendado pelo Senado, volta àquela 
casa do Congresso. 

Oo:ntinua a/ hora do -expediente~.· 
(Pausa). 
· MB.is nenhum senhor .. Senador que- . 

rendo· usar da palávia, passa_.se à . · 
. ORDEM DÓ DIA 

. Cómparece:in mais -os Srs. Sena-
dores: .. · · · ' .· 

Cícero. de Vasconcelos. 
Salgàdo Filho. 
Bernardes Filho. 
Dario Cardoso ... · 

.' ~ ... Fr!J,I!Ci§~o .qal.lott, .... 
santos· :Neves; ·. · 
Attilio ··· Vivacqua. 
Etelvinci ·Lins. · 

.Walter Franco. 
· Alfredo Neves. 
Pereira Moacyr. 

· · Clodomir Cardoso. 
· Ismar.·de· Góes. 

. Pereirá pjnto, , . 
. Mathias · Olymp10 .. · 

Ribeiro Gonçalves. (16) • . . . . '' .. 
· . DeLxam de comparec.~r ôs Sra ... 
Senadores: · . · · : ·: . · 

~ . .r • 

Magalhães .Barata. 
Plínio Pompeu. 

· .. ·Novâés": Filhõ> 7 
: 

Góes. Monteiro.· 
. · Durval cruz. 
· Hamilton Nogueira. 
Levindo · Coelho. · 
Alfreclo Nasser. · 1 1 
Getulio' Vargas (9). ' 

sió- sem dêbates. aprovados, em 
. discussão única. os .seguintes pro-

· .. jetos: · · 

PROJEro DE iEI DA ·cÂMARA 

. N.0 200, de 1948 . 
' . 

o CongJ.·esso .Nacional· decreta: 
Art. 1.0 E' o. Poder Executivo auto~ 

rizado a abrir, ·pelo Ministério da Jus
tiça . e Negócios Interiores, o crédito . 

. especial de Cr$ 36.015,00 (trinta· e 
seis ·mn e quinze cruzeiros e· vinte cen
tavos), para· atender ·ao · pagamento 
da· gratificação constante do artigG 

.• 

123 da Lei n.0 2. 783; de· 4 de janeiro 
de 1913, a que · fêz juS, · no . período 
ae .maio de 1913 a dezembro de 1931, 
o auxiliar de redator do Diário OfiCial 
João Evangelista de. Figueiredo Lima. 

I . 

Art. 2.0 . Esta lei entrará. em vigor . 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. · 

PrO~O .DE LEI DA CÂMARA 

N.0 .224, de 1948 

.. O -congresso Nacional decre~a: 
· Art; ·1.0 . E' concedida. :isenção d:e 

direitos ··de importação e demais ta
xas aduaneiras, inclusive impôsto ·de 
oonsumo, (para . dt1as !Caixas com ·O ' 

' ,pêso de .. 1(}6 quilos, as quais contém 
uin conjunto de aparelhos· físicos· e · 
acessórios destinados ao Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo. I· 

A..""t •. 2.0 Revogam-se ·as;:. disposições 
~em ._.c_o~rário.: __ .___ ___ __ __ . ___ ; ____ :_:;._·~ _ ... __ ····--···- __ 

.. . .. . .. . . .. . . • I ' . . . . 
O· .. SR. · PRESIDENTE 7,-. Os pro~ 

jetos da Câmara que acabam · c:te 8er 
votados - ns. 200 e 224 - vão à Co-
missão de Leis: · 

- É sem debatê rejeitado, -·em 
·.discussão · única, · o seguinte 

PROJETO DE LEI DA C~A· 
.J' . 

. N.O 125, :de 1948 

- O Congresso· NaCional.:decreta: 
. - Art': .·.· 1.0 A Imprensa • :Nacional pu
blicará., nas sessões respectivas do Diá
rio da . Justiçà, os Acórdãos; sentenças 
e deéis'ões do Supremo ·Tribunal Fe- • · 
dera!,· Tribunal Federal .de· Recursos, 

. Superior Tribunal' Militar,· Tribunal. 
Superior Eleitoral, -Tribunal· de .Jus-· 

· tiça e _Juízes · do Distrito Federal, . Tri- · 
bunal . Superior · do .. Trábalho, Tribu
nal Regional e Juntas de· Conciliação · 
do Distrito ·Federal, Tribunal Mariti

·mO, -Tribunal de .Contas e Conselho d":: 
Contribuintes. · · : · · . 
· . Pará.gráfo · único: Os· acó1·dãos, · sen
tenças. e decisões· serão· remetidos, por 
cópias, pelas . secretarias. e serventá
rios, devidamente ·emendados, dentro· 
do prazo êle quinze dias de sua pu· 
.blicação, el;ll audiência, ata de julga-

. mento ou· assinatura. · 
Art. 2.° Far-se-á a . publicação no 

Diário da Justiça de· tôdas as . emen
tas, ·sem exceção, logo que sejam .re
Cebidas . as cópias autenticadas. pelos 
presidentes e juizes, e, . nos suplementos 
jurisprudências, na integra, de todos 
os Acórdãos e decisõ.es, e as se~ten-

·· .. 

·. 
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ças de primeira instância passadas em 
julgado, observada a ordem da data 
.de recepção, selecionadas por matéria. 
·. Art .. 3.0 As reclamações referentes 
à pttblicação da.s emtndas e da integra. 
dos Aeórdãos, _ decisões e sentenças, 
serão encaminhadas ao Minis~ro da 
'Just~ça,. ex-ofjicio .ou a . requerimento 
dos mte1:essados, pelos Presidentes dos ·· 
Tribunais e órgãos e · juizes mencio-
nados no artigo 1.0 desta lei. · 
. Art. · 4.0 A falta. de cumprimento' ao 
disposto ne.Sta lei, por Parte da Im
prensa· Nacional,,· ,secretários, · se:rvim
·tuários e' f:uncionários, sujeitàrá ·o. in
.frator ·à multa de 'dez a mil cruzeiros, 
aplicada ·pelo· superior :hierárquico :do. 

N.0 2 
Art. Art. 1.0 : 

· Substituam-se no final as palavras 
- "dos respectivos postos ... " . a•té o 
fim da frase.-· pelas·· seguintes "das 

· respectivas · funções · que estive~em 
exercendo·". 

· N.0 .3 ...... 

Acréscente-se onde convier: . . , 
. ~- -·- As disposiçõe~ da presente 

lei . se. aplicam, . igualmente, aos clvis 
apo.Sentli.dos que· foi:em admitidos a:o 
exercício efetivo de qualquer função 
ou cargo'público, · 

· . .fundonário ou serventárki; ·-·e:i-.otficio 
oti a requerimento das· partes interes~ Acrescentar ao .art. 1.0 :· . 

sacias. ' · · "Pàrágrafo 11nico ~ São exténsivos · 

-. N.0 4 

.Art. 5.
0 

A· present~ lei entrará em aos oficiais da.· reserva ou· reformados· 
.vigor na. data de sua publícação, · re- ·· que ·servem na· Caixa. de Construções· 
vogadas· as disposições em contrário. . de . casas ·. do·. Ministério' da Guerra, 
·.O SR .. PRESIDENTE.·~ .Irejeitado · po:_·:r;~~:~~~~ .. c_:lo ~t:~_._t:i~-q~~n:a. 

c.O:·P.rojetc .de' Lçi.,-~ii.i"CâmãJ:"a·n;u= !25, • · ··üs dut:1~<n:õ · ~ · Y,~-cagens estaoe~eClctas · 
. de 1948, vai .ser feita a dewda comu- na prese~ te Ie1.. . . . . . . . . . . 

nicação à Casa de. origem. · · Publicado no• D. C. N. em 2-9-48.,. 
Discussão única· da P;oposiç.ão O SR.· PRESIDENTE···-·. ~assa-se 

· à votaçãÓ da· proposição. . · · · 
n:o 28; ·de .1948, que . dá nova reda-

0
. s Senh. ores que .a· a·!])rovam,. que. 1-ção ao: Decreto-;lei. n.0 . 8.013, de . 

29 de_ .setembro "de 1945;' pelo qual · ram consPrvar-se sentados.. (Pausa> · 
é ·asseguraâo.direito à 'percepção E' aprovada·a' seguinte 

. . de vencim,'entos::e vantagens a •. mi-
litare.<;. da .. Reserva Remunerada · PROPosiçÃo _ . 
ns. 3g.4, 395 .e 396, favoráveis à / · · ·. ..· .. 
Proposição .. e.766, 767· e 768; con- N.0 28; · de·1948 
trários às emendas todos respec- o . CongreSso Nacional decreta.:' 
tivamente das Comissões de -Cons-· · Artigo único; -E; 'ãlterado, nos· têr~ · 

' · tituição e Justiça, F.ôrças Arinizda8 mos da seguinte redação, .o De.creto-
. e de Finança8. · 'lei n.o ·3.013, ·de. 29. de. setembro. de 

·(Pausa>. 1945: . . _ . " 
~-~Não:ÍlaveÍldo:quem ~eça. a palavra., "Àrt. 1.0 o exercício ~fetivo de ser-
d · ad dis - . viço p_r _evisto -nas . Organizações .das . ou por encerr a a• cussao. . . ~ôrçàs .Armadas, pres:ta!io por mili-
. .V~i::.se--proceder· ~ votação. Suobme-· taresda.Reserva Remunerada.ou ~e- .. 
. tere1 em primeiro lugar as emendas formados;, ·da.: AeJ:onâutica, do Exér-
óferecidas ao projeto.~ . · :'citO, .... da .. Marinha; · 'designad~s . pax:a 

São rejeita_da.s • as seguinté.!, · funções. da a.tividade, assegura-lhes d~-
·.EMENDAS 

A: ;eropÓsiÇão n.0 28, de 1948 . .... . . 

N.0 '1 

reitos :à percepção dos vencim·ent<!s e. 
vantagens. integrítls-._dos ·: respectlvos
postos: e gradu~ões, \calculad~ peJa 

· tabela vigente, se, porventura., Já. nao 
os tenham obtido em seu limite má- . 
ximo consoante as diSposições em vi-.. Ao Art. '2.0

: • . ··· ' · · .. · -- gor.·. .. . . . . .·. 
· ·-substiuam-se ·as palavras fiila.ls ··-· Art. 2.o Quando o tempo de-_ serviço 
'''de 68 anos, · afastados, etc.'~ pelas· assim -prestado; acrescido· ao câlculo 

. seguintes: .• "de ·70 anos,. a.fa.stados._ da. ~por ocasião da.. transfer~cla.·paTa a. · 
ftinção oU: cargo,· cem os vencimentos reserva remunerada ou ·reforma., atin
integra.Is dêste". · g1r mais de· 30 anos, serã.o os mlli-
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tares, se_ ocorrer enfermidade compro- Justificação 
vada ou houverem completado a ida- · - · · · · 

. de .de 68 anos, · af-astaidos das funçõe~ A proposição substitui integralmen~ 
·com os vencimentos integrais calcula- ,o texto do Decreto-lei n.0(8.013, de 2~ 
·dos de acôrdo com a ·tabela a êsse de setembro de 1945. · 
tempo e~ vigor retificado para isso Fá-lo, porém: de maneira infellz. 
-e por decreto, o ato anterior da Será··o Congresso Nacioaal obrigado a.· 
transferência .para a inatividade: restaurar um decreto-lei·no período di-

Parágraf-o único. Ressalvada a h1- tatorial, quando .pode .realizaa.- o seu 
llótese de haver o interesiado atin- · objetiyo, fazer..clo uma·· lei nova·. em Clue 
·gido a idade fixada néste artigo, a · ·se contenha o texto .· a ,vigorar·. : 
dispensa só será concedida por con- · E' nesse sentido ó que propomos. ·. 
veniência do serviço, . ou da disciplina, Sala ·das_ sessões, 1 de. .se. tembro_ ~ . 
-ou ainda mediante inspeÇão de saúde 1 · 
feita por junta médica, designada 948 · · -.Ivo d' A quine>. · 

· 1 · . tl: · M" · t · 1 O SR. PRESIDENTE - SendÓ de. 
·;pe 0 respec v o . · . J.ruS ro, · na qua se re· da,..ao- a · exnenda do· Sr.· s·enador Ivo 

. prove .que as· condições de saúde do " 
· militar são 'de tal sorte que lhe im- d'Aquino, ':vai· à consideração da C.o
. peçam a continuação nas ftin'ções da missão de Redação dé. Leis, juntamen-
atividade que estiver -exercendo. . te com a proposição · a q\].e · se refere .. 

. · Art. 3.0 Aos militares de que tratam Discussão única das Mensagens 
·os artigos. anteriores, será permitido ns. 104 e 10.7, de 19481-dO Senhor 
contribuir para . montepio dos· postos Presidente da República, subme- :: 
-ou_ graduações;_· se, .. nós _ têrmos. do tendo à. consideração ào. ·Sena#o 

- ~-,:c-'!}re.<;ente --decreto-leLcontarem~ mais_·._ : ... reEatório do _Sr ... Minist,ro. da _Fa-
. ·de ·30 ou 4(} :anos de."serviçó,de â.cõrdo zenàa sôbre a· situação:::financeir,z 

-com a legislação própria -en1 vigor. . do Estado de São Paulo. (Com pa-
. . Art. 4.o As disposições contidas nos· receres ns. 784 e 785, das Cdmis~ 
arts. -2.o e, 3.0 , do presente Decreto- 'sões de constituição e Justiça·e·àe 

·.lei, não serão aplicáveis, em hipótese 'Finanças). · 
alguma,. aos militares que, designados o SR_. MABCONDES FILHO, pro:-

. para _funções da· ati '\{idade, nêle não nuncia. discurso que será. publicado de 
tenha~ . .permanecido _ ou. venham a 
.permanece.r, qualquer _que seja o mo- ·.pots. 
tivq,. por período igual. óu maior de o SR. ·PRES'IDENTE--' continua a· 

. cir.:co .anos consecutivos. 1 _ '- discussão. 
· Art ... 5;0 ,O. presente Decreto-lei se - ·o SR.·ATTILIO VIVACQUA- Se
ã.plicai tambén. ao:. militares da re-. · .nhor Presidente, lião desejo dizer se-

. serva ou reformados, já licenciados ou não algumas breves palavras. .· . 
' 'êxonerados;.que foram convocados du.:. Em urimeiro lugar, devo exprimir .o' 

t:ai).te . o . último · período de guerra, e, : meu· d·esvanecimentp pelas expressõ~ ·· 
com ·êsse. tempo de serviço,· completa- tão elogiosas com que a generosidade 
:ram os . cinco . anos, de .. qu~ trat::~, o · ao alto espírito do .sx:, Senador . Mar.,. 
-arti-go ·:anterior. · conaés Filho apreciou o meu ·parecer, 
· Art. 6.0 Sste Decreto-lei entrará· em -submetido à .apreciação da ComiSsão . 

vigor, na·· data de· sua publiCação, re- de constituição e Justiça. Como ·_tive 
yogadas as disposições em·. contrário. ocaslàO· de salientar,- naquilo· em qu~. 

O SR. PRESIDENTE--' Está sõbre aceitei, naquilo em·_que m~u _moQ.e.st~ :~ 
a mesa ·· iima emenda de redação ao ·espirita . de jurista· se exalçou no-~um- _ 
projeto q)le ·. ac111ba de ser votado~ prrmento do: dever; não. teve sena_o ·as 

.E' lida a seguinte· msp1rações. ltüninosas e. elevadas dos 

-· ~A . 

A Proposição n.0 28, de 1948 
1) Suprima-se· as palavras 
"Artigo único. E' alterado, nos· têr

mos ela seguinte redação, o De_creto-le.t 
.. n.0 8.0ol3, de 29 de' setembro de 1!;145". 

2) Acrescente-se ao art. 6.0 , em se
·guida a "em contrário" - "e .as do 
Decreto-lei n.o 8.:(}13, ·de 29 de setem
bro de 1945". · · 

·meus par~.'· .: 
Sr. Presidente, sõbre .o- assunto. que 

neste ·momento recebe, aliás, os subsi
dies· da .inteligência e do sentimento 
c1V1co do ilustre ~ador · Marcondes 

- ,Filho. . . , . . . 
. O Sr. Marcondes Filho ...:._ "Bondade 
de v. Ex.&. · · 

O SR .. ·ATTILLIO VIVACQUA -
Apesar da· delicadeza e revelància · da. 
matéria, sob o aspecto constitucional 
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e politico e do ~onto de vista da prá.- gítlmo sentimento da unidade na-
t1ca do regime, - podemos dizê-lo - cional. · · : 
o Senado da República, em meio ao Era o que tinha a dizer. <Muito 'bem, 
entrechoque de paixões, não .se encon- · Muito bem, Palmas) . . 
trou diante de um conflito de cons- 0 SR. PRESIDENTE ~ continua 
ciénc1as. Colocou-se acima dos parti- a discussão. 
dos, dos regionalismos e de quaisquer · 
tendências, para exercer, com segura O SR. OLAVO OLIVEIRA -,sr. 
e tranquila compreensão e sincera im- Presidente, nesta altura do já célebre 
pacialidade, o grave papel ·de Embai- e tão apregoado caso de São Paulo, 
xada dos Estados e· de guarda do sis- julgava eu desnecessário ocupar a 
tema fede1·ativo - papel -tão sábia e tribuna, visto que o nobre colega, Se-,. 
patriOticamente c~mpreendido pelo se- nadar Euclydes Vieira, e eu - re1)re- . 
nhor Presidente ·da · República, ao di- sentantes do Partido· Soci!lll Progres
rigir-se a esta Casa, no gesto que jà sista de que é chefe O· eminente Go-· 
enaltecemos. verrlado1· de São Paulo - já deixa-

A deliberação do senado será, certa- mos suficientemente esclarecidos nos-· 
mente, daquelás que inspiram confian- ses pontos de vista, demonstrando~ 
ça nas instituições, e que. contribuirã.c> como pelos memoriais enviados por S. 
decisivamente :Para o fortalecimento Ex. a o Sr. Governador de São Paul() 

· d · · R ao Senado a mais ·absoluta improce-do reglme, gran eza e prestlglO da e- dência das' acusações materiais. conti-
'!)Ublica. das no bôjo ·do relatório de S. Ex.". 

Foi êsse pensamento que orientou o 0 Sr. Ministro da Fazenda contra o 
·Senado,·. através das Comissões ·de.., govêrno do sr. Ademar de Barros. 
Constituição e Justiça e de ·Finanças, . E' clesvanecedor 0 p1·ocediinento ni!.o 
na qual o seu porta voz foi uma das só do senado, ·como também dos- par
mais ilustres figuras do cenário politi- tidos, e, mui principalmente, dos po
co e cultural do Brasil - o Senador líticos brasileiros, .procedimento que é 
Ferreira de Souza. atestado vivo da nossa evolução, da 

O Sr. Ferreira de Souza - Muito nossa cultura, do 11osso melhoramen-. 
obrigado a V. Ex.". to em matéria ·de pensamento poli-
. ü SR. ATTILLIO VIVACQUA - tico, porque tivemos a felicidade rara, 

Sr: Presidente, chegou o inetante a o prazer intelectual supremo, de assis
que se referia o emint.lte constitucio- tir ao seguinte: os homens-públicos do 
nalista americano Black, em que os -nosso pais, os políticos militantes, os 
homens públi<:os das nações civilizadas chefes de partidos, os próceres das 
p-rocuram. controlar de novo as insti- agremiações diversas, deixaram a.s 
tituições, porque é-·na· organização Juri- suas queixas, os seus desentendimen
dica, verdadeiramente democrática dos tos, as suas desintenligências privadas, 
Estados, dos problemas do mundo mo- as suas dissenções ocultas, intestinas 
gerno, cada vez. mais wgustlosos. E· . ou particulares, com o govérno ou o .. 
para as grandes pátrias, ·Como o Bra- Governador de São Paulo,. para· se 
-sil, é na indestrutibilidade da federa- congregarem, todos, no grande prin
ção, que se plantam os alice1·ces iná- cipio· da . defesa das ; instituições e do 
.ximos dessa organização. regime, sem discrepâncias,. ap·olando a 

O Senado da República, arortunada- . tese de que não se cogitava de uma 
mente, pela manifestação das diversas hipótese de· intervenção, mas sim, de 
correntes partidárias, coloca-se . den- matéria l'inánceira a ser regulada pe-

. tro da exata compreensão de suas res- lo Co::Lgr.esso. .. 
ponsabilidades, nesta sessão histórica. Sr. Presidente, nesse tocante, so-

mente no remate dos acontecimentos, Sr. Presldente, não terei senão de _ é que surge uma· dúvida, dúvida dolo-
repetir - nesta hora de apreensões rosa, visto. partir de .um dos mais cons-
para os destinos humano, mas de 1 s- p 1 

. confiança na ação do Brasil _ as pa- pícuos e ilustres fi hos de ao au o, 
o nobre Senador Marcondes Filho, 

lavras que proferi perante a ilustre · cUja palavra pode ser entendida cc-
Comissão de Constituição e Justiça: mo se s. Ex.o. pedisse a intervenção. 

O Senado transforma-se no ·ex- como solução para o caso de SãO' 
celso Forztm da República, onde Paulo. · 
através das paixões e equívocos Não tenho o direito, Sr. Presidente, 
do momento, ressoam as vozes da nem procuração de S. Ex. o. para in- · 
Federação, dentro do vivaz. e le- terpretar suas .palavras. · 

t 
I: 
,. 
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Quero, porém, com a responsaJbili
dade que me assiste no fato ora ven
tilado, pensar que não é a L11terven
ção que S. Ex."' deseja, que não é 
êsse o seu desígnio, nem sequer visa 
insinuá-la ac honrado Presidente da 
República, porque S. Ex."' o Sr. Pre
sidente, General Eurico Dutra,· conhe
ce perfeitame:1.te su::ts atribuições e 
diz, e proclama, e gTita, e tem ,de
monstra::to·, com 2" · elcqüência dos· 
c:.<:<.;mplos, .:;:ue j::.muis sairá, até o finl 
do seu govêrno, do seu livrinho ver
melho que é a Constituição do Brasil, 
votada pelo povo brasileiro. E êste 
livrinho vermelho diz qutl a· interven
ção so se poderá fazer em casos espe
cíficos e determin•ados, nenhum dos 
quais ocorre à espécie. A intervenção 
pela quebra da integridade nacional 
só diz respeitG a' violaação da .integri
dade física e territorial do pais, ja
mais uodendo dar-se-lhe ·O elastério, a 
exten.São ampla e inconcebível de con
verter a integridade económica em 
matéria constitucionai de interven
ção. 

Aliás, como membro do Partido So· 
cial Progressista, de que é chefe o 
Governador· de São Paulo, sou o pri
meiro a render minhas homenagens 
ao Presidente Dutrà, pela excepcional 
correção com que se houve na luta 
politica de São Paulo, me1·ecendo a , 
adriliração do povo brasileiro .. 

Todo_ o -páis sabe das injunções, dru~ 
dificuldades, das solicitações, do . tol'
velinho de interêsses, às vêzes contrá
rios e sempre fortes e poderosos, pro
curando uma solução de fôrça, uma 
intervenção no Estado de São Paulo, 
Estado pioneiro do civilismo do Bra
sil, -desde a grande campanha de Ruy 
Barbosa. E todo mundo sabe como 
S. Ex."' sempre se ateve ao espíri-to 
da lei, à palavra. da .Constituição, à 
regra da nossa lei, o:bedecendo·- a es
tritamente. -

Acredito, portanto, Sr; Presidente, 
que o caso de- São Paulo terá o seu 
desfecho nêste momento e que . as pa
lavras do nobre representante ,do povo 
paulista significam apenas ·aquilo que 
o povo de São Paulo, ·aquilo que o 
povo brasileiro, quer, espera e recla
ma do Presidente da República: paz 
para São Paulo e paz para o Brasil 
(llfuito bem; muito bem. Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. 

O SR. AUGUSTO MEIRA - Se
nhor Presidente.. fiz parte da Comis-

são de constituição e Justiça· que. 
apoiou· o parecer notável do nobre Se
nador Attilio Vivacqua. Preciso, entre
tanto, dizer ~lgumas palavras justi-· 
fi-cativas do ponto· de vista em que
me coloquei nesta questão. Do que 
percebi do notável discu1·so . do re-· 
:presentante de S. Paulo, Sr;· Senador 
Marcondes Pilho, S. Ex."' julga que a 
m.lssão do Senado se extingue desde 
que sejam aprova:dos os dois parece
res, ficando, porém, de parte, a pos-· 
dbilidade do Presidente da Rrpúbli
ca, por si ou por ato, seu, resolver
mtervir em São Paulo. 

Ora, S;:. Presidente, a · ConstitUi-
ção Brasileira, no seu art. 217, esta
•belecendo as reg1·as para a refo1·ma 
da Ccnsmuição, determina, de· ma
neira peremptória, que não se adnli
te nenhuma discussão, nem qualquer 
medida modificativa da Constituição,. 
qu!l'ndo se tratar de regime republica
no e do regime federativo. Intervir· 
nestes dois camuos. só por meio. de re
volução. Só pÕr meio de revclu~~o 
deixará d~ haver o regime republl
cano; só por meio de revolução .~eixa-

• rá de ha"Jer regime federativo e, con-· 
seqi.iente, autonomia dos Estal~os. 

o regime federativo no Brasil é a 
alma da vida nacional re,publican::.. 
E v. EX.a, sr. Presidente, sabe que o· 
princípio é de tal importância, de tal 
fôrça, que foi, por assim dizeJ;, a. ra
zãCl maior da transformação .da Mo
narquia em República. 

As aspiração .dos Estados a goza~ 
rem de autonomia, que não tinham no 
tempo do império, foi a razão maior 
propulsora da transformação do re
gime anterio~ no atual. 

Ora, se assim é, Sr. Presidente, se 
a constituição não ~ermite se toque 
na auto1iomia dos Estados e na Fe
deração, nem mesmo emendando a 
Coru;Utuição, como poderia o Presl-· 
dente da República agir fora. da Cons
tituição e fora das leis, .fazendo revo
lução para intervir em São. Paulo? 

À ConstitUição Brasileira definiu a 
situação da recíproca atitude entre a 
União e os Estados e · especificou, . no 
seu art. 7.o, os casos concretos de 
intervenção· federal. São c·asos ex
cepcionaios porque, em regra, a inter
venção é vedada. A autonomia dOS 
Estados é, em principio, inviOlável. 

Pondo de parte as hipótes~::s que in
cidem na compet.ê.ncia do congresso· 
Nacional, de acôrdo com a Constitui-

V' . 

·i. .. ,_, 
' i . 
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•ção, desde qtie S. Ex.'''. sob est-e ponto 
de vista, está de acôrdo com o pen
samento dos Srs. Senadores· relatores, 
vert::un os casos em que há :possibi
lidade da intervenÇfLO direta dO Se
nhor Presidente da República. Sua 
Excelência parece querer colocar a 
questão neste plano, como que .de
volvendo a responsabilidade da inter
venção à pessoa e autorida,de do Se
nhor President~ da Repttblica. · 

A Constituição Brasileira, entretan
to, dá competência ao Presidente àa 
República para intervir diretamente, 
apenas nos. casos contidos no ·Art. 7.0 , 

Parágrafos, 1, 2, 3, 4 e S. Daf em 
diante, compete ao Poder Legisla·tivo 
legislar sõbre a intervenção. 

Se exàminarmos os cinco incises ve
rificaremos o seguinte: o Govêrno Fe
deral, ou seja o Presidente da Re
nú·blica, intervem para manter a in
tegridade nacional, a L'>lvasão estran
geira, a guerra civil, a livre atuacão 
dos nodP.rP.s lor.E~ .. is, a eficiência das· 
sentenças e atos dos Tribunais. 

Si. Presidente, não é possfvel ad:. 
mitir que eni São Paulo s~ verifique 
tal situa·ção, que importe em que
brantamento da· integridade nacional. 

O .paragrafo 2.0 refere-:se ao caso de 
"repetir a invasão ·estrangeira de· um 
Estado em outro" o que não se ve-

. rifica em São Paulo. 
. o 3·.o caso virá ·pôr têrmo à guerra 
civil - coisa que não- se dá em São 
Paulo. 

A quarta hipóteses é a de garantir o· 
livre exercício de qualquer dos pode
res estaduais, mediante requisicão dês:. 
ses poderes; e a requisição, devendo 
ser feita com fundamento reais· e ho
nestos. 
· O parágrafo 5.0 é no sent.ido de as
se~?urar a execução de ordem ou de
cisão judiciária. 
· Ainda aqui, há necessidade da só

licitação preliminar do Poder Judi-: 
ciário. Em qualquer destas hioóteses . 
não· se pode enquadrar· &. situação pes
soal ou constitucional do Presidente 
da Repúblic&., para intervir em São 
Paulo, o que seria promover um fun
damento em lei e luta calamitosa en
tre nós. 

Estou certo, ·confio :poderosa·mente 
no alto e seguro critério do Sr. Pre
s~dente da República. S. Ex.a. homem 
encanecido no servico da Nacão tendo 
:prestado relevantfssimos serviços atra'-

vés de postos de maior relêvo, discre
tamente construtor ... 

O Sr. Rodolvho ."/lira.nda - E' um 
grande patriota. 

O 'SR. AUGUSTO METRA - .... é 
uma garantia à" ordem no país.· Dará. 
um exemplo a ser c:eguido no (mm
primento de seus altos deveres; ·estou 
certo, como disse, e aeredito mesmo 
que S. Ex.a. não se lançará a uma 
luta, sem causa maior, .intervindo em 
S5.o Paulo. Seria preciso então re
conhecer grande falha ·não eTJcer,.s:undo 
inciso em aue dissesse que S. Ex. a. o 
Sr. Presidente da República poderia 
intervir num Estado tôda vêz que se 
quisesse colocar um nartido de opo
siçllo no 1usar daquele que está no 
poder. . · , 

Se êste inciso concedesse tal atri.
buição está certo. Entretanto, o que 
há em São Paulo é a perturbação da. 
vontade do poder, o anseio do r;oder, 
um partido de oposkão local . alijar 
o partido que .se investiu do poder pelo voto do eleitorado. Não é possível 
admitir-se que mais pertubemos · a 
Nação -por êst.e motivo, quando todos 
os países, grandes e pcd0rosos, pro
curam, por tcdos os meios, a conci-
1iac;1io p·enerosa e leal que r~. todos am
para, mesmo que se trate de u;:n.a dou
trina e:{ótica como o commusmo de 
Stalin. · · 

O Sr. Eucl?tdes Vieira ·- Acredito 
qu·e o meu amigo, o nobre Senador 
:rvrar~ondes · Filho, não quer absoluta
mente a intervenção. O seu 'dese.io é 
ir a encontro dos ·anseios do ·POVo 
panlista dando-lhe paz e t.ra.nquili
dade pa'ra o trabalho: facilitando-~he 
rer.ursos dos bancos, ·para que as ln
dústrias e a la:vonrA. Pl'Odl1"'stm e nos
sam, assim, abastecer o país. 

O SR. AUGUSTO MEIRA - Só 
assim poderemos admitir a coJabora
;c)ão e não a intervencão politica, a 
.que se refere a Constituicão e dese
jam alguns, forçando os acontecimen
tos. 

Insistãmos, portanto. no ponto de 
vista em que me coloq11ei, desde _o iní-
cio dessa questão, entendo que nao há 

· motivo para o Senado decretar a pos
sibilidade de uma intervenção i?sóli
ta e nem o Poder Executivo, diScre
to construtor e patriótico, que há. de 
a$umir · a responsabilidade de medi-

' da tão l!"rave e violentamente incoos
titucional. (II!uito bem; muito bem, 
Palmas>. 
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O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. . 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre
sidente, a 18 de junho próximo passa
do, o Chefe do Executivo enviou ao 
Senado Mensagem, encaminhando um 
relatório do Sr. Ministro da Fazenda 
sôbre a situação financeira, do Esta
do de São Paulo. 

Explica o Sr. Presidente da. Repú
blica, naquele documento, que o re
latório resultou de fatos anteriores 
expostos em um manifesto subscl'ito 
por muitos representantes federais e 
estaduais de .São Paulo, encaminhando 
ao Ministério da Justiça e Neaócios 
Interiores para que se apurasse ; pro
cedência das alegações nele contidas 
na parte relativa à. competência dos 
Poderes Federais, ficando, ao mesmo 
tempo, o Ministério da Fazenda in
cumbido de dar informações sôbre a 
ale~ad.a desordem fi!J.an•ceirà daquela · 
entidade da Federaçao. . · 

Dlz ain~a a Mensagem que, de posse 
do relatóno, o envia a<.l Senado Fede
ral, porquanto Gsta Alta Corpm·ação 

- detem a representação dos Estados 
o.abe~do-lhe, privativamente, funçãÓ . · 
·fiScalizadora das unid·ades federativas 
no tocante ao crédito externo. 

E conclui: · 

, Entendi de meu· dever comuni
car o teor dêsse relatóri·o .do Se
nhor Minis~ro da Fazenda, para 
que o Senado Federal tome as pro
vidoênéias cabíveis". 

. E~ tendo, Sr. ~rE:sidente, que a apre
ciaçao da matér1a em debate deve li
lnitar-se aos têrmos da Mensagem en
viada pelo Chefe do Executivo. 

Por que S. Ex.a procedeu desta for.,. 
ma? Um dos motivos acha-se expres
s~ J.?.O teor da· Mensagem, o outro, sem 
duVld:t, será. de ordem ·moral; uma 
homenagem prestada .pelo pl"imeiro 
Magist.rado da· Nação ao Senado Fe
deral, tornam1o públk•o,l ·por .intf!r
médio dêste, um assunto que interessa 
a Nação e que. não quis deixnr no 
acesso rios Gabmetes administrativos. 

have1· ÓI'gão que com maior sereni
dn.de e imparcialidade, examinasse es·· 
te. matéria delicadíssima. 

Não temos .:~.qui a prevalência o6o 
um Estudo sôbre outro. Todos têm 
a mt:sma fôrça numérica· ele repre

. sentação, o que permite, de alguma 
forma, que o Senado, embora abrigue 
correntes partidárias, possa muitas 
vêzes, acima delas tomar suas delibe
rações. 

POI' sua vez, o Senado Federal, rece
bendo a Mensagem do Sr. Presidente 
da República, procurou prestar-lhe ho~ 
menagem correspondente, analisando 
o relatório que a acompanhou minu
ciosa e supress1vamente sem desprezar 
nenhum dos seus pontes. Entendeu 
êle que, em matéria de tal relevância 
e que tooava de per.to o intcrêsse 
.nacional, não era licito . os . represen
tantes da Federação alhearem-se do 
conhecimeruto da matéria submetida 
ao exame. 

O Sr. Presidente da Ticpública, em 
todos cs momentos do exercício do 
poder que lhe é conferido pela Cons- · 
tituição, tem sempre revelado inaba
lável serenidade e, mais de uma vez, 
mesmo quando· paixões partidârias se 
acenderam; procurou resolver todos os 
dissídios jamais como membro de um 
partido político e sempre como o pri
meiro Magistrado da Nação. 

Ninguém, sem faltar à mais estrita 
. justiça, poderá negar a S. Ex.""'. esta 
imparcialidade, êste respeito co•nti
nuado e sempre vigilante à Lei e, 
sobretudo, às normas constitucionais 
que regem os três poderes da Repú
blica. 

Por isso é Q.Ue o Senado, tendo em 
consideração os têrmos da Mensagem, 
só poderia entendê-la de acôrdo com 
a elevada intenção de . quem a re
meteu .. 

Posso dizer ao Senado que,· embora 
representante e líder de um pa:Ltido 
que nesta casa tem a maioria, e ten
do tido mais de uma vez a oporuni
dade de f.alar ao Sr. Presidente da 
·República, a respeito dêste assunto, 
jamais dêle recebi sequer uma insi
nuação para que a deliberação do _ 
Senado fôsse outra senão aquela que 
resuLtasse da opinião legitima dos 

Pelo nosso sistema constitucional, o 
Senado é uma .~ristalização repiresen
ta.tiva da própria Federação. Os E:::: 
ta_dos autõnomos representam-se, aqui, 
nae> pelas suas fôrças eleitorais, mas 
em igualdade de condições, expressan
do todos uma autonomia polí:tica 
igual. 

. membros desta Casa. 

Por isso, Sr. Presidente, dentro do 
:Sistema constitucionaJ, não .poderia 

o Sr. Attilio Vivacqua - Muitó 
bem. 

O SR. IVO D'AQUINO- ·Por isso, 
Sr. Presidente, não podemos, nem de
vemos, sair dos têrmos do documento 



-32-

que recebemos, e isso, certamente, 
será o maior sinal de respeito· que, 
como membros de. um Poder, podere
mos dar ao 1·epresentante de outro Po-
der. · 
· Os ilustres seuado1·es Attilio Viv::t.c
qua e Ferreira de Souza procuraram, 
com serenidade, elevação, probidade ... 

o Sr. Attilio Vivacque Muito 
obrigado a V. 'Ex.". 
. O· SR. lVO D'AQUINO - .. .. . e 

revelando a mais desvelada cultura ... 
O Sr. Attilio Vivacqua - Muito 

agradecido a V. Ex.". 
O Sr. Atílio. Vivacqua - Estou pe

nhorado a V. Ex." por essas bondosas 
.referências. · · 

O SR. IVO D'AQUINO - .... tra
duzir o pensamento que julgo ser o 
da maioria do Senado da República. 
Nos pareceres de S. Ex."~ há um es
tudo exaustivo e uma critica . per
cuciente a todos . os tópicos contidos 
no relatório do Sr. Ministro da Fa
zenda. E, do estudo feito :por êsses 
pareceres, penso eu, 'í'esultou a maior 
homenagem que poderia prestar, não 
só ao eminente Sr. Presidente' da 
República, como ao seu ilustre auxi:.. 
liar, o Sr. Ministro da Fazenda. Mais. 
do que isto: os dois pareceres pro-

. curaram dar, onde c31bíveis, soluções 
legais para · os problemas. aventados, 
e, accmpanha..'ldo de perto a Consti
tituição, tendo em vista as atribuições 
do Sen:~.do e, ao mesmo tempo, o pa
pel que lhe é reservado no mecanismo 
dos três poderes, prestaram colab<Jra
ção inestimá,el nesta fase-do chamado 
caso de São Paulo. · 

Devo fàlar com. sinceridade, Sena
dor, sou ao mesmo tempo membro de 
um partido político. 

Pertenço a um partido que foi às 
urnas para eleger o atual primeiro 
magis·trado da nação; partido que tem, 
·portanto, a responsabilidade não só 
da investidura. das funções do emi-
nente presidente que governa o Bra
sil, como também o de defender-lhe 
os atas tôdas as · ·vêzes que estão em 
consonância com os interê:;ses· da co
letividade e dentro dos princípios le
gais e constitucionais. 

Como acentuei, o que tem distin
guido, sobretudo, S. Ex.n no exercí
cio do poder é o seu respeito nunca 
descontinuado, assim, ·à constituição, 
como a tôd as as leis a que os cidadãos 
devem obedecer. 

Se os pareceres dos dois :ilustres 
l'elatores, de alguma forma, importas
sem restrição à superioridade com oue 
tem agido o Sr. Presidente da Repú
blica, neste debatido caso, não seria 
eu quem lhes daria voto favorável, 
neste parti·cttlar, porque julgaria uma 
injustiça e negação à verdade. 

Mas, como acentuei, os dois nobres 
relatores das Comissões de Constitui
ção e Justiça· e de Finanças não po
diam ter prestado homenagem mais 
eleva;da ao Chefe do Poder Executivo 
do que fazendo, como fizeram, a essa 

· ·aprecia,ção da mensagem que foi di
rigida ao Senado, oferecendo ao mes
mo tempo as medidas legais necessá
rias à resolução dos problemas nela 
aventados. 
. Na Comissão de Finanças dei meu 
voto a favor dos dois pareceres. Bre
vemente o fjz, e nada tenho a ores-· 
centar às declarações daquele mo
mento. 

Ao reafirmá-lo, neste recinto, o que 
desejo deixar bem claro é ser a mi
nha orientação no sentido de que o 
Senado se atenha a·os estritos têrmos 
da Mensagem; porque os pareceres 
emitidos não importam absolutamente 
cecear a . ação dos outros Pot:iel"es,· 
:po1·- ventura habilitados .pela. Consti
tituição, a tomar conl1ecimento da ma
;téria. 

O s;·, Attilio Vivacqua . - . Muito 
bem! , 

O SR. IVO D'AQUINO- Acredito
que ,assim como o SenadQ, neste lan
ce, se colocou dentro da Constituição, 
os demais Poderes, aos quais está en
tregue o Govêrno pelo nosso sistema 
·trinatário, saberão corresponder à _con
fiança que a Nação 'lhes confere... · 

o Sr. Attilio Vivacqua- Muito bem! 
O SR. IVO D' AQUINO - . . . . tra

duzida, acima de tudo, no cumprimen
to da constituição que -nos rege. <Mui-· 
bem,· muito be·m. Palmas) • 

-O SR. PRESIDENTE - Corutinua 
a diScussão. · 

O 'SR. SALGADO FILHO (*) -
Sr. Presidente, fui voto vencido na 
Comissão de Finanças, quanto à con
clusão do parecer, porque o conside-: 
rava de nenhum efeito com referên
cia à Mensagem do sr. Presidente da 
.República, enviada ao Senado, que
capeava relaJtório, contendo acusações. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 



i I ( • ' ~ ' ' I . ' . . . ' . 

-33-

gravi~simas ao ·Governador de um dos ctuzlr, não só para São Paulo, c;omo 
maiort:s Estados da Federação Brasi- para o Brasil inteiro. · 
leira, justamente aquele em cuja p·ro- o arquh,amento dessa Mensagem 
dução se alicerça a economia nacio- pela falta de meios que 1·esolvam o 
::1al. :problema, de acôrdo com os preceitos 

Qual a solução desta Casa. a.os pro- constitucionais, era, a meu ver, o úni-
. blemas constantes do relatório? A co resultado a que poderiam IC11~-
nomcação de uma Comissão, para gar, dadas as prentissas estabeleci
estudar a maneira de resolver, futu- da,s pela. doutas Comissões de Oons
ramente, êsse caso da emissão de bô- tituição e Justiça e de Finanças. 
nus. Eis . porque, Sr.. Pl·esidente, mante-

á nho em a•bsoluto o meu voto. (M1Lito D -se, assim, Sr. Presidente b · ·t li ) 
como brilhantemente sustentou o li- em; 1nuz ·o ·em · 

· der da maioria - uma prova de O S<R. PRESIDENTE - qontinua 
confia.ll.ça às altas intenções do hon- · .a discussão. 
rado Chefe da Nação, mas deixa-se O SR. FERREIRA DE SOUZA (~') . 
a.o desamparo uma das maiores uni- Sr. Presidente, não pr-etendia dizieLr 

· dades ·da República - São Paulo __:; qualql,l.er palavra sôbre o assunto em 
donde PTOmana em grande parte, - debate. 
pode-se dizer, a riqueza do Brasil. Tudo que penso, ftcou es,ctito nos 
Fica em suspenso. o grave caso, que dois pareceres. No· primeiro,- como 
!Vem agitando os meios políticos na- inembro da Comissão de Cons.tituição 
!Cionais, a pcintci de se pensar na in- e Justiça, inteiramente solidârio com 
tervenção. ~ . o nobre Senador Attilio Vivaequa; no 

Poderá seu Governador continuar segundo, como rela-tor da Comissíi.o de 
,a. administrá-lo, pairando sê<bre sua . · iF'inanças. 
gestão a desconfiança e, mais do que No entanto as expressões do nobre 
isso, a instabilidade?· Senador Salgado Filho obrigam--me 

a, dar uma explicação ·à Casa. o Senado rtem co!Ilhecimento da Ao vêr de S. Ex.a, afirmado na cc-
conclusão a que cheguei, aliás, a mais' missão de Finanças; _ as considera
·plausível e consentã.nea com as pre- · 
missas estabelecidas, da impossibili- ções dos dois ·pareceres indicavam 
dade constitucional de encontrar-se a solução. única possivel para o· caso, 
caminho certo, de vez que a ambas qual o simples arquivamento da men
as doutas Comissões· que estudaram sagem presidencial. 
0 problema não se deparou 0 meio. Assim não entendi, como também 
de corrigir os males já causados, mas não entenderam .meus doutos compa-. 

. sõmente 0 de evitar os adventicios.. nheiros daquela egrégia Comissão. 
Assim não entendi - e é das pala-

Assim, todos· h:e:s.itarão, principal- vras do parecer, pois não receio, 
mente os paulistas, os .produtores de mesmo logicamente, ·deixar aberta a 
São Paulo, que permanecerão na dú- questão do caso de São Paulo, ou pos
:vida qu!Ullto à utilidade de seu tra- sibilitar a continuação da intrrunqui
balho. A situa_ção ·continuará, ama- lidade em que está vi~ndo - assim 

1nhã, a ser objeto de dúvidas, que só não entendi e assim não entenderam 
poderão 'influir desfa'Voràvelmente. os meus nobres colegas pm-que, pro-

Devemos estimular a· produção, mas vocado o Senado, por uma· mensagem 
levamos o desalento ao produtor, pela do sr. Presidente da República, que 
instabilidade administrativa do grande lhe invocara competência no tocante 
Estado. à ação perante os Estados em relação 

Precisamos, no entando, pugnar pela aos empréstimos externos, não me pa
estabilidade de sua administração, de receu nem gentil, nem inteiramente 
-~z que ela proveio do povo; fci .êle aconselhável, se limitasse êste caso a 
que elegeu seu gOIVernante, e temos um simples arquivamento. Hruveria 
a obrigação de respeitar-lhe a vonta- que tirar dessa iniciativa qu:;t,lquer so
.de. lução, ou qualquer sugestão, a menos 

Sr. Presidente, desejo focalizar nes- que fôsse inteiramente impossivel. 
tas ligeiras pàlavras o meu pensa- Foi o que fizemos. 
mente sincero de que São Paulo está se dos fatos alegados ressaltar a 
a. exigir uma solução; suru si.tuação possLbilidade de uma ação legisla
<não pode ficar indecisa, principalmen-
te a daquela gente que vive a pro- ( •) Não foi revisto pelo orador. 
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tiva, qual a sugerida pela C<J-missãq 
de Const-ituição e Justiça, invocando a 
colaboração da Comissão de Finan
ças, se dêsses alegados ressaltarem 
sugestões, por que não ·tomá-las? 

Se temos em vista hipótese de tra- · 
sação· do Estado com o exterior, se en
frentamos, depois da Constituição, ·o 
primeiro caso no particufar, por que 
não iniciar o próprio Senado a . elabo
ração de uma resolução ou, mesmo 
de uma lei, visando a bem regular o 
·assunto e a bem definir a e:ll.'tensão 
das suas atribuições constitucionais? 

O Sr. Victorino .Freire· - V. Ex.a 
me permite um a;oarte? (Assenti
mento do orador) __: V. Ex. a, em seu' 
.brilhante parecer, focalizou aspcotos 
graves da situação de· São Paulo. re
latados n.a me·ns:agem do Presidente 
da República. Sendo assim não cabe 
o arquivamento, mas a .provocação de 
um.a lei- que tinha; n<J futuro, finali
dade que o parecer de · V. Ex:. a ~ão 
brilhantemente ~chtreceu; 

O SR. FERREIR-A DE SOUZA -
Mu1to obrigado a V. Ex.a. E V. EJ~.n 
t~m plena razão. - · 

Continuando, Sr. Presidente: n<J exa- -
. me dos fatos alegados na própria 
mensagem, no tocante, vamos dizer, 
a.os bonus rotativas, che9'aram as duas 
Comissões à conclusão de se tratar de 
um dos oasos du'Vidooos, de constitu
cionalidade discutível. E nã.o de1ria o 
Se~do · deixar-se levar pela solução 
poss1vel de puro e simples arqui'V'a• · 
ment<J,. de não chamar a si a· respon
sabilidade de um estudo mais 'Orofun
do, mais demOTad6 e mais perfeito da 
hipótese, por forma a evitar a repe
t~clio de casos como êsse. 

Não havia, portanto, ·sr. Presidente, 
razão ·qualquer para o a-rquivamento 
e, não opinando pOT êle, as duas co
missões não deixaram, na matéria, a 
-cuja aprecia!)ão foram provocadas, 
<QUalquer dúvida. S'e S. Paulo conti
nuar intranquilo, se a vida politica 
daquele Estado ·persistir nessa situa
.ção dú~ia, se os produtores .paulistas 
<não sentem segurança. polfti.ca Inte
gral, não será, Sr. Presidente; em 
virtude . dos pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Fi
nanças nem ·da deliberação que o 
Senado tomar. 

O Sr. Salgado Filho - Permite-me 
V. Ex.'~ um aparte? (Assentimento do 
orador) . Se os .próprios p.aret:eres 
põem em dúvida a correção dêsse em-

préstimo, 'desses bo11us, V .Ex. a nã() 
considera que isso é gravíssimo para 
a economia do Estado'? 

Não vamos inervir, ofender a auto
nomia dêsse Estado, se dentro dêle é 
que o problema deve ser resolvido, sol> 
a responsabilidade do seu Govêrn.o. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - A 
:;olução do arquivamento deixaria o 
Estado na mesma situação. Se opinás
semos pela dúvida da legalidade ou 
constitucionalidade dêsses bonus ·e, 
em razão disso, fizéssemos arquivar o 
.processo, a dúvida persistiria da mes
·ma forma: 

O Sr. Salgado Filho - Ni'Lo persis
tiria. se o processo· ficasse u,rquivado. 
porque não vamds resolvel' nada .sõbre 
êsse assunto. 

O SR. FERR.t!:IR.A DE SOUZA -
V. E.'{. a é jurista · eminente .... 

O Sr. Salgado Filho -.Muito obri,
g&do a V. Ex:n· 

O SR. FErLRTnTRA DE SOUZA -
.... e sabe perfeitamente que, posto 
em dúvida, posto em discussão o pro
blema da constitucionalidade - como 
o fez a Comissão de Constituição e 
Justiça - da emissão de bo:nus. não 
seria .o silêncio do Parlamento que 
mataria a questão. Será possível. a 
qualquer momento, a qualquc~· inte
ressado, ao próprio Govêl"IJO, :por in
termédio do seu Procurador Gera..! pro
vocar. um, pronunciamento. 

O Sr. Attilio .Vivacqua- V. Ex.anão 
acha, desde que não era da compe
tência do Senado, resolver. o proble
'illa, qúe êle não o poderia focalizar. 
antecipando sua opinião em um caso 
afeto a outro poder nacional? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Não acho,· porque o Senado foi provo
cado, a pronunciar-se .. O Presidente da 
Reptíblica, quando nos enviou a men
sagem acompanhando o Relatório do 
Sr. Ministro da Fazenda, sôbre tõdas · 
as questões diretamente encaradas nos 
pareceres, in·vocou duas situações do 
Senado. A·primelra. que decorre dare
presentação igualitária dos Estados, ou 
seJa a organização da Federação; a 
segunda, a sua competência de fisca:
lização das finanças dos Est.ados no 
tocante à responsabilidade de emprés
timos externos. Logo, o Senado, exa
minando as duas hipóteses, examinan
do o case da Sorocabana e aprovando 
a indicação do nobre Senador Arttilio 
Vivacqua, no sentido de se iniciar a. 
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elabora,çii.o de uma Resolu~?ão ou lei 
que fixe a· maneira de agir do· Senado 
no particular, não está fora, está rigo
rosamente dentro da Mensagem. Até 
porque, o Sr. Presidente da Repú
blica não solicitou, não sugeriu qual
quem medida especificament·e de•ter
minada; comunicou os fatos, para que 
o Senado, no limite de sua compa
tência, resolvesse como bem lhe aprou
vesse. 

No t.ocante aos bonus -' que é ma· 
téria também da Mensagem - se o 
Senado se . convencer de que êles são 
incor>.stitucionais, não .no ~pecto inte
gral, ma,s pelos e!eitos quase libera-· 
tórios - a meu ver de moeda disfar· 
çada, -se o Senado se conve:ncer dis· 
so, poderá legislar a respeito. 

O Sr. Attilio Vivacqua - Aliás, que.ro 
·dar a V. Ex.o. um subsidio. Houve 
uma lei votada no Govêrno Campos 
Sales; referendada pelo eminente · 
Presidel1lte Epitácio Pessoa, que re
gulava, justamente, a questão de tí
tulos ao portador, cujos efeit<ls . de
generassem em poder Uberatório. Isto 
mostra que o a,ssunto já 'foi objeto de 
cogita,ções dos altos espíritos do cons
titucionalismo bra.Sileiro. 
. O SR. FERREIP..A. DE SOUZA -

i)iz V. Ex .... muito bem. O assunto 
foi .objeto de consideração pelos mais 
alrtos espíritos da intectualidade ju- . 
ridica brasileira. Já no tempo de 
Oamn·os Sales - V. Ex.a colabm-a 
magnificamente na minha justifica· 
ção - por decreto·· re'erendado pela 
figura pinacular de Epitácio P.sssoa, 
o assunto ora trazido à cogitação do 
Govêrno Federal. 

Surgl.Í'am ourtra,s ques'Íões .. ~mbro
me que, na· assentada da Comissão 
de Constituição e.. Justiça, o nobre 
Senador· Augusto Meira se referiu a 
certos "títulos ao portador" .que os 
Estados começaram a emitir. ferindo 
·a norma constitucional e invadindo, 

. de certa forma, atribuição da União, 
no tocante à -emiSsão de moeda. 

O Sr. Augusto Meira - Até Muni
cipalidades fizeram isto. 

O Sr. Salgado Filho - Não discuto 
0 assunto e sim, exclusivamente, a 
competência do senado pára delibe· 
ra·r sôbre o Relatório do Sr. Ministro 
da FE!,zenda, que o Sr. Presidente da 
República, se limitou a enviar ao 
Senado. Refiro-me a,penas à questão 
da competência, a.o estudo da lega
lidade dos bonus. Agora, o que vejo 

é a competência do Senado para en-· 
.tr:a1· nessa apreciação. 

O SF~. FERREIRA DE SOUZA -
Sr. Presidente, não é assim tão clara 
a incompetência do Senado· e mesmo 
se · pusermos de lado a sua ccmdição 
de órgão federativo, por sua natu
reza, · teremos de considerar · a sua 
posição como uma da,s Casas do Po
der Legis·lativo, com plenitude de 
exame, salvo materias nimiamente 
financeiras. se há qualquer iate que: 
possa causar perturbação à... vida po-

. lítica, eco11ômica ou financeira do· 
pais, desde que não se enquadre na 
proibição do Art. 67 da Constituição, 
é possível ao Senado sugerir a,s me
didas que entender, votar resoluções 
ou projetes. de lei que sumbet.a à re
viS~·o da outra Câmara. 

Mas não_ é possível, nem acel!11selhá
vel que o órgão de um dos. Poderes, 
recebendo Mensagem. de outro Poder 
que a êle se dirige de maneira res
pe~tosa, envia.."'ldo-lhe um l'elatório 
circunstanciado, minucioso, de . um 
dos seus ministros, pedindo-lhe tomar 
qualquer iniciativa, denunciando frutos. 
graves, passíveis de correção, que êsse 
órgão se neutralize, não . se . mo
va, se mantenha esttático numa sim
ples solução· de arquivamento. 

Não, Sr. Presidente. Não foi nosso· 
instituito deixar aberto o caso de São 
Pa.ulo. . 

o parecer do nobre Senador Attilio 
Vivacqua, bem como o que tive a honra 
lie projetar na Comissão de Finamças 
são positivos, rigorosamente, positivos· 
na matéria. O da· Comissão de Fi· 
nanças chega a distinguir os fatos de
âmbito local das ocorrências que · pos
sam interessar à União, para con- · 
cluir declarando existirem muitM fol.'·· 
mas de agir dos Estados com repercus
são na ·vida nadonal. Contra elas 
porém, pode a Federação reagir por· 

. outra maneira que não a drástica e 
. substancial da intervenção federal. 
· · Assim procedendo, · Sr. Presidente,. 
estou certo de que as duas Comissões 
opi.naram dentro de campo preciso. 
Não saíram do que era justo acon
selhar ao Senado. AprO'Vando suas 
conclusões - e determinando, como 
se -propõe a colaboração, em reunião 
conjtmta, dos dois órgãos, pa.ra estu
dar a matéria - esta Casa terá dado 
ao caso de São Paulo, sob o p;risma . 
que n. nós é lícito no momento ana
lisar, solução justa, perfeita e que 
ccrrcs.ponde, integralmente, ao cspiri·· 
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w da Carta Mag·na po1· nós eiuborada, 
que juramo~ defenner e devemos sal
·vaguardar a todo custo. (J'riuito bem; 
muito bem. Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discusão. (Pausa) • 

Não .desejando usar da palavra mais 
nenhum Sr. Senador declaro-a encer-
.rada. ·-

Vai-se proceder à v-otação. 
O SR. EUCLYDES VIEIRA (Para 

·ecaminhar a votação) - Sr. Pre
-sidente, coin mensagem do Sr. Presi
dente da República, -o Senado, . a 9 
de junho; teve conhecimento do Re
·ratório de 25 de maio, do Senhor 
Ministro Correia e Castro, sôbre a 
situação financeira de São Paulo. 

Chegado também aquêle Relatório 
ao conhecimento do Sr. Governador 
do Estado, duas horas a.pós, S. Ex." 
·o Sr. Ademar · de· Barr-os reuniu os 
.representantes da imprensa em São 
Paulo -e lhes concedeu uma emre'Vis.ta 
contesta,ndo de modo completo os 
_principais itens daquele . 'Relatório, 
j.ustamente os ql.ie mais deviam ter 
impressionado a Sua Excelência o Se
nhor Presidente da República, ao Se
nado e à Nação. ·. _ 

Ins-crevi-me dentro de 24 horas e 
,pronunciei no dia 11 de junho o meu 
primei:ro discurso, contestando com 

,base naquela entreviSita. do Sr. Gover
nador, as afirmativas do Sr. Minis
tro, sôbi·e a situação financeira de-_ 

-.São Paulo e particularmente da Es
tl'ada de Ferro ScTocabana~ 
· PJ:onunciei mais dois discursos, res

_pondendo ao novo Relatório do Se
'.nhor Ministro, com os quais apresenta 
irrefutável documentação sôbre a Si-
tuação finSJllceira · da Estrada de Fer
l'O sorocabSJlla, ·constante de eJGposição 
do Sr. Secretário da Viação e Obras 
. .Públicas,• ao -Sr. Governador do Es-
tado. · 

O Sr. Governador Ademar de Bar
l'OS enviou ao ·senado, em 30 de ju
nho, um Memorial em defesa do seu 
·aovêrno, com completa documentação, 
provando as suas afirmativas e des
fazel1dv tõda a acusação formulada 
pelo Sr. Ministro, que fôra baseada em 
informações 'de amigos prestimosos, 
rerl;alhos de jornais com noticias e 
comentúiios de-rua, frutos da paixão 
de políticos que faziam sistcmáltica 
oposição ao Oovêrno do Estado. 

Conhecido, a 14 de· julho, o erudito 
.parecer do acatado jurista, o emi-

nente Sena-dor Attilio Vivacqua, que 
foi unânimemente a;prova,do pela do-u
ta Comissã-o de Justiça, com a decla
raçáo de voto do ilustm-do Senadol' 
Lucia Corrêa, feita a 19 de jUlho, 
pronunciei a 10 de agôsto um longo 
dis-cmso,- publicado no Diário do Con
gresso, pelo "·Correio da M!anhã", do . 
dia 11, e pelo jornal católico "A Cruz" 
no dia 15 •. 

Neste meu discurso procurei acen
tu-ar, como convém, os fundamentos 
cm que assent.am . as conclusões do 
memorávêl e proficiente parecer do 
S. Ex.", o sr. Senooor Attillo Vivac
qua·. 

Referi-me então aos Relatórios. do 
Sr .. Ministro Correia e C-as~ro, à in
tenção e aos objetivos de S. Ex." e do 
Sr. Presidente da Repú-blica, envian
do ao Senado sua Mensagem; à po
.sição constitucional cto ;:,ei...acto·; ao 
Memorial do Govem!Ldor Adhem.ar de 
Barrc;>s, pelo ·qual rebateu ponto por 
ponto - os Relatórios do Sr. Minis
tro- da Fazenda;· aos bonus rotativas 
que vêm sendo emitidos no Estado de 
São Paulo," desde 1931, com apoio em 
Leis do Estado : à consideração de 
bonus como moeda auxiliar, o que 
contestei com abundância de· argu
mentos e a:Poio em autores e Tra
t-ados sôbre o assunto,· de notórias au
toridades; os comp:romissos externos 

· da. Estrada de Ferro Sorocaba.na, e,· 
finalmente. manifestei minha confi- -
ança no senado, que pugnando pelo 
'domínio de razão, saberá imp<lr o 
1·espel:to à Lei e à Verddae. 

Posteriormente, o eminente Pro
fess·or de Direito, o nobre Senador 
Ferreira de Souza, cujos conhecimen
tos jurídicos e espírito público sem
pre reconheço e admiro,· deu seu pare
cer à douta Comissão de Fi.na.nça.s, 

. que o aprovou também 1mânimemen~, . 
não tendo dúvida em . manter as 
mesma conclusões do p.arecer da. sábia 
Comissão de Constituição e J.ustiça. 

!Não pretendo, nesta declaração de 
voto, analisar as apresentações cons
tantes dêsse not-ável parecer, que tam
bém veio tranquilizar o povo paulista, 
trazendo confLança nas garantias le
gais, c()m respeito aos dispositivos à 
Carta Maior do país. 

Com as restrições que impõe à mi
nha . constCiêcia de l."epresentant-e de 
São Pa.ulo, de Senador da República e 
que se consubst-anciam e se re"_preen
dem. dos argumentos, docu.merutos 
apresentados _à consideração do Se-
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nado e, especialmente, os fW11damen
tos do -discurso que pronunCiei nó dia 
10 de ag~to, dou · minha. 8.JI>rqvação 
às conclusoes ,dos .paa.-eceres das dou- · 
tas Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Finanças. <Muito bem,· 
muito bem. ·Palmas) . 

O SR. PRESIDEN''IlE - Vai-se 
proceqer à 'VOt-ação dos pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças sôbre as mensagens do 
Sr. Presidente da República, · subme
ten-do ao Senado relatórios do Se-· 
nhor Ministro da Fazenda sõbre a 
si~uação fin,anceira do EStado de São 
Pa.ulo. · 

O parecer da Comissão de ColllS
tituição condui, propondo ·sejam ado
tad~:ts as providêndas de que. trata em 
seus itens 25 e 32. E o da Comissão 
de Finanças concorda com essa con
clusão. 

São aprovados os seg.ui!ntes pa-
receres: 

PARECER 

. N.0 784,_ de 1948 

Da Comissão ãe ·Constituição· e 
Justiça. · · 

1. o Exmo. Sr. Presidente da Re-
_.·públiea, 'mediante a mensagem n.0 104, 
de· 8 de junho de 1948, enviou ao se
nado o relatório de 25 de maio dêste 
a.no, da Ministro da Fazenda sôbre a 

· situação financeira do Estado de São 
Paulo. :.ttsse relatório - esclareCe 
S. Ex.a. - resUlta dos segu:inltes fatos 
anteriores: à vista de· Um Manifesto 
à Nação que me foi entregue na pre
sença de altas autorld;ades,. subscrito 
,por muitos representantes federais e 
estaduais do Estado de São Paulo, de
terminei o encaJDlinhamen.to do mesmo 
ao Ministro da Justiça· e Negócios 
Interiores para que se apurasse a pro
cedência das alegações ali contidas, na 
parte rel.alti'Va à competência dos pode- . 
res federais, ficando irlCUillbido, . ao 
mesmo tempo,' o Minic;tério da Fa
zenda de dar i.nfomn:ações sôbre a 
alegada desoxdeni financeira daquele 
Estado da Federação. 

Nêsse documento declara o Chefe do 
Executivo Federal ter entendido de seu 
dever comunicar ao Senado; a: fim de 
que êste tome as 'providências cabLveis, 
o teor do referido Relatório, conside
rando que esta Casa é o órgão de· re
presentação dos· Estados no Congresso 
Nacional (Constituição, art. 60) e que 
a ela cabe "privativamente (art. · 63', 

II em hamonia. com o art. 33), fun..o 
ção fiscalizadora das unidades federa
tivas no tocante ao crédito externo". 

2. Na M~llSagem n.0~ 1tl7, de 16 de 
Junho de 1948, o Exmo. sr. Presidente 
da R'epública transmite. ào Senado uma 
exposição complementar do Ministro 
da Fazend~, - ·O relatório de 12 de 
junho - declaração que nessa, eJq:)OSi
ção aquele ilustre auxiliar do Executi
vo "esclarece alguns pontos do ·relató
rio e comprova, aó:ir-maçóes ao mesmo 
expendidas". . 

3. A larga di'VUlgação dos priil'l!cipais 
documentos que configuram o chama
do caso. de São ·Paulo justificaria, sem 
dúvida, a falta ·de um mais desenvolvi
do . histórico dêsse relevante assunto, 
submetido à aprecia~ do Senado, no 
exercício das magnas atribuições que 
a Consti·tuição especialmente lhe cro
fei-iu, no sistema fedevativo. 
· A opinião pública do país, riuma de
monstração viva de cultura poUti.ca, .de 
interêsse .pelas . nossas . instituições, 
acompanha com ansiedade o desenro

. lar dos episódios marcantes ·da situa-
ção criada pelo encaminhamento das 

· Me!nsaigens do Executivo . à :câmara 
.Alta. 

Feita a publicação do primeiro Re
latório do Ministro da Fazenda, enca
minhado ao· Senado pela Mensagem 
Presidencial n.0 104, ofereceu o Gover
nador ·do Estado . de ·São Paulo, pela 
Imprensa, contestação. ~bel.OO.ida 
a controvérsia, o Ministro da Fazenda 
e1aborou o segundo Relatório, tráZido 
ao Senado pela, Mensagem Presiden~ 
cial n.0 107. 

O 1.0 Relatório abrange 32 iteiilS, q.ue 
versam sôbre os seguinteS 8SS1lllltos: 
1) irnpontualidade do Estado, na solu
ção de compromissos externo, oriundo 
de aval prestado em títulos da Estra
da de Ferro Soroca,bana e rePel"cussão 
dessa impontualidade no crédito .. do 
Bl"asil no exterior; 2) cifras do deficit 
orçamentário, com a declaraÇão de que 

:os cálculos não eram. precisos por não 
estarem encerradas as contas ·do exer
cício de '1947 e achar-se em a,traso a 
escrita no Tesouro· Estadua.l; 3) emis
são de · Bonus Rotativas do Tesouro 
do Estado, cOIIlSiderada como emissão 
de moeda auxilial"; 4) balbúrdia •.. na 
administração e acumulação do TesOu
ro Estad~aJ. no Banco do Estado, agra
vando o retraimento do crédito para 
aos ·operações legitimas do comércio, 
da lavoura e da indústria; 6) probali-
dade de não poder o Estado cumprir .. . 

<:\J)' 
•·· ~ . ,,., 

I 

l l 
I I 
, I 
i : 

! 
-~: í 



) ... 
c:_~ 

·r 

' ... 

-38-

diversas obrigações constitucionais 
enumeradas; 7) reflexo da si·tuação fi-' 
nanceira do Estado na ordem econó
mica; 8) ·reavaliação exagerad·a das 
terras e das fazendas para aumentar a 
arrecadação do imp&to territorial; 9) 
iniciativas grandiosas e incompati'V'eis 
com a precária situação finall'lceira do 
Estado; 10) débito da Estrada de Per-

- ro Sorocaba.na na Ca:lx!a Econômióa 
Federal; 11) perburbações causadas pe" 
la·.gestão dos negócios públicos de São 
Paulo, no meroado monetário; 12) que
da das cotações dos títulos da Divida 
Públ!ioa. no Estado de· São Paulo. 

A seguir, fêz o Ministro da Fazenda 
di'Versas apreciaições .a l'áspeiito das 
cotaçõeS dos títulos da Dívida Pública 
e atribui a responsabilidade, pela de
preciação dêsses títulos, .aos aJtos .pra
ticados pelo Govêrno do Estado de 
São Paulo; 

Depois dessas apreciações, o Minis
tro d·a. Fazenda retorna ao oaso da Es
trada de Ferro Scxocaba.na (item 27) , 
para afirmar que o Govêrno do Esta.ào 
de São Pal\llo deu destino difereinte ao . 
produto da emissão de Apólices Fer
roviárias, e, que, por êste motivo, in,
correu duas · vêzes na falta· de paga.: . 
mento de prestações da dívida dlaquela 
estrada ·ao Export-.Impor.t Bank. · 
· Fmalmente, . o Ministro da F1azerida 
acentua ·que a sitJuação de Sãó Paulo 
quebra a umdade · ecan.ômica e finan
ceira da Na.ção e que seu govêrno pra
tica atos contrários às diretri.2es gerais 
âo. Govêrno Federal. 

No segundo relatório contendo . 22 
itens,- já o Ministro da F.azendSJ apre
cia a contestação .feita, através·da tm.
prensa, pelo Governador do Estiado de 
São Paulo, . transcrevendo . telegramas 
recebidos do Sr. Valentim Bouças, cuja 
iri.tervenção no .caso justifica,· bem .as
sim a carta enviada à Electrical Export 
Col:IPOration e asSinada pelos · Secretá
rios da .Fazenda e da Viação do Es-' 

" tado de.· São .Paulo e pelo D:iretor da 
Estr.ada de Ferro SorocabMlla. Nesse· 
dooúmento transmite o texto ·do lWiso 
urgente do Ministro .das Relações Ex
teriores, de 2 de j·aDJeiro de 1948, sô
lbre a falta de pagamento de duas 
prestações do já referido compromisso 
da Estrooa de Ferro Sorocabana, ga
rantido pelo Estado. 

Renova o Ministro da Fazelll.d<a de
terminadas afirmações feitas no pri
meiro re1atório, terminando por pedir 
a· atenção do Presidente da República 
para a necessidade de pôr têrmo, quan-

to antes·, aos desmandos administrati
vos que se praticam em São· PaUilo" 
(litem n.0 19, do· segundo· relatório) ; 

E prossegue dizendo: "Se todos os 
Estados seguissem o exemplo político 
admialistraJti'VIO que o Govêrno:do Se
nhor Adhemar de Barros está indican
do ao país, dentro em breve deixariam 
de existir·E&tados fedel'ados. para dar 
luga.1" a uma sér.le, de Estados sobera"'
nos, sem nenhuma 'ligação ou depen
dênda da União, ou grave risco para. a 
mtergridSJde .. nacional, que nos cum~e 
preservar, mesmo a custa de sacrifício, 
para que • o . Brasil possa atingiT seus · 
gloriosos destinos". (item 21, do se
gundo relastório) . 
· De posse o Senado dos dois men
cionados rel.atórios, foi-lhe éncamml'i.a
da, a ·requerimento do Senador Eucly
des Vieira, a exp<isição de 14 de junho 
de 1948, do Secretário da Viação e 
Obras Públicas . de São Pallllo · (P.asita 
n.0 2). Em dllita de 30 ae junh:o, élliViou 
de São Paulo documentado memorial, 
opondo contestação às afirmativas do 
Ministro da Fazenda, feit:as ta4llto no 
primeiro · como no segundo relatório. 
(Pastas ns. 3 e 4) . ) 

Também êste documento, que o Go
vernador do Estado de SãoPI!iulo apre
senta como subsídio aos estudos do Se
nado,. teve ampla divulgação eni cer
tqs trechos . e contém uma é~içãõ 
detalhada · dos diverso&. aspectos da 
administr.ação do Estado, abrangendo 
não- só o período do govêmq do Sr.
Ademar de BalTOS, mas tam.bém aná.
lise de situações an~eriores; inclusive 

·um· longo capítulo sôbre a situação das 
· O<mtas entre a, União e o 'Tesouro Es
tadu.al. 

A parte as refutações feitas aos rela
tórios do Ministro da Fazenda, quanto 
aos assuntos já. aludidos, e que mere
cem estudo especial~ nos itens 17 e 27 -
dêste pareCer, dedica' o Gove;rnSJdo.r .. do 
~Estado' de São Paulo, em seti. memo
rial, longo trecho ao· encer~ das 
contas de. 1947, ao deficit do mesmo 
exercício e à lei orÇamentária. de 1948, 
com abund'!liil:te material s&re as con
dições financeiras do Estado. 

Sôbre a emissão de Apólices da Di
vida Unificada reguladas pelo Dec:re"' 
rto-lei n.0 14.7.44, de 23-5-45 e pelo De
creto n.0 14.764, de 4-6-45, trasta do 
aspecto adminfslt.rlastivo das operações 
feitas com êsses títulos, salienta!ldo 
que o aspecto legal já foi a;preciado .em 
dis·curso proferido na Assembléia Le
gis~ativa. 
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Quanto ao ·mercado de tirtulos esta
duais, faz desenrvolvida: eX<Planação, 
sustentando que as cotações dêsses tí
tulos não .podem resultar de modo par
ticular de .uma situação de de5equili
brio orçamentário, mas de causas ge
rais oriUilldas de fatores de ordem ex
tema, de ca~rá.ter puramente fi:na:nreiro 
e econôniico. 

·Salientpu o Sr~ ·Governador do Es
tado de São Paul:o, nas suas conside~ 
rações,. a preocupação de "fixar algu..: 
mas noções que, pela sua nrutureza., do..: 
minam tôda a matéria do referido re
latório (alude ao 1.0 . Relatório do Mi
nistro da Fazenda) e lhe servem de 
premissa, e:lO!Jlicrun:do a origem da: si
tuação financeira com que se defrontà 
o Estiado de São Paulo. 
, Estendeu-se, nesse ponto, o memorial 
do Sr. Governador Adhemar de Bra-. 
ros sôbre as suas atribuições em face 
da elaboração e execução do o:rçamen
to, passando. a mostrar que, em obe
diência ao art. 21 .da Constituição Es
tadual, prestou contas do exercício de 
1947, sem que a ASsembléia Estadual, 
mediante provocação do Tribtmal de 
Contas, poderia eleger uma Comissão 
Especial para lewmtar ditas contas e, 
ccmd'ol1Ille o apul'ado, ".promover a pu-
nição dos culpados". . · . 

Descreve a!.ndia os vários semços e 
empreendimentos. do seu govêmo, de
talhando a aplicação das dotações or-
çamentárias.. · · 

Além dêsses elementos, ~tâinea
mente oferecidos pelo Governador do 
lfst;'81do .de São Paulo, S: Ex:"' pres-. 
tou informações, soliCitadas pelo rela..: 
tor, sôbre as operações da Estrada de 
Ferro Sorocabana garantidas pelo ·Es
tado (Ba,st.a n.o 5) . 

Finalmente, chegaram às mãos do 
relP.tor, por oficio. de 12 do· corrente, 
do mesmo Governador, as re8pos·tas da 
Comissã;o Estadual de Estudos Eco
nômi~o-Finan~eirps. a diversos quesi
tos sobre a s1tuação ecotnômíca e fi
nanceira. da Estrada de Ferro S•orooa
lbana (l?.asta n.0 6) .• 

4. A comissão de Justiça não está 
diante de um inquérito, de debate con
traditório de par:t;es. Aprc·ci.ará os .fa
tos, submetid;os . a seu conhecimento, 
não porém atmvés cie uma anáJ.ise téc
nica da situação administrativa. eco
nómica e fl.nrunceira do Estado de São 
Paulo - o que· não se enquadra em. 
suas atribuições especificas. Conside
rará, êsses fa.tos, ass.tm como os ele
mentos fo~necidos pelo Sr. Gover.na-

do1; daquele Estado, para ·o efeito de 
sua caracterização juridica, dentro da 
competência privativa do Senado .(ar
tigo 63, da Constituição Federal) e de 
sua órbita d·e inici81tiva como ramo do 
Poder Legislati!vo (art. 67, da Consti
tuição Federal) . 

5. !Não pode deixar de merecer uma 
a~preciação .preliminar a circunstâricia 
de serem os relatórios ministeriais. en

. caminhados íJ.O Senado, com f.unda
mento nos arts. 60 e 63, rr,. da Coms
tituição Federal, e de se ·tratar dá 

· i:naugtwação de um precedente de 
.. ·maior significação, nas re1ações ·entre 

os .Poderes Executivo e Degislativo, es.,. 
pecialmente considerado: êste sob o 
aspecto _do nosso regime bicameral. 

O 'Senàdo, surgido coni o organiza
ção poUtioa da nação brasileira (Cons
tituição de .1824, ilr:t. 14) assumiu, na' 
031l'ta de 1891, (arts. 16; § 1.0 , 18, 19 
e 32) seu pa:pel de · órgão .p.oli:tico de 
equilíbrio· da Fedt:r~it.ção, cumo .Câmara· 
de. igualdade cte representl8.ção dos Es-.. 
tados. . · · 
·. Por uma fómnrilla de traillS.a,.ção aJ.
cançada ao e:nbate entre bica:meralis
tas (Bancadas de Minas e São Paulo) 
e unicameralistas (Bancadas· do Norte 
e Rio Grande do Sul) , a Constituição' 
de 1934 manteve a veneranda instiltui
ção que, como disse, éntão, João Man-: 
gabeira, "foi grande no ImPér:i!o é 
maior na República". P.assou, assim.' 
a· figurar o Senado no Estatuto de 
1934 (art. 88), como órgão de limitada 

. colaboração legisl3itiva, in:vestido, po
rém, da função de coordenador do.S', 
Poderes Federais - órgão sem similar 
em outros países, e no· qual, oonforme 
assinalava . Oãi1on B:raga, se concretiza. 
o ideal de instituição de um quarto po
der de um poder de contrôle . ' 

Na constituinté de 1946 predominou; 
de modo expressivo, a tendência para a 
dualidade de Câmaras com organização 
do Senado nos . moldes da CC!IlStituição 
cle 1891, tendência .tão •bem assinalada. 
na tese proficientemente defendida, rio · 
seio da Grande Comissão Constitucio
nal, pelo nosso douto colegSJ Senador 
Ferreira de .Souza, na discussão de que 
partic~pou brilhantemente Soares Fi;. 
lho, ao sustentar seu substitutivo va
sado no modêlo da; Constituição de 
1934. (José Duarte. A ·Constituição 
BrasHeira de 1946, vol. 2.0 , pág. 13'). 
· Ao· Senado, a parte de seu papel na 
elaboração legislativa, com a mesma 
faculdade de iniciativa da Câmarn dos 
DC'J)Utados, ressalvado apenas o dis-
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posto no §. 1.0 do art. 767, competem nos têrmos do art .. 67, § 1.0 , da cons
releva.ntes atribuicõGs constituciona-is. tituição - hipóteses em que caberia à 
E' juízo politico nós crimes de respon- Câmai'Ia dos Deputados começaa- a dis
sabilidade do Presidente da Riepública ·cussão da mrutéria (<art. 67, §3.0 ). A 
e ··dós Ministros de Estado, dos Minis- índole das funções do Senado, ante
rt-r6s do Supremo .Tribunal Federal e riormente expostas e consideradas em 
do. Proeurã.dor Geral da República (rur- face do nosso regime politico, justifica, 
·tigo 62). Exerce função de Mag.nam pois, por si mesma, o gesto do· Exmo 
Concilium do Estado na aprovação da Sr. Presidente da República de oifere-

. escolha de Ministros do Supremo Tri- cer. ruo conhecimento desta Casa obser
bunal Federal, do Tribunal de Re- 'VIações e op~iões de um Miinis·tro de 
cursos, do • Tribtmal de Contas, dos Estado sôbre atos e aspectos de uma 
Membros do · Censelho Nacional de administração es.tadrualJ relacionados 
EciOnomia, do Prefeito· do Distrito Fe- com assuntos de sua pasta . e aprecia
deval, dos Chefes. de Missão· Di:plomá- . dos por sua reperc;ussão na esife-a, fe
tica de caráter permanente .<arts. 63, c · dernl c internacivnaL Ora, a-. primeira 

· I,· 96 • e 97) ; · E' órgão de unificação e Mensagem presidencial versa, · especi
fiscaliz_ação no .plano nacional, de im- al~ente· sõ,bre a' .. ex~ução de. compro
portamJtes setores da -p.oUtica econômi- lnlSSOS externos .. de .uma: 1.litli.daJde fe
oa e financefra das Unidades federa- derada - matéria que mcide em com
das, em :virtude srua compet·ência paa-a petência privatilva .do Senado .(aa-t. 63, 
autorizar o aumento de impôsto de ex- II e · 33 · da Constituição) , oo 18Jdo de 
póriiação (aa-t. 19, § 6.0 ) empréstimos outros fa1los da vida admi.nistratirva 
externos dos Estados, do Distrito Fe- locai,· registrados t:f estudados através 
deral e dos MUlllicipios (arts. 33 e 62, de ·seu reflexo na· politica: econõmico
II) , alienação ou conoessã-o de terras filnain.ceim da União. . . · · · 

~ públicas com área superior ·a. dez mil Assim, devem ser. interp<retadas c:Omo 
hectares (art .. 156, § 2.0 ). • alta :compreénsã,o das ~S~tribuições e 
·Incumbe.-lhe uma das mais graves prerrogativas do Senado, na e.Strubura 

responsabilidades na vida ·da. Federa- polítiéa da Federação e como honrosa 
ção e na prese~vação da unidade na- homenagem a esta C.asa, .. as mensa
cional - a de s1,1oprema ins.tã.ncia na gens . cujo estudo f.Oi confiado· à Sllla 
solução política das divergências ainda sabedoria, à sua independência e im
remrunescentes ·entre os Estados sôbre ,parcialidade,· a s'eu zêlo pela Consti
a.· demarcação de suas linhas de fron- tuição, a· seu amor à República~, a/ seu 
teira (art. 6.0 do Ato das Disposições patriotismo . 

. TraDSitórias) . ' · Não se p9de oln.itix que a responsa-
0 poder conferido ao Senado para bilidade do SenaJdc:i avulta pe'l"anlte a 

suspender a execução, no todo ou em própria opiniã,o pública do país, COIDSi
parte, de lei ou decreto declarados in- derando-se que a matéria se refere à 
constituciOOJaás por decisã,o def.in:iitiova vida de uma das mais apulemas e pro-· 

. do. Supremo Tribunal Feder:al (art gressistas unidades · da Federa,ção ·'-
64) , abrangendo tôda a legislação fe- sinltese e orguJ.llo da civilização·· na
dera!, es~ e municipal e os pró- clonai - a unidade que é a esrtrela 
prios. regimmtos dos tribUIIlais, exal- maior da constelação fedemttva e a 
ça:-'o. a preeminência. ·da vigilâiD.cia. e cuja a.utoriomià se acham ·rundamen
contrõle da constitucionalidade ·· das ltlaUn.ente. ligados os destinos da eco-

. leis. Trata-se de prerrogativas exerci- nomia e da democracia brasileii'Ia. 
dàJ, não apenas sob a i.njunçã,o de or- O Senado tramlforma-se no excelso 
çl.em jurídica, senão também por. mo- Forum da República, ónde, !llttavés das 
ti-yoo de interêsse público· e .nacional, pai.'Cões e equivc:icos dó momento, res
<ii.te. são soberanamente a!preciaJCl.os ~ · soam as vozes da Federação; dentro do 
.. Nas ·!lltribuições do Senado, fooa do virvaz e legitimo sentimento da unida
ça.m~o legislativa, reaparece êle oom o de nacional. 

· se:U:. pEIU)el de um quarto poder, uma es- · 7. O Exmo. Sr.- Presidente da Re-
p·~cle de poder moãetador, já tornado pública na forma em que enca:mjnhou· 
cóals\l.bstancial ao nosso regime federa- Relatórios de seu· 'eminente a,uxiliar, 
tivo, . de que é a sólida e majestosa considerou-os él1!mel11tos linformattivos 
cúpula, 11a feliz expressão dl:l Professor · sôbre a "desordem financeira" ·que, 
Adamastor Lima. . segundo o já aludido Mla.nifesto à Na"" 

·· 6. N'o caso em a.prõço, o Chefe do ção, de representantes federa;is e es
Govêin<l federãl não pvetendeu exercer talduais de· são Paulo, se veTifica nesse· 
qualqÜeT faculdade de iniciativa da lei, Est.a:do. Não emitiu sôbre. êstes ele-
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mentes quialquer apreciação conclusi
va, embora os tenha havido como 
comprovados _(Mensagem n.o 10.7). Es
ta ·circunstância, acOlnpa;nhada do es
clarecimento cOillSita.1'llte da: ~nsage1n 
n.o 1<04, de que o Exmo. Sl'. Mill.lstl'o 
da Justiça e Negócios Interlores· apre
ciou· o asp;ecto jurídico da . co!tnpetên
cia dos Poderes Federais, revela o re
·conhecimento de que· os !atos e~pos
tos considerados estranb.os, · ratione 
material, às suas atribuições consti
tucionais e que algum remédio se toc:
nasse neoessár~o, para nol'IllaJ:iZar a sl
tuação estadu·al, êste deveria. ser obj!l
to de orovidêlncias. legisJ.ati"vas. Nao 
quis, entretanto, S. Ex.a· nem ·ao me
nos USJar da prerrog.ativa ·de :LnQ.ieá-

~ las e solicitá-1as. De. sorte que· o se
nado se encontra em presença. de uma 
Exposição do Sr. Ministro da Fazen- · 
da, que, cem sinceridade Jlatriótica; e 
elevado espirita público, a elaborou, 
para o estudo da situação· ecOitlôm.icO:
fina,nceira de uma unidade da Fede
l1ação. 

8. Em f31Ce dessas impressionaJntes 
ilnforma•ções do Sr. MiniStro da Fazen
da, enviadaS, pelo .E~o. Sr. Presidente 
da. República, ao Senado cUln'P!te .exa
.miná-las a fim. de que, .por qtrelquer de 
.seus membros óu de suas conúSsões, 
.1lome iniciati!Va · de forxnular n.o projeto 
.de lei, nos têrmos do art. 67 daJ Cons
tituição, incluídas na sua coinJpetê!!.l· 
.cia privativa; previstas ·no · art. 63, II, 
.da Constituiçãc. ./ 
· · 9. . A delicadezi e · a graVidade do 
. ·assun;tc; . residem· na circu:nstãncia de 
estar êle · situado, pr:ilnaci!llhnen.te. no 
:plano dos problemas jurídicos e politi· 
· cos centrais~ do regime federativo, na
quilo em que' as relações entre a t1n.iãO 
e os Estados se refletem no â.Inbito da 
competência do Congresso N"aci.On.al, ou 
da competência privativa do Senado. , 
· A. Constituição ·· de ~946 não pMtece 
·do mal. daquele ultra!eàeralismo de 
:qwe Ruy Barbosa iricrepav:a as ten.
,dênJcias autonomistas e t.foi o principal 
motivo da sua granC:.iosa campa:..l.ba 

·revisionista. A forma· federativa se 
inscreve ao lado da forma republicana, 

·em nossa constituição ,acima de qual
quer reforma . constitucion-al cozno de
cisão soberana e irrevogável da nação 

'brasileira, · 1"-ar.t. 217, § G.o). ll: 'l.Una 
decisão cujas raízes mergulha:tn nas 

·origens de nossa formação politica: 
"No Brasll, a,ntes ainda. da idéia de· 

.mocrátiCaJ; encarregou-se a natureza 

de 'estabelecer o princ1p1o federativo" 
- dizia o célebre Manifesto do Partido 
:Republicano, lançado em ·3 de dezem
bro de 1879, em São Paulo, E acres
centava o manifesto: 

. · "Desde 1823 até 1848, desde a Fe
deração do Equador até o revolrução de 
Pernambuco, pede-se dizer· que aJ cor
rente eletrica; que uerpass•ou pelas Pro
vindas, abalando· o organismo sócial, 
partiu de um só foco - o sentimento 
da mdependênc~a local, a idéia da fe
clleraçã·o, o pensamento da autonomia 
provincial". · 

lO. A Go!Ilstituição vigente, obser
.vamdo a orientação do Estatuto .· · d~ 
1934, solucionau o problema da federa-:
tividade, -medioote sâbd.a combinação 
de autonomia estadual co·m o fortale
cimento do Poder da União, rutribuin· 
dO·lhe serviços de· interêsse nacional, 
assegurando a unidade jurídica do 
paás nos 11amos essen•ciais de direito :""" 
direito civil, come:rdal, penal, proces
sual, eleitoral, aeronáutico e do traba
lho Cart. 5, XV, alithea a), e coinife:
rnndo ao Cong1resso Fecieral competên:: 
cia para legislar sôbre', tõdas as maté
rias pertinentes à segurança e defesa 
·do país, e as de caráter fundamental 
n.a ordem econômica e social (a.Tfts. 5.0 

e 1511. 
A discrinll.nação das esferas de com

petênCia federal, estadual e mUillÍCipa;l, 
em assunto tributário <arts. 15, 19 e 
29) e a vedação de estaJbeleef[' limi
tações ao trMego de qualquer nature~ 

. 2la pór meio de tributos interestaduil.is 
.ou intermunicipais, a·.par das dis.posi
.ções dos arts. 19,. § 6.0, 33,' 156, II, re-:
llll81tam normas básicas da estrutura 
do Estado Federal. Aos Estaidos ffca:ram importantes pod~res .. residuais; 
com. um sistema de maiores ga.ra.nltias 
. :pa,va .. o resguardo de sua auto!DOmia, 
que . é condição essencial par.a a exis
·tência da Federação, e, por isso mes
:tno, a intervenção nos· Estado é re
~édio excepcional, extremo. 

A Constituição CÜ5!PÕe em seu ar
tigo 18: 

"·Cooa EJStado se reg~eTá pela. 
Constituição e pelas Leis que ado:
t81l', obsel"'V'ados os princíp1os esta
belecidos nesta Constituição. 

§ 1.~ - Aos Estados se reser~ 
vam todos os poderes que e,q?liclta. 
ou implicitamente não·sejam :veda:. 
dos por esta Constituição. · 

§ 2.0 Os Estados proverão às 
necessidades do seu govêrno e da 
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sua administração, cabendo à 
Uniã-o prestM-lhes socorro, em ca
so de calamidade .pública. 

' § 3.0 - Miedia:nte acôrdo coim a 
União, os Estados poderão encar
regar funcionários federais da exe
cução de leis e serviços estaduais 
ou de ates e decisões das· sruas au
toridades;. e, recipl"oca·niente, a 
União, poderá, em matéria da sua 
.competênc~a. cometer a funciooá
lios estaduais encargos: ahláJ.ogos, 
\t)ro'Vendo ·às necessárias despe
sas". 

O art. 19, no seu parâgra.fo 9.0 , pre- . 
viu a.ink!a uma~ cooperação intergover
namenta1 das adminis·trações federais e . estaduais para a. execução de serrvi
ços de inteTêsse comum ou de ca:ráter 
:nacional, pérmitindo à União exer
cer uma· ação cOnstrutiva e coordena
'élora da sua política administrativa e, 
portanto, assegurando-lhe maior pres
tígio e maior autoridade para ru so
lução dos problemas gerais e resguar
do do equilíbrio das relações· entre ela 
e· os Estados. 

Em virtude dei método de colabora
ção, aleançada sem preceito constitu
.ciOinial eXtpresso, por meio de fórmulas 
de· en~dimentos·.com cs Estados, -o 
Gov:êrno Federa·! dos ·Estados Unidos 
wm realizando; nestes últimos 5,B anos, 
dentro do federalismo descentralimnte 
da grande República•, a eXJpa.nsáo da 
sua autoridade e uma politica nacional 
·dle gigantescos sel"Viços públicos. São 
os grants-in-sid, · a que a N ew Deal 
imprimiu enorme impulso, ealgrande
cendo o poder da União (Vlide Osval
do Trigueh·o, o "Regime dos E<>tados 
na ·'União Americana", págs. 72 e 
segs.) . 

Construído o 1~egime dentro das ba
ses de uma organização vertieal que 

· comprende · a União, os E<>tados e. os 
.Municípios, numa perfeita determina
ção de competências, a autonomia dos 
Estados, pelo seu poder de auto-orga
nização, fica limitada .pelos ·preceitos 
básicos .da Constituição, mas, ao mes-· 
mo tempo, é por êles, resguardada 
_como marcos intransponíveis Daí a 
.rigorosa enumeração dos casos de in
tervenção do Govêrno F1ederal e a l'e
gulação do processo dessas medidas, 
(!entro de um acabado sistema de ga
rantias e cautelas (arts. 7.o, s.o, 9.o, 
10.0 , 11.0 , 12.0 , 13.0 e 14.0 ). 

11. Quanto aos princípios constitu
cionais que os Estados devem res'pei
.tar (a.rt. 7.0 , VII), cumpre assinalar 

que o Supremo TribunaL Fedem! ao 
81preciar, nos têrmos do parágrafo 
Ú!Ilico do art. 8.0 da constituição, as 
a~rgüições de inccmstitucionalidade con
tra as <:SJrtas politicas do Rio GTande 
do Sul, São Paul·o, Cea!l'á, Per.nambur.o 
e Piauí, entendeu em históricos julga
dos, que a enumeração contida no ar-. 
tigo 7.0 , n.0 VII, não é taxatiV'a. 

:tl:sses prméipios, disse o . conspícuo 
. Ministro .Goula.rt de Oliveira, em seu 
brilhante vOlto como Rela,tor da. Rep!l'e
Seiiltação n.0 96; "são em PTimeiro lu~ 
gar as enwneraaos no rurtigo 7.o, VII, 
da Constituição Federal serãó, em se
guida, aquêles que decorrem dêsses 
princípios, do sistema federativo, da 
forma de govêl'iw, das garantias essen
ciais a todos os cidadãos pela Carta 
Fedel'al. - . 
. .:tl:sses princípios não ,precisam ser 
expressos, podem ser implícitos porque 
resultam da própria letra da consti
tuiçãp (resulting · powers 'Ila feliz ex
pressão de Starey, ou inherentes po
wers, conforme a terminologia mais 
moderna· dos .julgados americanos) 
(Willoughby - Const. Law olf the 
Uniter States §§ 58, 236) . 

Esta divisão, entretanto, entre os 
poderes federais .e estaduais, não ex
clui· uma zon~a cinzenta comum, em 
que os poderes se confundem -
twilight zone · - na expressão usada 
pela doutrina de Roosevelt, em relação 
ao seu deaE". · · · · 

·Os princípios constitucionais - con
ceituou admiràvelmente Sampaio Dó
ria - entendem. com a essêln:cia do Es
tado. (Princípios CanstituciO'l1ais, pá-
gina 20) . . . . . ' . 

A opilllião consubstanciada nesses 
julgados é 8/POi:ada · por .Carlos v~
miliano (Comentários . à Constituição 
Brasileira, vo! 1, !Pág. 246) ; Pontes 
de Miranda. <.Comentários à. Consti-. 
tuição de 1946, vol. 1, pág. 225) ; Te- ' 
inistocles cavalCSillJti <A Constituição 
:f.;ederal C•.:>menta.da, voL I, pág. 278), 
enquanto por outras altas aJUtoridades . 

. o texto é con.s~era.do taxa.ti'VO (EdUS1'
do Espinola. A Nov:a. Canstiluição 
Brasileira, pág. 184; Ivair . Nogueira 
Itagiba. o Pensamento Politico Nacio
nal e a constituição Brasileira, vo
lume· II, pág .. 174) . 

Ent:retaln.to, do pronunciamento da 
inconstitucionalidade do. ato nos têr
mos do a.rt. 8. 0 da Constituição, nem 
sempre cabe a medida intervencional 
. (art. 13) e .nes,te pol!lito é de assinalar
se que até agora não tomou. o Congres
so Nacional, nos diversos casos de aJpli-
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caçã.o dêsse p,reeeitO pelo SUpremo 
Tribunal Federal, qualquer .liniciath~·a 
autorizada pelo art. 13. 

12. A máxima regulativa do regime 
é a não intervenção. A intewenção 
c01:1St1tui prov1dência extrema, quando 
a unidade nacional, 1ndependência da 
pátria, o regime federativo perigam 
quando o Estado se revela, por sua 
insolvabilidade, incapaz para a vida 
au.tônoma, quando a . autoridade da 
Constituição é ferida, o eX'ereicio dos 
poderes constitucionais ·é embaraçado. 
. Não se pode mais conceber, hoje, 
a intervenção ~ederal como os ex,pe- · 
dlentes ·de outrora, em que ela siglni.
fioova, quando proventura tiJiiha fins 
legítimos, uni mero· restabelecimento 
da ordem constitucional e de poderes 
locais em conflito. · 
· Atualmente ela pode represen:tar um 

complexo processo de abalo da estrutu
ra polflti'co-social de um ~tado niem
bl'o;· com ·as suas profundas repercus
sões em todo o orgaJilismo naciorial, 
sobretudo quando se funda em · obje
tivo de reorganização da :vida adminis-
trativa local.· · 

Deve pressupor, assim, além de ra
zões máximas, um plano orgânico de 
.reconstrução política. · · · . · 

Ao lado de f.atos' sôbre os qua.ls· o, 
Senado e ~ Congresso Nacional podem 
pravidenciar por meio de medidas nor
mais, os demais assuntos tratados nos 
relatóriós do Ministro da · Fazenda: se 
i:onrf:Lnam. no circulo d·oméstico das 
.wmdades federadaS e ·. sôbre . os quais, 
ço~ tão precisamente observou F:rari
cisco. Campos, a elas coube, exclusivà
JPente,. prc:Wer. ".no exercíciq r_egular 
das su.as prerrogaJt!.va.s ou pelo jõgo es
poon:tã;neo: ~ normal das suas próprias 
instl.ttiições. politicas'' '(Francisco caro-

· pos, Pareceres, pág. 43). 
. E' da índole do regime federativo, 
num sistéma de · co~ição democrá
tica dos pOdereS, . medi~te. su!rágio 
direto universal, o pressui})OSto de que 
a mom.lída.de· ildriúnistrativa, os mte
rêsses· .públicos e o bem g.eral; em su
m·â os fins do Estado, são providos . e 
sal~aguard.ados, no âm:bi,to das· respec
tivas. cOm.petência,, com o mesmo zêlo 
e noção ·de responsabilidade que devem 
ter ·as aJUtoridades federais. Neste pon
to os poderes · estalduais sãQ poderes 
'culm.inan.tes, 'l'lêles ·esgota;ndo-se a su-
preni.a, custódia da República; · 
': Qu:is custodiet cus.todem.? Será, a.fi
~1. ~ ~leitorado~ a Ç~Pinião pública. 

13. Neste pare<:er, de acôrdo cêoni a 
ol1ientação já iniciaJme:n,te fixac:iâi se• 
rão aJprecl:ados tão somente os fatcis 
expostos pelo M.ln:istro da Fazenda; . à 
luz da competência privativa do Selllal
do e de sua. c~mpetê'l'lcia como Câmara 
do Poder Legislativo para tomar a ini"' 
ciativa de lei, excluídos, portlllil.to; -oS 
assuntos da competênda estadual, por 
constituírem matéria que se relaciona 
especialmente com a hipótese da · res• 

· ponsabilidade crllllÍillal do Governador, 
ou exigirem providências que sõmente 
o Estaldo, dentro da sua · aut0100nú21, 
poderá adotar para corrigir a anorma-
lidade aponrtada. . · . 

Tôdas as instituições do Estado de 
São Paulo - poderes executiVTos, le
gisLativo e judiciário ·- se encontram 
em seu pleno funcionamento cofiJ.SJtitu
cional, de sorte que .as perturbaçõe::; 
decorrentes da gestão administrati'Va 
podem ser objeto de apreciação e cor
reção pelo órgãos locads competetn.tes, 
em respeito e homenagem à autonomia 
estaduai, maximé tratamdo-se dai maior 
un1dacle da Federação, aquela. cuja 
história, marcada pelo esplendor dia 
auréola dos grandes estadistas da Re" 
pública, é o mais belo .e iiiliP<>nente ca
aJitulo da no.ssa vida ·federativa, den
tro da indefectível vocação para a 
m!idàde naciOIIlal. Ali o federa:lismo 
brasileiro teve sua mais eioqüerité 
definição politwa e doutrinária no 
célebre Manifesto do Pwrtido Republi
cano, de 3 de dezembro de 1870. 

14. Os casos de intervenção em que 
esta pode ser decretada por lei fe
deT"al, são os do art. 7.0 ,. ~· VJ; e VII 
- Não há como cogitar-se, na hilpó- . 
tese, dêste último caso, - garantias de 
prindpios COIIlStitucionais, qua.ndo ti
ver o Supremo Tríbuna:l Federal decla-: 
rado a inconstituciona.ll.dade do diplo-: 
ma 'estadua:l (M't. ~) • . . . . 

No 'rol das argüições feitas coo.tra. 
a a.'Cl:minlstração de São Paulo. a única 
suscetível de e::mme, pelo Senado, ·sob 
o aspecto do a.rt. ·7.0 , seria a referente 
ao compromisso da Estrada de Ferro 
Sorocabana., gara:ntida pelo Estado de 
São P8Jlllo, e detalhadame.tllte e~to 
no item n.o 17 •. 

Mas, não ocorreu qU'alquer a.ntessu:. 
posto para ~ intervenção com. base ~ 
inciso \TI do a.:rt. 7.o. 

Verlticou-se, apenas', a impontuall,. 
dade no resgate· de· dois . títulos venci
dos ein 1 · de dezembro de 1947 -
pOsteriormente oolvid~ pelo Estado,-
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. · .A . discussão, de que resultou o incl
'Scf.~·vr, traJVruda no seio da Comissão 
. constitucional, mostra a predominã.n-
' ·ma· do ponto de vista no sentido de . 
maior garantia da autonomia estadual. 
·. D. Projeto da subcomissão estabele
ceu no i:ncis·o VII "para reorganizar as 
finanças: .do Estado, quando êste, sem 
motivo de .jôrça maior suspender por 

. mais. de dois anos, ·consecutivos, o ser
viço da .sua; dí'vida frundada. 
. · ·Em virtude da emenda do Deputado 
Aliomàr B~eeiro, a;poialda ::na G.ra.nde 
.Comissão ·: Cans.tituc~onal, pelo De~pu
tado. Arthur · Bs:m.."l.rdes, a Constituinte 
na.sua a:centuada~preooopação de pre
sel"Vfl4" a autonoani:a : ~ual, limitou 
o. motivo da :-interivênção. ao caso de 
insol<vabilida:de .. do. ~tado caracteriza
da pela s~ensã.o . do :pagamento de 
sua dívida ex-terna fundada, conforme 
o art. 7.o número·VI. · 

Prescreve o aa:t;. ':1.0 , . VI: 
"0 Govêr.no Federal não inter

:virá nos Estados, salvo·-para: 
VI - Reorganizar as fimças 

do F.srtado que, sem moti<vo de .fõr
ça maior;· suspender, por mals de 2 
amos consecutivos, os sel'!Viços de 
sua. dívida externa .fun.dada" .. 

. ' . . 
Por sua vez, o art. 5.0 do Ato· cias 

DiSiposições Transitórias, rudotada, · por 
proposta do depu~ado Prado Kelly, 
dispõe: ,4 

"A mtlerwnção f~~ral, no ca.So 
do número VI do a.r.t. 7.0 da Cons
titmição qu100to aos Estados já em 
atraso no pagamento de sua dív1,. 
da fundada, não. se poderá ete.tuar 
antes de doiS·. anos, contados da 
promulgação dêste Ato". 

A re'Visão de 1926 illltroduziu no a:r
. .tigo 6.0 da Ooinsltituição de 1891 (in
'dso .. 4.0 ), que preiVia o caso da inter
~nção para "reorganizar as finanças 
do .. Estado, cuja inca.pacidade para a · 
vida autônoma .se demontra:r pela ces
sac;ão de pagamentos de. sua dí'Vida · 
fundada. por mais de 2 anos" .. 

o c:UsposLtivo foi acolhido na. Cons
tituição de 1934 (ai11t. 12, § 6.0 ) • O cons
tituinte de 1946 limitou o moti<vo de 
intervenção à impossibilidade Dili solu

. ção da divida externa fundada,· e, além 
disso, excluiu a medida interventivo. 
qurundo se verificar a existência de fôr- . 
ça maior que justilfique a a.normalidSJ
de f.lalanceira do Estado insolvente. 

Comentando o inciso 4.0 do a:rt. 6.o 
introduzido pelia. reforma de 1!126, es
ola:receu PaJUlo de Lacerda.: 

"0 sinal, que a· disposição constitu- ·· 
cional indica para critério ·da desoi!'ga
niza.ção fl.na.nceira e significax a in
solvência, é a falta de pagamento da 
divida fundada por· mais. de dois anos. 

. O tempo de dois anos é julgado sufi
ciente para o Estado provar, mediante 
a retomada dos 'pagamentos, que . a 
suspensão prqvinha de crise passageira 
e não de falência invenci<vel do .tesou
ro, l);clmi<nistração de·. sua fortlu.na, e 
rendas. públicas estaduais. (Paulo M. 
de · Lacerda, Principios de Direito 
ConStituciOIIlal Brasileiro, :págs. 105 e 
106). . . . 

Essas considerações <.:e ajustam ao 
texto da atual Carta Magna, uma. vez 
assinalado que :nêste se jncluiu a cláu
sula de fârça maior, como justificativa 
.do atraso na solução d"'- divida exter
na fundada. 

15. Sõmente a ocorr§.ncia das cir
cunstâncias definidas no inciso VI do 
art. 7.0, é que caracteri?az:iaxn a grave 
anormalidade financeira do Estado
membro, capaz de permitir a interven
ção federal.· 

Ã ingerência da 'União para reorga 
nizar a vida financeira dos Estados 
não se pode verificar ~t;>nd.o, com fun
damento no art .. 7.o. no VI. 
~ste é o sentido :t'unc1amE'ntal que, 

emana do preceito constitucional~ comp 
um dos princípios regulativos da auto
nomia. .estadual. 

16. Antes dos e.~ames dos textos 
constitucionais quP. regulam a autoriza

. ção de empréstimos. externos dos Es
tados, do Distrito Ferie1·al e -dos Mu
nicípios e a com:petênda do Senado 
para. êsse fim, impõe-se, por conve
niência de método, uma exposição sô
bre os compromissos externos do Es
tado, oriundos do contraco de eletri
ficação da Estrada de Fe.rr,_, .Sóroca-
bana.. · 

Sôbre as letras d1~ portadores 
externos, emitides pela Estrada de 
Ferro Sorocabana, com aval do 
Estado de São Paulo. 

17. Em: 24 de ·n::uo de 1945, c em 
virtude da .autorizg,çãr> dad2. pelo De
creto-lei n~0 14.685, d·~ 25 de abril do 
mesmo ano, baixado pelo interventor 
Federal, Dr. Fernando Costa, com 
f-undamento no art. 6.0 do Decreto-lei 
número 1. 202, de 8 d~ abril de .1939, 
a Estrada de Ferro SoL'ocaban=l. con
tratou com a Eletrlcal Ex:port Corpora
tlon dos Estados Umdos da América, 
estabelecida no Ellta<lo nc Delaware, 
o :fornecimento de .·natcriais e apare-
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lhamentos destinad::>s ao prol!·,nga:.nen
to de eletrificação d;t refel'icht Estrada 
de Fe:rro ·Sor::>cobana ele Snnto· Antô
nio a Bernardino de Campos. O paga
mento do preço a,iUIJt.~do deu. S. S .. 
11.178.643,30 seria realizado com prc>s
tações semestrais que começaram em 
'1 o de dezembro Je 194.7 e terminarão 
em 1.0 de junho rie 1954, repre:::enta.das 
po:r 28 notas prom~~·;ót'(:=ts emitidas por 
aquela Estrada. nos termos do citado 
Decreto-lei estadL1~l n~ 14.685, e ava
liadas pela Secretar\a cia Fazenda, Jsto 
é, pelo Estado de São Paulo lCláu
sula · 12) • 1!:sses tlbulos ficaram. vm
culados ao cumprimento do · contra·to 
(Cláusula 17), ,. f01·am endoçacl.:Js tW 
Export-Import Ban~. A responsabm
dade de garantia d'- Estado nesses tí
tulos foi exores~:~.nz·~·· .. r.e autorizada pe
lo pré-mencion·1.cl•l Decreto-lei nú
mero 14. 6b5. 

18. O regime intrinse::o c ext.ríme
ca da emissão e do aval obedece à re-

. gra Zocus regit actum, e portanto, à lei 
brasileira (art. 47 do Decreto num,·rr'l 
2. 044, J':! 3' de dezembro de 1948). 
Aliás, em ma:té~·:a c::!.mbiâria1 o direito· 
anglo-an.er!ca<w, d·~ maneira objetiva, 
dá preferê•1i:ia à lei do Ju.;ar em que 
a declaração. é fírmads. (Oscar Tenõ~ 
do, Direito Internac;onal Privado, :p~.~ 

_ gina 339). E' a regra !ormulada no 
Código Bustamante (art. 268J: . 

"Como verdadeiro . e . próprio 
obrigado cambiário, ·que é, o ava
lista se Iiga diretam~;"nte ao titulo 
e nêle toma integralmente o papel 
de solidário como um dos obriga
dos, resJ)()nsabilizando-se ao P. 

· dêste e como · se êstP. fora; a lei 
o equipara :ao obrigado a que 

adere" . (Paulo Lace':da. ..'1 Cam
bia,Z; pág. 141) . 

A nova lei de introdução do Código 
Civil, por sua vez, dispõe: 

"Para qualificar e reger. as obri
gações, aplicar-se-á a lei do· pais 
em que se constituírem. 
(Art. 9.o do DecretO-lei n.O 4.657,· 
de 4 de setembro de 1942) . 

O aval é obrigação cambial idêntica 
· à do emitente, ao qual a lei expressa

mente o equipara (art. 15 do Decre
to-lei n. 0 2. 044) • 

. Os vencimentos dessas promissórjas 
- informa o Secretário da Viação e 
Obras Públicas do Estado de São Pau
lo -'- foram estabelecidas de forma 

.. Que pudessem ser pagas pela própria 
economia do combustível que decor
reria da realização da eletrificação. 

19. "0 primeiro vencimento -
acrescenta o aludido memoriai·-- ·(1.0 

de dezembro de 1947) c;el:"ia coberto, 
portanto, pela economia de combusti
vel, prevista para o ano de 1947, assim 
como os vencimentos de HJ48, 1949, etc. 
o seriam pelas economias médias pre- · 
vistas, de . .trinta e três milhões . de 
cruzeiros anúais, superiores, portanto, 
aos vencimentos anuais, que totalizem 
u.s. $ 1.596.949,04" .. 

Antes do vencimento das promissó
rias resgatáveis em 1.0 c'le dezembro 
'de 1947, entrara o Govêrn·). do Estado 
de São Paulo em conversações com o · 
representante da Electrical Expor~ 
Corporation, em São Paulo, no sen
tido de obter uma . pro-rogação dos 
vencimentos ajustados. Mas, a veraade 
é que o Estado não solveu, oportuna
mente, sua obrigação, e que êsse re
tardai!",ento, pelas diversas ·Círcum.tãn
ciae de que se revestiu, d~veri'l ter 
preocupado · o Govêrno Federal, como 
responsável pela nossa pátri;;. fin::.n
ceíra exterior. 

Não poderia deixar 'de impre.;;sionar 
ao Govêmo Federal a atitude do Ex
port Import Bank, emprestando, em
bora dentro de um crédito suscetível 
de reparo, à impontualida.de cto Govêr
no de São Paulo a significação de es
.tado de insolvabilidade (Ba.nkrupty) , 
por uma rígida aplicação .da lox loci 
solutionis e contratos com e:::ltidades 
estaduais, feita sob a exclusiva injun
ção cte·normas de direito privado ame
ricano. Temos, de um lado, uma cor
poração bancária, criada como órgão 
de cooperação financeira ·entre os Es
tados unidos e as demai~> nações e 
cujas atividàdes e comportamento ns
sumem uma projeção políti::a na es
fera internacional. De outro lado, uma 
unidade federativa do Brasil e. indi
retamente, a própria União, o que im
plica relações jurídicas que· deve~ ~er 
temoeradas pelas normas de d1re1to 
público influenciadas pelo principio da 
sobenaria da entidade e, portanto, pe
las regras especiais que, 8Cgundo a 
nossa Constituição e noss!'.s leis, regem 
tais relações. · 
. São eonsiderações que não somente 

interessam ao Senado, ao exercício de 
suas atribuições estabelecidas no artigo 
62, II da Constituição, senão, de modo 
especial, ao Govêmo Federal cm f~ce 
das obrigações que contraiu a. Uniao, 
afiançando a execução de compromis
sos da Companhia Siderúrgica Nacio
nal e .companhia Vale elo Rio Doce. 

20. Nii.o tendo sido atcnd~clo o pa
gamento das promissórias vencida.s ein 
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1.0 de dezembro· de 1947,. o Minl~tl'O da 
Fazenda, em face .do Memorandunl de 
ll de dezembro de 1947 oio represen
tante do Export Import Bank, e tendo 
em vista a repercução desfa~orável 
que a impontualidade do Estado pode
ria provocar sôbre o crédito do . Brasil 
no exterior, submeteu, pela Exposição 
reservada n.0 1. 711, de 13 de dezembro 
'de 1947, o fato ao. conhecimento do 
Sr. Presidente da Repúbll~a. que de
terminou o resgate do compromis:;o as
sumido pelo Estado.· Procede11 ao res
gate o aviso urgente de 2 de janeiro 
de 1947, do Exmo. Sr~ Ministro das 
Relações Exteriores ao Ministro da Fa: 
zenda, transmitindo uma comuilicação 
da Embaixada do Brasil em Wash
ington, na qual se informava que a 
Estrada de Ferro Soroca!:::lna deixava 
.de saldar. as duas prestações vencidas, 
garantidas pelo Estado de s .. Paulo · 
e transferidas ao Banco de Importação 
e Exportação. Essa comtmicação con
clui: "Devendo, ainda durante o mês 
de janeiro corrente,· ser apresentado ao 
Congresso Americano o rehitório rela
tivo às atividades do referido Banco 
·no ano de 1947, seria de toda a cOli
veniência para o Brasil oue o débito 
em aprêço fôsse saldado com a maiC\' 
urgên-cia, a fim de evitar a sua cons
tância do dito relatório e os conse
qüentes resultados desfavoráveis para 
o crédito do nosso país .itmto ao Go
vêrno · Amel'icano". · 

Dadas as delicadas circunstâncias 
que envolveram a mora do Estado, ge
rando apreensão dé ameaça :io con
ceito .do BraSil, ·na órbita financeira 
'internaéional, agiu, Pois, C"lmo lhe im
punham seus deveres constittlcionais, 
o_.Chefe da Nação. . . 

· ~ O Estado de São Paulo fêz o reem
bôlso ao Banco do·· Brasil da impor
'tância: por 'êste aplicada no resgate: 
. 21. .Pela· carta de. S ·de abril ãe 
.1948, assinada conjuntamente pelo Se
cretário da · Fazenda do Estado e o 
Diretor da. Estrada de Ferro Soroca- . 
bana, o Estado de São Paulo, alegando 
dificuldades financeiras da. mesma Es,
trada · e o retardamento da Elecl;!'ical 
Export Corporation na remessa Cie !na
térias para a execução do· programa 
de eletrificação, baseado . na. ecenomia. 
de combustíveis, solicitou nquela cor
,poração a prorrogação, por mais llm 
ano, dos vencimentos já n.enc!onados. 

·. . Os esclarecimenos oferecidos ao. Se
nado mostram que o Estado prosseguiu 
nos .entendimentos para modi!icação do 
.esqUP.Ina de vencimentos, OS quals não 
chegaram a bom têrmo antes da data . .. -. . . 

do resgate daS promissóJ·ias vencidas 
em 1.0 de junho . de 1948, cuja liquida
ção o govêrno estadual e-feth•ou opor., 
tunamente. 
. · 22. Como questão de fato, esse epi.., 
sódio· da' história de nosso~ compromis,. 
sos externos encerrou-se com o pàga
mento dos títulos mediante l) qunl o 
Estado honrou sua responsabilidade. 

O aspecto jurídico e legislação que. 
se esbate no estudo. do caso, já :;erá 
examinado nos itens 23 a 24: com a 
conclusão ai formuladà no sentido de 
votar--o Senado uma resolução comple-:-
mentar ·de seu regimento. · 

23. Sistematizados con1 o dispositivo 
do art. 7.0 , VI, figuram na Constittú.: 
ção os arts. 33 e 63, II, que .atribuem· 
ao Senado· a alta inspeção ua· reaUza
ção · dos empréstimos exter11os dos Es.,-

-tados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios. . . . ' . . . 

"E'' defeso aos Estados e .. aos 
Municípios - dispõe o art. 33 -:

. contrair empréstimos, externo·s sem 
prévia autorização do senado Fe-
deral". · 

No art. 63, II, é que se f:lz refe-
rência ao. Distrito FederaL · · · 

:&lse preceito vem da Con&tituição 
de 1934 (art. 19), já insistentemente 
reclamado sob a vigência da Con::.titui.:. 
ção de 1891, ante a amarga ·história 
dos compromissos externos, contraídos 

· pelos Estados e Municípios, o que fô
. ra objeto de preocupação do legisladOl' 
ordinário para a tentativa C.e regular 
o assunto em lei (Agenor ·de Roure, 
A Constituinte .Republicana, vol. II, 
pág. 199. 

; ·Na Exposição de Motivos do De
creto n.O 23. 829, de 3 de fevereiro de 

·1934, dirigida ao 'então Chefe do Go
vêrno, . dizia o M'i:nistro Osvaldo 
Aranha: 

"A história das dívidas externas, 
feita com imparcialidade, haurida, 
no têrmo dos contratos e na apli
cação ef.etiva dos empréstimos, é 
uma lição para a nossa ine:xperzên
cia e para orientação dos .KQ_ver-. 
nos. As dívidas estaclt~ais e·mun!c- . 
pais estavam com seus · serviços. 
suspensos comprometendo o nosso 
crédito no exterior. ·A solução a 
ser compreendida' de tôda a vida . 
brasilei-ra, sem exch1sões prejudi-. 
ciais ao nosso 'bom nome interna-
cional". · ·· 

Ao Esquema Osvaldo Aranha seguiu
_se o· Esquema Sousa Costa, Decreto 
2.ml5, de 8 de março de 1940 ...;_ "que .. . . . l 
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fixa normas definitivas para o paga":" 
mente e serviço dos empréstimos ex
ternos realizados em libras c dólares 
Pelos governos da União, Estados e 
Municípios, Instituto do Café do Es
tado de São Paulo e Banco do 'Estado 
de São Paulo'' . , 
· A histpria dos empréstimos extflrnos 
dos Estados e Municípios está contada, 
embora sem colorido, em volume pu
blicado pela Comissão de Estudos Eco
.nõmícos, mas felizmente os a.cõrdos 
,c.elebrados com os nossos credores pu
seram, de manifesto, no~sa vocação 
de honradez, dentro de :::.essas possi
bilidades. 

Desde os acontecimentos de 1930; o 
.Govêrno da União tomou a seu cargo 

. o contrõle da dívida externa, para as-
. sumir o predomínio da ·balança ·de pa- •. 
gamentos, do Brasil, na qual são inse
paráveis os empréstimos externos (ou 
.em moeda estrangeira) cnnt.raidos pela 
.União, Estados, Municípios e autar-. 
quias. 1!:' nessa evolução que · se pode. 
encontrar a gênese do atual art. 33 da 
.Constituição Federal, por onde o con
trõle ela União sõbre as diVi(laS cxte7'
nas se patenteia em- outro dispositivo, 
ao ponto de permitir. a int,ervenção ~o 
_Estado .que suspender, por mai<> de 
dois anos ~onsecutivos, o serviço de sua 
.dívida externa (art~ 7.0 , VI). 
· A União conforme o texto constitu
cional, toma a si, pelo menos, a res
·P,Onsabiliaade política. dos empréstimos 
.externos, seja dos·Estados ~lU dos Mu
.nicipios. ·E isto induz à conclusão no 
sentido de que a autorizaçao pré?Jia do 
-Senado Federal, para contrair tais em
.préstimos externos há de ser concedi
.da em trêmos restritos, a saber, com 
.a. menção de tõdas as condições esti
puladas entre o Estado ou Município 
e os tomadores de empréstimo. Ex
cluída, está, portanto, a autorização 
em têrmos g:erais, ou simplesmente 

.vaga. 
: · Claramente, a cargo da União está 
.a política monetária, de modo, tão po~ 
. sitivo que cerceia a atividade dos par
ticulares quanto aõ com~rcio externo, 

.na dependência do câmbio. 
O plano de Reforma Bancária, or~ 

ganizado pelo Ministro Correia e cas
; tro, em substância, outra coisa· não 
. tem em vista senão a direção - a dis
. clplinação - da moeda, o que se tor
·na inviável se cada -Estado obtiver 
, autorização vaga do Sena.do Federal 
··pa.ra contrair empréstimos e:xternos, 
asaeg-ttrando para si um poder ,de 
.compra no exterior, que ira, afinal, 
sobrecarregar · a balança de contas, 

que o Esquema Osvaldo Aranha e o 
acõrdo Sousa Costa visaram contro
lar, e, .t.ambém, influir para frus-:
_tar a polltica monetária da União, no 
sentido da estabilidade do poder de 
compra interno dq Cruzeiro .. 

24.- Na proibição do nrt. 33 com
preendem-se Iôgicamente .tõdas as res
ponsabilidades -do Estado ou Municí
pio com relação à dívidas estrangeiras 
. ou casas bancárias estraoc~geiras. A 
própria garantia da Uniiio no emprés~ 
timo externo feito às entidades men
cionadas no art. 33,ensinà Pontes de 
Miranda, depende de autorização do 
Senado Federal. · 

"o lançamento de empréstimo 
externo, sem a autorização do ar
tigo 33, não é· suficiente :para a 
Intervenção federal no Estado 
membro ou. no .. Distrito Federal. 
Tratando-se de Município, cabe 
ao Estado-membro a fiscalização, 
se há culpa sua;. nem por isso vale 
o empréstimo. Tal culpa se .esta:
belece desde que seja nc;~t.ificadó o 
Estado-membro,, .pelo Govêrno Fe
deral, do que ocorreu. Todos os 
empréstimos coni infração . do ar
tigo 33 são in-constitucionais e não 
devem ser atendidos pelos Juizes. 
Há nulidades; porém não inexis
tência. A autorização ;posterior 
permite novo empréstimo: não sa
na a nUlidade do anterior, que é 
insanável" (Pontes de Miranda, 
Comentários à Constituição de 
1946, vol. r,. págs. 516-517). 

25 . · o conceito de empréstimo nos 
têxtos dos arts. 33 e 63, II, compreen
.de, pela. finalidade essencial · dêsses 
dispositivos, dentro da ·intenção legis:
lativa, exata e precisa '- a -de preser
var o crédito da Nação na esfera in
ternacional, os compromissos finan
ceiros que, sob qualquer modª'lidade, 
isto é, o mútuo, confissão de divida, 
fiança,· emissão, aval e endõsso de tí
tulos, assumirem os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios, · perante 

-credor domiciliado fora do pais. 
Dada , a competência privada do 

Senado, conferida por êsses dispositi
vos, cabem-lhe poderes exclusivos pa:.·a 
definir e regular, na sua lei interna, 
as faculdades e matérias compreendi
das nessa competência, que é soberana, 
e exercida, discricionàriamente, na 
apreciação de cada caso. :G:sse enten
dimento já foi, de certo modo, fixado 
pelo Senado, de acôrdo com a orien
tação séguida, no parecer do nosso 
eminente colega Senador Waldemar 

. ' 
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Pedrosa; sôbre a aútorização concedi
da ao Estado do Espírito Santo, pela 
Resolução número 5 de 16 de fevereiro 
de ·1948, para realizar operações ex
ternas. 

E;' conveniente e oportufio que o 
Senado Fecteral, no exercício dessa 
competência, regule El assunto em seu 
Regimento Interno, ou por uma resolu
ção especial para o que a Comissão de 
Constituição e Justiça sugere as se
guintes bases: 

a) Dependerão da autorização a 
que se refere o art. 63, II,' as respon;. 
sabilidades perante credor domiciliado 
no exterior . assumidas pelos Estados, 
·Distrito Federal e Muni<:ipios, em con
tratos de mútuo, confissão de dívida, 
fiança, emissões, ·aval e endôsso de ti
tulas; · 

b) O processo de autorização será 
instruido com elementos que habilitem 
o ·senado .ao perfeito conhecL'lle:lto da 
finalidade da õperação c dos recursos· 
para amortização da dívida;· 

c) Exigir-se-á, outrossim,· autoriza
ção para todos os compromissos decor-· 
rentes de qualquer modificação da ope-· 
:ração originária; 

d) · Será sempre ouvido o Ministério 
da Fazenda como órgão de execuçãó . 
da ·política financeira do Govêrno Fe
deral; 
· O respectivo .Projéto de resolução de
verá ser elaborado com a cooperação 
da ilustre ·Comissão · de Finanças, na 
sua .competência especializada. 

26. E' este o aspecto mais grave da 
Exposição do Sr. Ministro da Fa
zenda -·o da emissão de títulos ao 
portador - os Bô·nus Rotativos do Te
souro do Estado- pelo Govêrno Es
tadual. Tão vultosa e exorbitante de 
suas finalidades de antecipação de re
·cursos orçamentários, que S. Excia. 
depara nesses títulos a função de uma 
moeda auxiliar/com sérios reflexos nas 
finanÇas e na economia nacion-ais. 
· O Estado de São Paulo, por fôrça 
do Decreto estadual n.0 4.867, de'.6.de. 
fevereiro de 1931, do seu Interventor 
·Federal, Cel. João Alberto ·Lins de 
·Barros, desde 1931, emitiu bónus ao 
portador, com poder liberatório res
trito. Esta, particularmente, lhes deu 
·período do Govêrnõ Provisório. 

O referido decreto autorizou uma 
. emissão de bónus ao portador de valo
. res de Cr$ 100,00, Cr$ 500,00, Cr$ .. 
1.000,00 e Cr$ 10.000,00, a prazo de 
12 meses,. a ti•po não infel'ior a 96% 
sujeitos a cotação da bôlsa até o limite 
de Cr$ 120 .. 000.000,00 (cento e vinte 

milhões de cruzeiros). (Arts. 1, 2 e 5) 
. Em substituição às séries, cujo prazo 

de emissão se . extinguisse seriam em!:
tidos bônus suplementares (art. 4.0 ) • 

Os bônus emitidos por fôrça do mesmo 
dec1·eto, dispõe o art. 3.o - serão re
cebidos pelo seu valor nonünal, em 
. tôdas as estações arrecadadoras do 
Estado, em pagamento de quaisquer 
impostos ou taxas, dívidas fiscais de 
tôda natureza, aquisiÇão . de selos, pa
pel selado, cauções, fianças e denósi
tos em geral, nas repartições púolicas, 
exceto nas· Caixas Económicas ou no 
Cofre de Orfãos. 

Em virtude do decreto estadual 
n. 0 7. 835, de 4-9-1936, moldado nas 
normas do Decreto n.0 4·.867, e baixa
dos sob o regime da 'Constituição de 

· 1934, pelo Governador· do Estado, o 
saudoso brasileiro Dr. Armando Sa
les de .Oliveira, ficou o Govêrno auto
rizado a.. emitir em séries, por anteci
pação de receita, dentro do· mesmo li
mite anual anterior,. idênticos títulos 
ao portador, denominados Bonus Ro
. tativos do Tesouro do Estado, ao tipo 
correspondente à taxa de desconto vi
gente no mercado para títulos · desta 
natureza. Acrescentou-se, nesse decre
to, 8,0 poder liberatório de tais títulos, 
o de' seu recebimento para pagainento 
de outras séries .de bôiius e· de Apó
-lices :PopUlares e A"Pólices Unifórmi-
·sa'das (art. 4.0). · 

· De acôrdo com o Dec1•eto-lei número 
· 11.638, de 27-11-40, expedido na con

formidade do art. 6 n.0 VI do Decreto
lei n.0 1. 20.7, de 8-4-939, ·pelo Inter
ventor Federal, então o sr.· Adhemar 
de Barros, passou a ser de 25% da re
ceita orçada o limite dos "bonus rota
tivas", emitidos "na forma· e condi-

. ções do Deêreto n.0 7. 835,· de 4-9-936'''. 
Nêsse diploma se prescreve aue. os ti-

. tulos serão plurienais - emitidos .com 
prazo de 2 a 5 anos, ào · t-i!lo nunca 
inferior a 93, e que a iniportãncia do 
respectivo vencimento anual não ex-. 
cederá de Cr$ 50.000.000,00 (art. '2.0 ). 

Tais títulos, a pàrtir ·da .primeira lei 
·que os instituiu, se relacionam com o 
orçamento estadual e a responsabm-· 
dade financeira dos mesmos, embora 
se · baseie na antecipação da receita 
provável, perdura através de vário& 
exercícios. Esta circunstância os des
virtua da ·sua função de instrumento 

·de operações de crédito, permitidas por · 
antecipação de receita no art. 73 da 
Constituição Federal - preceito que. 
os Estados são obrigados a observar, 
por fOrça do parágrafo único do ar
tigo 22 da mesma Constituição. 
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-Já· se assinalou a exténsão d"o po
der liberatório dêsse títulos, em face 
do texto legal vigente que o regula 
- o Decreto n.0 7. 855, cujas normas 
foram adotadas pelo Decreto-lei nú
mero 11.638. Na prática, entretanto, 
desde a instituição dos "bonus rota
tivas" eram êstes utilizados pelo Es
tad"o, como meio de pagamento nas 
relações comerciais de suas repartições, 
ci>nforme documentos apresentados a 
esta Comissão. 

· 27. Estudemos o desvirtuamento dos 
títulos em aprêço no que êlcs podem 
ser considerados com função liberató
ría ·correspondente à de moeda, .tendo 
efu vista. a competência da União para 
or~anizar e regular o regime monetário 
dó país, dentro de um sistema de com
pleta unidade do dinheiro nacio:i.lal 
{àrt. 5.0 , VIII, XV letra .m) . . 
. ·.A moeda, no seu sentido jurídico, 

econõmico e financeiro, é caracteriza
da: por um'amplo poder liberatório, em 
tôda a União Federal, impõsto por lei. 
Sua aceitação é compulsória para to
dos, enquanto o. bonus rotativo não 

. t~m poder liberatório geral, mas res
trito, exercendo; de fato, papel mone
tário. • . . · 

Caries Rist em "Précis de Méca
nismes Economiques élemeritaires", Ed. 
"Recueil Sirey" 1"947, pág. · 185~ con
sidera a moeda prõpriamente dita uma 
"unité de prix et instrument de paie
ment", isto é, de pagamento definitivo. 
No mesmo sentido '\Vilhelm Ropke 
em "Explicatión Economique du 
Mond Moderne", tradução de Paul 
Bastier, livr. Médicis s/d pág I 136, elu-
cida em relação à moeda: . . . 

"Du -point de vue puiement ju
ridique l'argent doit étre défini 
seuleinent · comme éta·nt "ur. 
moyen définitif d'extiriction des 
dettes" <moyen genéral de ·paie
ment), pour autant que l'Etat 
permetie qU:e l'argent confére à 
celui ·qui est obligé de payer (de
biteur vis-à-vis de celui ·que e~t 

· ·· qualifié pour paisments (créan
cier) le droit e une . . . . . . . . . . .. 

.................... 
Maignard Kaynes (Lord Kaynes) , 

situando a função do dinheiro D;a eco
nomia, diz que a sua importância está 
em que se torna um 'liame entre os 
valores. presentes· ,e os valores f.l:lturos, 
ou em outras ·palavras, que o dmhei~o 
tem em vista perpetuar a econom1a 
nas trocas . ou operações transitórias. 
E' urna conceituação moderna e rea
lística do dinheiro a qual reivindica a 

estabilidade do seu valor de permuta; 
mesmo sob o pressuposto de uma eco
nomia dirigida· (Mac Comell - .The 
Baric Teachings of the Great Econo-
mista, pág. 192) . _ 

28. o· bonus rotativo com poder libe,. 
ratório, embora limitado, que lhe con
fere a lei estadual, ofende, de frente, 
êsse princípio e o da unidade monetá-. 
ria naci"onal indispensável . à ordem 
económica e financeira, afetando a 
função do dinheiro de curso legal, 
rtesviando-o do seu •papel no jõgo da 
produção, para forçá-lo à troca even
tual Pelos títulos de capacidade _cir:
culatória, calcada no crédito que co
meça o emissor, . animando-se o fito 
meramente especulativo. 

O bonus rotativo não é dinheiro, na 
i::onceituação legal, mas, com uma fei
ção de dinheiro é põstp em circulação, 
pois assegura ao portador o poder. 11:
beratório par.cial em relação aos cré
ditOs do Estado emissor: dá ao por
tador a faculdade de por coma:>ensação 
(calculada na moeda 1egal). quitar-se 
de 'dívidas fiscais de qualquer natureza 
de impostos perante a Fazenda Esta
dual, e esta pode dá-los em pagamento 
em resgate do bonus de séries extin
tas recebê-los· em pagamento de Apó
licés Populares e Apólices Uniformiza
das do Estado (art. 4.0 do Decreto 
n. o 7. 835, de 1936) . E' esta particular!
da de que ihe permite penetrar. na cir
culação fiduciária - trocando-se even- · 
tualmente, por dinheiro de curso legal, 
e passado de mão em mãp até voltar 
ao resgate pelo emissor. 

29. Antecipar, com a emissão de ·ti
tulas, a realização de créditos .pode cor
responder a uma· dificuldade de obten
ção dessa natureza, de meios de paga
mento para atender. serviços públicos, 
mas o dano fina:l e económico que tal 
emissão oferece é certo: transpõe. azo
na de influência do crédito do emissor, 
convida a investimentos inoportunos, 
aüment~· o. custo da produção e infla
clona o meio circulante pela pior for
ma, a saber, subsidiando a circulação 
do dinheiro legal, de modo aparente, 
pois exige, cada vez mais, para a pro
dução de ·bens de consumo, m..aior 
quantidade de dinheiro legal em cir
cul•ação, na medida, pelo menos, do 
ágio que a troca de bonus proporcio-. 
nar. Por outro modo, a .vantagem -~e 
especulação em tõrno dos bonus poe 
em expectativa boa soma de dinheiro. 
de curso legal, que deixa de servir à 
produção de bens de consumo. ll: o que 
resulta, afinal, de concorrência ainda 
que parcial, estabelecida entre êsse 
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bonus ao portador, e o dinheiro de 
curso !orçado. 

Necessário é reconhecer-se que a 
_ presença de bonus ao portador, em cir

culação financiária, pode resultar da 
necessidade imperiosa· de enfrentar a 
depressão. Trata-se em boa nota que 

" os bonus em causa Eurtiram em 1931. 
Durante a depressão mundial veri:t'ica
da entre 1929 e 1939, espécies de bonus 
surgiram em outros países, notadamen
te no Canadá, para aliviar o desempre..: 
go e satis:t'azer salários, sem o auxílio 
de di~ei~o., Todavia, êsse esquema de
emergencla, enquadrado no regim.'e le
gal dêsses países, cede ·um, depois, à 
restauração da unidade, ·com o resta
belecimento das .boas normas mone..: 
târias de crédito. (Trab. cit. página 
208). 

30. Como se deixou assinalado . os 
".bonus rotativas•• ·se destinam .tám..: 
bem a funções exercidas pela moeda·--' 
matéria de exclusiva competência da 
União,· e que . deve ser regulada dentro 
do ma~s--.rigoroso princípio. unitário, 
num_.slStema que assegure a unidade 
do regime da moeda e a estabilidade 
de s:uas qualidades essenciais, como 
med1da de valor, na ordem interna e 
externa. Assim se acham concentrados 
nas mãos da União todos os !POderes 
P.~ra emissão de dinheiro, determina
!t!lO do ~adrão monetário, disciplina da 
c1rculaçao - poderes indelegáveis aos 
Estados (art. cit. da Constituição Fe
deral - 5, n.0 VIII e XV, alinea m>. 

:ll:sse contrõle, em bases uniformes do 
sistema monetário nacional, não fi
gura expressamente na Constituição 
norte-americana, que confere ao Con
gresso Nacional poderes para cunhar 
moeda, não lhe atribuindo qualquer 
poder, observa MUÍU'o, para emitir pa
pel moeda .. Mas, desde -1871, decidiu a 
Suprema Côrte que cabe à União com
petência ampla nesta matéria CWilliau 
B.enett Monro The National. (3-overn
ment of the United- States, pág. 290 e 
391). . . . 
. Não· se esboçaram nas Constituintes 

de 26, 34 e 46 quaisquer tendêncía.S 
como as constantes de emendas ofere
cidas na Constituinte de 91, no sen
tido de atribuir aos Estados-membros 
a competência de instituir .bancos 
('missares. "Hoje, diz Pontes de. Mi..; 
randa, não se poderia pensar nisso: a 
moeda di:t'erente traria consigo certa 
desâgregação, pela pluralidade de pol1-
tica, financeira e cambial. Mas, se, so
ciologicamente fõra de prever-se tal 
conseqüência., jul'ldicamente não seria 
impossível conceber-se n República fe-

derativa coni di:t'erentes moedas e fo
cos diferentes de emissão. 

"De ~ege terenda, deve <;> ,Iegisládor 
abster-se de quaisquer. delegações le• 
gislativas aos Estados-membros ou aos 
Municípios, pela· funçãO eminentemen
te integradora . que .tem legislação cen·
tr~l ~õbre a moeda; e de qualquer per-· 
mli!_Sao de mo~das regionais, tanto 
mais quanto ser1a caminhar a contra~ 
pelo da inspiração histórica" (Co
~entários à Constituição de 1946, pá-· 
gmas 269 ·-Pontes de Miranda.- vo
lume 1). 

31: Em r,totável estudo, desenvolven.: 
d? .tese .aPresentada ao Congresso Ju
rldico Americano, realizado . nesta ca
J?it~ em 1900, sustentou o consagrado 
Jurista e financista Dídimo da Veiga, 
que uma lei .ord~·ária federal pode ve
~r aos Estados e . Municípios a emis..: 
sao ~e titulas. a:o portado1·, quando ês- . 
tes t1tulos, amda representando obri- · 
gações verdadeiras. ou similares, sfr
v~ para exercer, no · seu mecanismo 
Circulatório,· a função de moeda libe
rató!i.."t divisionária. Apoiou essa con
cl~ao na f~uldade privativa que o -
art1go 34 n.0 7 ·e S da Constituição · 
de 1891 atribliira à União e que dispu~ 
nham, respectiv:ament'e: 

~ "~t_!!iminR! o .peso,~ valor, a 
mscr1çao, o t1po e a denominação 
das moedas (N. o VI!I> ; 

.Criar bancos de emissão, legis
lar sõbre ela e tributâ-la (número 
VIII). 

A União, disse aquela eminente. aú,;; 
toridade, não somente pode; mas deve 
defender seu meió circulante, contra 
êste fator. de deprec'iação (o da intro
dução de· títulos ao portado1· com fun
ção de moeda divisionária) , que inter
vém em contraposição com o direito 
estabelecido e violando o conceito 
constitucional· do crédito nacional ... 
(Congresso Jurídico Americano- Vol. 
1.0 Atas e Discussões - Imprensa Na
cional- 1902, pâg. 247-248.-

Em face do disposto no I\.0 33 do 
art. 34 da Constituição de 24 de feve
reiro - acrescenta - a lei ordinâria é 
meio de que o ato fundamental da Re
pública ·proveu a União para levar à 
efeito a defesa de sua competência pri
vativa de emitir papel circulante e im
pedir qualquer ação. invasora dos Es
tados, estabelecida a competência da 
União nos têrmos da Constituição 
(n.0 7 do art. 34) firmada a compe
tência dos Estados para ·tal fim, por 
tratar-se de faculdade conferida na 
mesma Constituição (art. 65 § 2.0

) ; e 
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consectário obrigatório que. nos pode
res conferidos à União, nos n'Úmeros 33 
e 34 da Constituição de 24 de fevereiro, 
deve compreender-se a faculdade de 
decretar leis que proíbam e impeçam 
a circulação dos .títulos de crédito ao 
portador, que os Estados emitirem, 
desde qUe tais títulos. venham desem
penhar a função de moeda divisioná
ria (Congresso . Jurídico Americano. 
Atas e Discussões, páginas 247"'248 .,
Imprensa Nacional - 1902) . 
. Invocou-se, então, a jurisprudência 

norte-americana, assentando que,· em 
raz~o de competência da. União sõbre 
a matéria, pode ela impedir a prática 
do ato invasor do Estado, na emissão 
de bi.lls ot credit, com capacidade cir
culatória correspondente à da moeda. 

A conclusão do eminente Dídimo da 
Ve~ga, apoiada pelo Congresso Jurídico 
Agíericano, e os claros argumentos. que 
e:li."I)endeu, na defesa de sua tese, assu
mem completa atualidade, ante os pre
ceitos correspondentes_ da Constituição 
de 1946 (art. 5.0 VIII e XV, letra ml 
e máxime, tendo-se em atençãO o cons
·tante fortalecimento da União, nas 
reformas e reorganizações cOnstitucio
nais, ampliando-lhe· a soma dos pode-

. res legislativos, atribuindo-lhe, além 
dó mais, como fêz · õ · Est-atuto atual, 
competência· pará legislar sõbre nor~ 
mas de direito financeiro para os Es..: 
tádos e Muiúcípios (art, 5.0 , XV, b) , 

"·O ·poder da União, em matéria 
emisso~a. entre nós, deve e tem de ser 
e.::'"..ensivo - integral - escreveu o 
íl'..IStre publicista João Mário Rangel. 
Qualquer intervenção no· procedimento 
finaDceiro do Estado, da unidade fe
derativa, que afeta o poder exclusivo 
da União de bater moeda, de emitir 
dinheiro' ou títulos de crédito QUe as~ 
sumam 'a ·feição de dinheiro, deve ser 
repllimido, como inconstitucional e ile
gítimo, irrito e- nulo, eis que perturba 
a organização de nosso sistema eco
nômico-financeiro · nacion.al como ori
entação política comum". 

32. Em facé das considerações éx~ 
posta.S, compete ao Congresso Nacio..: 
nal legislar sôbre o assunto cujo estu..: 
do, em presença da exposição, do se..: 
nhor Ministro da Fazenda, se justifica 
plenamente. 

Em lei que se elabore para êsse fim 
poderão ser adotadas providências · no 
sentido de vedar a emissão de títulos 
ou de qualquer obrigação ao portador, 
pelos Estados · e Municípios, contendo 
cláusulas de resgate instantâneo, par
cial ou· total, em dinheiro, ou contendo 
cláusula que importe em imprimir-lhe 

fôz:ça Ilberatória correspondente à da 
moeda, salvo as execuções que a lei es
tabelecer quanto aos pagamentos e 
quitações referentes à Fazenda esta
dual e à munidpal, nas suas relações 
de ordem fiscal e outras expressamen
te fixadas, ·de sorte que essas vedações 
não resultem em restrições às prerro..: 
gativas das autonomias locais. 

Trata-se de estudo que cabe ·· ser 
feito .com· a lúcida colaboração e sub
sídio técnico da douta Comissão de 
Finan~as, baseado numa ampla e pro
funda .pesquisa de regime e da prática 
da emissão de títulos da dívidà pú
blica interna dos Estadoe e Munici"' · 
pios, dentro de· uma concep~ão nacio
nal e orgânica do problema e mediante 
solução que não pérturbc a vida eco
nómico-financeira dos Estados e Mu
nicípios. 

Em ·qualquer Casa do Congresso po~ 
de ter origem um.:t lei dessa na;tureza, 
tendo eni vista a orientação do Senado 
no .tocante à intérpretação do art. · 67, 
§ 1. o da Constitui~ão, última parte, 
fixada a luz dos debates sôbre o assun
to, notadame.nte, nos estudos dos emi
nentes :Senadores. que mais desenvol
vidamente o examL'larem, os Srs, Fer
reira de Souza e Andrade Ramos . 

33 Conforme a orientação prefiXada 
para .elaboração dêste parecer, a situa
.ção administrativa, econõmica e fi..: 
nanceira do Estado de São Paulo, des
crita nos relatórios do Sr. Ministro da 
Fazenda, foi apreciada pela Comissão 
de Constituição e Justiça, considerados 
os fatos expostos que, porventura, in
cidirem na competência constitucional 
do Senado, 

Constitucionalizado -o pais, assisti
mos, hoje, ao pleno funcionamento dOS 
poderes constitucionais desde a União 
aos Estados e aos Municípios. 

o Mais delicado mecanismo da Fe
deração - o sistema de preservação 
das autonomias locais ..:.. ·foi pôsto à 
prova da maneira mais construtiva e 
tranqüila que a nossa história assi
nala, no reajustamento das constitui..: 
ções estaduais do Rio Grande do Sul, · 
de São Paulo, de Pernambuco, do 
Ceará, do Piauí, ao modêlo federal me- · 
diante os históricos pronunciamentos 
da Suprema Oõrte, no exercício de 
uma atribuição primacial para a vida 
do regime - a conferida pelo art. 8.0 

da nossa Lei Magna. 
"O geral acatamento aos arestas 

proferidos - diz ó Sr. Presidente da 
República, em sua mensagem dêste 
ano ao Congresso Nacional - consti
tuiu-se da parte de todos em demons-

,. 
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trações de cultura políilca que colo
cam em elevado plano os processos de 
govêrno em nosso pais"'. 

Já agora, se inaugura wna nova 
prática tão significativa, no reconhe
cimento do papel preeminente que o 
Senado representa no sistema federa
tivo. 

São . métodos e processos que for
ma:m e consolidam a tradição cons
titucionalista de que tanto carecemos, 
e cujas fontes mais vivas nem sempre 
repontam das preceituações solenes 
dos Estatutos Políticos, mas emergem 
também da própria essência dos prin
cípios que a consciência jurídica dos 
intérpre.tes e executores da constitui
ç,ão revela e anima. 

Não seria mais compreensível, hoje, 
a atitude dos que vêm uma perma
nente incompatibilidade entre as nos
sas instituições e os problemas sociais, 
políticos e econômicos do Brasil. . 

O Senado Federal, chamado a .exer
cer tão alta função em hora marean
te de suas responsabilldades· na histó
ria da República·; saberá cumprir o seu 
dever,· coni dignidade, sincero espírito 
federativo, e elevado patriotismo. 
. 34. Em face das considerações aci

ma expedidas, a Comissão de Cons
tituição e Justiça, tendo em vista os 
fatos expostos pelo Ministro da Fa
zenda, nos Relatórios encaminhados 
pelas Mensagens ns. 194 e 107 do 
Chefe da Nação, propõe sejam adota
das as providências constantes dOS 
itens 25 e 32. 

Sala das Comissões; em 14 de jUlho 
de· 1948. - Attilio Vivacqua, Pre
sidente e Relator. - Waldemar Pe
drosa. - Augusto Meira. - Arthur 
Santos.·.- Aloysio de Carvalho. -
Etelvina Lins. - Lucia Corrêa, pelaS 
concl?Lsões, de acôrdo com decliLraçâo 
de voto por. escrito. Olavo Oli
veira, de inteiro aC'ôrdo com as con
clusões e no ·mérito, ·com ligeiras res
trições apres'entadas. - Alfredo Nas
ser; 

DECLARAÇAO DE VOTO DO SR. 
LUCIO CORR'tl:A 

A respeito da matéria de intervenção 
versada nos itens 11, 12, 13, 14 c 15 de 
brilhante parecer do ilustre· relator, 
Sr. Senador Attiil.o Vivacqua, quero 
deixar bem esclarecido o meu. ponto 
de vista. · 

Estão previstos no artigo 7.0 da 
Constituição Federal os casos de in-

tervenção, nos Estados, pelo Govêrno 
Federal. 

São êles, pelos artigos 8.0 e· g,o, ou 
da iniciativa do Poder Legislativo (ca
sos dos números VI e VII .do artigo 
7.0

) ou da iniciativa do Presidente da 
República (nos casos dos números I 
a V 'do art. 7.0 ). Dependem, ainda, 
em certos casos, de exame :prévio do 
Supremo Tribunal Federal (parágra
fo único do art. 8.0 ), de requisição 
dêsse Tribunal ou do Tribunal Supe
rior Eleitoral (n.0 I do parágrafo 1.u 
do a,r:tigo 9.0 e n.0 II in fine do mes
mo parágrafo) ou de solicitação dos 
poderes legislativos ou executivo esta.,. 
duais (n.0 II do parágrafo 1.0 ·do ar
tigo 9.0 , prime'lra parte). 

Conforme se verifica da eX'J)osição 
feita' pelo Sr. Ministro da Fazen
da, e que foi minuciosamente anali.,; 
sada :Pelo relator, ·Sr. Senador Attilio 
Viva.c_qua, nela não se contém caso 
em que nos têrmos da Constituição, 
se ccn:figure interven~ão da lniciativa 
do Poder I.:egisbtivo. 

Nos casos .de intervenção do Pre:- · 
sidente. da República, a competênCia 
do Poder Legislativo, salvo nos de re
quisição do Supremo Tribunal ou do 
Tribunal Superior Eleitoral é a de 
aprovar, ou não, a posteriori, o decre
to de intervenção, sem prejuizo da sua 
'imediata exeeução (art. 10) •. · 

Assim, somente nessa ocasião é que 
cabe ao Senado Federal, como uma 
elas Câmaras do Congresso Nacional, 
apreciar a· procedência do ato de in
tervenção. Evidentemente foi assim 
pensando que o honrado senhor Pre- · 
sidente da República encaminhou ao 
Senado apenas o relatório do Senhor 
Ministro da Fazenda. 

Desde que se não trate dos casos 
previstos nos números VI e VII do 
art. 7.0. da Constituição, não pode, 
portanto, ·o Senado Federal, salvo nos 
têrmos do art. 10, 2.a parte, da mes
ma Constituição, m·anifestar-se acêr
ca do mérito de qualquer ato de in
tervenção, sem prejudicá-lo e Stml 
exorbitar da .sua competência, quer a 
estrita, quer a que decorre dos prili
cipios da independência e harmonia e 
da indelegabilidade dos Poderes (ar
.tigo 36 e seu parágrafo 2.0 da· Consti-
tuição. . 

Com essa declaração, voto de acõrdo 
com as conclusões do parecer do no·
bre relator, Sr. Senador Attillo Vi
vacqua. - Sala das Comissões, 19 de 
julho de 1948. -:- Lucio Corrêa. 
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PARECER 
N. 0 785, de 1948 

Da Comissão de Finanças 
1. Pela Mensagem aqui protocolada 

-sob n.0 104, dêste ano, houve por bem 
o .s:. Presidente da República trans
mitir ao Senado o teor do relatório 
·que, sôbre a situação financeira do Es
tado de São Paulo, lhe foi apresentado 
pelo Sr. Ministro da Fazenda, após 
estudo feito, em cumprimento de de
term'ina.ç~o de S. Ex.'", .baseada esta 
numa representação de . pessoas de al
ta posição política. ·Invoca o digno 
Chefe do Poder Executivo os arts. S3, 
60 e 63, II, da Constituição, entenden
do conferirem êles ao Senado "função 
fiscalizadora das unidades .federativas, 
no tocante ao crédito externo" . . 

2~ O citado relatório, datado de 25 
de maio dêste ano. considera catastró
fica a situação ·fin:mce'ira daquela uni• 
dade, .constata ali verdadeira balbúr
dia, com reflexos sôbre tôda a econo
mia nacional e capaz de fazer peri
-clitar a própria integridade pátria, 
~ulpando o govêrno local por tudo. 

São estes, em síntese, e na ordem da 
respectiva exposição, os fatos aponta-
dos: · · 

I - Moratória solicitada para títu
los da Estrada de Ferro Sorocal)an::t, 
emitidos com o aval do govêrno local 
em favor da Electrical Export Corpo
ration e descontados no EXport Import 
Bank. · 

II - Deficits vultosos, impedindo o 
cUll'lprimento do art. 13, da Constitui
ção Federal e de determinações na 
Constituição do Estado. Estima o de 
1947 em Cr$ 1.400.000.QOO;OO e alu
dindo à previs2o do de 1948 em Cr$ 
1.000.000.000,00, soma depois ao de 
1946, para; chegar à casa dos Cr$ . . . . . 

.. 4.000.000.000,00. • 
m - Emissão inconsiderada de tí

tulos da responsabilidade do Estado: 
. ar bonus rotativas; com funções de 

moeda auxiliar, dado recebê-los o Es
tado em pagamento; 

b) apólices ferroviária..c;, cujo produ
to, legalmente destiriado às des~esas 
com a eletrificação da Estrada de Fer
ro Scrocabana, está sendo desviado 
para outros fins, muitos de natureza 
político-]Xtrtidária: 

c) · apólices unificadas, <:om . desvio 
da respectiva finalidade: - consolidar 
a dívida flutuante e substituir titulas 
em circulação. 

rv - Abuso em relaÇão ao im'Pôsto 
te7'1'itorial, pela reavaliação verdadei
ramente extorsiva das pro')Jriedades 
rurais, o que pode determinar o res-

pectivo abandono, possivelmente "um 
leva.nte contra as autorid:ades esta- . 
dua1s, com graves reoercussões na e-co
nomia :nacional e na· o:rderrl' pública. 

V - lnicicztivas graciosas como 
meio. de "influir sõbre o espírito ê!as 
classes menos favorecidas•'. . 

VI - Situação jina~eira penosa da 
E. F. Sorocabana, com dejicits vulto
sos de Cr$ 33.515.998,50 em 1947) de
vendo ela' à Caixa Económica Federal 
CrS 219.5~3. 798,60·. As dívidas e juros 
v~ncidos e não pagos ascendem, em 
numeros redondos, à; Cr$ 38'.000. 000;00, 

VI! - Bai-ra nas cotações dos titt:zos 
do Estado, cujo rendimento: ·se eleva 
destarte, a percentagens altíssimas. 
Atribui S. Ex ... essas baL.,.as, de qua
se 50% em alguns, a no~·as emissões e 
ao seu· emprêgo. como moeda: para: pa;
gar a empreiteiros e· outros credores. 
Transcreve · quadros das . cotnç<íes da 
B'olsa de São Paulo e cotn:para o seu· 
movimento com: a desta capital, mo:s'
trando a súbita elevaçH:o· dO' t6tal dos 
tft.u1os a:lí negociados; devid'O às. re
feridas emissões. A!!rina: terem desa:
paJ·ecido os bonus· rotafivos das cota'
çóes da Bolsa, assegurando que, dada' 
a diferença de tipo, êles rendem mais 
de 20% a.a:. · 

VIII - PP.TtU7:'6açó'es conseqü~ntes 
no mundo econômico, . pela rarefa.ção 
dos capitais e preferência em fazer 
dos tí.tulos do Estado, dado o seu alto' 
rendimento, em detrimento do crédi
to particular, dos títulos municipais e 
das emprêsas parficulares, entravan
do, desfarte, o· desenvolvimento dos 
municípios· e o surto económico do 
Estado ·e do país. Considera ·o. probo 
titular "impressionante o· vulto dos 
valores drenados ·nessas operações" 
(refere-se aos negócios ef!!tuados · na 
Bolsa de São' Paulo: tendo· por objeto 
as apólices ferroviárias e· unificadas) . 

IX - Açambarcamento pelo: govêt:
no estadual dos recursos do Banco do 
Estado de São Paulo. 

3. Contestou-o o· GQvernador. de 
São ?c~.ulo com os seguintes argumen
tos: 

I - A moratória da Sorocabana ja
mais foi tentada. O· que esta so
licitou foi um reajustamento nos ven
cimentos das notas promissórias, em 
~ude de atraso na entrega do ma
terial encomendado. Não obtido esse 
reajustamento, o Tesouro do Estado 
pagou as que se venceram. Tais pro
missórias, emitidas por govêrno ante
rior, correspondiam à compra de ma
terial para a eletrificação daquela fer-
rovia. · 

, .. 
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II - Os dejicits de 1947 e l!l48 não 
resultam de . ação isolada do Govêr
nador, senão também da Assembléia 
Legislativa, que agravou o dêste ano. 
Por outro lado, im;pugna ·as ci.tras do 
relat.ório, informando que o de 1947, 
rigorosamente apurado nas contas já 
aprovadas pelo Tribunal . de Contas, 
ficou em Cr$ 633.069.387,32. Reporta
se. ao de 1946, sob outra administra
ção e recusa boa técl,lica à soma, dada 
a autonomia dos exercicios financei
ros. Entretanto, afirma que, contan
do com o previsto para. o exercício de 
1948, o desequilíbrio do e;rârio nos três 
e:;.ercícios ngo · passará de Cr$ ..... . 
1. 967. 302. 523,72. 

III .:.... .Quanto &s emissões de títulos 
informa: . . ( 

a) A emissão dos bonus rotativas se 
baseia em leis . estaduais anteriores, 
visando a fornecer ao Tesouro recur
sos como anteci'pação da L"eceita, bem 
como a atender às despesas não co
bertas pela receita, vale dizer, ao de
ficit. Nega, porém, seja ela ilimitada 
ou deE:conhecida, pois só lhe é · possí
vel emitir até- o limite de 25% sõbre 
a .receita orçada. Nada adianta sõ
bre o total emitido, limitando-se a 
mostrar poder emitir até Cr$ ....... . 
835.1{)00.000,00, sem contar com os cor
respondentes a Cr$ 145;ooo.-ooo,oo que 

, já encontrou em circulação. Não acei
ta a censura a tais títulos que, no seu 

. entender, correspondem às diversas 
formas de ante.::ipação de receita, in
clusive as letras emitidas pelo tesouro 
Federal em favor do Banco do Brasil. · 

Como o impôsto é de 1,50· sôbre o va
lor da propriedade, êsse aumentq · exl
ge uma recomposição nos valores de 
base. Acrescenta, porém, que está sen
do feita com espírito de justiça, ouvin
do-se os interessados e decidindo-se 
com equidade. 

V '-- Nenhuma iniciativa grandiosa 
tem tido o seu Govêrno. Os sel"Yiços· 
em execução que detalha, são todos 
êles de suma necessidade econômica e 
so·cial, aduzindo haver suspendido 
construções úteis, porém adiá'\'eis. 

VI - · A Sorocabana, diz o Gover
nador, não atravessa situação penosa,. 
Põe em dúvida as c1fra.s do relatório 
e afirma, com base ao parece1· de con
tadores, entre os quais o Sr. Francis
co d'Auria, ter ela encerrado o exer
cício de 1947 com um .saldo superior· 
a Cr$ 30. 900·. 000,{)0. . . 

VII - As quedas nas cotações dos 
títulos do Estado, como as de outros: 
títulos, são devidas a causas diyersas 
ligadas ao mercado ·do dinheiro. Re
fere-se à-forte influência das letras do 
Tesouro ·Nacional relativas à retenção 
de 20%. das cambiais de exportação, 

. as quais constituem o melhor e mais 
rendoso emprêgo do capital a ~urto 
têrm:o. Chamo a .ate'1lçáo pari!- . as 
Obrigações de Guerra,. titulo que do
minou o mercado durante certo-~tem'
po, mas que hoje se encon·tra em mãos 
de pessoas que o adquiriram p;ara apli-· 
cação e. culpa também a política de
flacl.onista do. Banco do Brasil.· Sus-
tenta ainda haver o Sr. Mini$tro da 
Fazenda incidido em P.rro quandr) to
mou com ponto de comparação as ' 
cot::Jçõe~ de 1947, deixando de lado a. 
tendência que já vin:ba se manisfes-

. tando . desde antes. . 
VIII - Faz ainda o Gm•e:rnador cer

·rada' crítica à afirmação· do Sr. 1\!inis
. tro. da "Fazenda quanto à. posição deve

dora do Estado em face à a União, ne-

b) No tocante às apólices ferroviá
·rias, confirma as cifras das emissões 
possíveis constantes do relatório, e não -
vê . irregularidade em delas . servir-se 
para pagar· a empreiteiros e fornece
dores da Sorocabana, como 'lhe permi
te o Decreto-lei estadual n.0 1'/.20·2, 
que- delas trata. -

c) Quanto às apólices unificadas 
sustento ser o limite de emissão in
ferior ao cons·tante do relatório, ·pois 
dos Cr$ ·4 •. 200.000.000,ü0 legalmente 
autorizados, já encontrou em circula
ção Cr$ 1. 700.000. 000,00.' 

, · gando-a e reclamando uma prP.stação· 
de contas.~',,A:inda, porém, que o Estado 
fqsse devedor não se trata de com-; 
promissão do seu Govêrno. 

·4. Conhecida· -essa resoosta, houve· 

IV - O impôsto territorial - Rf'- · 
porta-se à grande valôrização. dos imó
veis e à necessidade de reavaliá-los. 
Essa reavaliação, acrescenta, está-se 
:fazendo com a solidariedade da As
sembléia do Estado, pois esta revogou 
a proibição de aumento superior a 
25%, ao mesmo tempo que .elevou de 
lO()% a previsão da renda, a qual de 
Cr$ 65.000.000,00 da proposta orça
mentária, passou a Cr$ 130:000.000,00. 

por .bP.in o digno Ministro· da Fazenda. 
.. apresentar-lhe aLguns comentários, er~
. caminhados pelo Chefe do Executivo a 
êste Senado. 

No novo doouniento aquêle honrado 
titular · · 
· I -'- confirma a.s info~mações sôbre · 

o pedido de moratóriFtS pela E. F .. So
rocabana ao Expbrt-Import ·Bank, vi
sando a prorrogar os vencimentos dos 
títulos. Transcreve ~omunica.ções re-
cebidas do S;-. Va!E'nt.im Bouças, en-
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tão em Nova I.:>rque, Ct•municanclo-lhe 
o mau efeito qtre t.:tl mol'<l.tórla nin:la 
concedida como o scrh ca~usaria cm· 
re2ação ao crédito do Brasil, p:.>is o 
Exr,ort-Import Banlc fá-lo-ia constar 
do seu relatório ao Congre:;so. Tl·ans
creve ainda uma carta do Direcor da 
Sorocabana à Electrical Expori:; Col'• 
poration, solicitando-lhe e justifican
do a pro1·rogação e aindJ. comtmicações 
do Export-Import Bank e da Embai
xada õ.o Brasil em Wtt&'lington, por· in
termédio do Minister.io das . Relaçõe3 
Exteriores, .insistindo êSte .peio paga
mento em defesa do nosso crédito. 
II -· Voltando ao deficit, alega não 

ter feito afirmação c9.tegórlca quanto 
à cifr.a de 1947. Aceita a redução mas 
tr.:.nf:c.reve uma melJ;.agP.nJ do Gover
nador de São Palllo à respectiva As· 
sembléia Legislativa pel~ qual o "defi· 
ci1l'' real seria de Cr$ 969.081.206,30, 
em parte contrabalançado pelo au
mento de p.atrimônio escriturado sob 
a rúbrica "muto.çõ~?s ua.t-rimoniais", as· 
sim produzido o ''deficit" efetivo 
Aceitando, em pr'incípio, tal explica
ção faz o probo Ministro referência 
aos "ensinam·ent{)s sô·bre o modo de 
aumentar .ou reduzir deticitis constan
tes da re;ferida mensa5em. 

5. Tanto o relatório quanto a defe
sa do Governador patilista fornm 
acompanhados de documentos, inclu- · 
sive artigos de jornais, entrevistas, dis
cursos de deputados à Assembléia Le
gislativa do Estado, ext-::atos de con
tas, pareceres, etc. 

6. O caso ·mereceu consciencioso e 
seguro estudo na Comissão de Consti
tuiçã_o e Justiça, cujo diserto parecer 
da fmit lavra do Senador Attilio Vi
vacqua e unãnimemente subs~rito, 1n
clusive pelo relator dêste parecer, exa
mina com grande autoridade os se-
guintes pontos: . · 

I - a. função do s~nado . ·no ·nosso 
aparelho jurídico-policico, cbmo órgão 
sui generis, uma espécie' de quarto po
der, competente para suspender a exe· 
cução de leis federais, estaduais e mu· 
nicipais declaradas inconstitucionais, 
para o contrôle dos Estados no que en
tende com as dívidas externas, etc. 

.ti - A feição espf.cial da. mensa• 
gem do Sr. Presidente da .R<.:pública, 
que não ·Chegou a se pronuTJciar sê
bre os fatos ar.guídos no relató-rio, nem 
sugeriu qualquer provldência. Consi· 
dera mesmo o parecer em que assim 
procedendo o eminente Presidente da 
República julgou a questão fora da sua 
competência ratione materiae: 

III - Depois de belo P.sturlo sôbre o 
regime federativo, examina os casos à··: 

intervenção federal, y.>rovidência excep
Cional mesmo externa, .!apa.z de provo
car abalos na •!strutura politica, .. para 
concluiJ· pela impo.,~ibillcladc :' de· se 
recorrer a ela; · 

IV - A anormalidade financeira do 
Estado membro só dá lugar à inter~ 
venção no caso preciso ::lo artigo 1.0 , 

n.0 VI, da Constituiçfo Federal; 
V - Sôbre a moratória, considera; 

em substância, ser assunto liquidado. 
A Sorocabana pagou ,:tfi."l:'l.l os titu .. 
los. Insinua, entretanto, o seu pro"' 
bo autor haver uma carta razão por 
parte da Sorocabana no pretender a 
prorrogação dos vencimento:.; d:t~o 
11ão haver recebido a temprJ o matenaJ 
a que as promissórias ~e· Hgavam.· 
· VI - interpreta os artigos , 33 e 63; 
II da Constituição como criando para 
o Senado o dever politico· de examinar 
os empréstimos externos dos Estados~ 
membros do Distrito F·édern,J e dos 
Municípios, como de lhes fiscalizar a 
execução, nada podendo ser 11eles . al
terado sem a sua aquie.scêllcia. Ao seu 
ver, por tais dívidas, qualquer que se
ja a sua forma: mútuo, confi~!?ãO de 
dívida, emissão, aval e endosso de ti
tulas, fiança,. eté. E lembra vnte o Se
nado uma resolução, cujas bases lo
go apresenta por que a~ estudem ~s 
duas Comissões de Just1ça e de Fi
nanças e formulem- o respe:r.tivo pro~ 
jeto; . · 

VII - No particular dos bonus re• 
lativos o parecer é exaustivo, concluiu- , 
do tratar-se de form3. lndireta · dB · 
emissão de moeda, P.mbora. com poder 
liberatório limitado. E sugere que as 
duas referidas Com:ssões tomem a si a 
feitura de um projeto dr:: lei "vedando 
a comisséo de título· ou de qualquer 
obrigação ao portador pelos Estados 
ou pelos Municípios, contendo cláusu-

. la de resgate instantâneo total ou par-~ 
. cial em dinheiro, ou contendo cláu&ula 
que' importe em · ·imprimir~lllc . fôrça 
liheratória corresoondente ·à da moeda, 

. 7. Assim exposto o caso, pa!ilia a co
missão de Finanças a examiná-lo ~ob 
o prisma especial da sua COI?J-peten
cla. 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

8. o longo e erudit~ parecer .da 
Comissão de Constituiçao e Just1ça 
acima sumariado examinou o chama7 
do caso paulista sob o aspect.o jur1-
dico. Encarou os dispositivos const~
tucionais e lhes indicou o entendl• 
mento, quer quanto aos casos de in
tervenção federal nos Estados, .sobre
tudo os da competência do J_,eg!slativo, 
quer quanto à açfio privativa do se-
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nado, quer no tocante à legaJidD.de elos 
bonus rotatl.vos, que o Estaüo de São 
Paulo vem lançando. na circulação 
com o aspecto de moeda stl'Jsicl!âria. 

ll:sse pronunciamento é, .1~0 entende:r. 
da Comissão de Finanças.- conclusivo, 
pciis a intervenção requer, sobretudo. 
base jurídico-constitucional. Sõmcnte 

· o plenário poderá decidir em con
trário. 

9. A esta Comissão comoete ape·~ 
nas· ex:unir..ar os dievrscs fa;tos argüi- . 
dos, 2)elo prisma da sua iiú'luência 
nas ·finanças e na economia nacionais. 
Fora aaí os poderes federais são im
potentes par~ tomar qualquer provl
dência, mesmo indire!;a. · Nem são êles 
hons julgadores além dessas lindes, 
dado o natural desconhecimento do · 
que ·se passa no âmbito. estadual e 
municipal. 

A1nda que a ação dos governantes 
estaduais seja desaconst>lhá.vel, que os 
seus planos e métodos ele r.·ovê:mo l:'e
jam económica ou politicamente con
dená:veis, que os seus l'ldmilii:;trado
res não se conformem inteiramente · 
éem a lei local ou -com as i:nais for
tes conveniências locais, se com isso 
não infringem a Constituição, não in
terferem na competê-ncià da União, 
ou se disso não resulta atentado di
reta contra os seus altos interêsses 

. ffuanceiros ou económicos, nada há 
que fazer no plano federal. o regime 
fec;lerativo pres.Supõe a formação .de 
tantas finanças próp1'ias quanto os 
Estados membros, · agindo caúa um 
· dêles com discrição nos seus. liinites, 
çriando e fixandO .os seus impo:.;t.os, 
estabel~cendo taxas e emp;:egando-os 
como.' tendendereri:J. .. A.'ltes c!.a federa
Ção·· política há a federacão adminis• ' 
trativa. E' possível mesm-o pensar em 
restringir a autonomia politica, como 
o ·fizeram as Constituições de 1934 e 
1946, mas seria muito dificll tentar 
negar a amplitude da aut.onomia ad
IDlnistrativa · no quadro constitucional 
reservado·àos Estados. -

. 10. Qual o critério, para se ve~ifi
carem as fronteiras . da livre ação eco:
nômico-financeira local com a fe
deral? 

Em princípio, os casos devem ser 
procurados na Constituição Federal, 
que nos aponta os seguintes: inter-. 
venção · para regularizar as finanças 
do· Estado· at1·asado em mais de doi~ 
.anos e sem motlvo justo no · serviço 
da. sua dívida externa fu..'ldacla (art. 
7.0 , V!), divisão· dos Clllllpos tribu
tários (arts. 15, 19 e 29), exigência 

da licença do· Senado para elevar o 
impôsto de exportação a mais de cin
co por cento ad valorem (art. 19; 

.§ 6.0
), proibiç&o de .• empréstimo ex

terno sem a anuência do Senado tar
tigo 33, combinado com o artigo 63, 
n.0 n> e proibição de alienação ou 
concessão de terras públicas com área . 
SU!perior a 10.00 hectares, sem a 
aprovação do senado Cart. 156,. § 2.0 ) • 

Pode, porém, o financista levar adian
te a sua análise e encarar outros fa
tos, capazes ·de detE'rminar desequilí
brio· na Federação. Procedimentos . há 
que, não obstante a sua roupagem, 
importam na nE:gação da própria nor
ma jurídl.ca, embora o rec:peito a e~;ta 

. pos:;a ser obtido por r:>utras formas 
que não a forma drástica da intex:
verição. 

Evidentemente, ninguém pretende 
ver na hipótese infração de qualquer 
das citadas regras da Constituição .. 
Isto já foi afirmado pela egrégia Co
missão de Constituição e Justiça. 

11. Cumpre, então, indaga.r se os 
fatos ar-gUidos influem diretamente na 
eoonomia da União, pondo-a em 
risco, ou se mvadem o seu campo. 
Diretamente, sim, porque · no mundo 
econômico, como no· fi11anceiro, no 
político, em todo o mu.'ldO social em . 
suma, os acontecimentos se encadeiam 
par fÕrma ·que um !ato nunca, é de 
todo indiferente. a êste ou àquele; 
Além dos efeitos diretos queridos ou 
não, das suas conseqüências próprias, 
há sempre efeitos jndiretos reflexos 
ou repercuções de U-"15 sôbre os ou
tros. A q;>ropriecl,ade ou o . desequili-
brio de um ou de um pequeno grupo 
muita . vez se refletem em terceiros 
absolutamente es-tranhos. Cumpre ao. 
observador, então, uisti'nguil· as diver
sas · manifestações do fato, fixando 
com seg,urança onde houve efetiva
mente a ligação de causa e efeito. 

12.' E'. incontestàvelmente grave a 
situaçã-O fina.nceira de Sã-o_ Paulo. os. 
fatos não nos permitem outra -con
clusão neni justificam esperanças ime-
dirutas. · 

Perturbam-na elementos diversos, de 
maior ou de menor grau. Há muito 
que corrigir, mur:;os. víci"os· jurídicos .e 
t.al·vez. morais que irra:dicar, muit.o êr
ro que ·evitar. _ 

E como abyssus absyssus invocai, 
um atrai o outro, é muito fácil afun
dar nos métodos e nas soluções me
nos loutVáive!s, na especulruçfi.o e no 
jôgo, · 

I 
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FATOS. DE ÂMBITO LOCAL 

comecemos pelo deficit. 

13. Refere o minucioso relatóno do 
·digno Sr. Ministro da Fazenda a si
tluação deficitáTia do erário paulista. 
força;ndo o govêrno local a lrunçwr 
mão de recursos rui~osos e perturba
d~res. do crédito público e particular. 
Nao lm.porr.ta indagar se os algarismos 
Lp.ic1almente referidos por S. Ex."' são 
precisos. O que é certo: é que exis
tem dejicits vultososo. Mesmo feita a 
compensação com _as mutações paJtri
moniaiS e; em c:onseqüência, aceitas as 
cifras da_ contabilidade .do Estado, o 
d~ 1947 corresponde a mais de . 10% 
sobre a despesa e mais de 20% sõ
bre a receita. E o de 1948 vai a:lém. 
- Não se . trata de novidade, pois o 
exercício de 1946 deixou também es-' 
·ta marca. Sejam, ou não,. autónomos 
os exercícios, e a autonomia é mais 
de contabilidade é . bem . possível que 
encerrado o de 1948, a soma dos três 
deficits .atinja a Cr$ 2.000.000.000,00. 

Embora t1,1do seja de esperar da 
f·orte economia paulista, não obsta.nte 
a c0111fiança que todos deposi·tamos na 
extraordinária capacidade de :Lniciati
va. e de trabalho. da gente bandeiran
te, e.nos seja licito esperaT, em bre
ve tempo, a sua recomposição finan
ceira, não hã negar uma certa feição 
trãgi.ca em tais números. · · 

Oer.to nem todos os bons · fi.!l.aiDcis
tas · e politicas condenam indiscrimi
nadamente os. dej,icits. Há mesmo os 
que sustentam a sua utilidll!de em 
determinados ·momentos ou nos pai- · 
ses. carentes de aparelhamento eco
nômlco. 

O caso do ministério BLUM na 
França é tipico. O nosso saudoso com
p:mheiro Senador Roberto Simonsetn 
se cciocava em tal grupó. 

E~füeirando-!lliOS na corte dos que 
.tudo fazem por evitá-lo, cortando na 
própna carne,: resistl.Íldo · até a im
poprularidade, só o compreendemos nos·' 
casos de extrema necessidade social ou 
de segurança pública, ou, pelo menws, 
qu~do contrabalançado pela coot.a de 
patrimô:n.io ou representado por ser- · 
viços de, utilidade imediaA:a. 

Pior outro lado, êle só pode ·ser 
aceito quando o meio econômico é ca-

. paz de absorvê-lo 'Pelas diversas for
mas conhecidas, o que nã.o se dá 
atualmen.te no Brasil e também· se dá 
em São P::.ulo, consoante se depreen
de da desrvalorlzação dos diversos ti-

tulos cotados na Bôlsa e na que vem 
caracterizando, fora da bôlsa, os be
nus rotatlvos. 

14. Na hipótese, há desacêr·to uro- · 
fundó;. pois não n<>s a;nula a; COIIl~trSJ
partida do paJtrimôn.io. 

Não nos cabe examinar'-lhe as cBJU
sas intimas, nem temos • elemootos 
seguros para proclamá-las .. Mas, o 

, que_ é_ certo é que os deficits existem, 
que eles são alarmantes e que nã.o 
podem ser econômicamente cober·tos. 
E' · possirvel tenha mágna pars na sua 
formação uma certt>, desordeilação do 
Gov~rno local, quer ·se considere por 
ta;l ·o Executirvo, quer também do Le
gislativo, il"...clusive a Assembléia Cons
tituinte. E' possirvel para êles. coiilCor
ra a desl'lonestidade dêste ou daquele . 
no n;tanêjo dos dinheiros !públicos. 
E' possível ·dêle se aproveitem os ne
gocistas e . os advogados . administra
vos. E' crível . dêles participem as pró
prias agremiações politico-pa->i;idárias .. 
E' perfeitamoote "compreensível resul
tem também de, preocupações dema
gógicas do Executivo ou mesmo· do 
Legislativo, ou do nosso incorngwel 
.sentimentalismo: Tudo isso .é possível, 
mas ·não · cabe na nossa. competência 
o atprofundail.' o assunto. · 

Cumpre ao Estado com•batê-lo, pois 
. um teso·uro. em situação deficitária 
crônica e sem a morfina das emissões 
de papel moeda ou um mercado de di
nheir<> mésgotável, é· teso·uro sem cré
dito, exposto às .especulações mais 
vergonhosas, à sanha dos fornecedores 
deshOillestos. 

15 A União é que não tem meios 
de reagir contra os EstadoS em · tal 
situação. Enquanto êles res·peit,a,rem 
os compromissos no exterior, não ten
tarem realizar operações for·a do país 
sem a autorização do Senado, conti
verem· o impôsto de exportação no li
mite constitucional, não. dispensarem 
no principio da prestação de contas 
dos gO'Vernantes, não alieru:urem áreas 
imobiliártas superiores a 10·.000 hec'
tar,es, sem o consentimento do sena
do, a União lhes é,·· de certa fo'rina, 
estrwnha. 

CumT,l·re'-lhe, porém, estar atenta, 
por evitar que o desastre de uma 
unidade federada lhe comprometa o 
crédito, e por conter nos seus lim.i- . 
tes as 'conseqüênc!:as dos seus exros. 
E êste Senado precisa estar de tudo 
mformado, por bem exercer as fun
ções que a constituição lhe cOntere 
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como órgão federativo por excelên
cia. Quanto aos Estados devem precn
. ver-se os seus homens públicos. contra 
·tais erros, pois os fat·CS exercem vin
ga·nças terriveis. E o povo não perdôa. 

15. Nninguém pode .nega.1· ·o refle
xo dos deficit~ estaduais na órbil'a 
econômica. ·seja porque não atenda 
aos scrrviço.s bisicos, seja p~la natural 
restrição no setor das obras públicas, 
sej·a pelo possível descrédito do. Esta
do, há· de o mundo económico se res
sentir. 

Não se trata, porém, ·de um efeito 
direto, senão de um reflexo. 

Quando o 'teji;"'i.t se justific:l e é 
fà.cilmente coberto pelo crédito, ou 
resulta de obras reprodutivas e ne
cessárias, passa quase despercebido à 

·· eco1nomia. No caso paulista, parece que 
- êle não se eXJ)Uca. O próprio Gover

nador do Estado nada ensaia a res
peito, reportando-se às condições · do 
mercado; ... e compromissos ant.eriores: 
o que se depreende da. sua defesa, 
salvo a referência à agravação . pelo 
Legislativo em 1943, é .. que exis,te defi
cit porque existe. Entretanto, ainda 
aqui, o assunto não tranpõe as raias 
do E..stado. 

17. Sustenta o Sr. Govemador dó 
. Estado que a emissão de anólices 

ferroviãrias tem sid·o feita, rigorosa
mente, de acôrdo com o Decreto n.0 

17. 203", de 3 de maio de 1947, que o. 
autorizou no limite de Cr$ ....... . 
900.000.000,00. Se com elas se tem 
pag-o dívidas para com emp·reiteiros 
da E. F. sorocabma, a que se desti- · 
n.am ,tudo se faz como. previsto no 
referido dioloma lee-al, . expedido por 
S. Ex," an.tes de votada a Constitui-
ção do Estado. _ 

A operação é perfeit.flmente possível, 
embora nem semure muito compreen
sível. Evidentemente, os empreiteiros 
e os f'ornecedores ·não se candidatam 
à posse de títulos da dívida pública, 
mas· a pag.amentos em moeda, pois é 
com esta que negociam. Se recebem 
auólices, e o fazem licitamente, têm. o 
fito de V8'11dê-las no mercado, suiei
tando-s'e aos órgãos das cotacões. Mas 
êss.es ãgios hão de sair do Estado por 
qualqum- forma, inclusive pelo aumen~ 
to de prece dos serviços ou das mer- .· 
cadorlas fonnecldas. Ainda aqui, · a 
questão· é estadual. Aliãs, ao · relator 
foram oferecidos dooumen.tos compro
ba.tório::; de paP-ll.me!Iltos outros com 
apólices ferroviárias. 

18. O mesmo se dá com as apólices 
unificadas . 

19. Os diversos elementos oferecidos 
ao estudo uo Senado não permrtem 
uma aprecia-ção segura quanto às rea
valiações ::'e propriedades rurais para 

·o feito de lança:r>)en·to do imuôsto 
territorial. Que a riquêza imol)iliál"ia 
se expressa hoje em .cifras incomparà
velmente mias allias que as de alguns 
anos atrás, é fora de dúvida. Que as 
bases para o imaJôsto territorial não 
devem te1· acompanh~do a alta verti
ginosa dos mesmos valores, é verdade; 
Tudo es.tá no modo de se fa:z.erem as 
rea'Valiações. O assunto diz respeito, 
'sobretudo, às relações eritre o co.ntri
b1Jinte e o fisco. Se êste se exceder 
com avaliações inconsideractas, pode· 
rã o· elas ser ,c:IesUg-adas tm.to em pro
cesso administ:r;-at.ivo como po·r via ju
dicial. Se a P·rópria lei estabelecer 
uma tributacão que importe em ne
gar a Propriedade, o Judiciário não a 
cumprirá. · ' . 

20. Q-uanto às iniciativas grandiosas 
e ?. situação fina:nceira da E. F. So
rocahwa, não há elementos seguros, 
pois o Govern.ador conlbesta as afir
mações do relatório ministerial, afir
mando mesmo superavit na E>>nprêsa 
ferroviária. 

21. . No que toca à baixa nas·· cota
cões dos .títulos do Est8do, é .. viàen
temente, um taJ!lto · dificil atribuí.,-la 
isoladamente a esta ou àquela causa. 
A esc::tssês de . dinheiro para ne<?ócios 
oue está car&ct.erizando a política do 
Banco do Brasil, a orientação defla
cioni;"t.a do p-o~rf.rno. a crJ:::e qne vêm 
"'''.,.,rn-t.ando os B::~ncos. a falta de con
fiança, a alta do· custo da ·;rida :-ão 
torlos fa.tores de uerturba~ãc do mer
cado monetário, cónseaüem.temente, do 

· mercado de tít.ul.os míblicos e uart.i
culàres. Os possuidÕdes de dinheiro 
têm ofertas de jw·os·-mais conforta-
dores. . 

Dai a queda de tôdas as cot.ações, 
não esca:nando os títulos da União. 

Nfío há neq-ar, porém; que em São 
J:>aulo; a êsses fato:res a.crescem. outros 
de caráter local: o la.ncamento cont.f- · 
0110 de a.nóUces ferroviárias e de bô
nus rot.ativos e a· quebra da confirun
ca nolfti.ca. d mer<!ado de dinheiro da. 
!2"l"a.nde unidade ·não é .in.esgo.tá.vel. E 
r.e· .iá estava deorimido pela crise geral, 
a enchPnte em!s::;ionist.a Jof!A,l rl""e t.;r 
a.oraJVado sobremOdo a situacão. Os 
~1úmeros são r:oncluden.tes. As infor
ma.cões da Bl\lsa de São Pa11.1lo são 
claras, mostrando a predominância dps 
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novos tft1.1los nos seus negócios. E' q!le 
os fornece'Clo1·es e empreiteiros que re
cei;;em W.(..O.U~es ou ·booms, pre·cisam 
deslazer-se deles.· Por ou~ro la,cio, nin
guém pode neg·ar que a agitaçao poli
tica lo(;al e a dema,gogia .agravam a 
desco:nl:ia,nça .. 

22. 'l'amoém aqui não, é lícito negar 
os reflexos dessa politica sôbre os títu-. 
los de em',Prêsas part1culares e dos Mu
mcipios. Se o Estado enfarta o mer
cado dia, por dia e se as quedas nas 
cotações dos seus títulos, soo1·etudo 
dos bonus rotativas, de realização· bre
ve e até imediata no pagamento dos 
tributos, pemlite rendas altíssimas, 

· ning-uém vai empreg>ar o seu, · capirtal 
· em outros pa;péis. · 

Tudo isso, realçando a iniciativa do 
'Ministro da . Fazenda; precisa ser co
nhecido da a,utoridade da Urtião e dês
te senado e ser considerado pelo Go-

. vernador do Estado .. 
F!ITOS QUE_ INTERESSAM t. UNIÃO 

23. A Moratória da Sorooabamà 
Bem sU.stentou o belo parecer da egré
gia ·Comissão de Constituiçã.o e Jus
'tlça que a União, embora não direta
mente responsável pelos compromissos 

. dos Estados memb"os :no exterior, as
sume com êles unia espécie de respon
sabilidade política. O crédito do Bra
sil no estrangeiro sofre com cs deli ·. 
.quos do crédito das entidades federa
das. 

· Quam:do, portanto, a Sorocaii;)ana, 
pleiteando a prorrogação ou o •~ajus
tamento das promissórias, revelou não 
poder . ou não pretender pagar as no
tas promissórias da sua emissão e em 
!avor de Eletrical E~ort Col'lpora.tion, 
·descontados pelo Export-Import Banck 
e esta organização declarou que, mes
mo concedendo-a, deveria fazer COiilS
tar o fato do seu .relatório ao Con
gresso, chegando-se·. a considerar o, 
C!!JSO como .de insolvência (bam.kru
ptcy) , o. descrédito da Sorocabana ou 
do Estado de São Paulo atingia o Bra
sil. 

Não importava discutir se a,quela 
Estra.da recebeu, ou não , tempestiva" 
mente, o lrullterial encomendádo àquela 
emprêsa para a eletrificação, não va
lia argumentar com a ausência de 
economia de combustível com que con
tava. Os títulos são SJbstrrutos, foram 
legalmente emitidos e se aehavam em. 
poder de terceiro. 

Felizmente, pol"ém, o descrédito não 
chegou a se verificar. O Govêrno bem 

iiilSpirado, pagou. a promissória, que o 
Est·ado de São Paulo logo resgatou. 

2.4. Os bontts rotativos --. Os aspecto 
malS gl1<Hie das a:rgü1çoes co.~..tJ:a o go
vêmo do Estado de cãD Paulo esrtá na 
on1:!ss"o dos chamados bonus rotativas 
ao .portador. For.am tats titulas cxia
dos peJ:O De·creto n.0 4.8'16, d·e 6 de fe
vereiro de 1!!31, que lhes autorizou a 
emissão até Cr$ 120. 000. OW,OO·, 'tipo 
não inierior a 96, ein doze séries ooda 
um::~~ com o prazo de àoze meses. O 
Decreto n.0 7. 835, de 4 de setembro de 
lS·~u. regtilamcto a seriação e cnando 

·.subséries, conservando-lhes os mesmos 
caraDterlsticos, com a declaraçáo de 
não rénderem êles juros, e só os admi
tiu para antecipação de receita. Por 
fim, o Decreto-lei n.0 ll.63l:S, de 27 de 
novembro de 1940, conservando os bo
nus de doze mes.es como anted].:iação 
da receita, previu a rj:lspectiva emissão 
aJté 25% de receita orçada a tipo não 
inferior a 93, o autorizou uma outra 
emissão de · bonus plurienais (de dois 
a cinco anos), limitando, porém, o ven
cimento anual a Cr$ 50.000o.GOO,OO. 
Todos êles conferem a êsses ·bonus am
l1lo' poder liberatório em relação ao 
Estado, que só não os recebe como di
nheiro . nas suas . Caixas Econômicas e 
no cofre de órlfãos, ou seja, quando 
não se trª't.a de dinheiro seu. · 

Nenllllilll dado consta no processo 
que pos perm1ta verificar o qu.antum 
emit1ao aLé agora. O Sr. Gu\'er.::1ador 
de Siio Paulo informa só lhe ser lícito 
emitir até Cr$ 835.000.0.00,00 corres
pondente a 25% da receita orçada para 
êste ano, feita a dedução de ..... . 
Cr$ 145.0·00.000,00· que já .encontrou 
em circulação. Vale i!lOtar, entrl!:ta.IIlto, 
que êsse . limite se re~ere somente à 
emissão dêste ano, pois cada exercício 
com o desenvolvimento da receita, tem 
aumentado. E · como os· exercícios são 
autÔIIlomos, tese que s. Ex.n sustenta 
noutro passo, não é de estranhar faça 
o · Govêrno táboa rasa de emissão an
terior, para pretender atingir em cada· 
ano . à referida cifra, sem reparar no 
valor -circuiallte, embora. se faça a 
{:Ompe'IlS'ação com os anteriores ou se 
reservem recursos para o respectivo 
resgate. Por outro lado,· êle falou nos 
bonus plurienaJs, cujo total pode che-
gar a Cr$ 200 :ooo. 000,00, · • 

Bein examinados êsses titulas, fácil 
é verificar o seu aspecto de papel moe
da d!s'arçado e sem poder liberatório 
absoluto. A circunstância de ser ao 
portador, conseqüentemente, de tradi-

··:;:~4t~;~;, I;'· .. 
~ ....... ' . 
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ção manual, tl. maior parte de 
Cr$ 100,00 cada um, sem juxos·, bem 
mostra na,o se trata- de um t1tulo de 
1-i=pda. Se es·tá suJeito a um pil'azo, 
êste é compensado pelo tipo. Quem 
atenta.J: em que o Estado. o rerebe 
como se dmheixo fôra, em pa.gamel!llto 

. .de impostos, taxas, selos, dl'Vl<las ati-
vas, logo veritica como êle pode ser 
.tido por moeda auxiliar. _ 

No estado atual .da civilização·, as 
contribulçOes gerais dos !Pal'ticulares 
~ara as ae.spesas do Estado se reali
zam em d:Ln11eiro. Desa;pare•ceram ·os 
pagamentos in natu1·a. Os próp~rios di
:z.:imos eram normalmente reauz.tdos a 
dinheiro em hasta publica. Se o . Es
tado emite pois, wn titulo a curto têr
mo, sob a concilção de recebê-lo a qual
quer momento n:a solução dos se•us. tri
butos e . crléditos, ev1dentemente lhe 
conf-ea~ a fúnÇão de meio de pagamen
to. E se coiilSlderarmos em que, se
gundo de:clàra o G<YVer.oo.dor e é de 
connecimé.n.to notório·, eles são entre

. g.ues a em.preilteU'os, !fornecedores. e 
cutrcs credores em pagame~nto das dí
vidas do Es<tado, mais fôrça tem a c6n-
cltisão: · · 

O Tesouro deve receber e pagar di
nheiro. 

Não colhe a justíficat;ão do Sr. Go-:
vernador de se tratar de um título de 
anteci:Pação de receita, semelhante às 
letras do Tesouro da união e 'd•e ou
tros. Tesouros estaduais. Os titulas 
em1tidos para tal fim devem ser res
gatados no próprio exereicio. Não po
dem continua.r em circulação quando 
a recelta já ioi percebida. Do con
j;rário, haveria du:pli-c:ação da receita. 

Depois, eis títulos de antecipaçãO da 
receita. são normalmente -emitidos na 
prilneira parte -do exercício, visa;ndo a 
I>UPrir as necessidades do Teso'Ul"'o nu
tnl!- épocá de poucos recebimentos, mas 
em que as despesas não cessam. Não 
se compreende tal a.nteclp·a~ão nos 
~es~..s de setembro, outubro, llovembiro, 
e dezembrq. Ac!l'e&ee que tratando-se . 
de .· sup.rir necessidade prementes do 
erário, as antecipações são seínpire 
c~tratadas com emprês·as fornecedo
ras de dinheiro, como· balncos, não po
dendo ser deixadas à sorte das subscri
ções, que demandam pelo menos, tem
po. Allás, os bonus pLtu'ienais, e se-

. gúndo a lei que os autorlzou, colhem 
recursos p.Da"a o período adicional. 

, - Para agir como tem a;gido, o Esta
do conta com os seus fornecedores, em-
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:bOnus, que êles aceitam, não por se· 
tra·~:-ar da moeda contratual, nem por 
convirem em continwxr erectores, nem 
por a;ceitail"em uma doação em paga
mento, mas por uma íorma suasve de 
coação ·pois é sempre melhor receber 
bonus que se nego.ciam de que nada 
receber. Sobretudo porqua êles s-abe-

. rão defender-se nos preços das uti
lidades e até na execução dos servi

. ços, quando daí não deco-rram owtras 
vantagens. Umà ilegalidade assim 

· consentida pode se- _:fonte de muitas · 
outras. PeLo menos, amolece as resis-
tê:ncías.. ' 

A conclusão. da Egiégia 'Comissão 
de ConstJ.tuição · e Justiça, é, porta.nto, 
irresti!vel, no sen.tido da in-consti:liu
. cionalidade do regime dos bo.nus ro
tàtwos pBJull..s·tas, pqdendo o Govêrno 
da Unilio, na defesa. das suas prerro
gatilvas, promover a decretação. ·dessa. 
inconstitucionalidade e o cumpriml:'n·· 
to do que fór decidido pe1o >:>UJpremo 
Tribunal Federal; pelas suas , formas 

· que a constituição esta·belece, a me
nos que os poderes estaduais revo.
guem a lei e tratem de mtira.J." da cir
culação tais ti;tulos, já então sem o. 
anunciado poder liberatório. De 'lual
quer sorte, é pireciso ret1rá-los da Clr
culação ou retira.r-lhes a fôrça de li
beração em fa;ce do Es~ado que não 
pode insistir em. tal politica. . 

Do ponto de iV:!slta· tfin:anlC,eiro', · o 
próprio Estado :>Ofre com êsSe inétodo. 
Não é di:licil sobrev.ir um runo que o 
Tesouro não receba pràticamellJte di
nheiro- ou re·ceba pou-co, mas em que· 
todos os con-tribuintes se a;presentem 
perante êle com boous rota;tivc&. A 
grande circulação e a desvalorização 
-terrível de taiS pa;péis :permitem essa 
previsão, o que significa estar muito -
longe o dia em que o Tes-ouro · os 
dis!Pensará. ' 

Sob o aspecto. económico, não há ne
. gar a perturbação que as _ ~nxurradas 
de bcmus trazem. AbaJrrota.ndo- os 
mel'cados com a"&rativos especiais, -ex:
pelem os outros titules. E dada a sua 
função monetária engressam a massa 
da nosSa moeda. Por outro lado, a. 
especulação engorda com êles. As Íl!l
flações são ideais· para os especulado
res e negocistas. E num momento co
mo o que- atravessamos essa pesca das 
economias particulares :para. cobrir 
"de/icits" e justificar emprendimen.
tos que o Estado náo pode fazer clle-

. gar a ser quase criminosa. 
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25. A ilegalidade acima não jus.tl!fi
ca, entretanto, qualquer medida es
pecial. 

26. Nestas condições, a .colhlssão de 
F.in:anças inlteirame!l'l!te de acôrdo c1>m 
a Comissão de Constituição e J·ustiça 

~ em que o Poder Legislativo deve re
gular a emissão pelos Estados de tí
tulos ao ·portador com resg·a.te pxon:to 
ou não, ou com funcões de· moed·a. E' 
a,ceita a sugestãó cíe trabalharem as 
tr·üas em conjunto para os fins indica
dos. 

s_ala das Comissões, em ·16 de agõs
to de 1948. -Ivo d'Aquino, Presiden
te. - Ferreira de Souza,· Relator. -

·Andrade Rami:Js. - Alfredo Neves. -
Durval Cruz.- José Americo:- Vic
torino Freire. - Vespasiano Mar.tins, 
pela conclusão. - Rodolpho llfiranda. 

O SR~ OLAVO OLIVEIRA (Para 
.declaração de voto) - Sr. -·Presi~ 
.dente, vou _enviar à Mesa _deolara.ção 
de voto, fazendo minhas as· palarvras 
do meu emmente colega, Senador EÚ
clydes Vieira. 

Deputados, 331 projetes de lei, assim· 
disCl'iminados: 

Abertura de crédito .... o o o o • o •• 

Isenção de impostos e taxas o o 

Diversos assuntos . o o o ••• o ••••• o 

Isenção de impostos e: taxas .. 

·143. 
49 

139 
49 

Num total de . o ••••• .- • • • • .331 

Já foram apreciados, 1:33, sendo 129 
S-'!J·rovado:; e 4 rejeitados; 

Dos 129 a,provados, 101 subiram à 
oanção; 11 voltaram à ·Câmara; 16 

· foram remetidos à Comissão de Re- .. 
'dação de· Leis; e 1 foi promulgado-
pelo Presidente do Senado. · 
~tre os projetes aoprovados, 60 eram. 

de abertura de crédHo e 13 de isen
ção de direitos e taxas. 

Dos créditos pedidos, · na impor
tânoCia de Cr$ 907.260.361, 40,-jé. fcram 
concedidos Cr$ 559.051.019,2.0·. · 
· · Dos 37 projetes iniciados no Senado, 
foram aprovados e enviados à Câmara 
dos Deputados. · 

Tem a palavra o Sr. Senador Attllio
Vivacqua, para e~p~icação pessoal. 

Vem à Mesa e é lida a segumte O SR. ATT".!:LIO VIVAC'QUA (Para 
DECLARAÇÃO DE VOTO DO explicação pessoal) -Sr. Presidente,. 
SEN~OR OLAVO OLIVEIRA o Se.'l'lado numa expressirva demonstra-
. . ção de pesar e ·veneraÇão çivLc.a, ho;. 

Como representante do Partido .So- · menageou, através da $la1aovra dos Se-
cial Progressista, seção do Ceará, vo- nadares Ferrei.l-a. de .Souza e :::vo· 
tei pelas conclusões dos pareceres den- d' Aquino, a memória do ·ilustre_ brasi
tro dos pontos .de vista d-a procedên<:ia leiro Dr. Aug-usto Pin-to Lima, t-Uja 
das ca.bais . defesas, feitas pelo eini- vida transeorre-u · DC' cenário das lides 
nente governador de São Paulo, contra judiciárias, ·nos cené.culos dos juristas 
as acusações que lhe foram dirigidas, e advogados, no regaço da fam!lia 
o que realiZou tanto nQs me-moriais, forense. 
que a respeito apresentoJ,l ao Senado Como que para assi.'"lalar o destino 
F1ederal, -como no discurso· sõbre o e a grandeza de uma existência con-: 
·assi.mto do· ilustre colega Eúclydes sumlda no serviço do direito, da· justi--
Vieira. ,. · ça e da democracia, quis a Providên-

Congratulaondo-se com 0 Senado Fe- ela que êle encerrasse seus dias na
dera!,. pela elevação :de vistas·, com _quêle Forum, que êle animou e en.;. 
que se holl've na matéria, honrando grande.ceu, na eloqüência e intrepidez 

· o. Brasil · e as nossas instituições, re- · de seu espírito, naquela mvencivel ci
servo-me o direito de intervir na dadela de .seu idealismo jurídico e de
lei, que se pretende elaborar, de acôr- mocr~tLco,. naquêle a.fetuoso recesso 
do com as minhas convicções juridi-· da.<J amizades de· seus colegas, naquê
cas que é o bonus simples titulo de le nobre e magestoso põsto máximo 
crédito. _ de sua classe, o de batonnier dos ad-

Sala das Sessões, em 1 de setem
. br9 de 1948. - Olavo Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE - Conforme 
havia prometido vou dar as iníforma
ções sôbre os nossos trabalhos até o 
dia de ontem: 
· Entre o dia 12 de janeiro e o dia 

.31 de agôsto próximo f.imdo, entraram 
no Senado, vindos da _ Câmru-a dos 

vogados do Brasil. 
Morte ·bela e gloriosa em que o úl

timo alento do ·batalhador ,e amigo, a · 
Ultimá pulsação de seu coração e o· 
último clarão .de sua inteligência,· fo
ram mais um marco de sua limga e 
trepidante trajertória. · 

Para êle o tempo não foi o juiz im
placárvel, que profere suas irrecorri
veis sentenças . de velhice, mas o ga-
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,zant'uomo qtié sem]ll'e lhe a,colheu a 
interrupção de prescrição do direito a 

,11 .essa mocidade jovial e enérgica, em 
·que Augusto Pi·nto Lima soube 'Viver 
e morre1·. · 

Augusto Pinto Lima foi' uma das 
mais completas formações do espírito 
.de advogado de nossos ,te!!lPOs. Nin
guém mais do que êle se identificou 
.com as coisas e os homens da sua pro~ 
fissão, em todos os seus setores. Gran
de na tribuna criminal e nos vré
lios cíveis, sua. vocação forense e ju
·rídica, marcada por· indomável senti~ 
mento de independência, ·se refletiu 
nas memoráveis campanhas ·politicas 
.em que se empenhou, em defesa dos 
princípios democrát~cos, dos interêsses 
do país e, especialmente desta encan
tadora metrópole, que foi o perma
nente teatro de suas vitórias, de suas 
a.ti'Vidades, .de suas afeições, de sua de~ 
li cada sociabilidade. 

Nessas memoráveis campamhas: a 
.que imprimiu tôd~ as vibrações e 
energias de sua índole e fibra de ad~ 
vogado, de seu amor à liberdade, de 
sua intransigência na. defesa das ga
rantias collSititucionais, destacou-se 
come legitimo .J,n~drão ãe ati'Vidade po
litica. Nêste pClnto, o Partido Re
publica."lo presta o tributo do seu apre
ço e do. seu reconhecimento à figura 
'insigne,· que militou em suas fileir~. 
·e· cujo merecimento distinguill.t, ins
cre'Vmdo Augusto Pinto Lima na lista 
dos seus candidatos a se•natória pe
lo Distrito Federal, a qual cotneorreu 
nas eleições de dezembro de 1945. 

Presidente do Instituto da Ordem 
dos Advogados do Brasil, pór duas· vê-· 
zes; Presidente·do conselho da Ordem 
!l:os Advogados do DiSt:r:ito Federal, e . 
finalmente Presidente d.) Conselho Fe
deral da Ordem dos Advogados· do \ 
.Brasil, ninguém mais do que êle · se 
identificou com as aspirações,· direitos 
e interêsses de sua classe, e nem ofe
receu melhor · exemplo de solidarie
dade na defesa desta e de seus cole~ 
gas; nos momentos mais difíceis' e in
seguros do nosso regime. 

Advogado dos humildes e dos op.ri
·midos, exerceu permam.ente 'Vigilân
cia da ·preservação- da liberdade. me 

·que" descendia de uma das mais aLtas 
e prestigiosas linhagens do Império, 
foi um perfeito exemplo de simplici
dade fraternal, no ..convívio social e no 
trato com · seus ' colegas, cheio de ca
rinho e de bondade. 

A personalidade típica de a.d'Voga.do 
e de jurista de Augusto Pl!nto Lima . 
desdoiJl·ou"se nessa personalidade mul
tiforme, combativa, operosa e nobre de 
que a classe tem dado os mais c001S
pícuos exem.p1aires em tõdas as épocaS . 
de nossa história. Esta poder!~ ser es
crita e composta com os cBipitulos das 
biografias dos advogados e juristas do 
Brasil. Em Augusto Pinto Lima se 
destacam os traços marcantes dessas 
biografias, que assialala.m o papel fun
damental dos cultores e profissionais 
do direito, na organização, aperfeiçoa
mento e consolidação das ins·tituições 
democráticas e no engTandecimento da 
Pátria, na elaboração. dos ideais de 
concórdia· hu.mana. 

Com a expressão da ininha mais in
tima e profunda saudade ao ialesque-

. cível amigo, venho associar-me em 
nome do Partido Republicano, às ma
nifestações com que o Senado expii- ' 
miu a. su·a condolência, numa justa 
.consagração do advogado e jurista que 
tão devotado e dignifica.ntemente ser
viu à sua classe, à cultura jurídica 
e aos 1Jaís. (Muito 'bem; muito bem) . 

O SR .. PRESIDENTE - Nada mais 
havendo que tratar, vou . ence1·.:-ar a 
sessão. Designo para: a de r-manhã a 
seg'W.nte · . 

ORDEM DO DIA 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara n.0 250•, de l!M8, que auto
riza a abertura, ao Poder Judiciário, 
do Cl'édito esoecial de ·Cr$ 71.3·00,00 
para atender ao pagamento de grati
ficação de r~resentação a membros 
dos Tribunais Eleitorais do Paraná e 
Perna.mbuco. (.Com pareceres favorá
'Veis ns. 787 e 788, respectivamente,. das 
•Comissões de· constituição e Justiça 
e de Finanças) . 

Discussão única do· Parecer n.0 715, 
de 1948, da Comissão de Constituição 
e Justiça, propondo ·seja sobrestado o 
curso do Projeto n.0 4, de 1948, que 
regula a supil'essão e à apreensão de 
jornais e outros periódicos, até que 
chegue ao Senado projeto de lei que , 
regula a liberdade de imprensa, ela
borado ·pela Comissão Mista de Leis 
Complemealltares ·e presen~mente em 
curso na Câmara dos Deputados. 

Discussão úni·ca- do Projeto de Lei 
da Câmara. n.0 718, de 1948, que con
cede ·ise.nção de direitos de importação 
e demais' tavas aduaneiras para aero
naves adquir1da8 pela "S. A. Em;prêsa 
de · yiação Aérea Rio Gram.dense". 
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(Com pareceres favoráveL'> ns. 755 e 
766, respectilvamente, das Comissões de 
ConstltuiÇão e Justiça e de Fina.n
ças). 

Discussão unica do Projeto de Lei 
.da Câma1·a n.0 243, de 194il, que iselll
.ta de direitos de importação e dema1S 
. taxas aduaneiràs materiais importa
dos para o Sel.'Viço de Rádio Pa&rulha 
.do Estado .do Rio Grande do Sul. 
.(Com pareceres favoráveis ns. 789 e 
790, respectivamente, das Comissões de 
constituição e Justiça e de Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei 
.da Câmara n.0 170, de 1948, que con
cede pensão especial aos veteranos da 
Revolução Acreana. (Com pareceres 
cs. 799 e 780, r~pectivamente, das Co
.m:issões de COII1Stituição e Justiça e de 
Finanças, o primeiro favorável e o 
segundo contrário) . 

1.~ discussão· do Projeto n.0 9, de 
1948 <oriundo da Cómissão Mista ele 
Leis Complemellltares), que estabelece 
n-ormas para a concessão de assistên-
cia judiciária aos necessitados (Pa
recer n.0 716, com emenda, da Comis
são de ConstituiÇão e Justiça) . 

Levanta-se a. sessão às 7 horas 
e 55 minutos. 

RECEBEM EMENDAS PERANTE A 
' MESA 

Na sessão de hoje: 
Projeto de Lei da Câmara n.0 319, 

de 1948, que abre, ao Ministério da 
'Fazenda, o crédito de Cr$ 14.000. 000,00 
<quatroze milhões de cruzeir<Js), para 
ocorrer com a despesa de . B.illl(paro às 
,populações de Municípios dos Estados 
de Pernambuco e Alagoas; _ 

Projetq de Lei da Câmara n.o 320, 
de 1948, que concede fSJVores às fábri
cas que se instalarem para a explora
·ção da, fibra de côco :com o alJrOvei
tamento· da matéria prima liaciolllal; 

Projeto de Lei da; Câmara· n.o 321, 
de 1948, que ·dispõe sôbre a inclusão, 
em caráter permanente, no Almama- _ 
·que da Marinha e no .Boletim Men
sal, do nome de Joaquim Marques 
Lisboa, no pôsto de Almir!liilte; ··. 

. Projeto de .Lei da Câmara n.o 322, 
de 1948, que abre, pelo MiJ;listério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito es
pecial de Cr$ 8. 000. 000·,00, para aten-. 
de: às despesas da construção de duas 
rodovia_~ entre AJ:.cindo Guanabara e 
'Teresópoli& e o trecho que liga Nite
Tói a Friburgo respectivamente; 

Projeto de Lei da Câmara n.o 323, 
de l:;'.ll:l, que prorroga, até 31 de de
zembro de llJ4li, o :Uecreto-lei núme
ro ~.597, de 16 de agós:to de 1!:146, que 
dis.r;ôe soore cobr:llnça dos ctu·e .. tos 
de Imponação e taxas aduaneu·ns in
cidenct:s SOOL'e a SUCata de ferro e aço; 

.l:'roJe.to ae Lei da Câmara n.0 324, 
de ll:hto, que estabelece medidas de 
amparo e assistência aos E:x-.;omba
teiioes, e dá outras IJ·l'OVlaencias; 

ProJeto de Lel da Gamara n.o 325, 
de 1!:143, que autoriza· o Poder Exe
cutivo, a abrir, pelo Minisrei·io da 
Eld:ucação, o . crédito especial Çte Cr$ 
lúO .lJuu,uu, pa;ra atender ao pagamen
to com a impressão dos Anais do VI 
Congresso Brasuell'o a e rlig1e.ue; 

ProJeto de Lei da Câmara n.0 326; 
de l::~'.lli, que reajusta ven.cinlerutos e 
salários do pessoal civil e mllitàr da 
Umi\o. · · . 

Nas sessões de hoje e de ama-:
nJJã; 

Projeto de Decreto .Legislativo iilÚ
mero 30, de 1948, que .:autoriza o Tri
buna-l ae contas a registrar o con
trato celebrado entre o MI:Ilistério da 
Aeronáunca e CharleS Ingram San
ton para desempenh.ar as fun~ões de 
Professor ele Operações e Contrõ.;.e de 
Aerovias; · . 

ProJeto· de Lei da Câmara n.0 32'7, 
dé 1948, que transfere ao Govêrno do 
Estado do Espír:it<J Santo, . as terras 
remaiilescentes do extinto Núcleo Co
lonial "Afonso Pena", e "dá outras pro
VIdencias; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 330, 
de 1948, que dispõe sôbre a aquisição 
e incorporação de navios mercantes 
na lrota de Emprêsas legalme1:1te ·or
ganizadas e que estejam funcionando 
no Brasil, e dá ·outras .provid·ências; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 331, 
de 1948, que altera o artigo 209, de 2 
de janeiro de 1948, que dispõe sôbre 
a forma de pagamento dos déoitos ci
vis e comerciais de ~riadore:; e recria-
dores de gado ·bO·Vino. · 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR HENRIQUE DE 
NOVAES, NA SESSAO DE ·so DE 
AGOSTO DE 1948 

QUE SE REPRODUZ POR TER SAÍDO COM 
INCO!t!Ú:ÇÕES 

O SR. 'HENRIQUE DE NOVAES
(Para encaminhar a -votação) - Sr. 
Presiderute, ouvi com a maior atenção 
a argumentação do ilustre Senador 
Ismar de Góes. Antes de apreciá-la, 
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quero declarar ao Se,nado quanto me 
sinto confortado pela companhia em 
,que -·me .acho, no caso da ComJssão 
do Vale de São Francisco- sem desfa
zer !l:a colaboração daquele eminente 
colega.O sr. Se..llador José Americo ... 

O Sr. José Americo - !Q1voquei a 
proeficiência técruca de V. Ex. a e te
nho de acatá-la. 

O SR. HENRIQUE DE'Nt:>VAES -
Ia justamente dizer quanto me des
vaneceu e cond'ortou a _aprovação de 
V. Ex.a. 
. Voltando a proposição da ComJssão 
de Viação e Obras Públicas, paza a 
de Finanças, tirve o prazer de verifi
car em muitas das idéias :por mim 
introduzidas foram aceitas·. pelo ilus
tre Senador . Apolonio Sale8. 

Quanto a questão ora em debate •. 
poderá parecer sem fundamento a di

..- visão que dei às seções do São Frari
cisco, paza efeito !:a execução das 
obr.!s . pertinent~ à sua bacia. 

O Sr. Ismar d'e u óes - A divisão 
é acei:tada; não lhe fiZ red'erência, 
pois estou · de pleno acôrdo. 

O SR .. HENRIQUE DE NOVAES
Peço !ic·ença .Para lêr- 1Jec.J..ue."1c trecho 
da .obra de Jorge Zarur, sôbre a Ba;.. . 

· cia do Mêdio São Francis.co, o qual 
demonstra qt.Je a divisão não foi ape-. 
nas um palpite meu, mas tem funda
mento tradicional. E' ·O seguinrte: . 

"A supelificie sôbre· a qual corre. 
o São Francisco é um p\lanalto ou 
platô, mas a Bacia do São Fiam
cisco não é uma região monogê
nea, apesar da· influência UIIliii
cadora do rio. Exil;tem, na Bacia 
contrastes nà· geologia, no relêvo, • 
no clim ... , na vegetação, na dist~·i
'buição da fôrça hidráulica, nos 
minerais. e também nas atividil.des 
económicas e nas condições de vi
da da. população. Segundo a t1;a- · 
dição, vários autores dividem a 
região em: 1) Bacia Superior, des
de as cabeceiras até a corredeira 
de Pirapora; 2) Bacia Média 
desde Pi~a;pora até a cachoeira de 
Paulo Afcmso, e 3) Bacia Inferior, 
desde a ca:choeira de Paulo Alfon-
so até o oceal?-o". 

Não ·é possível· ·cingir-nos, . rigida
mente, a essa divisão, pois há tôda a 
conveniência em abranger, na Bacia 
Superior, todo o vale do Rio das Ve
lhas. Por isso é que, no- projeto, se 
prolongou o 1.0 distrito até a barra 

dêste rio, que fica a poucos quilõ-· 
metros abilixo de Pirapora. 

Da mesma iforma, não é :possível 
aterroo-nos à divisão ·rígida até a Ca
choeira de Paulo ,Afonso,· mesmo por
que essa ca.choeira, bem ·como a zonà 
que a circtmda, é, já, objeto. de uma 
auta1·quia destinada exclusivamente a 
lhe aprorveitar. a energia. . . 

No fundo, porém, a divisão adotada 
no proJeto obedece a êsse critério tra-
dicional. · 

De outro lado, a que.Stão não é, a 
bem dizer, do momento, pois em Fe
vereiro dêste ano, ·atendendo a honro
so convite que me foi dirigido !Pela 
Sociedade Mineira de En.genhma ti
ve ocasião. de expôr o problema do· 

· São Francisco, referindo-me a essa di
visão nos seguintes ~rmos: , (Lê) · 

Ora, o São Francisco . di:vi.de-se 
nitidamente '-em. três regiões: a) 
,a do alto São Francico, abran
gendo-lhe as cabeceiras até Pira
!l)ora; õ) a do Médio São Francis
co, abrange-ndo o curso navegá
vel do rio, acima das suas cachoei
l;as, que a separam do c) Baixo 
São Francisco - a região da ba
cia mais densamente :povoada por. 
sua bcilidade . de · transportes, . pois 
o rio é nevegã.vel, e :pela proximi
dade do oceano. 

Já amplamente beneficiada tem 
sido a região do Alto São Fran
cisco, pela penetração das vias ter
restres - férreas e de rodagem 
- e pela conseqüente formação 
de n\icleos 'de ·população .relativa
mente prósperos. Nela, o prob~~ma 
dominante deve ser o da hidro
eletricidade, justamente por haver 
atingido um estágio de civilizàção 
capaz de justificar a ctifusão in
tensiva dêsse fator de progresso. 

A região média, pede, co:p1 mais 
ad'lição; os faJVores do transporte 
aquático; econômJco _e permanen
te, e, por feliz coincidéhlc!a1 êles 
se podem sincrcm.izar eflClente
mente com as soluções de fõrça 
e de irrigação. · 

De fato: o São Francisco - já 
o tenho dito ·tamtas v~e5-- é um 
rosário continuo de :potencial ~
dráulico; barragens conveniente
mente escalanodas ao longo do seu 
leito serão focos valiosos de ener
gia, oferecendo ao mesmo tempo 
e8tensos estirões para na.vegaça.o 
em ág:uas profuiildas e pràtica-

l 
( ' 

'.t 
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mente paradas, e. dando trilpla 
oportunidade à. 1rrigação: tlela 
vasantes e pelos canais oriundos 
eletro-mecã.nico :por fórça da ener
gia --nelas trMSformadas''. 

"CumpTe recordar o que ocorreu 
no Vale do Tennessee, ao que 
me referi com abundância de 'de
talhes na minha conferência an
terior,- no Olube de Engenharia do 
Rio Ae Janeiro, já di'V'Ulgada_ pelo . 
"Jornal do Comércio", de ontem 

, (1 de fevereiro) e pelo Diário do 
Congresso 'Nacional"' (28 de 1 de 

'11148) • . 
Nesse médio São Frmcisco, in

·Oluindo a região das quedas, é 
mister estimular a formação dos 
núcleos industriais, aproveitando 
;paulatinamente a energia das bar
ragens e -os centros . de população 
existentes- Sobracünho a 40 qui
-lómetros de Joazeiro e Petrolina, 
onde- se concentram 17. 00() habi
tantes. 

No Baixo São FrancLc;co, a na
vegabilidade, pràticamente resol
vida é; como já disse, a causa 
;principal da mais. densa popula,ção 
- 29,3 habitantes por quilômetro 
quadrado contra 3,6 habitantes 
:POr quilõmetro quadrado no médio 
São Francisco e 9,4 hllibita.ntes por 
<J,uilômetro qua~rado no Alto São 
Francisco. 

No Baixo como no Alto São 
Francisco, a· difusão da eletricida
de- se impõe, mesmo porque, orilin
da de foco convenientemente esta
belecido, ela se fará rigorosatnente 
dentro · de limites econõmicos de 
distância. -

Logo, expostas, assim~ per.funtõ
ria.mente, as conrveniências. das so
luções a escolher para cada região 
do São Fra.ncisco, é possivel esbo
çar· um _plano geral de melhora
mentos principais, envolvendo-os''. 

. ' 

-Quer dizer, Sr. Presidente, que não 
deve ha;ver dúvida quanto à divisão. 
Resta a localização das sedes. O ob
jetivo da imediata divisão e determi
nação das sedes é ganhar tempo. ·A 
Comissão do Vale do São Francisco 
teve sua criação p~oiXJsrta em janeiro 
de 1947, há já perto de amo e meio. 
· O Sr. Ismar de G6es - A !Pressa 

é inimiga. da :perfeição. 
O SR. HENRIQUE DE NOVAFS -

Mas, se há pressa em ano e- meio, nio 
.sei onde é que haja rapidez. (Risos). 

·. Ora, no prirmeiro distrito, basta. o 
conhe·cimento ráipido da geografia de 
Milnas GeJJais para. se compreender que 
Bew Eonzonte ·é, preswntdamente, o 
centro de g1·avidade, sendo ao mesmo 
tempo, a c1aaae mais importante da 
pacia do São Francisco.·· Além disso, 

· nas proxim.Lctades daquela c1dacte se 
hão de concentrar os aprQIVeitamentos 
aa energ1a e1étrica, que é o melhor se 
tem a fazer no Alto sao FranClSco. 

o Sr. Mello Vianna - v. Ex." per
milte um llipal'te? . 

O SR. 'HENRIQUE DE NOVAES -
•Com todo , o prazer. 

O Sr. Mello Vianna - Não consi
dera V. Ex." que o !Gio Paraopeba vai 
in!lwr no Médio. São Francisco, e na 
sua: navegação. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAES
Exatamente. 

O Sr. Mello Vianna - As obras do 
Rio Paraop~ba ficam à distân.cia tal
vez de 20 quilômetros de Belo Hori
zonte. Não' é assim? 

O SR. HENRIQUE DE NOVAES,-
37 quilõmetros, em lfuha reta, é a dis
tância da -grmde instalação ·que se 
pretende 'fazer no ifêcho do Funil, ins
talação essa capaz de fornecer 2'00.0.00 
cal\ralos de· fõrça. · 

Além disso, abaixo do Fêcho é! o . Fu
nil, no lugar denominado Floresta, às 
Emprêsas Elétricas Brasileiras têm um 
projeto de insr.alação que -produzirá 37 
mil klowatts e fica a menos de 30 qui
lômetros de Belo Horizonte. 

o Sr. Mello Vianna - como estu
dei .com todo o carinho, as conferên
cias magistralmente feitas por V. Ex." 
sôbre o São Francisco .•. " 

'" 

O SR. HENRIQUE DE ;N'OVA.ES -
Bondade de V. Ex. a.. 

O Sr. Mello Vianna - . . . declaro, 
francamente e em conseqüência que 
apaguei do meu espíri:to tôdas as dúvi
das que tinha quanto às sedes e agora 
estou convencido· de que a organiza
ção sugerida por V. Ex. o. foi bem ins
:J)irada. 

O SR. HENRrQUE DE NOVAFS -
Belo Horizonte fica extamente entre 
os rios ParaOlpeba e das Velhas, que 
são os formadores superiores do São 
.Francisco. Qua.nto a Joazeiro, situa-se 
defronte de PetTolina e é ponto ter
minal de_ estrada de ferro, oferecendo 
condição de fàdlidade de tra.nsportes. 
Sobradin.ho, onde se pode fazer tam-
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bém uma instalação de 200,000· cava· 
los de fôrça, capaz de proporcionar, 
além disto, navegabilidade permanen
te do são Francisco em ci'rca de 200 
quilômetros. 

Quanto à parte inferior, sinto não 
poder colocá-Ia em Alago as. · 

· O Sr. Ismar de Góes - Nem eu 
pedi ·que fôsse colocada no meu Es
tado. 
. O SR. HENRIQUE DE NOVAES

. Sinto não poder colocá-Ia em Alagoas 
repito. 

O Sr. Maynarà Gomes- V. Ex.o. dá 
licença para um a•parte? (assentimen
to' ào orador) Aliás, além dos motivos 
que V. Ex.a apresento.u, há ainda o úl
·timo que V. Ex.a, aca.ba de. expõr ao 
Senado: o de ser Joazeiro ponto ter
minal de estrada de ferro, como tam
bém o é Propriá. 

O .. SR. HENRIQUE DE NOVAES -
Era justamente o que ia dizer. Agra
deço, portanto, o aparte de . V. Ex." 
que vem em auxílio da minha argu
mentação. 

Não nego que Penedo seja centro 
de f!'ranàe importância, mas não· é 
põrto de mar: é pôrto· fluvial, sujeito 
a uma barra muito capri·chosa. 

o Sr. M(7.ynard Gomes - Propri.á.~é 
também cidade tão importante quanto 
Penedo. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAES
Pro}}riá é, t.alvez, a cidade ·de índice 
de crescimento maior do Baixo São 

Vem à Mesa, é lido e apoiado 
seguinte · 

. PROJ'ETO DE LE! DO SENADO 

N.0 37, de 1fM8 

Autoriza a encampação da Em
prêsa de Navegação Aérea Brasi
leira Socieãade Anónima, e dá ou-
tras providências. · 

O Congresso Nacional decreta: ... 
Art. 1.0 Fica o GO'Vêrno autorizado 

a encampar. a Emprêsa de Navegação 
Aérea Brasileira Sociedade .Anõnima 
(NAB), aproveitados seus atuais 'F:P.r
vidores com mais de dois anos de ser-

. viço efetivo na dita Emprêsa. 
Art .. 2.0 A fim de dar cumprimen

to ao dispostQ no art. 1.0 desta lei, 
o Govêrno utiliza;rá · parte do saldo 

· dos créditos congelados, em seu fa
vor, existentes no Exterior. 

Art. 3.0 O Gorvêrno designará des
de logo um interventor p·ara tomar 
posse e admi!Ilistrar sob contrôle ime
diato da Diretoria de Rotas Aéreas 
do Ministério de Aeronáutica o pa
trimônio assim encampado. 

Art. 4:0 · Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justif'i,cação 

A sociedade anomma Navegação. 

·Francisco~ Não sõmente é ~onto ter
minal de estrada de ferro como está 
próxima do local em que será atra-
vessa.do o rio por essa estrada de · 
ferro·. 

Aérea Brasileira (NAB) desde 1941 
vinha. prestando inéstimáveis .. servi
ços à região Norte""do Brasil, :nomea
damente ao ceará, ao Maranhão e ao 
Piaui, sendo que a êste de maior va-
lia por ser a única Emprêsa que os 
prestava· à Capiltal do Estado e a. 
cidades rlbeirLnhas do São Francisco, 

Eis S. Presidente, as razões pelas 
quais peço ao Senado que mantenha 
o dispositi'Vo do subSJt~tutivo orga.niza
do .pelo Senador Apolonio Sales, nês·te 
particular, negando aprovação à emen
da do ilustre Se!Ilador Ismar de Góes. 
(Muito bem). 

TRECHO DA ATA DA 112.4 · SESSAO 
•EM 31 DE AGOSTO DE 1948 

QUE SE REPRODUZ POR TER .SA:fDO COM 
l'NCORkEÇÕES 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I o I O • o o O O • o o • o o o • o o o 

Deixo consignado o pedido que re
cebi do povo do meu Estado e que 
transmito a S. Ex." o Sr. Presidente 
da República. (Muito bem; muito 
bem). 

que têm ligação · direta com o Sul do 
Estado, dando-lhe alento e vida de 
vez. que sem outra comunicação que 
o lombo ,·do burro e do · caJValo, - se 
viam sempre -mergulhados no esque
cimento,' a!fastados que assim se acha
vam po conví'Vio· do Moodo. As eS
tradas de .. rodagem para automóveis, 
ali não passam dos projetas. Os De
par:ta.mentos de Estrada de Rodagens 
e àe Obras ccmtras as Sêcas, não têm 
bem definidas suas atribuições, achan
do a segunda que sua fooção é abrir 
poços, .construir açudes · e serrviços ou-

. tros com estes condizentes. De resto 
com os seus quadros de en.genheiros 
de mais de metade, não pode dar apli
cação a verbas votadas para. estradas 
boeiros e pontes com a eficiência de
sejada e reclamada. 
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O Minist1·o ela Faze·nda precisa 
acusar saldos orçamentários para be
nemerenciar sua administra·ção dai a 
paralização de obras, mesmo as 'já ini
ciadas. Não há IIl.isso uma cei!lsuxa 
pois são pontos de vista mais ou me
nos res:JJeitáveis. 

O Departamento de Estradas de Ro
dagem é U.m Estado no Estado, como 
tõdas as autarquias, tem seus piamos a 
executar, viagens a fazer no Exterior, 
Congressos a comparecer, teses a for

. mular e a apresentar; não uode cogi-
tar de coisas mínima.s; por· exemplo: 
uma estradinha de 60 quilómetros, li
gando :u m.centro produtor ·a outro ex
portador no meu Estado. Os Iatmos 
diziam "Pretor non curant de mini
mis"; os ·portuguêses se expressam me
lhor quando a.firma que "As águas 
não comem moscas". :ll:sse brocardo 
aqui não envolve malícia, dado o alto. 
cooceiJto da ilibada honestidade de que 
goza o funcionalismo público do país. 
com especial menção ao ilus~re ~.hefe 
do citado Departamento. "Honi sois 
que· mal y pense". Essa digressão é 
feita para mostrar de como sofre pre
sentemente o Cen-tro e o Sul do Piauí 
com a paralização .das viagens da .NAB, 
sentida por quantos eram por elas fa
vorecidos. Clamam: o Comércio, a In
dústria, os particulares e os Poderes 
muiilicipais, estaduais e federais, si1mà
dos no Piauí. As. calamidades que as
solam aquele, não digo infeliz, mas 
desafortunado. Estado, vem· juntar-se 
a quase fa1ênda dos serviços da NAB. 
Já não temos abastecimento ·de água 
potável em nenhuma cidade do Estado. 
O suprimento do precioso liquido é 
feito pela iforma. a maiS rudimentar do 
Mu.J:ldo. Basta . dizer que em Teresi
na, Capital do Estado, e Parnaiba, sua 
mais importante cidade, êle é feito 
como o era na Palestina, há mil anos 
Mlites de Christo. E' o jumentinho a 
tra.n.sportar as ancoretas ·com a água 

a:panhada no Parnaibt11, tal como era 
no milenário Jordão. Luz e1étrica te
lefone, ônibus, bondes, são assuntds de 
q~e tiveram conhecimento as popula
çoes_ de raros Municípios do Estado. 

. Esgoto é um mito que se conhece acra
vés de lendas. Pois bem, êsse povo 
P?bre que tem por máxima preocupa-· 
çao a_s dissenções politicas, que pela 
conquista de urna Prefeitura dá a vida 
~u. a Iiberd~e. pois disso resulta para 

· el_e a faguell'a esperança de melhores 
d1as, esperança,. col'llfôrto e de paz vai 
ser privado. dos aviões da NAB, po~que 
esta Empresa, com um passivo decla
rado de quase 8{) milhões de cruzeiros. 
e um ativo estimado não se sabe em 
quanto, está às portas da falência se-
gundo se. diz em todos os cantos desta ' 
cidade. São seus credores: a União · 
Federal, em cêrca . de 35 milhões; o. 
Banco do Brasil, em 15 milhões· as. 
Caixas Económicas Federais, em 4' mi
lhesõ; o Instituto de Resseguros, se não 
me engano, cm 11 milhões, além .. dos 
vencimentos em .atraso dos seus ser-· 
vidores, que já sobem a 3 milhões. so
mam estas parcela.S quase 70 milhões,. 
restando, portwto, 10 milhões para.. 

. os outros credores. · 
Quer isso dizer que .a União Federal,. 

diretamente e por seus órgãos mais 
chegados ·pela ligação intima de inter
rêssesiltem que defender mais de 85% 
daqueles créditos. Qualquer demora. 
em sua ação redundará em prejuizos 
insuperáveis para ela União e para as 
popuLações béneflciadas pela referida. 
Emprêsa. _ 
. Só isso justifica plooarnente .a inter

venção federal pedida. 
,sala das Sessões, em 31 de agõsto 

de 1948. -Joaquim Pires, 

O .SR. PRESIPENTE- O projeto. 
que .acaba de ser lido, de- autoria do. 
Sr~ Senador Joaquim Pires. !Vai à Co-· 
missão de Constituiçãô e Justiça. · 



. 

114. n Sessão· em 2 de Setembro de 1948 
:PRESID~NCIA· DOS SENHORES JOAO VILLASBOAS, 2.o SECRETARIO· 

E DARIIO CARDOSO, 3.o SEOR.ETA:RmO ·. ' 

A 14,30 horas comparecem os Se
:.nhores Senadores: · 

Alvaro Ma!ia·. 
Waldemar Pedrosa. 
· Severiano Nunes . 
. Augili;to Meira. 
Victorino Freire. · 
Ev.am.dro Vianna.. 

-.Ola v-o Oliveira. 
.Adalberto· Ribeiro. 
Vergniaud Wanderaey. 

.José Américo. · · 
Etelvino Lins. 

. Ismar _ de Góes. . 
Maynard Gomes. 

.. .Aloys~o de Carv·alalo 
n?mto Aleixo. · . · $ 
'[Fiereira Moacyr. 
Arttili? Vivacqua. 

.E:enrique de Novaes 
Pereira P.iallto · 
Sá TinQc.o. . 
Anidradé Ramos. 
M'ello Vja.nna. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
J oãJo Villasbôas. 
Filinto Milller: ' 
RlOiberto Glasser·. 
Ar:t!hur Santos. 
'Ivo d'Aquino. 
Lúc~o Corrêa. 

" Ernesto Dorneiies. 
!Salgado Finoo (32.) 

.o SR. !PR..EISIDEN'I'É: Acham-se 
prese?tes 32 Srs. Deputados. Haven
do _numero legal, está abel1ta a sessão .. 
Va1-se proceder à leitura da ata. 

O SR. 2.0 ,SUPLENTE (Servindo d<> 
2.0 Secretário) procede à Iéitura d~ 
wta da sessão anterior, que, posta em 
dlscussã<o, é, ·sem debate aprovada. 

O SR. 11° SUPLENTE (servindo de 
1.o Secretário) lê o seguinte. · 

EXPEDIENTE 

Ofícios: 

Do .sr. Ministro do Tra:bal:ho In
dústria e Comércio, lllgl'adecendo a 
comunicação de haver sido enviado à 
'SançãJo o Decreto Legislativo que 
a.uif'Joriza a abertura, por aquéle Minis
tério, do crédito espeéial de Cr$ •. 
7. 500. 000,00, para atender ao paga
mento de a.bono familiar. - Intei'-
ra.do. · 

Do Sr. Ministro cí:a Marinha, idem, 
idem, do decreto legislativo que au
toriza a a:bertura:, pelo meS'mo M:nis-. 
tério ,do crédito especial de Cr$ .. 
73.018.130,60, ·para ocorrer, em '1947, 
a despesas .. de Pessoal e' Material. -
InrteiraJdo. 

Do Sr. · Ministro .da. Agricultura, 
idem, idem, do decreto· legislativo que 
autoriza a abertura,· pelo mesmo Mi
nistério, do crédito especial ee Cr$ 
44.980,00 . para pagamento de gratift;.. 
cação de- magistério a professõres ca
tedráticos, padrão ."M". - Inteirado. 

Do Sr. ;Ministro da Fazenda, idem. 
idem, do dec:reto legislativo que au
toriza o Poder Executivo a concE>.der 
isenção da.·. ta.xa criada pelo Decreto
lei n.0 8:311, de· 6 de dezembro de 
1945, para o arroz, a~dquirido pelos· go
vernos d-os Estados Ulllidos da Amé
rica e da InglaJterra,· como excesso 
e;,aportável da produção brasileira. 
- Inteirado. 

Da Câmara dos Deputados: 
Senhor 1.0 Secretário. 
Tenho a honra de comunicar a 

V:ossa :E)xcelência, para os devidos 
· fins, o ·incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 488-A, de 1948, que aprova 
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a decisão do Trl.ibunal de Contas, que 
negou registro à rescisão do contrato 
:firmado entre a Divisão de Obras do 
.:Ministério da Justiça e Negócios In
teriores e a firma Lauro Henrique & 
Cia., para a Mnpliação da "Casa M<t
ternal Melo Matos". 

Aprovéito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi

Rio, em 31 · de agôsto de 1948, - . 
mo diStinta oonsideração. 
Munhoz da Roeha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE DECRETO L'EGISLATtVO 

N.o 31, de 1948 
Aprova a decisão do Tribunal 

de Contas, que · negou registro à 
rescisão do contrato, firmado en
tre a Divisão de Obras do Minis
tério da Justiça e Negócios Inte
riores e a firma Lauro Henriqu.e 
& Cia., para. a a'TI2J)ZiaçáJ,o da . 
"Casa Maternal Melo Matos". 

O Congresso Na·cional decreta: 
Art. 1,o Jl: a;provado a decisão do 

Tribunal de Contas, de 8 de julho de 
1947, que negou registro a rescisão do 
contrato firmivdo a 23 de dezembro de 

. 1944, entre a Divisão de Obras do De
par.tamento de Administração, do Mi
nistério da Justiça e Negócios Inte
riores e a firma Lauro Henrique & 
Cia., para execução' de obras de am
pliação da "Oasa Matemal Melo Mo.
rtos",' considerado prorrogl:l.do por tem
po idêntico ao da parallzação .dos ser
viços, o prazo para conclusão C:.as 
mesmas. 

Art. 2.o Estta lei entrará em vigor · 
na dl!lta de sua publicação, rerogadas · 
as diSposições em contrário. 

A imPrimir. 
Senhor 1.0 se,cretário. 
Tenho a nonra de encaminhar a V. 

Ex."' para os devidos fins, o lincluso 
·_ .. autógrafo do Projeto de Lei n.0 398-A, 

de 19~3, que autoriZa o Tribunal de 
Contas a registrar o têrmo 111ditivo fir
mado entre o Ministério da Aeronáu
tica e Ruderico Pimentel & Cia .. 
Ltda., para construção de um pavi..:. 
'lllão no Parque de Aeronáutica dos 
Alfónsos.· , 

Aproveilto o ensejo para reiterar a. 
V. Ex." os protestos de minha dis
tinta consideração. 

Rio, em 31 de SJgôsto de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 secretário. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.o 32, de 1948 

Autoriza o Tribunal de Contas 
a registrar o têrmo ad~tivo firma
do entre o Ministério da Aero
náutica e Ruderico Pimentel & 
Cia. Ltda, na construção de um 
pavilhão no ·Parque de Aeronáu- . 
tica dos Atonsos. 

O' Congresso N!licional decreta: 
Arrt. l,o Jl: o Tr~bunal de Contas 

autorizado a registrar o, têrmo adi
tivo de 10 de janeiro de 1948, firma
do entre a Diretoria de Obras do MI
nistério da Aeronáutica e Ruderico 
Pimentel & Cia. Ltda., para cons
rtrução no Parque . da Aeronáutica dos 
Afonsos, de um pavilhão destinado a 
uma oficina de fundição e galvano
iplastia. 

Art. 2.o Revogam-se as diSposições 
em contrário. 

A imprimir:. 

.Senhor 1.0 Secretário. 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa l(lxlcelência, para os devidos 
fins, o incluso autógrafo do Projeto · 
de Lei n.o 409-A, de 1948; que mantém: 
a decisãJo do Tribunal .de Contas, de
negatória do registl"O de escritura de 
ldesBJPropriação de terreno sirtu.ado em 
"Parque. Olinda", no Ceará. 

Alproveirto o ensejo para reiterar a 
V:ossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, em 3•1 de agôsto de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.o 33, de 1948 

Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas, denegatória do registro 
de escritura de desapropriação de 
terreno situado em "Parque Olin
da", no Ceará. 

O Congresso Nacional · decreta: 
Ai-t. 1,0 Jl: mantida a decisão do 

Tribunal de Contas denegatória do 
registro da escrttura para e"'etivação 
da desa;prOJ)riação de terreno situado 
no lugar ".Parque Olinda", nas. adjn.
cêiilcias da Base Aérea de Fortaleza 
- Ceará, em que figuram Maria An
tonieta Mendes Machado, como ou-
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:t;orga.nte vendedora e a União, como 
outorgada compradora. 

Alt. 2.o Revogam-se ·as disposi~s 
em contrário. 

A imprimir. 
Senhor 1.0 Secretário. 
Tenho a honra de encaminhar a 

· Vossa Excelência, para os devidos 
· t.ins, · o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.o 422-A, de 1948, que prevê o 
:direito de reclamação_ dos ·militares 
do Executi'Vo. 

.Aiprovel!to o ensejo para rel!terar a 
Vossa Excelência os protestos de mi

. nha distinta coru§ideração. 
Rio, em 31 de agOsto de 1948. 

Munh.oz ãa Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI IDA cÂMARA: 

N.o 332, de 1948 

Prev~ o direito de reclamação 
dos militares ao Executivo. 

o Congresso Nacionál decreta: 
Art. 1.0 Gozarão dos benefícios de

correntes do disposto no artigo 30 do 
Ato das Disposições Constiltucionais 
Transl!tórias os militares que tenham 
recorrido ao Poder Executivo e ob
rtido, nos respectivos pracessos, pa
recer favoráivel do Supremo Tribunal 
Militar.· . 

Art. 2.o Os militares de que trata 
esta Lei não . terão . direito, ainda que . 
com sentença favorável, passada em 
julgado, à percepção de vencimenJtos 
atrasados, ou vantagens não pagas. 

Art. 3.0 Os referidos. militares,' que 
houverem atingido o limite de idade, 
serão postos em inatividade de acôr- . 
do com a lei em vigor na época em 

· que aJti.ngiram a êsse limite. 
Art. 4.0 A presente lei entrará em: 

Vi!!'or na data da sua publicação,- re
voga.das as disposições em cqntrário. 

A imprimir. 
!Senhor 1.0 Secretário: 
Teniho a honra de encamillhar a 

Vossa Excelênç:ia, para os devidos fins, 
o incluso autográfico do Projeto de Lei 

. n.o 253-B, de 1948, que concede o au-
xílio de Cr$ 2M.OO,OO ao Instituto 
Gilográlfico e História do Amazonas .. 

Aproveito o enSejo para reiterar a 
Vossa. Excelência os protestos de mi
nha distinta. consideração. 

ruo de Janeiro, 31 de agOsto de 
1948 - Munh.02 da Rocha. 

PROJETO .. DE LEI DA c!MARA 
N.0 333, de 1948 

Concede o auxilio de .. ....... 
Cr$ 200.00,00 ao Instituto Geo
gráfico e Histórico do Amazonas. 

O Congresso ~Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' concedido o auxílio de 

Cr$ 200.0000 (duzentos mil cruzei
'ros) ao Instituto Gilográ.f.lco e Histó
rico do Amazonas para as despesas 
iniciais das festas comemorativas do 
cerutenário da elevação do Amazonas a 
Província, e do cen~rio da funda-. 
ção da cidade de Manaus, e, ainda, da 
exposição industrial que será realizada 
n:a mesma época. 

Al't. 2° E' a:berto, · pelo Ministério 
da Educação e Saúde, o ofício es
pecial de Cr$ 200.00,00 ·(duzentos mil 
cruzeiros) , para as despesas decorren
tes. do cumprimento do art. 1.0 • 

Art. 3.0 Esrta lei ·entrará em ·vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Aprovada pela Comissão de Finan-
ças. . . 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a leitura do expediente. 

Tendo eXJPirado ontem o prazo re
gimental para receberem· emendas pe
rante a Mesa, vão às Comissões com
petentes os Pro.ietos de. Lei d::t. Câ
mara ns: 316, 317 e· 318 e o Projeto 
de Decreto Legislativo n,o 29, todos 
de 194JS 

!São lidos e vão a imprimir os 
seguintes . pareceres: 

PARECER 

N.0 802, de 1948 
Da Comissão de Ftnanças, snbre 

o. Projeto de Lei da Câm.ara nú
mero 118-48. 

Relator: .~enaãor Salgado Filho. 

Em Mensagem ao Sr. Presidente da 
R.epública encaminhada à Câmara dos 
Deputados, solicitando a isenção de' di
reitos de importação, e demai3 taxa& 
aidrua.neiras, inclusive a de Previdência 
Social, para 'três aviões de fabricação · 
Douglas (C. 47-A), dez tonelaC:.as de 
material, acessórios e duas mll tone
ladas nos Estados Umdos da América 
do Norte pela emprêsa de navegação 
aérea R&les Estaduais Aéreas Limi
taJda, e destinadas à sua frota aérea. 
AcenJtua estar justificaida a necessi ':' 

\ 
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dade dessa isenção. Matéria de na
tureza financeira, foi suscita à a,pre
ciação da Comissão de Finanças, ao 
provir . da outra Casa do · Coogresso, 
já agora com uma emenda do nobre 
Sen• • Villasbôas, ·no sentido de 
ser eXIClu!lda a taxa de previdência 
dos beneficios a serem concedidos, em 
grande parte constantes de autoriza
ção legal. 

A crise por que passam as Com.pa
lllihias comerciais de tra.DJPOrtes aéreos 
explicaria a necessidade da concesão 
pleiteada, quando· não houvese a ne
cessidade decorrente da escassez de 
transportes para todos os fins. Acres
ce a êsses fatores, que a legislação já 
prevê a Isenção para aviões e perten
ces, como demonstração da medida, 
agora completada com gasoliina. To
davia, a taxa de · previdência sendo 
destinada a uma oontribudção do Es
tado para a assistência social não 
P?fe ser dispensada, daí a procedên-
cia da emeillda oferecida. . 

Nesta conformidade é a Comissão 
ee Fi.nanças de parecer que seja apro
vacto o projeto e a emenda rupresen
tada, que exclui dos favores outol'lga
dos a taxa de previdência. 

Sala das Oom·issõcs, ~1 de agôsto 
de 1948. - Ivo d' Aquino, Presidente. 
Salgado Filho, Relator. - José 
Américo. - Alfredo Neves. -··ves
pasiano Martins. - Rodolfo Miran
da. - Du.rval Cruz. - Victorino Frei
re. 

PROJETO DE LEI ·DA CÂMARA N.o 118 
DE 1948 

Emenda de plenário 

~A li.0 1 

"Ao art~go 1.0 : 

Substitua-se a e:1q>ressã.o "inclusive" 
pela "exclushre". · 

Aprovada pela Cómissã.o de Finan
ças. 

PARECER 

N.0 803, de 1948 

DA COMIS_SÃO DE REDAÇÃO DE LEIS 

Redação final do Projeto de Lei 
da Cllmara, n.0 171, de 1948. 

Relator - Senador Waldemar 
Pedrosa. 

A Comissão apresenta a redaçã.o fi
nal do Projeto de Lei n.0 17, de 1948, 
da Câmara dos. Deputados, a êste 
anexo. 

Sala da Comissão de Redaçã.o de 
Leis, em 31 de agOsto de 1948. -·Clo

'domir Cardoso, Presidente. - Wal
demar Pedrosa, Relator. - Augusto 
Meira. 

ANEXO A9 P.AR.IlllCER N.o 803 

. Redaçllo final do Projeto de lei 
da C4mara n.0 171, de 1948, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os Ca(l,)itães· e capitães-te

nentes em ativi>ó.ooe nos Quadros dos 
iSe~iços das Fôrças ArmBICias, que 
haJam cursado a escola de formação 
de oficial do Exército, Marinha ou 
Aeronáutica, ou feito concurso para 
ingresso no ofi.çialato, .terão o direito 
de promoçã<> ao . pôsto imediatamente 
superior, desde que: · · 

a) tenham .mais de quinze (15) 
anos de serviço nos' '.postos subalternos 
contaaos aa concwsão do curso ·· de 
formação, ou do ingresso, mediante 
ooillCurso no aficialato; 

b) nãlo tenham· sofrlldo !Punição 
com alguma nota desabonadora, e 
possuam medalha de bronze; 

c) contem dois anos, pelo menos, · 
no pôsto de CSJPitão ou ca;p~tã.o-tenen
te;· . 

d) possuam o curso de SJPerfeiçoa
mento, ex.ceto se o curso não tenha 
estado em funcionamento normal. 

Ar·t. 2.0 O oficial promovido de 
a.côrdo com a presente lei, e para o 
qual não · haja vaga no respectivo 
quadro, ficará. agregado· ao mesmo até 
a ocorrência de vaga, em que seja 
aJ.proveitado. · 

Art. 3.0 ~ o Presidente da Hepú
bl:i.ca autorizado a baixar as medidas 
necessárias à execução das disposições 
anteriores. · 

Al't. 4.0 Esta lei entrará em vigor 
na data da sua publicação, revoga
das as disposições em contráriiO. 

PARECER 

N.o 804, de 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, s6bre · o Projeto de Lei 
da Ctlmara, ·n.0 236, de 1948. 

Relator - Senador Etelvino 
. Lins.· 

o PrOje~o n.o 236, de 1948, vindo 
da Câmara dos Deputados com o n.0 

170-A e que resultou de Mensagem 
do Poder Executivo, autoriza a aber
tura, pelo Ministério da Agricultura, 
do crédito especial de Cr$ 16.185,50 
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(dezesseis mil cento e oitenta e cinco 
cruzeiros e cinqUenta c"énta.vos) , para 

. pagamento de· gratificação de magis
tério a que fêz jus o professor cate
drático, p-adrão "M", José Pio de 
Lima Antunes, da Escola de Agrono
mia Elizeu Maciel, no perfodo de 14 
de março de 1936 a 31 de dezembro 
de 1947. · 

Pela aJProvação do projeto. 
Sala das Comissões, ·em 5 de agôsto 

de 1948. -. Waldemar Pedrosa, Presi
dente em· exereicio. - Etelvino Lins, 
Relator. - Arthur santos. - Filin
to Müller. - Vergniaud Wanderley. 
.:.... Lucio Cqrrêa. 

PARECER 

N.o 805, de 1948 

Da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara, n.0 

246-1948. 

Relator -· Sr. Apolônio SaZ~s. 

O Projeto de Lei da Câmara n.0 

236, de 1948, autoriza a aibertura, pelo 
Ministério da Agricultura, do crédito 
especial de Cr$ 16.185~50. para paga
mento de grati!ficação de magistério 
ao professor Catedrático, padrão "M", 
J•osé Pio de Lima Antunes. 

Opino, favoràvelmente, à· sua apro
vação, por se tratar de despesas de
correntes à é imperativos legais. . . 

Sala das Comissões, em 3-1 de agõs
to de 1948. - Ivo d/ Aquino, Presiden
.te. - Apolonio Sales, Relator. - Ro
·dolpho de Miranda. --:- Alfredo Ne· 
ves. - Vespasiano Martins. - San
tos Neves. - Victorino Freire. - Sal
gado: Filho. - José _Americo. 

Vem à Mesa e vai a imprimir 
· a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei tpela aprovação dos parece
res sôbre o caso de Soo Paulo com 
as restrições constantes desta · decla
racão. 

A mensagem enviàda·- ao Senado 
pelo honrado Sr. Presidente da Re
pública pode levar o Congresso a vo
tar algumas leis de direito financei
r-o. 

Nada, porém, há nem na mensa-
.. gero. nem nos documentos que a com

pletam,, por onde se pudesse justifi
car a int.ervencão em São Paulo. 
Qua.nil'.o a êste ponto, estou de 'perfei
to acôrdo com. os brilhantes parece-· 
:res das. due:s. aoml~.~nr>~: e. r'lr> r.ons
ti<tuição e Justiça e· a de Finançàs. 

Os casos em que é possível a in
tervenção vêm enpmeradas no arti
go 7.0 da Constituição atual ·e essa. 
enumeração é taxaciva. "0 Govêrno 
Federal, diz o a!'tigo, "não intervirá 
nos Estados, senão para": E segue-
se a enumeração. . . 

Trata-se, pois, _ de · disposição ex
cepcional. ~ excepcional não só pelos 
têrmos em que é expressa, mas tam

. bém pela natureza da nossa forma de 
Estallo, que é a Federação. 

Ora, as disposições de carãter ex
cepcional não comportam intérpreta

. ção extensiva. Exceptio est strictis
simde interPretationis . 

Assim,. ou o caso de São Paul·o se 
ajusta perfeitamente a. alguma das 
alineas do art. 7.0 , <lU, na hipótese 
contrária, não serâ possível aplicar
lhe êsse dispos~tivo, haJja, embora, 
paridade entre êle e os casos previs
tos. 

E" a ve11da:de é que nenhuma pari
dade existe por muito condenável 
que seja o que ocorre no grande Es-
ta!do. , 
. Qual é, dentre · os fa.tos argüidos 

na mensagem, o de que possamos di
zer que se aclha contido no mencio
nado artigo? 

A situação de deficit em que se en
contra o Estado? A elevação. do im
tpôsto . territorial, como conseqüência 
do excessivo valor atri:buído ao imó
vel tributado? A emissão <'le bônus 
rotativos pelo Tesouro, o fato de ser 
êsse título recebidó, pelo Estado, em 
certos 'Pagamentos ou a tfulo. de cau
ção? A . grande quantigade de notas 
promissórias emitidas nelo Go,A-rno 
!P!Vl.llista e em poder do Banco do Es
tado? O reflexo dêsses fatos na eco
nomia de· São Paulo. na cotacã.o dos 
seus títulos, no mereado monetário? 

, As gra,ndlosas iniciativas do Govêr
n·o, a probabilidade de não poder o 
F.st.a.do solrv,er certas obrigaÇões cons
titucionais?· O débito da Estrada P,e 
FP'M"r) ~"-l"O"'>h<>ITlR. n::~rR. ~nm ·" n!";'lra 
Econômica Federal? A imoonttiallea· 
de do Estado· como avalista de um 

·' t.ft,ulo da mesma Estrada, emitiõo em. 
favor de comroa.nhla norte-americang., 
do país? As demarches do Govêrno 
est.a.dual ·para obter fôs.<~e dilatado 
o vencimento dêsses tí-tulos, sob o 
fum:l11ment.o de renresent.::~.rem o preço 
de Tn!'l.tPril'll que demora além do prazo 
es+•l'Nllndo? · . 

-1\ll'nlto node haver no.c; a.rtfgos dês
se 1fh<>1n oue sP.ia imnutável à .respon
sabllldn.de do Governador e torne, por 
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isso, condenável a sua administração. 
e.xiste ai que enquadre o caso nas pre
visões do art. 7.0 , constante de sete 
alineas. 

E é o que passamos a ver. 
Pelas alineas II e m, para começar 

por estas, haverá intervenção a fim 
de repelir invasão estrangeira ou · a 
de um Estado em outro e para por 
têrmo a guerra civil. 

1Certamente, não. há invocar aqui 
nenhuma dessas disposições. . 

Passando aos ns. IV e V verifica
mos que a intervenção, de acôrdo 
com êles, será decretada para garan
tir o livre exercício de qualquer dos 
poderes estaduais e assegurar a exe
cução de ordem ou decisão iudiciá
ria. 

c::-~uando al.gi.Ún.a. dessas hipóteses 
oc·orre, a intervenção, deve ser so
lici-ta;àa, conforme o caso, pelo Go-

. vemador, pela Assembléia Legislati
va. pelo Supremo Tribunal ou pelo 
Tribunal . Superior Eleitoral (artigo 
9.0 , § 1.0 , I e II). 

Ora, nenhum dêsses órgãos fêz o 
peàid·o. 

A deUberação a:e Q,J;1alquer dêles há 
· de, como efeito, ser ·tomaàa não só 
com fundamento ref!,l no n.0 IV e V, 
mas também por meio regular, o que, 
aJntes de tudo, quer dizer .pela maio
ria legal. Fora da sede em que fun
cione, quando na sede não seja possí
vel a reunião, a maLoria tem de ·ser 
maioria da totalidS!de, a não ser que 
parte dos que a constituam se ache 
provadamente impedida de funcionar. 

Só essa maioria,. é claro, pode cons
tituir fora da sede uma ·dualidade de 
assembléia. . . 

Na ma:~saJgem, porém, não hã ne
nenhuma referência a coação de qual-
quer poder. : 

Entremos, por isso, no exame de 
outro inciso. 
Nos têrmos do de n.0 VII, será de
cretada a intervenção. para assegurar 
a observância dos seguintes princf
pios constitucionais: fnrma r""'nbli- · 
cana · re'1JTesentativa,· independência-e 
harmonia dos poderes; temporarieda
de das tuncões eletivas: proibição de 
reeleicão dos çovernadores e prefe!- · 
tos para o períod.o imediato. autono
m.;a municipal: prestação de contas 
da afl.m.inistração,· garantias do poder 
iur7ició.rio. 

F-stflrá em causa algum dêsses prin~ 
cfu'-i11s? 

TAmbém não. 

Outros preceitos há, na Constitui
ção, é certo, que estão ·sujei·tos a ser 
violS!dos pelos poderes estS!duais, mas 
violação · tal não poderá constituir 
f•undamento para a intervenção~ 

No· art. 18, estatui a ConStituição 
que os Estados se regerão pelas leis 
que adotarem, observados os princí
pios nela estaLelecidos. 

Mas êsses princfp.ios são de d·uas or
dens: os que vêm enumerados no ar
tigo 7.0 · e os que· só se encontram em 
outros artigos. 

Os que não podem ser, transgredi
dos, sem que se suscite um caso de 
intervenção no Est!lldo, são pelas ra
zões· já indicadas; apenas os do arti
go 7.0 • 

Quanto aos demais, a sanção serã 
ourtra. 

Se a iilifração acarretar lesão de di
reito individual o preceito será de
fendido pelo tribunais, mediante pro
vocação do interessado. . . . 

Tal seja o caso/ a sanÇão poderá 
constituir no impeac7tment, o que quer 
dizer que é cometida a um dos node
res do próPrio Estado, constituindo em 
juiz do representante do outro. 

E se não houver meio especial de 
defesa? 

Sucederá o. que ocorre quando há. 
meio e não é, entretanto, utilizado. 

J!: assim que, apesar de sugerida, 
na grande Comissão, sugerida aliâs, 
por mim; não fig'llrou no projeto vo
ta!do . a hipó-tese, incluída nas consti
lrui-cões' anteriores, de intervenção des
tinada a garantir a execução da lei 
federal. . 

o aue. nessa hipótese, justüicava 
a medida não era a falta de cum
primento de lei federal :pelo Estado. 
Essa falta não poderia, de fB~to. ter 
um efeit.o que não era atribuído à · 
inobservâmcia de todo e qualquer pre
ceito da própria Constituição. O ve
~ho dls:oositivo, cuja conservação· fo1 
ple~teaàa visava apenas a assegurar, 
no território de cada Estado, a exe
cucão da lei federal, quando ai lhe 
f<lsse oposta resistência. 

Pois, apesar disso, não foi manti
do, certamente por que, mal interpre
tado, poderia dar lugar a interven
ções a:busivas. 

Isto pôsto, ·examinemos o ar.t. 7.0
; 

na sua alinea ·VI. 
o Estado de 1São .Paulo, sob a in

terventor1a Fernando Oosta, avali
zou os títulos, já mencionados, da 
Estrada de Ferro Sorocabana, emiti
dos, por efeito de um contrato de 
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compra. e venda, em favOr de compa- · 
nhia norte-americana, e ·sucedeu que, 
:no vencimento . de do.is dêles, emi
tente e avalista deixaram de o res
gatar, dando, com .isso, lugar a que 
o Govêrno Federal efetuasse o. pa-. 
gamento. 

o Governador procura. ex1plicar a 
móra, afirmando também · que não 
se trBita de dois títulos, mas de um 
só, pois . o outro foi pontualmente 
pago. . . . 

Mas tal fato, certamente danoso 
para o . crédi-to do Estado e do pais, 
q·· P importância reveste como jus
rtificativa da intervenção, seja ou não 
s., ... .,'~'R.+órif!, a exnlicacão dada, tra
te-se de um ou de dois tlítulos?. 

·Para vermos que na;da importa, bas
t~·nos considerar: 1.0 , que não há 
título vencido por pagar, pois o Es
t:>ri" de· Sªo Paulo resgatou, em po-

. · der . do Banco do .Brasil, os que se 
venceram em 1 de. dezembro do ano 
passado, e o outro, vencido em junho, 
:foi pago, diretamente, pelo próprio 
gf'''êrno paulista, n<> dia do venci
m~to; 2.0 , nos têrmos do n.0 VII, em 
ai~',.af'o. o Govêrno só poderá inter-
vir· para. · · 

··reo:-P.'anizar a.!' finanças do Es-· 
ta;do que, sem motivo .. de fôrça 
maior, 'suspender, por mais de 
dois .anos consecutivos, o serviço 
da.· sua divida externa fundada". · 

Por argumento a contrário; extrai
do 'aêste inciso, para deixarmos de 
la;do a razão de . ordem geral, resul
ta.,.,te do caráter' excepCional do ar
ti~o. não pode constituir ·caso de in
tervenção a falta de pagamento: a1 
dP. C!Ualquer dívida interna, .!'Pja. nual 
fôr o seu vulto e . o teDliPO decorrido 
após o vencimento; b) das dívidas 
externas não fundadas; c) das. di
V:-•'ps ex-t.ernas funda;das, antes 4e 
Ve"'l'idos os dois anos da móra pre.,_ 
vista. · 

A divida é 'externa. Será também 
fu:ndada? Eis uma pergunta que ne~ 
nihum alcance ·tem aqui, por isse mes
mn que depois de vencido, foi o u
tulo resgaJta;cio. 
· Mas a alínea exclui não só a ga
rant.ia da;da .à. dívida da Sorocabana, 
senão ainda tôdas as outras dívidas 
cr•o. allá.~. não raro. Por ou•ro<: têr
mcs, isto significará que o legislador 
consti-tui-nte dei.xou a sanção para o 
pn•·o. quf' a aplicará quando chamado 
a se pronunciar, num pleito eleitoral, 

.. 
sôbre ·O autor do atenta;do, o seu par
tido ou os seus candidatos. 

Tudo se passará, em suma, como, . 
em: ck'cUID.Slt!Lncias idênticas sucede 
na. esfera fetteral. Porque também 
nessa esfera o mesmo mal pode ocor
rer, sem que haja, para êle senão 
o remédio da· condenação popular. 

Não foi conferido aos poderes fe
derais o privilégio de viola.r a Cons
tituição, e não só êles a violam, mas 
tam·bém não mc;.is graves temerosos 
que os seus atenta;dos os oometidos 
pelos Esta;dos, somente porque par
tam c'le poder es·tS!dual. 

Não; quanto a êste particular, não 
há distinguir entre os efeitos .das in
constitucionalidades perpetradas pe
los Estooos e os das praticadas pelos 
poderes federais,. senãio do ponto de 
vista da sua extensão, e são · precisa
mente os últimos que, por via de 
regra, têm repercussão maior . 

Se um Presiden'te da República 
praticar a.llgum ato que possa consti
tuir delit-o funcional, Que BICOntecerá 
se o Congresso -não lhe tomar con-
tas? · · . 

Se a União deixar· de observar cer
ta!'l norma~ constitucionais, estabele
cidas a bem da ordem orçlml.entária, 
que é que sucede? 

Que .. remédio há contra as desor
dens financeiras do • Govêmo Federal 
que não constituam crime? 

Quanto. às próprias deci.~ões judi
ciárias de que não ca~ba recurso, é · 
sempre certo que representam. -ª' ver
da;de jurídica sôbre o caso julga.do? 
Não há aí mera presunção? 

A Constttuição de 1891, no ·art. 63, 
correspondente ao art. 18. da· vigente, 
dizia que os Estooos . deveriam. 'res
peitar, orl!'anizar-se . ou funcionando, 
os principias constitucionais da 
União. Mas, ao tratar, no art. 6.0 , 

da intervenção federal, silenciava sô-
bre princípios. · · · 

Perguntava-se, diante disso, se· não 
podia haver intervenção quando tais 
rp.rincjpios fôssem desrespeitados .. 

A reforma constitucional de ' 1926 
cOil'ltou ,a questão, enumerando os 
que deviam ser ampara;dos pela in
tervenção e excl.uindQ, com· isso, os 
dell"ais da defesa federal. E eis a 
orientaÇão que vei<> a ser seguida em 
l9S4 e 1946. 

A verdade, em suma, é' que, ·pela 
Constituiçã·o, os Estados têm, em 
certa medida, a medida em que a 

- União é vedado intervir nos seus 
negócios, a mais perfeita autonomia 
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Se esta fOr considerada i.nconve
n ... :", u q..; .. se l;o..cmi.::. da. não é 
que a união deve intervir fora dos 
casos constitucionais; mas que deve
mos acabar constitucionalmente com 
a· Federação. 

Os constituintes de 1946, após tan
tos anos de experiência, não podiam 
ignorar os desmandos a que a auto
nomia dos Estados pode· arrastar, por 
vezes, . os · seus governantes. Mas sa
biam tam.bém que os representantes 
dos poderes federais saem dos Esta
dos, que a intervenção nestes não obe
dece, em geral, às razões aparentes 
ou declaradas, mas a out-ras e lon
ge de aw;nentar o número dos casos 
de intervenção, o . diminuiu. 

Nesse número está a proveniente 
dos bonus rotativos elo Tesouro pau
lista, títulos que vêm sendo emitidos 
desde 1931, e a respeito dos quais 
estatuiu um Decreto-lei de 1939 que 
seriam de 25$ üa recei-ta orçada. 
plurienais, a ··tipo . nunca i.nferio:r: a 
93 e vencíveis no têrmo de 2 a ·5 
anos. de modo que a ·importância do 
vencimento anual não excedesse de 
Cr$ 50.000.000,00. 

Nada tem, assim, êsses títulos que 
ver com o arti~o 7.0 , em apreço. 

Mas não representarão um atenta
do contra o artigQ 5.0 , n.0 VIII, da 

·constituição? · 
segundo êsse i;.ÓJciso, calbe privativa

mente à União Federal "emitir e· 
cunhar moeda e instituir bancos de 
emissão".. · 

É outra· questão, esta, por isso que 
êsse preceito não figU!ra entre aquêles 
cu.ia inobservância constitui . funda
mento para ·a intervenção federal. 

Mas, como quer qtie seja,· é questão 
interessante, não só teórica, senão 
também pràticamente. 

A-ssim, vejamos se QS bonÜs~ . pela 
sua nattireza, ou pelas leis que os re
gulam, . ofendem de algum modo o 
arttgo 5.0 , citado. 

DeixemoS, por orà, de lado ás ope
rac&>l'l entre os port.a.dores ele bonus 
e o Esta.do, para considerar primeira· 

. mente as operações interindividuais. 
Se os particUlares se limitam a 

comprar e vender os títulos, estarão 
· fazendo . negócio cuja· legitimidade 
não é contesta.da.. Mas pode ser que 
os dêem também em troca de outras 
cousas e que por ê!es subst! '11am o 
próprio dinheiro no pagamento de 
dividas pecuniárias. 

Essas operações, que, aliás, não 
foram autorizadas· por lei estadual, 
são legítimas? 

rSe as considerarmos independente
mente de uma lei federal existente, a 
Lei n.0 · 561, ae ... a:~ ... ; ue au~ .!·atarei 
adiante, veremos que o que há, .em 
cada uma delas, jur1ic'licamente, e 
conforme· o caso, uma permuta ou 
uma clatio in solutum, e, pois, ope
rações semelhantes a tantas outras, 
com. uns e licitas. 

Simplesmente porque seja meio de 
pagamento, o bonus não ofende o ar
tigo 5.0 , VIII, da Constituição. 

Não o ofende por isto: porque, se · 
libera o devedor, não lhe é, entretan
.to, atr1buida por lei o Estadó, nas 
relações entre os particUlares, a fOr· 
ça l.J.beratória, que · é apanágio. da 
moeàa nacional. 

Uma cousa e, de fato, a fôrça libe
ratória da moeda e . outra o efeito li
beratório dos pagamentos que ·extin
guem as obrigações. 
~ualquer cCJU..::iL entregue, em pa

gamento, pelo devedor, ·o libera, des
de que o credor a aceitá. e a divida se 
extingue. Mas a fôr·Qa liberatória do 
meio legal de pagamento não está na 
liberação do devedor que com êle sol
va o seu compromisso. 

Está, sim, na àesnecessidade àe 
aceitação do credor, isto é~ na. con
tdgência em que êle ·se acna de re
·ceber a moeda nacional, quando a dí~ 
vida fõr de dinheiro, sobo pena. de in
correr em móra accipiencli, bem co
mo no seu direito de exigir que a · dí.:; 
vida seja paga nessa moeda, e não 
em outra. 

Assim, como meio de pagamento 
o bonus é cousa ·diferente da moeda, 
a que nem inconstitucionalmente foi 
equiparada pelo Estacio. 

Mas sucede que a moeda não tem 
llJPeDaS a . funçãO juridica que exer
ce como meio de pagamento. E:ssa 
função é importante, porque as obri
gações cujo objeto consiste em pres
tação de dinheiro são das mais co
muns. A moeda tem, entretanto, ou
tra . ., funçõec ,... r -, oj ... , or 
meio dos quais inJflui na economia c 
nas finanças nacionais. o papel moe
da sofre a ~oncorrência dos demais 
instrumentos de -::rédito, que, então, 
dêle não se distinguem. 

Do ponto dr vista da inflaçã.o dês
ses instrumentos, os efei·tos econo .. 
micos e . financeiros do papel moeda 
e dos titulas ao portador · estaduais 
podem, confundir-se. 
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·Ora, o artigo 5.0 , VIII, da Consti
rtubção, não diz que a m.oeda é con
siderada nêle apenas pelo aspecto 
juriclico. Dando à União o monopó
lios dos bancos de emissão, o legis
lador constituinte cometeu-lhe, · por 
isso mesmo, o poder de regular o va
lor da nossa moeda d.e papel, o que 
não seria possível se a União care
cesse de competência para controlar 
a emissão dos títulos que com a moe
da concorram corno meio de troca. 
. A . Constituição vigenlte acrescentou 
aos poderes da União o de legislar 
sôbre normais gerais de direito fi-
nanceiro. ' 

Destarte, nã.o falta competência à 
União para regular a maté:ria. Mas 
se torna essencial a le!, isto é, não 
bastam os disjpositiVIos constitucio-
nais. . 

T~ temos a L•Ci n.O 561, de 1898, Ci
tada, que . dispondo sôbre os títulos 
ao portadcr estaduais e municJQJais, 
declara nulos. não ns títulos. mas 
os ates em que sejam e;m:pregados, 
como moeda, em troca de objews, va
l9res ou . serviços de quaiquer espé
cle. 

Assim, ess:as operações que, na 
:falta de . proibição, ser1am 11citas co
mo permutas ou dações em paga
mento, deixaram de o Ger. 

Mas passemos a examinar o bonus 
. nas relações entre os seus portadores 
e o Estado. 
· ~ "'~'~ro cmP.. ante os têrmos da Lei 

n.0 561, o Estado não pode dar em 
parmmento· o bon·us. 

Mas acontece que, por lei estadual, 
o Estado recebe os bonus para solu
ção de dívidas fiscais ou provenientes 
cie . t.r1butos bem côrilo para aquisição 
de auólices, e novos bonus, para cau
ções, fiancas e depósitos, exceto nas 
CaLxas Econõmicas e no Cafre dos 
ó!'f;;f'!';. 

Á.lgumas dessas opera.l'ões vêm sen
do feit.l'ls desde a emjssfio dos primei
rru~· +fL.,.,l("'c:!~ n.,•f-..-oc:! c:oA .f'"".,.aT'ao'l R.n+.n,.iza-

. da.~ sob o Gcwêrno Armando Sales. 
PÃ.o ileooftima.!l? 
O F.stado n ::~d 11 irn~n.e a .o nortador 

do b0111us: r.f'TliVé!IIl P.m a !'Citar éste 
caso o nortarlor o ,..n.,;ra: e trata-se 
de .títulos niio emitidos por terceiro 
mas uelo 'oró,rio Estado. 

Estas circu.nstân~las. recaídas; mo
di+'i~am a meu vêr, os têrmos da 
quf'.c;tíi.o. 

Uma coisa é dP. fqto r~"""OPr titulo 
de divida de outrem. romo meio de 
troca, e outra rere'bf'r Ht11lo de divida 

própria, para o pagar ou efetuar um 
encontro. 

O. titulo, nêsse caso, não é recebido 
<Como moeda mas éxatamente com() 
título de divida. · · 

Considero que, perante o nosso di-. 
reito . atual, nada há que seguir con
tra tais operações. , 

Algumas, como as fianças estão Ifo
ra de debate, e quanto aos mais, tra
ta-se ~de encontros nu compensações 
licitas. 

As partes podem regular, por con
venção as condições em que certas 
dívidas já. existentes ou futuras se 
!lOderão competnsar, e a compensação 
é ato em que não há falar em di .. 
nheiro preterido pelo título. Nela ob
'lerva Planiol, não há mesmo paga
mento: "iZ n'est pas necessaire que 
chacune delles Cdes personnes aqui se 
doive.nt mutueZZement) paic a Z'adtre 
se qu' eZZe doit". · 

TUdo se passa como se hoUIVera du
plo pagamento. A ver!iade, porém, é 
que os dois devedores são liberados 
até a concorrência da divida menor. 
sem execução ejetiva de nenhuma 
"Ainsi diz amda, o aUJtor citado, cha
cun d'eux posséde em même temps: 
1.0 , une tacilité pour se Ziberer erí 
renonçant a sa creance; 2.0 une ga
rantie pour sa cr'eance, en retusant; 

· de payer se quiZ doit" . 
Não é passivei pois, diZer que o ti

tulo figura · na extinção da dívida 
como moeda. 

Para que .se pudessem condenar tais 
operações, fôra mis.ter provar: a) -
que as dividas ativas dos Estados não 
podem ser objeto de compensação 

. convencional; b) - que há mterêsses 
nã.o apenas em que a moeda na.clonall. 
não ·seja afastada ou substituída por 
outra, mas .também em que entre no 
pagamento das dividas de dinheiro 
c-bstando à compensação. 

Ora, nada disto se poae prO'\'ar. 
é que, sem a von~ade dos Estados. as 
suas dividas fiscais não podein ser 

· cotnr;Jensadas. · · · · 
As dividas fiscais, diz o art. 1.017 

dn Código Civil, sejam da União dos 
Estados e dos Municípios, não · podem 
ser objeto de compensação, exceto nos 
ca..~os de encontro entre a administra
cão e o devedor. autorizado nas leis 
e reonlamentos da Fazenda. 

Come<nt.ando êsse dispositivo, aduz 
Bevilaqua: "A proibição refere-se ex
clusilvamente as dividas fiscais: os 
outros créditos são com-pensáveis". 

) ' 
t. 
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Quanto ao fato de se subtrair à 
moeda nacional, com .. a compensação, 
o ensejo de interferir na liberação 
dos dervedores se fõsse apresentado 
como argumento pro:val'ia · demais, rpor 
que tornaria inexplicável tõda e qual
quer compensação, condenando tam
bém os demais modos de elct;inção de 
dívida de dinheiro em que o dinheiro 
não entra, como a novação. 

Na falta de intervenção do dinhel
ro na compensação, é até apontado o 
grrunde bem por que ela, para citar
mos .palavras do citado autor :frmcês. 
"jous un rôle considerable dans Ze 
monde". 

E é o que todos sa.bemos. 
:Mas resta ainda um·a alínea a do 

n.o I, art. 7.0 : 

Consideremo-la. 
Segundo essa o Govêmo Federal 

· intervirá nos Estados .para manter a 
integridade nacional. 

Mas que há em São Paulo, por que 
a nossa integridade se a.che amea
çada? 

Tentativa de sepatismo, não. Nem 
a. mensagem faz qualquer a;firmação 
em sentido contrário. 

Prevê também o n.0 I, a hipótese 
de guerra externa? Mas porque es
tará constituindo _perigo de guerra o 
caso paulista? 
Ce~amente não há de ser porque 

se considere o Estado mal adminis
trado ou •porque deva no eJ.-terior. 

Não será pouco, rpor ter deixado 
de pagar o título da Sorocabana até 
porque o resgatou pouco depois de 
rvenciclo, quando, aliáS, já a União 
o tinha pago. 

·Persistisse a mora, admitíssemos, 
sem fundamento, embora, no nosso 
passado, que, por causa dela, poa~.: 
riamos ser co,brados. manu militari. 
nem por isso se explicaria que pen-
sássemos na intervenção. · 

Porque nesse caso, teríamos de in
terpretar o n.0 I à luz da dis:posição 
do n.0 VI, is.to é, não seria possível 
imrocar o n. 0 I senão depois que, na 
realidade, se cara.cterizasse alguma 
ameaça. 

Noutros 1lêrmos o :fundamento da 
mterrvenção só poderia estar na ame
aça real e IPOSitirva: nunca na sua cau
sa. 

Na sua causa, . não, por isso mesmo 
que a Constituição, pelo n.0 VI, não 
permite a intervenção por demora no 
pag.amento de dívida externa, senão 
dois· anos após o vencimento, assim 

como só a admite pela . desorg8111iza.
ção das finanças · do Estado, qllaiilido 
ela se manifesta por essa demora. 

Um testemunho no sentido estrito 
em que deve ser entendido o art. 7.0 , 

têmo-lo no comentário de Pontes de 
Miranda ao art. 33 da Constituição. 

Por êste artigo, os Estados não !PO
derão contrair empréstimo extemo sem 
prévia autorização do Senado Fe
deral. 

Seguir-se-á, .porém, daí que a trans..: 
gressão dessa regTa pode ter -como 
conseqüência a intervenção? 

De modo nenhum. 
Diz com efeito, o autor citado: "0 

lançamento de empréstimo sem a au
torização necessária não é pressupos
to suiiciente para a intervenção :fe
deral". 

A negativa está, como a reproduzi
mos, em itálico, tendo . o douto cons ... 
tituciQillalista, acentuando-o por êsse 
modo pro'.lm-ado cham.:;u- a atenção do 
leito para a correção que fazia. 

E que, no seu comentário à cons..: 
tituição de 1934, artigo couespon
dente ao art. 33 da Constituição vi

. gente, não viera o não, resultado de 
um êrro de cópia ou ttpográ.fico. 

Mas .tivesse a omissão por causa 
um equivoco, nobremente · corrigido, 
mais forte se tornaria o argumento 
de 'autoridade. 

A sanção da falta de autorização 
do Senado será a nulidade da ope
ração, com a qual tudo será reposto 
na situação anterior. 

Aliás, o art. 33 da Constituição re
fere-se não à operações de crédito, 
gênero . de que o ~mpréstimo é ape
nas uma das espéc1es, mas a empres
timos, o qur.· exclui as demais opera
ções de· crédito, como a ~ompra e. ven
da à prazo. 

Não passarei adiante, sem assina
lar que sou inSuspeito ;para me pro"' 
nunciar dêste mOGlo à respeito da in
tervenção nos Estados; pois, membro 
cia subcomissão, que elaborO'll o an-

. te-projeto relativo a esta matéria; fui 
nela: vencido. Divergi · dos meus dois 
companheiros, ilustres deputados, um 
por São Paulo e o outro pela Pa
raíba: oue eram. intervencicnist.as. E 
foi o substitutivo que apresentei não 
o ante-projeto, que, quanto à inter
venção federal serviu de base à grande 
Comissão. :ll:le mantinha os . casos de 
intervenção das ·C011stituições ante
riore:s. 
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·E' de certo impressiona~nte o acõr-. 
do com que clamam, em São ·paJUlo, 
pela ilitel'!Venção, partidos. tão dife
rentes de tão distintos interêsses, ti
dos ctosos da autonomia do Estado. 
Haverá. ali. muita coisa de anormal, 
e o rel·atório do Sr. Ministro da Fa
renda o mostra. 

Mas a verdade é que a intervenção 
aliás, tão grave, não tem no caso, ne
nh"m cabimenrto. 

Se há, em São Paulo um mal que 
preciSe ser debelado, e que não caiba 
na "cbmpetêricia legislativa do Con
gresso Federal, o remédio deve ser 
procurado dentro mesmo ·do Estado, 
na sua assembléia legislativa. 

Do que ai fica, entretanto, não se 
conclua que cornsidero descabida a· 
mensagem com que o eminente Se
nhor Presidente da República trans
mite ao Congrésso, por intermédio do 
Senado, a comooicação dos fatos de · 
que o cientificou o probo Sr. Minis
tro da Fazenda. Uma das vanta,gens 
da democracia e, em particular, de 
parlamento, está na fiscalização . e na 
pu:blicidade dos negócios do Estado. 

Sua Excelência fêz o que julgou do 
seu dever e do interêsse nacional .e 
fê-lo escrupulosamente. 

Não pediu nem sugeriu a iilterven
ção. 

Por sua vez, o Sr. Min.is·tro da Fa
zenda lim1tou-se ao· desempenho de 
um encargo, e, com tal discreção se 
houve que após a nota de reservado 
no seu relatório, significando, certa
mente com isso que o Sr. Presiden
te da República é que era o juiz da 
conveniência ou inconveniência de di
vUlgar as suas informações. 

S. S., em 2 de setembro de 1948. 
- . Clodomir Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pala-· 
vra o Sr Senador Aloysio de Carvalho 
primeiro· orador inscrito. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
- Sr. Presiden.te, os circulas inte
lectuais e o magistério superior de . 
São Paulo, como de todo o pais,. 
comemorarão, âepois de amanhã, o 
centenário do nascimento- de Brasillo 
MSiChado. 

Vamos ~reompanhar a vida desse 
nobre patriota, valendo-nos · do in·te
ressanrte livro. que lhe dedicou a pie
dade ifilial de ALcâ.ntara Machado. 

O nome de Brasillo Machado, re
corda, a~ntes de tudo, a grande gera- · 
ção acadêmica de . que sairam, para 

· o serviço do Brasil, dois presidentes 

da República, Afonso Pena e Rodri
gues Alves: um goveman.te de Esta.
do, Bias Fortes; um diplomata e 
~ritor, como Joaquim Nabuco; o 
maior dos nossos oradores, ·Ruy Bar
bosa; o maior dos nossos poetas, Cas-
tro Alves. . 
- Essa geração acadêmica, em 1868, 
constituía o mais brilhante núcleo in
tel~al da Faculdade, já. gloriosa, 
de Direito de São Paulo. Quando 
Brasillo Machado ingressou, em 68, 
naquela Escola, os destinos do Brasil
estaJVam: comprometidos na vitória da 
guerra com o Paraguai e a questão 
abolicionista, nos . seus primórdios co- · 
meçava a iri.teressar, a agitar o pen
samento nacional. Era mestre de di
reito . ein São Pa.ulo, nessa ocasião -
mestre inegualado, pelos seus valares 
na cátedra, pela sua atuação . de ho-: 
mem públiro pelo seu espírito li
beral - José Bonifácio, o moço, e 
Brasillo Machado é a.traído para a 
órbita de influênci.á desse grande es
pírito, a quem os estudantes _pres
tavam uma admiração que, como se 
ciic;Se, timbr!Wa por verdadeira ido~a
tria, não só em relação ao mestre, 
como ao politico. 

Brasília Machado veio a ser, incoo-· 
testá.vel, o maior dos oradores· foren
ses de São Paulo, no seu. tempo. Sua 
atuação nos· TribUIIlais Paulistas e 
no Tribunal de Juri assin,aJou algu-_ 
mas · 'das maiores vitórias que a pa
lavra J)Ode alcançar- postulando _direi
to, perante ·a justiça, togada ou. de 
fato. , 

Mias não foi somente como orador 
que Brasillo Iy.rachad.o regist;o?- a sua 
passagem pelo cenário brasile1ro .• L<?
go denois de formado, sua tendenc1a 
foi pàra a promotoria pública, que 
passou a exe:roer em PirBICicaba, en
tão cidade de Constituição, Aí co
nheceu ·Prudente de Morais, e haJVia 
de com êle fazer uma amizade con
solidada em tal confiança, que, tem
pos ãepois, quando Prudente se can
didatava a Deputado p~lo novo_ par
tido Republicano, era a Brasillo, já. 
então residente em outra parte, que 
se dirigia, na primeira duas suas car
tas, -de pedido de votos.· 

Mas, a política não foi dadivosa com 
Brasilio Machado. Tentando, mais 
de uma vez, a representação popular, 
não teve realizados os seus objetilvos. 

· Em 1884, o Gabinete Dantas no
meia-o· presidente da ProiVincia do 
Par amá. Durante um ano, a.penas, de 
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exercício dessa alta magistratura po
lítica Brasílio revelou as suas · qua
lidades de administrador e, sobre1ludo, 
o espírito liberal, empenhado na cau
sa da emancipaçãO dos escravos. 

A Província do Para.ná deve-lhe 
no particular, serviçOs memoráiveis · 
foi na sua gestão que a e.scravidã~ 
.sofreu o mais acesso e constante dos 
combates, ao ponto de se poder dizer, 
<:0m · tôda· propriedade que a escravi-

. dão, nessa época, fi·cou quase extinta 
em Curitiba, Paranaguá e .Allltonina. 

Mas não foi somente . a causa da 
emancipação a preocupação de Brasí
lia Machado na presidência do Pa
raná; a 'instrução popular merecem 
também, os. seus cuidados, atrarvés da 
criação e discriminação de escolas, as
sinalando-se a instalação da Escola-

·Normal. 
Na República, Brasília viria desin

teressar-se da carreira política e pro-
. curar o m-agistério superior, • atrarvés 
do lugar de su.bstitu:to · de Filosofia 
do Direito da Faculdade de São Pau- · 
lo, e, depois, de cátedra de Direilto 
Comercial. Passa a ser, então, o juris
_ta, o jurisconsulto, notabilizado pelos 
seus P~-receres e opiniões, como pe
los ·-ensmamentos de Direito Mercan-

. til aos seus altmos, grangeando-lhes 
· a !!'dmiração, o aprêço, o ,carinho, 
· maiS de uma. vez atestado em provas 
de simpatia. Professor e advogado, 
sua atirvidade iforense culmina na 
Tribunal do Juri. Ficou celebrada, em · 
São Paulo, a defesa, que realizou, em 
cidade do in'!;erior, e de tais !arvores li
terários, e tão eficiente para a absol
vição do ·acusado, que· um dos jornais 
locais,· noticiando a sessão, houve 
por bem comentá-la nestes têrinos: 

Vale a pena··cometer-se· um crime 
para ter como advogado · de defesa· 
Brasília Machado . .. 

Brasilio foi, realmente, Sr. Presi
dente, uma das figuras intelectuais 
mais justamente festejada da sua 
geração .e da sua épooa. Aliás, na sua 
família, · a tradição do brilho intec
tual;, que devemo.s, neste niomen.to, 
de tôda a justiça, relembrar. O pai 
- José Joaquim Machado de OUveira 
- poeta e escritor soldado e homem 
politico, pl'esidiu durante o Império. 

· cinco provínci-as, entre· as quais as de 
Alagoas, Pará e Santa Ca.tarina, an
dando de Sul a Norte em serviços 
ao Brasil, até que se fixou, dilfinitlva
men•:e, em· São Paulo. 

Ai teve o seu bêrço Brasilio Macha.
do, que seria o pai de Alcã.n:tara Ma
chado, o primoroso escritor da "Vida 
de um Bande_ira.nte". Tempos depois 
uma esperança, que chegou a ser 
mais do que es'Peram,ça, porque foi 
uma das mais cintilantes realidades 
que a literatura brasileira dos nossos 
dias possuiu, e cuja vida, que seria 
por certo das mais fecundas em ati
vidades literárias, a morte · cruelmen
te cortou, antes dos quarenta anos -
aquele escritor, notável para a sua 
idade, estilista singular que foi Antô
nio de Alcântara Machado. 

Encerro esta breve homenagem 
que, no Senado brasileiro, presto à 
memória de Brasília· Machado, reco.r
dando o ins'Pirado discurso com que 
imstalou, como orador oncial, o I:os
tituto da Ordem dos Advogados· de 
São Paulo. ,. 

Em 3 de, novembro de 1891,' ·o pais 
fôra violentamente sacudido pelo 
golpe de Estado, que determinava a 
dissoliução do Congresso. No dia 8 
os advogados da classe, que iria vi
ver tão · brilha.ntes dia~ e cumprir 
até· hoje, tão eficientes der\reres de 
assistência aos oprimidos e de defesa 
das liberdades públicas. Brasília Ma
chado fala então, sustentando os va
lores e os direitos da palavra, usan
do · de expressões que bem simbolisa'
cvam, no mesmo, a sômoria apreen
são d'alma em relação ao futuro das 
instituições políticas brasileiras, e 
lembrando que a :palaJVra, embora 
oprimida, não se extingue, e que em 
tôda a boca que emudece há· sempre 
uma palavra que se arma. 

E findarva o l!lOtável discurso, com 
as seguintes palavras: 

"Assim, não é audacioso pro
clamar que a adiVogacla honesta 
prolonga e alimenta a eficácia da 
lei; e que a ma;gistratura moral 
que ela representa não está mui
to a quem da grandesa da magis
tratura civil. 

Se é ess!!,. a. inflruição que a nossa 
classe exerce sôbre tempos nor
mais, em que a vida do direito 
individual corres-ponde à serenida
de das instituições firmadas co
mo embaraçar que hoje, na orga
II'lização da pátria, o advogado, o 
juriScolllsuLto, o magistrado, so
breleveril aos demais na energia. 
da pa.laivra, para reclamar os prin
cípios do direito e da caridade? 
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Para o camponês de Arpium, 
costumaJVa o ruido das armas 
abafar os clamores da lei. Para 
mós, se é mister que a espa.da 
tulgure, tomêmo-la para suspen• 
der, não o espólio dos vencidõs, 
mas as duas conchas serenas da 
Justiça". 

E' a êsse grande jurista brasileiro 
que :Pi::esto, nêste momento, Sr. Presi
dente, ao se wproximar a comemo
ração do 1.° Centenário do seu nas
cimento, as homenagens de aprêço <I!Ue 
lhe são devidas. (Muito bem. muito 
bem. Palmas prolangadas) . 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a hora do expediente. 

Tem a palawra o Senador Andrade 
Ramos, segundo orador irnscrito. · 

O SR. .MIDRADE RAMOS - Sr. 
Presidente, nesta hóra de um após
guerra que ainda atormenta tôdas as 

· · nações, pedindo maiores sacri!fícios 
aos IJ:»VOS e provocando a inteligen
cia e o devotamento dos homens de 
Estado, cada uma delas ·tem seus· pro
blemas principais e o Brasil também 
os tem. · 

Alcredito que para nós, a direção do 
nosso comércio internacional e a . de
fesa e o refazimento das mossas re
servas-ouro são, justamente. pontos 
qllle teremos ·de estudar constantemen
te de estar vigilantes para 'POder bUs
cando as melhores soluções. chegar a 
obter aquela posição que nos possa 
trazer . dias mais prósperos . 

Assim, pois, será esta a matéria cen
tral dêste pequeno discurso: comércio 
internacional, defesa e refazimento 
das nossas reservas. O que quer di
zer que teremos necessidade do Minis
tério da Fazenda .sempre presente 
assistialido sempre, procurando a cola
boração a mais perfeita entre os ho
mens do Poder LegislaJtirvo e do Exe-
cutivo. · 

Sr. Presidente, venho pois, a esta 
tribooa, nesta geral ânsia de preocu
pações justificáveis de problemas rvas
tos, para. ,pronunciar alguris comen
tários sôbre as composições das nos
sas balanças mercantil, de pagamen
tos e de contas e suas relações orça
mentárias, que desde o primeiro se-

. mestre de · 1947 me preoClllpam, tal a 
época que atravessamos de a;bsorven
tes monopólios finmceiros mundiais, 
girando agora. para r o Brasil em tômo 
do Fundo Monetário Internacional, 
1110 que COOlcel'!Ile aos câmbios; e do 

Ba.nco Internacional de Reconstrução 
no que diz respeito aos empréstimos 
externos. 

Daí a razão do nosso projeto de 
emergência de 18 de abril de 1947, mo
dificando as operações cambiais e 
dando outras providências, inclusive 
o gorvêrno da moeda ao Poder Exe
cutivo na pessoa do Ministro da Fa- · 
.oonda como cabeça, e do Banco do 
Brasil como braço. -

I<nfelizmente, êste_ projeto caminhou 
lento. Questões constitucionais e ou
tras de interesse interno e :interna
ci:on!al · o faram esfacelando e quando 
cá voltar, com o parecer das- Comis·
sões, haveremos de mostrar ao Senado 
as justas e foodadas esperanças que 
nêle deposita/Vamos e os meios que 
recomendavamos, sempre úteis e ne
cessários. 

Sr. Presidente, hoje o nosso obje
tirvo :principal . é mostrar e esclarecer 
as conseqüências dos ma'US algaris
mos da balança mercantil e de :pa-' . 
gamento de 1947 e 1948 e suas cone
-x:ões e influências em nossos orçamen
tos de 1948 e, futuramente no · de 
1949, ·e mais que tudo sua preponde
rância esse problema fundamecrlltal 
que é o poder. aquisitivo interno e 
inlterna!Cional ·do cruzeiro, que na so-: 
lução das nossas dificuldades tanto 
e~quecemos. , 

Abrimos, entrenta.nto; um pequeno 
parênteses para dizer ao Senado, em 
têrmos finais, alguma coisa sôbre o 
projeto de limitação de proven,tos e 
outras providências econômicas, aqrui 
apresentado em 30 de jP.neiro de 1948 
e justificaJClo em três amp1os discur
sos. 

Abro êste necessârio parêntese, nes
ta oportunidade. Rea~irmamos que 
nosso projeto· interessaJVa prOtfuiJ.lda
mente a restauração e ·ordenação da 
economia e finanças públicas e :parti-' 
culares e wpresentamos _com· sacrifí
cio pessoal a responsabilidade pró
pria',. com antecedência n.ecessária 
ao preparo do orçamento da receita 
e desnesa de 1948 que nos têrmos da 
Constituição deveria ser enviado ao 
.Congresso 60 dais a-pós a sua rubertura, 
isto é, 15 de maio de 1948, o que re
almente foi feito poucos dias depois. 

Era um projeto de emergência que 
precisava ser apreciado no conjunto 
dos seus efeitos, na composição de 
seus artigos, pois, se limitava pro
ventos no senttdo universal, nPrrnitia 
o reajustamento até Cr$ 1.000 men-
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sais, dos vencimentos e salários abai- gerou em nosso espírito a ooiil!Vicção 
·xo dest.a importância, e os há aos de que precisavamos uma parada ge
milhões em todo o Brasil que sofre ral ~nas despesas públicas e particula
e labuta na pecuária, na lavoura, na res, intemas e e51Pecialmente interna
indústria no comércio e nos trMlS- ci<mais, aliás, intimamente ligadas .. 
portes. Ao findar o ano de 1947, fechamos 
~· que tanto estamos obsedados pe- nossa balança mercantil com um de

los· grandes números da i.J:liflação no ficit de um bilhão, oitocentos e seten
Distrito Federal e nas grandes caJpi- ta e dois milhões e duzentos e oiten- · 
tais como São Paulo, Recife e Pôrto ta e cinco cruzeiros. Tal valor 

-Alegre, mas o Brasil é muito mais que negativo iria influir preP<Jnderante
isso. · mente na nossa balança de pagamen-

Por outro lado, o .projeto determi- tos, a qual tem ainda de suportwr as 
nava uma redução gera,l de juros ban- remessas da àívida eJCterna e despe-

. cáries, com base em um redesconto de sas governamentais de cêrca de seis
jUl'O máximo de 4,5% ao ano. E re- centos e noventa milhões de cruzei
duzia e fixaJVa dividendos, ~ucros, bô- ros. ·Juros e dividendos de caroitais 
nus, ·etc. em tôdas as atividades da estrangeiros necessitam cêrca de· aLto
economia naci001al e traçatVa ao ao- · centos e dezessete milhões de cruzei
vêrno Federrul, no imperativo de seu ros e, enfim, esta justificável re
art. 4.o uma _sadia- política cambial messa e 1947, pela sua altura, de 
que seria básica nesta ·estabilização de tim bilhão· duzentos e doze milhões de 
·três anos, para um melhor poder cruzeiros p~a viagens, turismo ma
. aquisitivo do cruzeiro, para redução nute-nção e auxílios no exterior! 
de despesa equilíbrio orçamentário,""' Tudo isso e mais alguns 'fatores ·no 
amortização da_ divida interna sempre ativo e no passivo deram o resulta• 
crescente cujos títulos a;p.arecem tão do final de 'um deficit na balança ln
desvalorizados neste instante. Em ternacional de pagamentos, de três 
dezembro de 1945 os títulos públicos bilhões e noventa e nove milhões de 
regulaJVam 9.4,6; em· 1946, 95,9, em cruzeiros para 1947! Havia que fe-
1947, 86,7; em maio ·de 48, 78,3; em char a balança de contas em equilí
jun.ho 78,3; em junho, 48,77. · ~es ti- brio e, por isso, tivemos um decrés
tuJ.os tão desva,lorizados privam a Na- cimo nas divisàs no exterior corres
ção que cresce se enrosca e nos es- pendente a quatrocentos e oitenta e 
ção d~te recurso ao crédito para suas oito milhões de cruzeiros. 
obras reprodutoras, cujas despesas só Obrigou ainda o gorvêrno ·a caução 
assim podem ser distri:buÍdas rp-or vá- de cêrca. de 72 toneladas de omo -
rias gerações. Mas a política presen- a que aludiremos com maiores deta
-te do Go'Vêrno e do Congresso, num lhes - a qual pro-porcionou· um em
sentido oposto de crescimento, ·de or-. préstimo de oitenta milhões de dóla
çamentos públicos e particulares, aJU- res, obtido no ·Federal Reserve Bank 
m-entando assim a espiral da infla- de Nova , York, correspondente à um 
ção que cresce, se enrosca, es- bilhão quatrocentos e oitenta milhões 
tra,ngula, torna o nos'so projeto de 3{) de cruzeiros. 
de janeiro de 1948 sem clima e sem O restante necessário para o equi
ar para a. sua vida, . e por isso dez librio procurado da balalllça de contas, 
dias depofs do nosso discurso de 9 de de um bilhão e duzentos milhões de 
a;gôsto em que ainda depositavamos cruzeiros, corresponderaim a cobran
algumas esperanças na sua execução e ças no exterior, em carteira dos ban
aproveitamelllto, élnbora com as emen- cos. 
das que aqui esboçamos tivemos · de Pelo exposto vê-se que não era.m 
reconhecer as dificuldaJdes e emren- vãs as nossas preocupações em janei
tar e provocarmos e ccmcordamos com ro dêste ano quando apresentamos ·a 
sua volta à Comissão de Finanças, diretiva da estabilização das despe
onde possllvelmente, verificado flUe sas públicas e particulares e assim a 
seus ob.ietivos não podem ser mais feitura de orçamentos para 1949 em 
atingidos, estará posto de lado, como têrmos 'Próximos de 1948. 
nós mesmos o fazemos, fechando êste Sr." Presidente, ao desempenhar 
par~nteses. meu mandato no senado, imerecida-

Sr. Presidente, voltemos, pois a mente recebido ..• 
considerar a nossa balança intern-a- o. Sr. Augusto Meira - Não apoia
cional de pagamentos de 1947, que do. · · ~ 
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O· SR. ANDRADE RAMOS - ••• 
tenho procurado, desde o primeiro 
discurso prOillun.ciado diesta tribu.na, 
em 19 de março de 1947, defender 
uma doutrina e seus preceitos. 

Os oprojetos que tenho apresentado 
seguem um programa de execução e 
realidades desta doutrina e dêste pre
ceitos. A doutrina é a necessidade 
imperiosa da melhoria do poder aqui
sitivo interno e internacional da nos
sa· moeda, que, desde o último ano 
do quatriênio Ar.thur Bernardes, qu.an
do tinha começado sua cura, foi aos 
poucos sendo .perturbada. 

O Sr. Ivo d' Aquino - Dá V. Exce
lência licença para um aparte? 

O SR. AND!R.ADE RAMOS - Com 
todo o prazer. · 

O Sr. Ivo d' Aquino - Nota-se, atu
almente. com a nossa moeda, fenôme
no curioso; tem ela màior poder aqui
sitivo no estrangeiro que dentro do 
Brasil. Se coll!Vertermos vinte cruzei
ros num dolar .- utilizan.do, portan
to câmbio· desfa;voráJvel - · comprare
mos, nos Estados Unidos, · maior nú
mero de utilidades que em nosso pais. 
Se se observa êste fato com a moeda 
americana, forte, que dizer com as 
moedas mais frrucas que a nossa? Pen
so que o problema brasileira e, antes 
de tudo, o do aumento da produÇão. 
. Sem ela, será impossível baixar de 
qualquer forma, o custo da vida. 

O SR. ANDRADE RAMOS - Agra
deço a V. Ex." o aparte, muito perti
nente à matéria que estamos tratan
do. 

O aumento de produção é um dos 
componentes que· .devemos utilizar no 
refazimento da nossa economia. Em
bora seja fundamental, todavia, não 
é o único. Terá de ser acompanhado 
de organização do crédito, da anima-

. ção ·dos. tramportes e da proteção do 
poder aquisitivo interno e internacio
nal com que a produção é !Paga. 

O ce.:,o a que V. Ex." aludiu, de 
um poder aquisitivo menor no nosso 
país comparado com o do exterior, é . 
fenômeno particular da iniflação. 

Estamos inflados em quantidade de 
moeda, supelior àquela que seria ne

. necessária para nossas transaçães. Ela 
sofre, então, de mal gral!le que é a 
pequena velocidade de circulação. 

Nos Estados Unidos que V. Ex." ci
tou, e muito bem 'Vê-se que o último 
discurso do Presidente 'I':n.lin.an é um 
clamor contra esta i:n.:flação que ~em-

pre se traduz pela alta. dos ipl"CÇOS. 
Lá, 'num coeficiente 100 em relação 
a 1939, encontramos, atua:1men.te, o de 
170. Nós estamos entretanto num coe
:f'iciente de inilação, cuja úlrtima mé
dia paa·a as utilidades, pode se a!ir
mar ser de 360 em relação a 100, .em 
1939,. . 

O Sr. Ivo d' Aquino - Um dos meios 
de deter a inflação é justamente o
aumento da produção. 

O SR. .AN"riRADE RAMOS - V. 
Ex.a diz bem é um dos meios. 

O Sr. Ivo d' Aquino - Sem isso 
qualquer esquema que se fizer e tõ
das as leis ordenativas serão inexequí
veis, ,por não poderem abraçar os fe
nômenos económicos que pretendem 
regular. · 

O SR. ANDRADE RAMOS - De
sejo ainda responder a . V. Ex." em 
relação ao anm::nento de produção. Há 
nesta hora, diversas fôrças contrárias 
a ês.Se · aumento. · 

As intervenções do GO'Vêrno no L"l
terior, são recebidas com desccia1:fian
ça e incerteza em relação aos preços e 
aos trrunsp.ortes. Assim, poiS, temos. 
i!l•a realidade, baixa de produção con
forme se :pode verificar pelas estatís
ti-cas do Ministério da Agricultura pa
ra ·artigos como cereais. Atualmente, 
para o algodão, por exemplo, a baixa 
é ex,traordinária . 

Na época em que nosso poder aqui
sitivo podia e devia ter haurido as 
melhores fôrcas de restauração e 'Vida, 
de'1939 a 194'5, os intevêsses particula
res, aos in·terêsses e injunções ex,ternas, 
o mantiveram, por. e.rrôneas e suces
sivas emissões, numa estabilizaÇão de
gradruda e um câmbio que, sem têrmos 
de libra-ouro era pouco maior que 
um pense, e, em têrmos da libra-papel 
pouco mais de tr-k e meio :pence, e é 
o que temos hoje correspondente Cr$ 
18,50 por dolar. . 

.Reflita-Se sôbre tais algarismos de
finidores da nossa autofagia e lembre
mos que, no fim do quBitriêmo Bemar
des, uma política clássica e prática ti
nha procurado o saneamento da moe
da e tinha va:loriza:do o mil réis, hoje 
~ruzeiro ,até o câmbio de cêrca de C'li
to pence da libra ouro por mil réis. 

Sr. Presidente, naquele 'primeiro 
discurso à que me referi, de 19 de mar
ço de 1947,· sôbre o tema "redução de 
d~esas", ifiz referência ao fato no
tável de uma entrevista concedida . ao -
.vespertino "0 Globo", o qua;l, tomrun
do declarações do Jlu..c::.tre Chefe do 

------~--------------------------------------------------------
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Grande Estado Maior, General Cesar 
Obino, depois de referir ao reporter 
diversas medidas admlnistratltva, CO(ll· 

cuia com o segnllaJite períOdo que trams
crevi, então, em meu aludido discur
so: 

"Estas medidas, porém, baseiam
se na orientação que o Govêrno 
vem seguindo no sentido de redu
zir ao mínimo posswel as despesas 
de todos os Ministérios". 

Abrimos, assim, nossa pequena obra 
parlamentar com um discurso oportu
no sôbre redução de despesas, por
que na execução da doutrilna. e dos 
preceitos . da valorização e da · defesa 
da ·moeda, o equilíbrio orçamentário 
é fõrça principal e preponderante na 
produção, do crédito e das transa
ções. 

O Sr. Flávio Guimarães - Con
testo a afirmação de V. Ex.3 de que 
sua obra parlamentar tem sido pe
quena. V. Ex.a presta inestimá'Vel 
serviço à Nação . brasileira pelos bri
lhantes discw·sos proferidos com tan
to. patriotismo. As divergências aci
dentais que temos tido com o mestre 
são apenas aspectos do modo ,por que 
os fenómenos nos impressionam. Rei
teramos: os discursos de V. Ex.a sã.o 
de grande colaboração ao Brasil. 

O SR. ANDRADE RAMOS - Agra
deço aos bondosas referências de Vos
sa Excelência,· fruto, naturalmeillte, da 
amizade que me dispensa. 
· Dentro dá. mesma doutrina e pre
ceitos, quisemos, em 18 de abril de 
1947, dar ao P<lder Executlrvo a mo
dificação das operações ·cambiais, o 
govêrno da moeda e a reduçiú> de one
rosos compromissos internacionais no 
Fundo Monetário e no Banco de Re
construção tomados em julho de 1944, 

E-xercício 

1945 • 

1946 

1947 

1948 

. I 
............ j 

l. 
••••••• ; •••• J 

I 
............ j 

I 

Receita 

Cr$ 

8.852.056 

11.569.576 

13.853.4ô6 

14.597.320 

sob a. pressão da guerra. e sàbia.m.ea:llte 
adiados. Mas, agora, à ambição alar:. 
mente de monopólios financeiros mwn
diais chama-nos ao Clllmprimento des
ses compromissos com um endôsso de 
empréstimo a entidade estrangeira, 
explorando serviços públicos no Brasil. 

Sr. Presidente, examinemos, poi.s 
com espírito de síntese, a evolução, 
neste último biênio, de alguns elemen
tos fundamentais da nossa vida eco
:nõmica e financeira. Entretanto, con
vém desde agora registrar que, a.liéiil . 
dos compromissos da dflvida externa 
a que já nos referimos, da dí'Vida flu
tuante das autarquias, temos uma di
vida interna consolidada em títulos 
de juros de 5, 6 e 7%, que cresceu 

. durante o ano de 1947 Cr$ ....•••. 
9.965.458.000,00 por novas emissões 
para CT$ 10.133.842.190,00, coniforme 
menciona a Mensagem do Exm.0 Se
nhor Presidente da República, que 
também inlforma, à págs. 160·, que as 
letras do Tesouro, oujo saldo em cir
culação era em 31 de dezembro de 
1946, de Cr$ 792.464. 779,SO, elevou 
se, em 3'1 .de dezembro de 1947, para
Cr$ 1. 041.709. 500,0(}. São evidentes e 
!lagrantes -as dificÚldades com que se 

·vai !Pirocessar a feitura dos orçamen
tos ·de 1949, agrarvada a ccm.fusão com 

. os acréscimos das despesas de pes
soal, em visct..'L do aumento dos proven
tos da Magistratura, já :aprovados, e 
de todo o funcionalismo ci'Vil e m.ill
tar, e dos inatirvos e pensionistas, que 
a;gora . adquiriram éSSe direito, pois 
é humano que tôdas as classes tenham 
proporcionalmente seus proveilltos ma
joraclos. 

Sr. Presidente, recordemos, c.om ele
mentos reais das arrecadações e das 
despesas, como se com:PQrtam, na 
execução, os exercícios . financeiros do 
último triênio: 

Despes·a Deficit 

Cr$ Cr$ 

9.489.877 997.821 

14.202.544 2.632.968 

13.393.228 ? 

14.596.046 Em execução 

-. 
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Os algarismos de 1945 e 1946 não 
oferecem controvérsia. 

São . dejicits contabilizados. O mes
mo não podemos afirmar do saldo 
a. :parente de Cr$ 46{). 238.000,00 do 
exercício de 1947 pois os dados da 
despesa é preciso ter em aprêço, a 
dívida flutuante, a dívida por le
tras do Tesouro emitidas par.a pa
gamento de 20% das cambiais de ex
portação vencíveis com juro de 3% 
cada 4 meses e no valor não memor 
. de 500 milhões de cruzeir<ls. Mas 
l!J1ém disso no exercício de 1947 o Te
souro Nacional caucionou no exterior· 
do Federal :R4eserve Bamk dle N[ew 
York 71.817.478 gramas de ouro fino· 
obtendo um empréstimo ·de 80 mi
lhões de dólares, equivalente em cru
zeiros a um adiantamento de uin bi
lhão e 480 milhões cujo pagamentO 
nã.o foi feito até 3•1 de dezembro de 
1947. . 

Mais ainda, pelas informações que 
me acabam de chegar às mãos presta
das pelo ilustre Sr. Ministro da Fa
zenda, veja-se Diário do Congresso 
de 24 de agôsto _ corrente · ano, pá
gina 8.023,-o vencimento dêste ~rés
timo de 80 milhões de dólares com 
caução de ouro está marcado para o 
próximo dia 3 de setembro de 1948, 
o que certamente S. Ex.a não · :po
derá fazer, como aliás já preiVê, pelo 
que obteve uma prorrogação pelo pra
zo máximo de um ai!lO mediante amor
tizações determinadas. 

Essas i!lliformações são od'iciais. E 
mais ainda: se em 1947 a noss-a ba
lança de pagàmentos exigiu tal ope
ração, quando o deficit da baJ.a.nç~ 
mercantil naquele exercício atingiu 
o total de um bilhão e 872 milhões de 
cruzeiros, em doze meses, o que po-· 
demos esperar de melhor neste exer
cício ·de 1948, ·quando o deficit da 
nossa balança mercallltil em apenas 
cinco meses se apresenrta a;purado em 
2 bilhões e 411 milhões de cruzeiros. 

Está havendo uma reação no · mês 
de julho, mas, i!llifelizmente, mesmo 
que se mantenha a mesma para o 
resto do exercício fecharemos o ano 
ainda com deficit. 

O que desci.e agora podemos prog
nosticar serão maiores faltas para 
balança internacional de pagamealltos, 
se conUnuarmos a tolerar o abuso 
das despesas no exterior do Govêr.no 
e de viajantes como os de 1947. 

TUdo isso a se a.gravar com a 
baixa do preço, em moeda interna.-

cional êste fato vem e:!Qplicar, em 
1)arte, a observação muito pertinente 

-do nobre Senador Ivo d'Aqlllino -
no e"-"terior para as mercadorias de 
nossa _exportação. Nestes cicrlco meses 
de 1948 entregamos mais que no mes
mo período de 19.47, 329.337 toneladas 
e recebemos menos que no mesmo 
período Cr$ 522.456,00! 

Sr. Presidente, vou concluír, não 
quero agora mais enegrecer o quadro · 
das nossas dificuldades ... 

O Sr. A1tgusto Meira - V. Ex.a 
s~mpre esclarece e P,ustra. 

O SR. ANDRADE RAMOS - Bon
dade de V. Ex.a. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo 
soar os tímpanos) - Peço licença para 
observar ao nobre orador que ·está 
!finda a hora do expediente. 

O SR. IVO D'AQUINO ·(Pela or
dem) - Sr. Presidente, solicito a. 
V. Ex." consulte a Casa sôbrt- _ 
consente na prorrogação da horto do 
expediente por trinta minut<ls, a fim 
de que o Sr. Senador Andrade Ra
mos possa concluir a sua oração. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. 
que aprová,m o requerime:nto formu
lado pelo Sr. Senador Ivo d'Aqui.no, 
queiram permanecer sentados~ 

(P.ausa). 
Está aprovado. 
Ccmtin.ua com a palavra o Sr. Se

na.dor Andrade Ramos.-
0 SR. ANDRADE RAMOS - Agra

deço ao nobre Senador Ivo d'Aquino o 
requerimento que a.caba de fazer, soli
dtando prorrogação da hora do expe
diente, '.bem como agredeço. aos de
mais membros desta Casa o assenti
mento que deram. · 

O Sr. Flavio Guim.arães - E. Ex.a 
não tem estatística da importa.ção in
visível do ouro brasileiro? 

O SR. ANDRADE RAMOS - ç>s 
dados a que tenho me reporta.do sao 

· oficiais. · 
O Sr. Flávio Guimarães - B.e I iro· 

me ao ouro inrvisível, dos turistas que 
vêm ao Brasil. 

O SR. ANDRADE RAMOS - En
tradas inrvisíveis só por estimaçá<l, e 
prefiro não me aventurar. 

O Sr. Ivo d' Aquino - Jamais a 
balança do comércio representa índi
ce rigorosamente exato em relação 
à fortuna pública ·de um país no 
comércio inrternaJCionai. 1l:sse índice 
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que V. Ex.t~ acaba de citar, por exem
plo, não é computado. 

O Sr. Flávio Guimarães - Desde 
que essa e"o;portação representa ouro 
deve haver alguma es,tatística recente. 
Os +,uris•tas que 'Vêm ao nosso pais 
trazem ouro. E' preciso !pensar no 
q'le saí. 

O. Sr. Francisco Gallotti .- V. Ex. tJ. 
pode precisar onde entra êsse índi-· 
ce? Há ainda o mercado de pedl:as 
preciosas. 

O SR. ANDRADE RAMOS - Posso 
dizer á V. Ex."' que na apuração da 
balança de contas, as entradas dos 
turis,tas representam -cêrca de duzen
tos milhões de cruzeiros. 

O Sr. Flávio Guimarães - Esta é 
a parte visível: a invisí'Vel é aquela 
que os turistas gastam em nosso. país·. 

O SR. ANDRADE RAMOS - Não 
se pode registrar a parte do papel 
ou do ouro invisível, que sai, é mais 
um grawame. · 

O Sr. Flávio Guimarães - o ouro 
,que saí é invisível. 

O Sr. Ivo d' Aquino - Há uma parte 
que não é clandestina e não se re
gísttra na balança do comércio, como 
por exemplo, o pagamento de frete 
OIU de qualquer encomenda que o Go
vêrno faça. Não passando pela al
fândega, não paga direitos. Os naJVios 
de guerra não entram na balança 
do comércio. 

o Sr. Flávio Guimarães - o que 
o turista gasta no Brasil inteiro cha
ma-se importação invísí'Vel. 

O SR. ANDRADE RAMOS - Posso 
fornecer os dados do passivo, como 
fretes, seguros e direi·tos que 'Vão até 
cento e oitenta e no'V'e milhões•: Foram 
remetidos ~para o exterior. 

O Sr. Ivo d' Aqui1J.O - Refiro-me 
a fretes pagos a Companhias estran-. 
geiras. l'l:sses não entram na •balança 
do comércio, de vez que ela é -comrputa;
da pelos dados aduan-eiros que são os 
índices de exportação e importação, 
Por isso, antigamente a· balança ·do 
comércio inglês registrava uma im
portação muito maior do que a ex
portação. No entanto, a Inglaterra 
tinha reservas de ouro muito maiores 
do que realmente parecia pela balan
ça comercial, 111a qual não estawa 
computadas, por exemplo, os juros de 
capitais ingleses no exterior e os juros 
que renderiam os fretes que as Com-

panhias de narvegação cobravam em 
trânsito por todo o mundo. 

O SR. ANDRADE RAMOS- Quan
do se estuda a balança internacional 
,de pagamentos, como estou fazendo 
com os dados que tenho, le'VamOs· .em 
.co~ta fretes, seguros~ .comissões, no 
ativo e no passi"\'o. A balança inter
nacional de pagamentos, como· estou 
estudando, é fundada nos dados pro
'Visórios publicados pelas 'Co·njunturas 
Econômicas da Fundação Getulio Var
gas. 

Sr. Presidente, não quero mais -
dizi:a · - carregar o quaJdro das nossas 
dificuldades, mas acentu.-u- as devas
tações, as perdas de substância, pela 
nossa degradada moeda e que pen
sam alguns, mais ainda des'VaJ.orizar! 
O que infelizmente . virá, senão, se 
não nos contiver-mos na deS!pesa in
terna e externa, embora com partici
pação no Fundo Monetário In.ternacio- · 
nal, pois na rota de despesas públicas 
e prejuízos que estamos suporta111do, 
logo. que o ouro que ;pos1:;uimos tenha 
sido consumido no equ!Ubrio da: nossa 
balança de pagamentos nossa moeda 
flexionará. E a tarefa ingente e pe
nosa para o- Poder Législati'Vo vem 
aí, é oensar e trabalhar .para 1949 
na cond:ecção. dos orçamentos organi
zados e enviados pelo Poder Executi
vo, com a ;p-revisão de uma Receita, 
na altura de Cr$ 17. 45·1.15QI,OO, pSia 
satisfazer as novas necessidades, em 
vista dos aumentos dos 'Vencimentos, 
com uma despesa fixada em Cr$ .... 
17.440.130.000,0•0! Nós que pensa.vamos 
na casa dos 14, bilhões ou no má
'ximo 15 bilhões ! 

São realidades sombrias, e agora te
remos, se não superar, pelo menos mi· 
norar, pedindo sacrifícios, onde possi
vel, mais trabalho, mais ;produção mais 
transações e quiça mais impostos e 
não refugando os últimos· abencerra
gens desta cruzada, com medidas fis
caiS e impostos excessivos, que só con
corr:em para fomentar o desâ.nimo e a 
retirada. 

No exterior, necessitamos resguar
dar e salvar o nosso ouro; único va
lor que possuímos de socorro e de uti
lização imediata. E' que, se, oficial· 
mente, para os rpaíses ligados ao Fundo 
Monetário Internacional, vale 35 do
lares a onça troy, seja 31,143 gramas, 
no mercado li'Vre e no mercado negro 
já vale 42 dólares a 50 dólares por 
onça, e· pode a qualquer momento 
ter pelo govêmo dos Estadoso Unidos 
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seu novo valor :fixado em ~5 dó
lares a onça troy. A cauçao que 
temos autalmente, de cêrca de seten
ta e duas toneladas no Federal Re
serve Bank de NOIVa York, merece to
do esfôrço 'de resgate, a fim de não 
entregarmos, agora, enquanto o valor 
oficial e para -os associados d~ Fun-: 
do Monetário Inte1ma!Cio:nal runda e 
de 35 dólares por onça troy. 

A prorrogação de .prazo que obterve 
o govêrno (operação. feita em 19.47) , 
vence em· 3 de setembro de 1948, mas 
o Sr. Ministro da Fazenda, :fornecen
do agora, em. 23 ·de· .agôsto, inlforma
ções por nós pedidas pelo requerimen
to n.0 40', de março, diz que êste ·pra
zo que se 'Vence em 3 de setembro de 
1948, é prorrogável pelo prazo máximo 
de mais uma ano, mas mediante amor
tizações determina:das, o que i!lOS ad
_verte que, se não fizermos essas· amor
tizações já prorrogadas 'Várias vêzes, 
perderemos o ouro caucionado em fa
vor do Federal Reserve Bank, de Nqva 
York. E como nossa balai!lça mercan
til está deficitária, apenas. em 5 
meses, até maio, em_ Cr$ ........ :. 
2.411.000.000,00, há que estar muito 
atento nas despesas :no e"'"terior e en
vidar esforços para. corrigi-la, achan
do-se o GOIVêi:no neste direito. 

Mas que . fazer, .pergtl!Iltar-me-a o 
Senado, numa encruzilhada ee<mômi
ca, finooceira e monetária, rtão amea
çadora e rungustiante? .A:gravada com 
:novos compromissos do erário público 
e da economia particular, e que ago
ra não ,podemos afas·tar, de . aumento 
de saJlário e do custo da rvida. 

Antes de responder, terei que ob
sel'Var é que o Govêrno e os líderes 
não consideraram· as medidas que pro
.pus aqui desde · a'bril do ano de 1947, e 
que se algumas considerações . ifinan
ceiras estavam fora da iniciativa do 
Senado, outras nãO o estão, e tôdas 
obedeciam a determiiilada orientação 
e iriam produzindo a cura e o resta
belecimento do crédirto e da moeda, 
ifôrças fundamentais da produção e 
das trans,ações. 

Mas, paciência. . . . . ·continuemos a 
rtrabalhar, sem desalento, e nesta ho
ra, ameaçados por uma maior in:fla
ção de potencial monetário, de M.Imen
to do custo de vida, e de um garro
teamento cada dia maior das fôrças 
económicas e do 'Valor da moeda pela 
espiral . da :iJnflação, unamo-nos num 
supremo est'ôrço, procurando os se
guintes caminhos, na ordem legal e 

na ordem prática, porque êstes têm 
de se apoiar e servir daqueles: 

a) Votagão e promulgação de nova 
lei monetária, conforme nosso Pl'Oje· 
to n.0 10, de 11 de julho de 1947, com 
ligeiras modi-ficações, definindo a 
moeda legal em .ouro, em têrmos de 
valorização e dando -outrf45 provi
dências; 

b) entregar· o govêrno- da moeda e 
das cambiais à direção e l'esponsabi
lidade do Ministério da :F'azenda, Oipe
rando por intermédio do Banco do 
Brasil, único comprador e rvendedor, 
conforme nosso ·projeto de Lei n.0 7, 
de 19 de abril de 1947. Esta medida, 
da Fazenda, pois, toma 75% de tôdas 
as -cambiais aos diversos bancos, sem 
apoio legal. 

d) crLar; com os elementos exis
tellites, coordenando-se, uma Superin
tendência dos Bancos, para melhor 
fiscalização e direção das operações e 
do crédito ban-cário. 

e) incorporar o Banco Central de 
Emissão e Redesconto, nos têrmos do 
nosso Projeto n.0 H, de 6 de abril 
de 1948; 

f) melhorar a .arrecad.ação dos im
,postos em geral por um aumento dos 
fiscais de consumo, especialmente no 
Distrito Federal, São _,Pallllo, Reciife, 
Salvador, Põrto Alegre, ·etc., trasnie
rindo funcionários das repartições da 
Fazenda ou outros onde os houvesse 
dispensáveis, para êsse precipuo ser
viço, pois tenho inform-ações de que 
há deficiência de pessoal. 

g) ..retirar da administração do Es
tado a maioria das explorações in
·dustriais, entregando-as ·mesmo com 
perda de capitais, .por rvenda, arrenda-. 
mente, exploração contra,tada · a par
ticulares, a lfim de restringir os ,pre~ 
juízos cantantes. Só- as\ Estradas de 
Ferro pesam, no Orçamento da Des
!Pesa, · com prejufzos e de/icits avalia
. dos em mais de um bilhão· de· cru-
zeiros anualmente. · :-: · · 

o Sr. Ivo d'Aquino - E' uma ver
dade. 

O SR. ANDRADE RAMOS- O Lói
de Brasileiro está em idêntico cami
nho e temos regredido na nossa po
siçã~ de potência na Marinha Mer
cal).te. Uma moderna estàltística dá a'OS 
Estados Unidos a arqueação de .... 
3. 800. ()(){) :toneladas; à Grã-Bretrunha, 
1 . 531 . 000 toneladas; à França, 250.000 
toneLadas; à Argentina, 86.000 tonela
das; Espanha, 83. ooo toneladas; Itá-
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lia, 81.000 toneladas; Caaladá, 54.000 
toneladas; ao Brasil, 49.000 toa1ela~ 
das; 

h) estudar um aumento de impostos 
sôbre o f·umo, •beàidas e objetos de 
luxo, ·ou melhor, conservar os atuais 
autorizando contrato de vendas com 
monopólio para. melhor · fis•calização e 
maior renda. 

i) reduzir drà.sticamente tôda a 
despesa no exterior, e não continuar 
a adotar para conservação dos paga
mentos de cruzeiros em dólares o in
justific'ável câmbio que, i.r.Lfelizmea1te, 
não temos, ·de treze ·cruzeiros por 
dolar, quando o Estado só obtem seus 
dólares na base de 18,78 c1·uzeiros; 

1> não continuar a má prática do 
pa:gamento de 20% das cambiais de 
e:&portação com letras •dO tesouro a 120 
dias e juros de 3% e sim co.ruforme . 
o artigo do nosso Projeto de Lei nú
mero 7, de 18 de abril de 1947, pagar 
êsses 20%, ou mesmo 30% em moeda 
corrente ao câmbio de 15 cruzeiros 
por dolar, e as demais moedas na 
paridade, e destinando êsses dólares, 
às despesas do Govêrno no exterior e 
à compra de ouro, e quanto dure o 
atual preço de 35 dólares por onça, 
a !fim ·de reforçarmos ·nossos serviços; 

k) extinção gradual dos tabelamea1-
tos e das Comissões ·de. Preços, pois, 
com di!ficientes estatísticas e pouca 
compreensão no .inte1ior, só tem per
turbado e afugentado a proposição e 
as tra;nsações e alimentado o mercado 
negro e a desconrfiança no comércio, 
praticando, mesmo, as vêzes, violên:
cias, injustiças e vexames. Dever-se~a 
adotar as prO/Vidências do· nosso pro
jeto de Lei n.o 46, de 30, de outubro 
de 1947 ou outras: conveniências e . 
melhores, como está é que não deve 
continuar, .pelos resultados que tem 
produzido. 

1) Novação do decreto de · licença 
prévia de importação. e e~orrtação 
cheio de defeitos, .como assinalou a 
Comissão de Finanças do Senado e 
que, agora, em exceução, tras-nos com 
facilidade, batatas, cebolas, bacalhau, 
legumes em latas, etc. e reduz . o di~ 
ficulta a exportação do que temos 
e a importação do que não podemos 
produzir. E' uma calamidade em ação, 
detendo as fôrças convenientes do 
comércio internacional. 

m) revic;ão das leis sociais nos seus 
excessos e êrros, pois como bem disse 
o honrado Sr. Presidente doa Repú~ 
blica no seu discurso, há dias em Lo-

. rena, elas não podem ir além das nos
sas possibilidades econõmicas. 

·Sr. Presidente, já· estou loil'llgo e 
abusando da bondade dos nobres co
legas ... 

O Sr. Ivo d' Aquino - Não a[)Oia
do, V. Ex. a está fazendo uma expo
sição eruditissima. 

O Sr. Flávio Guimarães - A expo
sição de V. Ex.a nos está encantan
do. 

O SR. ANDRADE RAMOS - ... 
mas para essas realizações tôdas ne
cessárias, úteis e possíveis, é funda
mental, •uma reunião de vontade e 
uma ação coesa dos · Poderes Leg'isla
ti'Vo e Executi'VO, praticando assim, 
aquilo q·ue é ·a verdadeira politica no 
sep.tido elevado e justo das atribui-. 
ções constitucionais.:. 

Sem mútua e superior colaboração, 
nestes caminhos que, penso; represen
tam verdade e vida na politica eco
nômica, :financeira e monetária da 
Nação, certamente continuaremos tró
pegos e exaustos, perdendo a confian
ça interna e externa. 

Temos, entretanto fé e convicção, 
que os líderes nacionais, os conduto
res do pais 'que, receberam' ,do povo 
a missãC> de gó.vêrilo nos dois pOderes 
reagirão e buscarão fôrças novas em 
suas consciências, proouraa.'l;dO as :rea
lizações de uma sã polltica, de cria
ção de riqueza, com a qual diminu;. 
remos o pauperismo,. e elevaremos a 
cultura e o bem estar moral e mate
l'ial da Nação e do seu povo ao qual 
todos queremos servir com •cento de- . 
votamento. (Muito bem; muito bem. 
Palmas prolongadas. O orador é cum
primentado). 

O SR. PRESIDENTE - Está sôbre 
a mesa um requerimento que !Vai ser 
lido. 

Vem à Mesa e .é lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

- N.o 12·2, de 1948 

Requeiro que, ·por motivo da sessão 
especial das duas Casas do Congresso 
em conjunto, nãC> se :realize a sessão 
ordinária do Senado amanhã, . 3 ~e 
setembro, e que . se convoque sessao 
etxraordilná.ria para a mesma. data 
às treze e meia horas. 

Sala das Sessões, em 2 de setem~ 
bro de 1948. -Ivo d'Aquino. 
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O SR. PRESIDENTE - O Senado 
ouviu o requerimento que acaba. de • 
ser' lido, da. autoria do Sr. Senador 
Ivo d'Aquino. Requer S. Ex.o. que não 
se realize a sessão. or.linária de amar
nhã, .ilJOr estar .marca:da pa.ra às 15,30 
horas a sessão especial do Congresso 
em que será recebido o Sr. Presidei!llte 
da República do Uruguai; e mais que 
seja colWocalda uma sessão extr~o·rdi
:nária. para as 13,30 horas, tambem de 
amanhã. 

o requerimento não tem discussão. 
Os Senhores que o aprova.m, quei

ram conservar-se sentados. (Paw::a) . 

Está aprovado . 

Comparecem mais os Srs. Senado
res:"' 

Ferreira. de Souza .. 
Joaquim Pires. 
Pedro Ludovico. 
Francisco G11J,lotti. 
Fernàndes Truvora. 
Flávio Guimarães. 
Alfredo Nasser. 
AJpolonio Sales. 
Rodolpho Miranda. 
Ribeiro Gonçalves. 
Mathias Olympio (ll) . 

Deixam de •CO~arecer os se
nhores Senadores: 

Alrvaro Adolpho. 
Maga.lhães Barata. 
Georgino Avelino. 
Clodomir Cardoso. 
Plinio Pompeu. 
Novaes Filho. · 
Cicero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
DU11VM cruz: 
Walter Franco. 
Santos Nerves. 
Alfredo Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Vespasiano Martins. 
Getulio Var.gas (18) . 

O SR. PRESIDENTE - Termina tia 
a hora do expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 
E' sem debate aprovado, em 

discussão única. o seguin;te 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 250, de 19.48 

O .congresso Na.cional decreta: 
Art: 1.0 E' aberto, ao Poder Judi

ciário, o crédito especial de Cr$ .... 
71.300;00 <setenta e um mil e tre· 
zentos cruzeiros) , pará atender ao pa
gamento de despesas realizadas; em. 
1947, com o ~pagamento de grrutiiica
ções de representação a membros do 
Tribunal Regional Eleitora·l, na con• 

· formidade da discriminação abaixo: 

Para o Tdbunàl Regional 
Eleitor.al do Estado do 

Cr$ 

Paraná , .. .. .. .. .. . .. .. . 26.200,00 
Parru o Tribunal Regional 

Eleitoral do Estrudo de 
Pernambuco . . . . . . . . . . . . . 45 .100,00 

Total . .. .. .. .. .. .. .. 71. 3{)10,00 

Art. 2.o Rervogam-se as disposições 
em 'contrário. 

O SR. PRESIDENTE - O Projeto 
dBJ ·câmara n.0 250, dêste alllO, :Va.i a 
Comissão de Redação de Leis. 

:E' sem debate 1a!provado, em 
discussão única, o seguinte 

PARECER 

N.0 715, de 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Apresentrudo i) elo ilustre ·Senador 
João Villasbôas, :veio a esta Comissão 
o Projeto n.0 4, de 1948, que regula 
a suspensão e a. a.preen:São de jornais 
e .outros .periódicos, dando o ensejo 
a que êste órgão, adotando o Parece1.· 
n.o 177, do ano em curso, de autoria. do 
eminente Senador Vergniaud Walllder
ley, opinasse no sentido de que tal 
proposição fôsse remetida à .Comissão 
Mista de Leis Complementares, então 
elaborando. o tprojeto de regulamenta
ção do preceito constLtucional que as
segura a liberdade da imprensa. 

Aprovado tal parecer, e enviado, con
seqüentemente, o presente ·projeto ao 
referido órgão ill'llterparlamentar, êste, 
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apôs a devida apreciação, o devolveu 
ao Senado, informando, pelo Ofício 
n.0 9, de 1948, anexo ao projeto, o se
guinte: 

"A proposição, ora restituída, foi de· 
vidamente considerada, nesta Comis· 
são, pelo ilustre deputado Plínio Bar· 
reto, autor do projeto, já enviado à 
Câmara dos Deputados, que regula a 
liberdade de imprensa". 

Do exposto, ressalta que o projeto 
de liberdade de imprensa, orá! em 
curso na Câmara dos Deputados, deve 
conter preceitos que coincidem com 
aqueles de que .trata o Projeto nútr..:õ· 
ro 4, novamente submetido a esta Co,. 
missão o que parece aconselhar-se já 
aguardada a vinda da referida propo
sição da outra casa do Congresso, a 
fim de que, em. tal oportunidade, pos
sa o Senado, apreciar tôda a maMria, 
em seu conjunto, maximé quando se 
trata de fixar normas que se enqua
dram em lei de cará-ter complementar 
à constituição. 

l!:ste o .parecer da Comissão de Cons-
t~tuição e Jus·tiça. 

Sala das Comissões, em 19 de agôs- · 
to de 1948. - Attilio Vivacqua, Pre
sidente. - Waldemar Pedrosa, Rela
tor. - Arthur Santos. - Augusto 

. Meira. - Aloysio de Carvalho. _ _. 
.Etelvina Lins .. - Vergniaud Wander
ley. - O lavo de .Oliveira. - Ferreira 
de Souza. 

PROJETO N.0 4, DE 1948, A QUE SE REFERE 
O PARECER SUPRA 

Regula a suspensão e a apreen
são de jornais e outros periódi
cos. 

Art. 1.0 A !PUblicação e circul!ilção 
de jornais e outros pe1iódicos· sômente 
poderão ser suspensas por fazerem 
propaganda de guerra, de .processos 
violentos para subveter .a ordem po
lítica e social, ou de preconce·itos de 
raça ou de classe, e, em qualquer dês
ses ·cas•os, mediante decisão judicial 
passada em julgado. 
A~t. 2.0 E' proibida a apreensão de 

jol'nais· e .outros -J.)eriód~cos. sa;l'Vo 
quando postos em circulação com des
respeito à suspensão ordenada nos 
têrmos do artigo anterior. 

Parágrafo único. A apreensão será 
então ordenada por despacho judi
cial, contra o oual será assegurado 
recurso em efeitÓ suspensi'Vo. 

Art. 3.0 Na suspensão de publicação 
e circulação, como na apreensão de 
jornais e outros periódicos, não in-

tel.'IV'irá a rpolícia civil nem a militar, 
senão quando requisitada pelo judi
ciário para garantir os oficiais• de· jus
tiça na execução das suas decisões. 

Art. 4.0 Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 

A Constituição Federai, no -~ 5.0 do 
art. 141 garantiu a livre manifestação 
do pensamento, independente de cen~ 
sura; determinou que cada um res
ponde pelos abusos que cometer e 
!P!Oibiu, terminantemente, a !Propa
ganda de guerra, de ;processos 'Violen
tes .para subverter a ordem .política e 
social, ou de preconceito de raca ou 
<ie .classe. : · 

Quiz assim, o legislador cons,tituinté 
que os abusos da livre manifestação do 
pensamento fôssem pll:ll.idos com penas 
individuais, atingindo estas a cada um 
que. os cometa. Pode assim, a pena 
ser de ·prisão ou de multa, ou ambas 
aplicadas conjuntamente ao respon
sável pelo abuso. Não poderá ela, po.
rém, ir além da punição direta dos 
culpados, para atingir a emprêsa, com 
a. suspensão da publicação dos perió
dicos ou com a sua apreensão, senão 
quando a,quêle abuso ferir à coletivi
dade, prejudical!lào os interêsses na
cionais, com a instigação à guerra, à 
revolução ou à luta racial ou de classe. 

A legislação anterior, baseada na 
Constituição de 37 - o Decreto-lei 
n.0 431, de 18 de maio de 1938 -
adequada ao regime do Estado No;vo, 
tornou-se incompatível com· a ordem 
democrática restaurada no Pais em 29 
de outubro de 45 e concretizooa nas 
normas liber.aJi.s, da Constituição de-
1946. 

Entretanto, seja na órbita federal, 
seja na estadual, vem sendo aplicado 
o disposto no art. 4. daquêle De
creto-lei, com dolorosa repercussão 
nacional, já pelo escândalo de que se 
tem revestido as diligências policiais 
realizadas, já pelos lamentáveis resul-· 
tados delas decorrentes . 

O .presente projeto :visa ;pôr têrmo 
à repetição de semelhantes aconteci
mentos, retirando a apreensão de jor
nais do arbítrio policial e a suspensão 
da sua publicação da esfera de a.ção 
do Ministro da Justiça, para reinte
grá-Ias na competência privativa do 
judiciário. Objetiva ;portanto, a. conso
lidação democrática, com a execução 
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dos princípios fixados na Constitui-
ção. , 
· SEI!la ·das Sessões, do Senado Fe

deral, em 12 de janeiro de 1948. 
João Villasbôas. 

São, sem debate aprovados em 
discussão única os seguintes !Pro
jetes: 

P~OJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 178 - 1948 
O Cong'l'esso Na!Cional decreta: 
Ant. 1.0 E' concedida isenção de 

direitos e demais taxas aduaneiras, 
e impôsto de consumo para 6 (seis), 
aJVi.ões, com motores hélices sobres
salentes e acessórios, material de · rá
dio e ferramentas importadas· !Pela 
S. A. Emprêsa de Viação Aérea Rio 
Grandense "VARIG" com sede em 
Pôrto Alegre, no Estado do Rio 
Grarnde do Sul. 

Art. 2.0 Esta lei entrará em !Vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.o 243 de 1948· 

o Congresso Na:cional decreta: 
Al~tigo 1.0 - E'· concedida ao Go

'V'êrno do Estado do Rio Grande do 
Sul isenção de direitos de importa
ção e demais taxas adua!Ileiras para 
o material a ser importado !Pela Se
cretaria de Estado dos Negócios dQ 
Interior do mesmo Estado destinado 
à montagem do Sernço de Rádio· Pa,
trulha da Repartição central de Po-

·. lícia e constante de: 
Quinze (15) automóveis tipo Se

dan, de quatro ( 4) !POrtas c<?m o 
pêso aproximado de 2.400 quilos, e 
uma centrEiil de tramsmissão e recp
ção, pretences, a.cessórios ·e materi~l 
elétrico variado com o pêso aproxl
mado de 12. 500 quilos. 

.Axt. 2.o - Revogam-se as dispo
sições em contrârio. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 170 - 1948 

o Congresso Nacional decreta: 
Artigo 1,0 - E' concedida a partir 

de 1 de janeiro de 1948, aos veteramos 
da Rervolução Alcreana uma pensão 
mensal na importância de ·Cr$ 4{)0,00 
(quatro·centos cruzeiros): . 

Artigo 2.o - A pensao espeClal de 
que trata o· a1·tigo precedente será pes-

soai intransferível e sõmente !Paga ao 
beneficiário enquanto virver, renorv!!Jda., 
no ato de cada !Pagamento, a prova de 
identidade e de existência do pensio
nista. 

Artigo 3.0 - ~ aberto ao Ministério 
da J·ustiça e Negócios · Interiores, o 
crédito especial de Cr$ 211.200,00 (du
zentos e onze mil e duzentos cruzei
ros) necessário à despesa prervista nes
ta Lei, no ·exercício de 1948. 

Artigo 4.0 A pr.esente· lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, ::e
vogadas as disposições em ·contrário. 

.O SR. ·PRESIDENTE - Os Proje
tas de Lei da Câmara ns. 178 e 243, Lle 
1948, vão à Comissão . de Redação. O 
de número 170, também do corrente 
ano, sobe à sanção. 

1.11 discussão do Projeto 11.0 9, de 
1948 (oriundo .da Comissão Mista 
de Leis Complementares) que es
tabelece normas ipara a concessão 
de assistência judiciária; aoos ne
cessitados. (Parecer n.O 716 com 
emenda,' da comissão de Const~tul
ção e, Justiça) . · 

O Sr. Senador João Villasbôas. 
2.0 Secretário, passa a presidên
cia ao Sr. Senador Dario Cardo
so, 3.0 ·secretário. 

O SR. JOAO VILLA.SBOAS (*) -:
Sr. Presidente, ·o :projeto em discus
são, oferecido rpela Comissão Mista de 
Leis Complementa<res, foi considerado, 
:pela Comissão de ·Constituição e Jus
tiça, não infringente do nosso Estatu
to Básico. Com a devida vênia dês·tc 
úLtimo · órgão, no entanto, !POOSO in
fringe, em diversos de s·eus dispositi
vos, preceitos· constitucionais claros e 
precisos. · . • 

RegUla o Projeto n.o 9 a assistência 
judiciária aos necessitados; em com
plementação do art. 141, § 35 da Co~s
tituíção Federal, onde se determ~a 
que ·o Poder Públicq coilCed_erá assiS
tência judiciária aos necessitados . 

Trata-se de dispositírvo de caráter 
geral, aplicável tanto ao Poder Públi
co Federal quanto ao Estadual, de -:ez 
que a assistêncla judiciária. é ~erv;tço 
1nt~mamente ligado à orgaru.zaçao JU
iiciária. Deve, portanto, ser l'~gu1ad~ 
1)ela União quando exercida JUnto .a 
J·usti.ça, e a esta diretamente subordi
nada com a do Distrito Federal, a 
milit~r. a do ·trabalho e dos Territó
rios. Quando, porém, a as~istência Ju-

( '') Não foi revisto pelo orador. 
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diciária, é exercida pela justiça local, 
dos Estados, deve ser regulada por 
legislação estaciual. 

"2\o elabo~ar seu p~ecer, a douta 
Comissão_ de Constituição. e Jus·tiça 
diz o seguinte: 

Pondo de parte; a legação dos 
que julgam inconstitucional o pre
sente e referido projeto, por ferir 
a competência estadual, quanto à 
.faculdade de conceder isenção de 
impostos e taxas constantes do 
artigo 19 n.0 VI da ·Constituiçãc.. 
Federal, tVemos que. o atual pr<l
jeto, é. a.penas a regulamentaÇão 
ou complementação. do a11t. 141, 
parágrafo 35 da mesm-a. constitui
ção, quando determin-a que "o 
Poder Público", na forma que a 
lei estabelecer, ·concederá ·assis
tência judiciária aos necessitados. 

Sr. Presidente, consubstanciando o 
projeto a complementação do !IJará
gra.fo 35 do art. 1.41 da Carta Mag
na, · não é da competência exclusiva 
do Poder Legislativo Federal m:as, 
também, da do EstaduaL 

Ainda há pouco, quando se discuti-u 
- e transitou igualmente nesta Casa 
~ o ·projeto que regulatVa o preceito 
das Disposições Constitucionais Tra.n-

, sitórias referente ao aproveitamento 
dos aposentados em conseqüência do 
ar.t. 167 da Lei Básica de 1937, o Con
gresso Na.cional legislou apenas em 
relação ao ·funcionalismo federal, dei-, 
:lOando para os. Estados a competên
cia de legislar quanto ao funcionlillis
mo est8Jdual. 

Quando se legislou sôbre a· situa
ção dos serventuários interinos e ex
tranumerários de ,que cogitou o arti
go 23 do Ato das Disposições Cons
tituciona·is Transitórias, .também o Po- . 
der Legislativo Federal tr.a.çou nor- · 
mas exclusivamente para a situação 
dos funcionários da órbita da União, 
deixando_ que os Estados e Municípios 
legislassem em 1-elaçá<l aos funcioná
rios estaduais e municipa;is. 

Ainda agora, em · re.f-erên!Cia àqueles 
que acumulavam funções de magisté
rio, obrigados a desacumular em con
seqüencia da Constituição de 1937, 

.nossa legislação·· orientou-se no sen
tido de regular a situação do funcio
nalismo federal, deixando para o Esta
do a dos seus servidores. 

A Competência legislativa, na com
plementação do dispositivo constitu
cional, não ficou nEII exclusividade d:t 

União; •bLparte-se: d:ederal quando re
ferente aos seus serviços; e estadual 
quando relativa a a·tos de economia 
mterna dos Estados. 

Sr. Presidente, o ai:t. 18 da Cons
tituição Federal diz: 

Cada Estado se ·l."egerá pelí-t 
tConstituição e pelas leis que ado
·tar, observados os prindpios es
tabelecidos nesta Constituição. 

§ 1.0 Aos Estados se reservam 
todos os poderes que, implícLta ou 
explicitamente, não lhes sejam 
wedados por esta Consttiuição. 

"Compete aos EstElidos decretar 
. impostos sôbre: 

VI - O atos regu-Jados a;>or lei 
estadual, os do. serviço de sua jus
tiça e os -negócios de sua econo-
mia". · · 

o projeto de lei, em discussão, es
t8Jbelece norma a serem obedecidas 
pelos f-uncionários estàlduais quais se-

. jam os serventários da justiça local. 
Estabelece isenção de taxas e sêlos a 
que estão suj·eitos os PJ:O:cessos que 
transitam nas justiças dos Estados. 

Há invasão direta do 'Poder Legis
lativo da Unlão na esfera d:a legisla
ção estadual. 

Não é passivei, Sr. Presidente, sem 
:ferir o princípio. ·da autonomia dos 
Estados, a União legislar impondo en
cargos a f.uncionários estaduais e, ao 
mesmo tempo, liberando determina
das pessoas de sêlos e taxas que são 
da economia dos Estado. · 

Este ponto, considero-o interessan
te e deve ser meticulosamente estu
dado pelo · Senado. Ao receber. o 
projeto oriundo da Comissão de Leis 
Complementares, .terá que se pronun
ciar em primeiro lugar. .Compre-nos 
escoimá-lo de qualquer inconstitucio
nalidade, a fim de que não sofra na 
Câmara mutilações_ e corrigendas, no
lladamente se .fôr considerado incons
titucional em alguma de suas partes. 
. outro ponto qtie considero incons
titucional do projeto, é no ima;>-or aos 
funcionários da Justiça, aos juizes e 
aos advogados o trabalho gratuito em 
beneficio do · necessitado. O que a 
Constituição determinou oo parágrafo 
35, do art. · 131, ·foi a obrigação do 
Poder Público dar assistência judi
ciária aos necessitados. Entretanto, na 
forma adotada pelo projeto, não é o 
Poder PúbUco quem lhe presta, a as
sistência, mas os funcionários, mui
tos dos quais não percebem venci-
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mentes pelos cofres públicos, obriga
dos, . portanto, a tra·balhar gratuita
mente. 

Não é possível, Sr. Presidente, es
tivesse no pensamento do ·legislador 
ccmstitu~nte a monstruosidade de im
por a se!IVentuários, ma.Ximé àquéles 
que não pe:rcebem vencimentos, mas 
vivem das custas judiciárias, como os 
escrivães e tabeliães·, a ob:rigação de 
trabalhru· gratuitamente para .as' ne
cessitados·. 

Penso que o que quer a ICOil1stiJtui
ção, o que desejou fôsse feito no País 
o legislador constituinte, é que se 
organizasse o serviço de assistência 
judiciária, que o P.ader Federal esta
belecesse o sistema dessa assistência. 
ao mesmo temaJO que os Es,tados, den-

, tro dos seus territórios e junto às 
respectivas justiças. 

Já algUllls esboçaram. semço neste 
sentido, e mesmo a União .iá criou no 
Distrito Federal o cargo de adv.agado 
de ofício, para defender os necessita-
dos. · 

O que é preciso, Sr. Presidente, é 
organizar sernç·o mais amplo e ;per
feito, de mal!leira a satisfazer às exi-
gências constitucionais. . 

1Como nesta fase da discussão não 
nos devemos cifrar !\Jpenas ao estudo 
da inconstituci:ona:lidade do prodet10, 
uma vez que, pela reforma do lllOSSO 
Regimento, feita para atender a.os 
projetes ."oriundos da Comissão de Lis 
Complementares, suprimiu-se a dis
cussão preliminar sôbre· a constitucio
nalidade dos projetas de iniciativa do 
Senado, devo focalizar ainda outra 
parte do projeto, não porque seja 
inconstitucional, mas pela necessida
de de modificar o projeto elaborado 
pela Comissão de Leis Complementa
res. 

O ar.t. n do projeto diz: 
"Os honorários de advogado e 

peritos, as custas do :processo; .as 
taxas e sêlos judiciários serão pa
gos pelo vemtdo quando o ~bene
ficiário de assistênci!ll fôr vence
dor na causa". 

Sr. Presidente, não há necessidade 
da disposição, · porque é conseqüên
cia lógica da: condenação. O vencido 
paga as. custas do :Processo, as ta-xas 
.e o sêlo judiciàrfo. A sentença con
del11a-o sempre ao pagamento do pe
dido e custas, taxas e despesas do 
processo. Há uma excrescência neste 
projeto, tal como a norma que obriga 

ao vencido o pagamento dos honorá
rios da pa1··~e vencedora. A. Comissão 
de Constituição e Justiça andou bem, 
oferecendo emenda supressiva da pa
lavra "advogado". Não se pode· impôr 
ao vencido o pagamento dos honorá
rio.s do advogado, simplesmente !POr
que o vencedor é pobre. 

A condenação ao pagamento dos 
honorários do advogado, segUIIl-do es
tabelece a lei pertinente, o Código de 
Processo, decorre de ato doloso do 
vencido. Sôbre a condenação por fôr
ça de> art. 63 do Código de Proces
so Civil. 

Só quando a parte age com dôlo, 
criando incidentes "'desnecessários, in
terpondo recuTsos ~ncabíveis, agindo 
contra disposições expressa de lei, é 
que se !hei mpôe a condenação ao 
pagam~~to dos honorários do advo
gado da outra · :Pal'be. Impôr-se, po
l'ém, a condenação ao pagamento des
ses honorários à. parte .que age lisa
mente no processo, sem dôlo, dentro 
da ética, simplesmente porque a par
te contrária é · necessit-ada, é um ab
surdo. 

Vejo perfeito cabimento nas emen
da.\; oferecidas pelo relator da Comis
são de constituição e Justiça em que 
manda suprimir a expressão "advo
gado" e a obrigação· imposta ao ven
cido, de pagamento dos honorários. do 

,advogado da parte contrária. 
Para o caso de indenização das des

pesas judiciárias, pretendo ·of~ecel' 
·emenda ao art. 11, qu!\Jndo o :J:1l'Ojeto 

·estiver em segunda discussão. Nesta 
fase,. apreciamo-lo. apenas sob o as
pecto constitucional. 

E para que, transformado em lei, 
Slaja apenas !lJplicado à. justiça da 
União, deixando aos Estados a liber
dade de legislar sôbrc sua economia 
interna, oferecerei requerimento de · 
destaque, a fim de que o artigo 1.0 

seja votado com a supress'i.o da pala
vra "estadual" e o artigo 3.0 tenha 
suprimida a expressão: . ou contra o 
poder p~blico estadual nos Estaclos". 

·Com essas supressões nos arti.gos 
1.0 e 3.o, o projeto torna-se constitu
cional nesta parte e deixa. de pe11etrar 
na esfera legislativa elos Estados, res
tringil1do-se apena..c: no legislar quan
to à assistência perante a Justiça· da 
União, ou seja a Justiça do Distrito 
Federal, dos Territórios, a Militar e a 
do Tl'abalho. 
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Resen·ar-me-ei, Sr. Presidente, pa
ra oferecer emendas em segunda dis
cussão, no caso de ser aceit.? meu 
destaque e de ser o projet:> colocado 
no ponto de vista constitucional. 
(Muito bem; muito bem) . 

O SR. PRESIDFrt:rTE ~ Continua 
a discussão. 

O .SR. FERREIRA DE SOUZA (~) 
- Sr. Presidente, ::.ão soü -autor do 
projeto em debate ne::n fui seu l'ela
tor, quer na Comissão Mista de Leis 
Complementares, quer ná Comissão 
de Justiça do Senado. Cqm seu si.g
natário, na · primeira ~ na segunda 
Comissões, sinto-me, elttretanto, no 
dever de examinar o aspecto cõnsti
tucional, tão brilhantemente discuti
do pelo meu querido amigo e nobre 
companheiro de ba':'lcada Senador 
João Villasbõas. 

Sustentou Sua Excelência, que o dis
posto no art. · 14:1, parái;i-rãfo 35, da 
Constituição, não permite ao legisla
'dor ordinário estabelecer os medidas 
que propõe o .projeto e quer, mesmo, 
dêle se retirem as menções feitas às 
obrigações· do govêrno e.stadual. A 
seu vêr, o que a Consntuição deter
minou foi que o Poder Público criasse 
a assistência judiciária, possilJilitasse 
aos necessitados o. ampa1·o, o patrocí
nio de seus interêsses por ad1•ogados 
que o Gov~rno pagasse. 

N·ão pareceu à Comiss~.,o Mi:?trt de 
Leis Complementares fôsse esta a ver
dadeira interpretação do "nispositivo. 

Iniciou seu trabalhQ considerando a 
matéria, perante a ;Constituição,. como 
uma das formas de declaração dos 
direitos individuais. Não .. diga a Cons
tituição, propriamente que a União 
ou . os Estados, expressões amiúde 
usadas na Carta Magna criarão · ser
viços próprios, específicos, especiali
zados, isto é, proverão o rusteio da 
assistência judiciária aos necessita~ 
dos. 

Diz que o Poder Público na forma 
que a lei estabelecer concederá assis
tência judiciária aos neces~itadQ.S. In
fe;:e-se que o legislador constituinte 
fêz uma simples declararão dé direi
tos: enunciou o princípio geral, frlzou 
o plano, ou melhor apontou a meta, 
conferindo os meios e deixando a 
parte instrumental ao legi.slador or-- . 

< '') Não foi revisto pelo orador. 

dinário, na forma que a lei estabele
cer". Assim fazendo, não usou de 
expressão limitadora do r·oder públi
co;·· não se referiu ao · govê1·no da 
União nem aos Estados nem aos mu
nicíplos nem a qualquer das formas 
de apresentação exterior da ação do 
poder público. Apena.~ estatuiu: o 
poder público, genericament·.e, na. for
ma que· a lei estab~lecer, concederá 
assistência judiciária .aos necessitados. 

Vale jndagar, de início, qual a lei 
que deve fixai· as normas ela assistên
cia judiciária. Evidentemente, é a lei 
federal· até T'nra11e, .. se, ng expre~~q_o 

- "poder pub"'ico" ~ se pod~ conter 
o poder público federal certamente 
êsse noder é somente :suscet-ível de ser 
legado por uma obi'igaç<\o que de
corra de lei federal. Logo, é a lei fe
deral que deve traçar as condições 
da assistência judiciária. . 

Iv!as, -como deve agir a lei fede·ral? 
Deverá estancar as suas providências 
nos limites das atribuições estaduais 
ou poderá entrar nessas mesmas atri
buições e criar normas a que os pró
prios Estados fiquem subordinadõs? 

Ainda aqui - há que 11otar - a in
terpretação atendida pelo pràjeto da 
Comissão Mista de Leis Complemen
tares e apoiado pela egrégia Comissão 
de Constituição e Justiçl?. desta ·Casa 
se conforma inteiramente co:n a pri
meir-a tése: e conforma-se bem. · A 
vantagem de estar o assunto expres
samente previsto na CoTistituição é 
justamente a de não poder ser alega
da qualquer barreira constitucional à 
possível interferência da lei federal 
na matéria dos Estados. Se não esti
vesse previsto, talvez fõsse possível a 
discussão. 

Dever-se-ia indagar, ini0ialmente, se 
o Estado poderia criar onus para as 
atividades estaduais, paru. os funcio
nários estaduais; e, ainda assim, a 
meu ver e com a devida vf!nia ao emi
nente e querido colega, fôra silenciosa 
a Lei Mae-na e os exemplos do passa
do contrariariam tõda a sua brilhan
te e notável argumentação. 

Basta lembrar que foi. sob o 1·egime 
do Pacto de 1891 - muito mais rigo
roso, até certo ponto, na qüestão fe
derativa, e muito mais dcscet1traliza
dor até no pónto de vista político -
foi sob o regime da Constituição ele 
1891 que leis federais criaram expl·es
samente atribuições em matéria fe-
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deral a serem desempenhadas por 
funcionários . estaduais. Tenham-se 
em consideração as diversas leis elei
torais então votadas, tôdas entre
gando o alistamento - algumas até o 
próprio processo eleitora~ -- a juízes 
locais das justiças loca1s, sem uma 
·base direta na Constituição Federal, 
senão aquela que atribula à União o 
legislador sôbre direito ell"itoral. Vale 
notar ainda que, dentro da Consti
tuição de 1891, êsse direito nem era 
UDifi~ado; .a União não legislava de 
maneira absoluta sôb1·e o assunto, 
cumprindo-lhe, apenas,. fazê-lo sõbre 
a< P "P.i~i'iPs federais e o resnectivo 
alistamento. se os Estado'> adotavam 
o alistamento eleitoral, · faziam-no 
porque queriam, mas todos tinham lei 
~leitora! própria; o go't"êrno regulava, 
no seu setor, o processo eleitoral e ja
mais descuidou ã lei federal de criar 
atribuições, em matéria eleitoral a 
·serem desempenhadas pelos juizes 
locais. 

O Sr. Ivo à' Aquino - Os .Estados 
regulavam até , o sistema de repre
s-entação. 

O ·SR. FERREIRA DE SOUZA _:. 
Apesar disso, as leis fe:le1 ais cria
vam atribuições para a jul:ltiça local 
gratuita e determinavam a gratui
dade a cargo dos escrivães locais, 
para o alistamento. E nunca se dis
cutiu a. constitucionalidade dessa 
norma. - .. 

O Sr. João Villasbôas - No F:r,tan
to, era inconstitucional, apesar. de 
nunca ter sido discutida; era . uma 
invasão de atribuições, vlolador.!l. da 
autonomia dos Estados. Se não se 
discutiu, não quer dizer que fôsse 
constitucional. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Não quero sustentar, meu· cs.ro colega; 
que o tempo apaga as inconstitucio
nalidades, mas quero lembra\· ao emi
nente Senadoi um PJ;incípio que ê 
norma, e conhecida, matéria de in
terpretação das leis. 

A prática constante na interpreta
ção de uma lei, sem qualquc< con
testacão. é um seguro plpm..,,.,~.o para 
veiificação da sua regularidade e até 
du ~ua constitucionalidade. 

O que quero_ dizer, e é evidente, é 
que todo o país SC.'11Pl'e recebeu isso 
a que V. Ex.n chama >ie interferên_
cia, como uma inte1ferê.ncia que não 

contrariava o régime federativo, que 
não atentava cont1·a a autonomia 
absoluta dos Estadc,s, facultando-lhes 
a pos:sibilidade de regularem, como 
bem entendessem sua jl.!Stiça e atri
buições. 

O Sr. Ivo à' Aquino - O ·que se no
tava, na Constituição em 1891, era 
uma involução da idéia radical que 
só os Estados podiam legü;lar sôbre 
proéesso. E o exemplo da Lei de Fa
lências, que estabe:lecia P"Ocesso apli
cado em ~odo o território nacional. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Contrariando à afirmativa do nobre 
colega, devo dizer que se estabelecia 
apen::ts o processo. 

A Lei Federal de Falência; no tem- • 
po da multiplicidade processaul, che
gou a estabelecer norma de competên-

' cia das autoridades judiciárias, e, 
mais ainda, normas de distribuição 
dos processos onde houvese plurali
dade de juizes de .igual competência. 

E· embora essa ·lei fÔsse constante
mente aplicada pelo pcdcr Judlciâl'io; 
em tempo 'algum; a consideraram in
constitucional. 

o Sr. João Villasbôas - Vossa Ex
celência como grande jurista e con
ceituado advogado, deve lembrar-se 
de que essa matéria, em referência à 
Lei de Falências, foi oojeto de dis
cussão; levada aos Tribunais, resol
·vP.u· >:e que a parte processual," aue é 
objetiva, não :poderia ser desligada 
da subiet.iva. E as.,;m !1. uarte rrores
sual estava tão intimamente ligada 
à outra, da competência. de legisla
ção federal, que não podiam ser se
:paradas. Por· essa razão foi o proce~
so incorpora·do à Lei de FaEnoia. 

o· Sr. Ivo à'Aquino - A.jurispru
d.ência reconheceu uma. exceção, 
quando ci dispositivo da Lei de Fa
lências colidia com a Constituição dos 
Estados. Em Santa Catal·ina, deu-se 
o seguinte: A Constituicão estadual, 
naquela époc.a., determin?,va que •. com 
exceção dos crimes· de responsabili
dade, todos os- demais eram jtllgados 
pelo Juri. A lei de falências, entre
tanto, estabelecia que os crimes !ali
mentares eram ,iulgados pelos juizes 
singuln.res: O Trlbunal de Santa Ca
tarina decidiu que essa parte da Lei 
de Falências não prevalecia sôbre a 
Constituição do Estado. 
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o S1·. João Villasbõas -- O argu
mento do nobre orador, invocando 

· êss~ aspecto, volta-se contra sua Ex
celência, pois a assistên<:i~ judiciária 
sempre foi regulada :pelos Estados. 
Na tradição do nosso Direito, verifi
camos que a assistê-ncia jlt'iie:iária, nos 
Estados, sempre foi regu]P.da por suas 
leis de organização judiciária. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Estou de acôrdo éom V. E:•,á., so
mente quanto ao segundo aspecto do 
seu aparte; e vou . dizer porque. 

O processo de Assistência Judiciá
ria sempre foi regulado pelas leis 

. locais. 
Precisamos, porém, partir elo ponto 

de vista que, até 1940, a Assistência 
Judiciária, no Brasil, interessa, de cer
ta forni-a, ao processo, porque crht 
condições .para o mesmo. Todo o pro-

. cesso, no Brasil, era objeto de legis-
lação. local. -

Tôda organização judiciãr~a brasi
leira era objeto do arbítrio das . legis
lações locais, porque, a constituição 
:Federal de 1891, não esti.pulava, coino 
as de J!l•34 e 1946. as condicõe3 míni
mas dentro das quais se devesse· cem
ter o poder judiciário local. Até en
tão - o nobre colega tem razão-
eram as lêgislações·locais, que, não so
mente regulavam, como estabeleciam 
a ~sistência judiciária. Mas Sua Ex
celência sabe muito bem q:.1e·o próprio 
exérciclo da . profissão ele advogado 
é hoj~· objeto de lei federal. · · 

o argumento de s. Exa. nesta par
te, com a devida vénia, não tem per
tinência com o prt>jeto em discussão. 

n Sr. João Villasbôas - Vossa Ex- . 
celência havia invocado a ·tradição do 
nosso direito. . . · 

O SR. FERREIRA DE SOUZA ..:_ 
Não; invoquei outro argumetlto. -
· O Sr. João Villasbôas - . . . (jUe 

permitia a invasão de atribuições le
gislativas dos Estados pela União, 
como no case> da legislação eleitol'al. 
Estou entáo demonstrando que a. as
sist~ncia judiciária sempre foi. o~jc· 
to de legislação do Est.ado. Nem hli 
negar que na assistência judiciária o 
processo está intimamer..te · ligado lt 
organização judiciária, que con:tinun 
a pertencer à legislação estadual. Não. 
se cogita de legislação :;oclal; não se 
trata de legislação processual. Tl'a· 
ta-se apenas da organização judiciá-

ria, pois que se estabelecem nor
mas processuais, mas a forma ... 
. O Sr. Ivo à' Aquino -- Estabelecem. 

O ·Sr. João Villasbôas - . . . de ad
-missão, de comparecimento rios neces
s1tados em juízo, amparados pelas o1·~ 
ganizações da justiça, e, bem assim, . 

· a supressão do pagamento de taxas e 
selos, matéria da competência priva
tiva do Estado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
v. Exa, vai permitir qu~ volte ao as
sunto e não responda ao seu aparte 
de utna só vez. Vou fazê-lo por 
partes. 

Alega o nobre colega que procurei 
basear-me na tradição do direito .. bra
sileiro. Penso que não fui bem en
tendido. 

O Sr. João Villcisbôas - A culpa é 
minha:-

0 SR. FERREIRA DE 'SOUZA -
Quis dizer a S. Exa. e a') Senado que 
seu argumento .partia do pressuposto 
'de 'l:[lie não fôsse possível à. lei federal, 
por qualquer modo, criar condições 
ou estiuular normas de agir a serem 
cumpridas e respeitadas pela itutori-
dade locál. "' · , 

A êsse argumento demoustrei que 
correspondia uma tradição do' direito 
brasileiro. Não a invoquei, como jus
tificação do· projeto, porque esta, a 

. meu ver, está na palavra expressa do 
parágrafo 35 do art. 141. da Consti
tuição, quando diz: "na forma que a 
lei estabelecer". 

Se a lei é federal, pocle estabele
cer tôdas as condições ãe assistên
cia aos necessitados, inclusive fun
ções, exigindo e até reg!llando a ati
vidade dos· órgãos locais, estaduais e 
municipais. Mostrei que não é da 
natureza do regime federativo a im- . 
pos8ibll.idade absoluta de a lei federal 
criar atividades ou atribuições para as 
autoridades estaduais. 

Isso quanto à primeira parte do 
argumento de sua Excelência. Nn se
gunda, o nobre Senador Ivo d'Aquino 
já aludiu às dúvidas iniciais manifes- . 
tadas em todo o Brasil sôbre a com
petência federal para leglBlar sõbre 
falência e informou muito bem à. 
Gasa que essa discussão tivera um 
fim, devido à impossibilidade abso
luta de separar, mrma lei de falências, 
a ·parte adjetiva da substantiva. Daí 
a tendência dos tribunais a.tribuirem 
à União competência para êsse fim. 

·' 
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Não nego, porém, que a discussão, 
nêsse passo, se travava em virtude 
de :norma expressa da. Constil;uiçàt>, 
conferindo aos Estados atrlbuiçções 
para legislar sôbre o processo. Era 
0 .preceito constitucional. Não nego 
que, como citei em contra-aparte ao 
nobre senador Ivo d'Aquino - a_ !ei 
intervinha até na distribuição dos 
:feitos. Era uma i!novaçã.o, porqlue 
essa distinção, não existia nas de 
1891. Hl02 e 1903. Decorreu da Lei 
n.0 5. 746, de 1929, -sôbre cuja cons
titucionalidade nunca .se discutiu em 
juízo. Interveio ai o legislador fe
deral até na matérià .de distl·lbuição · 
de feitos, típica de organização ju
diciária.-

O Sr. Ivo d~Aquino - Ao :1parte do 
nobre Senador João Villasbôas, dese
jo ac1·escentar que, em matéria de 
assistência judiciária, além do aspecto 
processual há o da organização ju
diciária. Quanto à competência para 
distribuição pelos órgãos dé assistên
cia, como por exemplo, juízes, curado
res ou promotores, evidentemer1te a 
matéria é de organização judiciária e 
da competência dos Estados. 

O SR. -FERREIRA DE SOUZA -
Perfeito. 

O Sr. Ivo d' Aquinc:J - Mas, quando 
se trata da fase do processo,. muda a 
situação. Evidentemente tôdas essas 
no~mas são processuais. · 

O Sr. João Villas'Mas - No proce:!
so :não- existem as normas de que 
fala V. Exa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Sr. Presidente~ vou além do nobre co
lega Senador Ivo d'Aquino. Entendo 
que -as leis de assistência judiciária 
são predominantemente, leis de Di
reito substantivo. Há nelas - como, 
necessàriamente, na lei de falência -
di!::nosiçé.es de ordem processual. Ha
verá - e deve haver - normas que 
:interessem à própria organização ju
<iiciária; mas, no fundo, dizem res
peito à suostância do Direito. 

Vemos que à assistência. judiciária 
:interessa legitimamente da parte o 
.:seu comparecimento em juizo e até 
mesma,forma porque êle é feito. Ela 
diz respeito ao exeréicio até da pró
pria profissão de advogado, que re
presenta à parte. Cria-:; e tun munis 
público para o próprio advogaMo. A 

maté1·ia embora possa ·parecer pro
cessual ou mesmo de o1·gs.uização ju
diciária, no fundo pertence ao Di
reito substitutivo. Conseqüememente, 
traduz uma fórmula onde ·a sulJstãn
cia é superior; e a lei, que é um misto 
de substância e de forma, se desloca 
necessàriamente, do seu terreno para 
se colocar no campo substantiv:>. 

o Sr. Ivo d'Aquino - Pelo sistema 
constitucional atual há distinção dou
triná.ria entre Direito substantivo e 
Direito adjetivo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Naturalmente. E' mais uma. distin
ção doutriná.ria, cientffica do que 
mesm.o prática. 

O Sr. Ivo. d'Aquino - Disposição 
pode ser· substantiva; anti!!amente, 
podia ser substantiva ou adjetiva. Ha
via, por exemplo, situações em G,ue a 
obrigação de citar e o direito de ser 
citado . constituam norma substan~ 
tiva. 

O SR. FERREIRA DE S.OUZA -
Por isso já se disse, muito bem, que 
a matéria não tem interêsse ·prático. 

O Sr. João ViZZasbôas - Na parte 
do Direito processual. : · · 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
E' mais de interêsse dog~ático. 

O Sr .. Ivo d'Aquino - A Constitui
ç:'in deu~ União o poder de legislar 
sôbre processos. · ~ 

O Sr. João Villasbôas - Mas há que 
distinguir. Nãq_ se cogit~ da compe
tência de legislar sôbre Dire\to sub
jetiva _ou processual mas, sôbre legis-_ 
lação estadual ou federal, o que é di
ferente. Aceito, como Vossa Excelên
cia acentuou, que a União organize 
o serviço de -assistência judiciária no 
pais, perante, as justiças locai e fe
deral. 

Não posso admitir, -e:ltretanto que 
a União . imponha a fun~ionários es
taduais o trabalho gratUltC·, como · se 
fôra organização sua de as::;istência 
judiciária.. Não posso permit!r man
de a União isentar a parte de tribu
tos estaduais, tais como taxas e 'selos 
correspondentes ao Erário Público es
tadual, em virtude de lei federal. A 
União não pode absolutamente pene
-trar na e~fP.ra da. JP.q\slação estadual 
para organizar serviço de assistência 
aos necessitados com elementos do 
Estado, em vez de fazê-lo cCJm seus 

' . 
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próprios recuJ;sos. Não pode, ou~ros
sim .·obrigar funcionários estadua1s a 
prestar tal serviço gratUJtameni;e. 

O SR. FERREIRA DE 30UZA -
Senhor Presidente, tôda '' discussão 
que se travou, como- incidenfe da. mi
nha oração, pode ser :l.fastada . pela 
consideração por mim inicialmente 
feita: é a Constituição, no parágl·a
:fo 35 do artigo 14 que declara ser o 
Poder Público obrigado a prestar, na 
forma "que a lei determinar, assistên
cia judiciâri!L aos , necessitados . 

O Sr. João Villas'bõas - O Poder 
"Público prestará assistência. Não o 
particular. Pelo projeto em · debate, 
é o particular quem vai prestar as
sistência jUdiciária aos necessitados .. 

O SR .. FERREIRA DE SOUZA -
Vale dizer, Sr. Presidente que a Car
ta Magna outorgou ao Poder Legisla
tivo amplas atribuiçções para tratar 
do assunto. Não lhe marcou ·um só 
limite; não traçou qualquer norma 
nem estabeleceu princípios substan
ciais dentro do qual se contivesse a 
assistência judiciária por ela prevista . 
Disse, apenas, "o Podar Público". 
Nem a União, nem os Estados, nem os 
Municípios: o Poder Público em geral, 
na forma que a lei determinar, pres- · 
tará . assistência judiciária aps ne
cessitados. 

O Sr, .João Villasbôas - A União 
não pode impor trabalho gratuito. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Dizia e'~ - peço perdão ao Senado 
para repetir, a fia). de imprimir cr::rta 
ordem às minhas considerações - 'ca
ber aqui indagar, preliminarmente, a 
que lei se refere êsse dispositivo: a um 
diploma federal, estadual ou mu
nicipal? 

Tenho por norma, no interpretar a 
Constituição, êõnsiderar que, aõ fa
lar em lei, ela sempre se refere a fe
deral, salvo quando, expressamente, 
situa o assunto no campo estaduar ou 
municipal. Se a Carta Magna diz que 
a lei regulará o assunto, atribuindo
lhe a possibilidade de criar ônus para 
a União, só se pode referir à federal, 

·que poderá regular até o cxe1·cício da 
advocacia e intervir em assuntos de 
processo. 

Assim, se essa lei, federal por sua 
natureza, tem ampla liberdade de re
gular a assistência judiciária - pre-

vista como se acha na Constituição 
·- não entendo não pr>ssa criar,' no 
p.articuiãr, não somente õnus para os 
Estados e Municípios como condições 
de ação no que respeit:;1. às suas a:u
toridades, 
. O Sr. João Villasbôas Mas não 
impor trabalho gratuito. 

O SR. FERREIRA DE SOUZ.~ -
Diz o nobre colega não ser possi\•er à 
UnHi.o impor trabalho gratuito. E eu 
respondo u ::>utt Excelência, afirmati
vamente. 
Qua~do ·se fala em assistêÚcTa ju

diciária de que tratamos? Será .pos
sível compreender assistência judiciá
ria sem remuneração? 

O Sr. João Villasbôas · - O traba
lho deve ser pago pela União. 

. O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Será possível esteja o necessitado }Jer
feitamente asssitido e atendido se o 
escrivão não lavra o têrmo sem re~ 
ceber as custas? ··.Será possível que 
mesmo advogado, instituído IJ~la 
União, deva ter no bolso - co1no seu 
funcionário - as importància neces,
sârias ao ·pagamento de quaisquer di-· 
ligêncbts? · 

O Sr. João Villasbôas - A União 
paga sempre tais despe:z9.:>. a final. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Já se concebeu a assistência judiciá
ria aos necessitados sem estabelecer, 
como conseqüência indispensável, a 
gratuidade dos atos processuais? E 
essa gratuidade não é uma prog~·essão 
constanTe de outros atos da jtlstiça 
comum? 
· Dir-se-á: os funcionários da justiça 

ganham pelo trabalho realizado? 
Será, porém, êste o .primeiro caso em 
que se impõe aos aludidos funcioná
rios trabalho gratuito? A l'emunera
ção que percebem não pode ser con
siderada suficiente para cobrir o ser
viço gratuito a que se devem dedicar? 
Não há, !lla função do indivíduo, do 
empregado público, ou do particular, 
um teor social que é preciso nunca es-
quecer? _ 

Evidentemente, Sr. Presidente, 11ão 
posso compreender se co!lteste a -pos
sibilidade do serviço judiciàrio gra
tuito, em determinados casos. A lei 
pretende que o Poder Público regule 
a assistência. 

. ·. ~ 
' 
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O Sr. João Villasbôas .. ..:. O Poder 
deve. dar, conceder assistência. 

O SR. FERR.EIRA DE ~OUZA -
Pela forma que a lei determine . 

ÕSt. João Villasbôas - E a ma
neira de conceder é expressa :ela, a 
União, é que deve concede!· assistência, 
não o particular, o funcioná1·io. Em 
face dêsse projeto é o funcionário que 
concede a assistência, não a União. 

O SR. FERREmA DE SOUZA -·
Não gosto muito das discussões .par
lamentares por meio de perguntas e 
!respostas, a que muitos 1·ecorrem. 
Permita-me, porém, V. Exa. que per
gunte: Afinal quem são os funcioná
rios da justiça? São· ou não funcioná
rios da justiça? São ou não inncio
nários, empregados do Estado? São. 

O Sr. Flávio Guimarães - V. Exa. 
·pode informar qual o artigo da ·cons
tituição que trata do assu~~9? 

O SR. FERREmA DE SOUZA -
O artigo 141, parágrafo 35. · 

Evidentemente, quando o Estado 
lhes determina funções, ainda gratui
tas, ajem como funcionários do Esta
do, não como particular, não dando 
de si n1esmo, da sua ecó:::J.omia. O.Es
tado entende que já sãÓ suficiente
mente remunerados pela ft:'rma que a 
lei estabelece, seja a .remuneração 
consequente dos serviços prestados, 
seja paga, diretamente pelo Tesouro . 

O Sr. João Villasbôas ·- Ao fmi
cionário retribuído, v. Exa. ainda. 
pod~ria estender esta obrigatoriedade 
mas ao escrivão qua vive só das 
custas, que vive da retribuição que 
lhe dá a parte, que não é retribUído 
pelo Estado, como impor-lhe trabalho 
gratuito, quando êle fo1·nece ·até os 
elementos do expedíente, tais como 
papel, tinta e todos os artigos !leces
sários à formação do processo: 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
V. Exa. me permite dizer que> o tra
balho não se impõe: aceita-se . · Tenha 
V. Exa. a gentileza de atentar nas 
minhas ·considerações anteriores. o 
Estado tem diversas maneiras de pa
gar:. pode fazê-lo diretamnte, til·an
do de verba orçamentária a i:uiporti'm
cla necessária ao vencimento do seu 
2:1erventuário, ou indiretamente, crian-

. do em :favor do mesmo remuneração 
a ser paga pelo particular. o Estado 

· det!)rmina a taxa de remüneração dos 

serviços; o ·particular ao escrivão ao 
escrevente e ao oficial de justlça de
terminada importância por certos ser
viços. Poderia, também, exigir fõsse 
!} importância recolhida ao Tesouro 
para pagamento mensal do funcio
,nário, remuneração pela qual o Es
tado satisfizesse · suas obrigaçbes para 
com o· serventuário. · 

V. Exa. sabe que no Brasil, sobre
tudo nos· grandes centros, a re-mune
ração é convidativa, régia... . 

O Sr. João Villasbôas ·- Nos gl'an
des centros diz V. Exa. muito bem. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
. . . de grande atração dando, até lu
gar a magnificas manifestações de 
favoritismo, de benefício a amigos ou 
a quem quer que seja. 

o Sr. João Villasbôas ·- AL'1da bem 
que V. Exa. falou em grandes cen
tros. V. Exa., não pode comparar 
a sittmção d.as grandes cldades com 
o interior, onde há esc!·ivães que já 
prestam serviços gratuitos à jus'tlça 
eleitoral. . · 

O SR. FERREIRA DE SOUZA 
Não as comparo. 

O Sr. João Villasbôas ....= E êles Ja 
estão bastante sobrecarreg!!qos de 
serviço. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA 
Eís um caso em que a União cria a 
gratuidade o da Lei Eleitoral. · 

O Sr. Jdão Villasbôas- Agora, não. 
A União já remunera esses funcio-
nários com gratificações. . . · 

O SR. FERREmA DE SOUZA -
Porque quer. 

O Sr. João · Villasbôas - Não. ·Por
que a Constituição impediu c> traba
lho gratuito, ao estabalecer o salário • 
minimo. · 

O SR'. FERREIRA DE SOUZA ·-
0 assunto não é o da discussão. O 
salário mínimo, porém, V. Exa. o sa
be, é só para as · emprêsas parti
culares. 

O Sr. João Villasbôas - Estabele
ceu-o até para as émprêsas particula
res, porque nenhum serviço presta
do pode deixar de ser :emune1·aao, cre 
ter salário correspondente. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Se V. Exa. atentar no que digo, ve
rificará que a,!nda ai estou ~ostran
do que o serviço prestado é pago. O 

I 
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:funcionário p1·esta êsse serviço por
que é pago. Já tem meios para rece
ber remuneração. E' possível que no · 
caso de empregados do interior, essa 
remuneração seja insignificante, in
justa. Mas daí julgar inconstitucio
nal o declarar a lei que um serviço é 
gratuito, a meu vêr, vai muita dis-

f:ste foi ponto de vista unânime na 
Comissão Mista de :Cei Complemen
tares. Posso mesmo info1·mar ao ple
nário que lá não houve um.a ]:inica 
objeção. Vale dizer, com o devido 
respeito e as hom'2llagens mais sin
ceras à opinião do meu ilustre co
lega. ... 

tância. . 
.Sr. Presidente, se repararmos ma!s 

no projeto, verificaremos que, como 
o próprio impugnante referiu, o seu 
artigo 11 não impõe gratu;dade abso
luta pois assegurfl. · aos funcionários 
da Jttstiça a percepção de custas, des
de que o assistido seja vitorioso. 

O Sr. JrJão Villasbôas - Mas isso 
não precisa estar no artigo 11. 

O SR. FERREIRA DE -SO'QZA -
Precisa. 

O Sr. João Villasbôas - E' . de tõ
das as sentenças. Quando uma parte 
é vitoriosa, a outra é cond~nada nas 
custas -:--E conseqüên~ia ·lógica. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Por que conseqüêncil'l. lógica? 

P,orqu!l a lei o determina. . Só há 
nésse efeito natural de condenação 
do vencido nas custas, porque a lei 
o diz. 

O Sr. João Villasbôas - J;:; coisa 
que vem. até das Ordenações do 
Reino. 

O SR.. FERREIRA DE SOUZA 
V. Exa. há de convir que as Orde
nações do Reino estão revogadas. 

O Sr. João Villasbôas· - A conde
nação era no pedido e nas custas. 

b SR. FERREIRA DE SOUZA -
Permita-me'. V. Exa. · que · separe os 
assuntos. Não .é o momento oporttmo 
de discutirmos êsse. Apenas. estou 
:mostrando que não há gratuidadc 
absoluta. 

Quando me referir a outra parte, 
mostrarei. a V. Exa. que, no meu 
sentir, o art.tgo não é uma exerescên
cia. Votei pela emenda do Senador 
Verginaud Wanderley, e por isso não 
quero fÜgh· ao assunto · em débate. 
Apenas seu momento é diverso. 

Logo, Sr. Presidente,. se à le! fe
deral cabe criar o serviço de assistên., 
ela judlclá.ria, cabe-lhe também de
terminar, tôdas· as normas necessárias 
à assistência, tudo que se contém na 
expressão . "assistência judiciária". 

O Sr. João Villasbôàs - Obrigado 
a V. Exa. · 

O SR. FERREmA DE SOUZA -
; .. que, cõm essas éxceções brilhan
te!!, porém raras, é quase uma comu
nis opinio, no mtmdo jurídico, a cTe 
que o legislar sôbre assistência judi
clãria compreende o legislar sôbre tô
das as condições dentro da·s quais se 
pode adotar a assistência judiciária. 
Nem seria possível dizer~se que era 
a União que. devia· errar. uma verba 
para isso. 

Vamos agora tomar o argumentp de 
Sua Excelência, quanto à exigência 
de pagamento d~sses ftmcionãrios. O 
Estado não pode pagar.- Então, te
riamos o seguinte. A lei estabelece a 
assistência judiciária, mas esta nilo 
deve ser prestada pela União. mas o 
poder público em ger~. Poderia a 
União ·impor aos Estados a inserç~ 
nos seus orçamentos de uma verba 
constante para assistência Judiciária, 
para. pagar custas aos seus . funcio
nários? 

· O Sr. João Villasb6as - . Creio que 
pode. V. Exa. mesmo acha que . é 
possível cancelar taxas e selos per
tencentes ao Est_ado, lo:so também im
por ao Estado o pagamento das des-
pesas. . .. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Se não :pode impor aos Estados, in
clua em seus orçamentos os recursos 
necessários à assistência judiciária,· 
inclusive pagamento de custas, então 
a União pode - quem pode o mais, 
·pode o menos -'também tornar m
devidas essas custas, ·ou pelo menos 
provisoriamente indevidas, enquanto 
não se chega à sentença final. . 

O Sr. João Vill~bôas - Baseacto 
nesse argumento de V. Exa. apresen
tarei outra emenda, justamente crian
do a forma de pagamento dessas des-
pesas. . 

O SR. FERR.EmA DE SOUZA -
Não me parece, portanto, que o pro
jeto tenha excedido ou ultrapassado 



:I 
I 
I 

-100-

o campo da competência constitucio
nal do legislativo comum. Apenas 
·previu e o estabeleceu. Apenas desen
volveu aqllilo que se estabelece. 

Eu ainda teria outra objeção a fa
zer no tocante à questão de ven
cimentos. 

Diz-se que a União não .pode impor 
condições aos funcionários do Estado. 
Mas pode ou tláo criar . manus publi
cas, criar funções que até os parti
culares são obrigados a desempenhar 
gratuitamente? Não é a tutela um 
nw.nus publico? 

E' possível alguém isentar-se. spon
te propria de uma nomeação de tu
tor? Não. Quem o diz? O Código 
Civil, lei ordinária federal. 

·Não é . o juri -um manus publico? 
E' :possível a qualquer cidadão, por 
livre e espontânea vontade, fugir a 
função de jurado, embora isto lhe 
tome tempo e não receba remunera
ção de espécie alguma trate-se até de 
!funcionário do Estado? Não é pos
sível. Quem o determina? Agora, é a 
lei de processo judicial; porém até 
1941 até à data do Código de Proces
so Penal eram simples leis locais, es
tRbelecendo funções· de exercício rigo
rosamente .gratuito. 

Mais ainda, é ·ou não obrigada qual
quer parte,· qualquer·· cidadão, uma 
vez intimado em juízo para prestar 
depoimento em determinado caso a 

- atender ao chamamento e se colocar 
à disposição das autoridades para d·ar 
eX)plicações ou informações pedidas . 
sôbre o mesmo fato? E' ou não ma
nus publico? As leis de processo an
teriormente davam competência aos 
Estados; atualmente essa c::>mpetên
cia é da União. 

O Sr. João Villasbôas - Estabele
cendo pagamento aos empregados. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
No caso· de testemunhas, estabelece a 
lei a possibilidade de serem ind~niza
dos, quando se trat_ar de empregados 
mas não há pagamento, há intleni
zação. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Não .é remuneração; é simples inde
nização de prejuízo. E' remuneraço:l 
por perda, por aquilo que deixou de 
receber em virtude do serviço presta
do. Eis um caso em que a lei cria 
função gratuita, obrigatória. 

No .diJ:eito administrativo clássir.o a 
aceitação de um c~rgo, chegava a· ser 
também manus publico. Quem não 
sabe que, no direito administrativo 
clássico, a grande maioria entendia 
que o direto1·, o secretário, o fllncio
nário que pedia demissão, não podia 
abandonar o cargo enquanto essa lhe 
iôsse dada, deixando, assim, a demis
são ao arbítrio da autoridade que a 
podia até negar? Quem núo sabe 
disso? Vossa Excelência conhece per
feitamente . a moderna concepção de 
empregado públicoc como :ravor1 como 
beneflcio de interêsse maior de quem 
se ocupa da coletividade, é concepçàrJ 
nova que se altera-também em •razão 
da remuneração. De sorte que tinha
mos o direito lig·ado ao cargo ·e à re
muneração. Mas, era sempre manus 
publico. o Estado pode cr1ar obriga
ções, impondo-as ao ·particular, ten
do em vista as necessidades públlcas. 

E' o caso preciso da âssistência ju
diciária. 

•Conseqüentemente, Sr.. Pl·esidente, 
é possível à União legisléõl' -sôbre as
sistência judiciária com a amplítuae 
com que o fêz, estabelecendo ·gratui
dade de serviços, · estipulando deve
res a serem cumpridos pelas autori
dades federai~, estaduais e .pelõs par
ticulares. 

Sr. Presidente, é uma questão con::.
titucional que foi lançada e dela não 
quero sair. 

Quanto ao art. · 3.0 , n.0 4, em prin
cípio, ·do ponto de vista politico, não 
posso negar o meu acôrdo,_ a minha 
solidariedade ao noõre colega que me 
antecedeu. Na própria Comissão Mis
ta de . Leis Complement~es manifes
tei-me em sentido mais amplo, mais 
lato. Não que o considere inconsti
tucional, mas porque o considero in
conveniente .. Entendo que a imposi
ção de comparecimento de testemu
nhas ao juizo, nos processo em que 
há. assistência judiciária, é um manus 
para a testemunha, até ,porque o em
pregador lhe paga o S,tlário durante 
ésse tempo, 
N~o a9-mi!o ação regressiva, ação 

de mdemzaçao pelo salário pago, não 
só contra o Estado, como contra a 
própria União. Como no. processo co
mum a lei estipula a obrigação de 
comparecimento - embora com cláu
sula de pagamento daquilo que n. tes-

r: 
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temunha perde - mas não dá a css~ 
testemunha nenhuma garantia de in
denização por parte de quem a cha
ma, também aqui a lei não deve criar 
ônus especiais para a União ou o 
Estado, no sentido de indenizal· o em
pregador que pagou o salário do <?m
pregado durante o tempo que esteve 
à disposição .da justiça para pl·estar 
depoimento nwn processo de assistên
cia· judiciária. Quer dizer que con
cordo com o nobre Sehador João Vil
lasbôas, não no sentido da inconsti
tucionalidade, mas no da inconve-
niência da norma. · . 

o Sr. João Villasbôas - Propol'la, 
V. Exa. então, o destaque de todo 
dispositivo? 

O SR. FE&REIRA DE SOUZA.
Pedil·ia o destaque de tôda parte fi
nal, enquanto V. Exa. pretende ape
nas o da parte relativa à obrigação 
do Estado. Amplio o destaque até a 
p~te . concernente à · própria obriga-: 
ção da União. Desejo .fique tudo 
adstrito ao campo privado. 

Por que criar para o Estado, para 
a União, a obrigação de indenizal' o 
j.ndustrial, o empregador, só porque 
seu empregado passa duas, três, qua
tro horas, ou mesmo um dia, a pres
tar depoimento, ntim processo ·de as
sistência judiciária? 

O Sr. Francisco Gallot1:i O em-:-
pregado estará. prestando serviço à 
justiça. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA 
Munus ·público. Portanto, o emprega
do poderá suportar os · õnm:. Não o 
suportamos todos nós? Por que não 
pode coin êle arcar o e~pregador? 

Por estas razões Sr. Pres1dente, 
manifestando-me. do ponto ele vista 
constitucional, contra o primeiro des
taque solicitado . pelo nobre Senador 
Sr. João Villasbôas, alargo o segun
do a todo o inciso IV, que se refere 
à ação regressiva contra o ·Estado. 
. Quanto à obrigação de indenização 
- nraba de informar-me o Senador 
Joilo Villasbôas - já é ela Consoli
d:-.cão <ias Leis do Trabalho. o pa
trão .e obrigado a pagar salário. inte
gral ao empre~s.do que, a servl~o da 
Justic.;a,' presta depoimento, em qual~ 
Ctl.ler hipóte3c. -

Com estas palavras, Sr. Presidente, 
purece-me ter fciito a defesa da Co-

missão Mista .de Leis Complementares 
e da Comissão de Constituição e Jus
tiça no sentido da constitu.::ionalidacle 
do projeto, embora possa f\le mere
cer críticas em algumas de suas dis
posições. 

Quanto ao artigo 11, o nobre sena
dor Sr. J oiio · Villasbôas reservou-se 
para dêle tratar em segunda discu:s
são. E' bem provável nos enc()ntre
mos inteira1nente solidáriõs. (lriuito 
bem; muito bem) . 

Vem à Mesa e é lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

.Requeiro destaque, para ser r.ejei
tado, das expressões:. 

e estadual", rio artigo 1.0 ; e do · 
n.0 IV do art. 3',0 • . . 

· Sala das Sessões, ein: 2 de setem:.. 
bro de 1948. - João Villasbôas. · 

O SR. PRESIDENTE - Solicita
ria do nobre senador Ferreira de 
Souza enviasse à Mesa o requerimen-
to de destaque. · · 

O SR. :FERREIRA DE SOUZA ....:.. 
(Pela ordem) - Senhor Presidente, 
depois que pronunciei o meu discur: 
so, o nobre Senador João,. Villasbôas 
acolheu .:minhas observz.ções rio tocan
te ao inciso 'IV do artigo 3.0 .e modi~ 
ficou o seu requerimento de desta
que, abrangendo a parte por mim su
gerida. Assún,- não -mais necessito 
apres~.>ntar requerimento, solidário que 
sou com a segunda parte do· de Sua 
Excelência. 

O SR. JOÃO .. VILLASBOAS (Pela 
oróem) - Senhor Presidente, o des
taque por mim requerido é apenas da 
palavra "Estado", contida no art. 1.0

, a fim de que a disposição se atenha 
simplesmente. ao campo da legisla
ção federal. , · 

Quanto ao destaque do inciso IV do 
art .. 3.0

, é total. 
O SR. PRESIDENTE - Há sôbre 

a Mesa algumas emendas ao Projeto 
n.0 9, de 1948, que terá de voltar . à 
·Comissão cDmpetente a fim de sôbre 
elas opinar. Nestas condições, o re
querimento de destaque do· Sr. Sena
dor João Villasbôas será considerado 
por ocasião da votação. 

VA.o ser lidas as f)meridas. · 

' 
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São lidas e apoiadas as se
guintes: 

EllmNI>AS 

Ao P1·ojeto n.0 8, de 194& 

N.0 1 

Substitua-se o art. H pelo seguinte: 
Art. 11. As custas .qo _ _.Processo 

devidas ao advogado do assistido, aos 
peritos e aos serventuários da justlça 
não remunerados peloo cofres públi
co~> serão pagas por 'êstes, a, cüjas 
expensas correrão também as -~lun
das das taxas e sêlos judiciários. 

Justificação 

Não é justo que à parte vencida 
seja imposta a obrigação de arcar 
com as despesas decorrentes de ho
norários, custas e selos, a menos que 
s~ja considerada temerária a lide por 
E'!la proposta, ou que seja condenada 
pela prática de . atas ilícitos. Não é 
possível que se imponha ao .. Particular 
a .obrigaçãc;> de arcar com as de_spe
sas decorrentes de uma assistência 
que a . Constitu~ção determino.u ··seja 
concedida pelo :POder público. (Cop.s
~ituição, art. 14:1, § 35) . E como não 
é . concebível, por outro lado, que se 
9briguem· os profissionais .e funcioná
rios · forerues não .remunerados pelo· 
Govêrno, à pre.;tação de serviços g-ra
tuitos,. é óbvio que os cofres públicos 
devem satisfazer às referidas despe
sas.. 

Sala das sessões, em 2 de ·setembro 
de l948. - Dario Cardoso. 

N.0 2 

Ao artigo 11: 
Substitua-se pelo seguinte: 
"Quando o beneficiário da assis

tência judiciária for vencido na cau-. 
sa, os emolumentos e custas devidos 
aos juízes, órgão do . Ministério Pú
blico, curadores e serventuários de 
Justiça; as despesas com as publica
ções indispensãveis, feifãs em jornais 
às testemunhas, quando empregados 
de emprêsas particulares; e os hono
rários dos. 'Peritos - serão pagos pela 
Fazenda Federal, se a causa for ajui
zada na Justiça do Distrito Federal, 
ou dos Territórios, nas Justiça Mili
tar ou ão Trabalho, e pelos Estados, 

quando processada nas respectivas 
Justiças. 

§ 1.0 .Também serão pagos pela 
União ou pelos Estados, na forma 
dêste a1·tigo as custas e_ os honorários 
dos advogados do assistido, vencedor 
ou vencido, salvo se a sentença dis:.. 
puser diversamente. · 

§ 2.0 os honorários do advogado 
ser~o fixados por meio de arbitra
mento .. 

§ 2.0 os hono'rários do advogado 
a que se refere o presente artigo, as 
dotações orçamentárias serão. con
signadas ao Poder JudiciáriQ' na fo~ 
ma ·estabelecida no parágrafo único. 
do art. 201 cJ.a Constituição Federal". 

Justificação 

1. A Constituição Federal, no ~ 35 
do art. ·141, impôs ao Poder Público a 
obrigação d~ conceder assistênc~ ju
diciária aos necessitados. , Como. está 
redigido o Projeto, não é o Pode).' 
Público quem dá a assistência e, sim, 
os funcionários da Justiça, advogados 
c peritos, que ficarão privados da 
justa ·remuneração do seu trabalho. 
o cumprimento fiel do :preceito cons~ 
titucional só se poderá verificar com 
a indenização pela União e pelos Es
tados .dos emolumentos, custas .e ho
norários. 

O disposto no art. ·11, nada expri
me, porque o vencido é normalmente 
condenado ao pagamento de tõdas as 
despesas judiciais. O -projeto, entre
tanto, silencia sôbre o pagamento des
sas despesas quando o vencido é o 
assistido. A emenda resolve o caso 
com a indenização por pá1·te das enti
dades a quem a Con~tituição. deu ·o 
encargo da assistência. 

2. O vencido só está obrigado aó 
pagamento dos hono:~:ários do .advo
gado do vencedor; quando incorre no 
caso da art. ·63 do Código do Processo 
Civil. · ll:sse pagamento é uma pena 
imposta à parte que procedeu dolosa
mente no decurso do processo . seria 
gravíssima injustiçá impor-se essa pe~ 
nalidade a quem agiu com lisura, mas 
atendendo-se apenas à circunstância 
de ser o seu contendor pessoa ne
cessitada. 

3. As custas, emolumentos e de
mais despesas judiciár1as,' vêm inclui
das nas sentenças. Quando o seu pa
gamento, por fôrça dêste dispositivo 
legal couber à União ou ao Estado, 



a sua execução deverá · obedecel' a 
mesma forma e ter as mesmas garan
tias asseguradas aos ·credores dessas 
entidades por fôrça de sentença. Daí 
o § 3.0 determinar a aplicação à es
pécie do art. 204 da Constituição Fe
deral. 

Não há razão para se estabelecer 
limite máximo aos honorários quan
do a lei manda .que êles sejam arbi
trados. 

N.0 3 

Ao artigo 14: 

Suprima-se o parágrafo único: 

Justificação 

A finalidade das multas vem esta
belecida em diversas leis, não haven
do motivo algum que justifique as 
aplicadas aos advogados. que recusa
rem se11 patrociniQ ,P. causa .de neces
sitado, atribuídas ao advogado que 
assumir êsse pat~ocinio. 

Sala das Sessões, em 2 de setembro 
de· 1948. - João Villasbôas. 

N.0 4 
Ao artigo 18: 

Suprimam-se as palavras "ficando 
sujeitos às mesmas obrigações impos
tas por esta lei aos advogados." 

Justificação 

Os encargos ai atribuídos aos aca
cl&micos devem ser de aceitação vo
luntária. A sua· admissão :no exercício 
belecida em diversas leis,.· não haven
se lhes oferece e não uma obrigação. 
Entre êles há os que se destinam a 
da àdvocacia é uma vantagem que 
cia ·e, por isso mesmo, podem recusar 
a prática forense. Não lhes cabendo 
as vantagens conferidas ao advogado, 
não lhes é ·leito impor iguais obriga
ções. 

Sala das Sessões, em 2 de setembro 
de 1948. - João Villasbôas. , 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. (Pausa.) . 

Mais nenhum Senhor Senador de· 
sejando usar da palavra, declaro-a 
encerrada, . 

A matéria voLta à Comissão de· 
Constituição e Jiustiça para se 'Dl>ll1Ili-
1'estw.r sôbre as emendas o<fe.rec.idas. 

l$tá esgotada a mat•éria de Ordem 
do Dia.. 

O SR, IVO D'AQUINO - Peço a 
pa.lavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o no·bre Senador. 

O SR. IVO D'AQUINO (Para ex
plicação pessoal) - Sr. Preside':lte, t·o
dos nós que exe1·cemos a funçao par
lament-ar, estamos, . •Como é natural, 
sujeitos a críticas, sobretudo as da
imprensa. Não me podeTia furtar 
por;tanto, a essa contingência, princi
palmente pela minha posição nessa 
Casa, de líder de um dos partidos nela 
representados. . 

A não ser em circunsrtã.ncias espe
cialíssimas, não costumo ·responde!!.' as 
críticas que me dirigem, por julgá-Ias 
um direi: to de todcs. . · 

Mas estou dent·ro dessa circul1Sitân
cia em fa.ce da cTitica coÍlltida em ~ma · 
"vârta" do "Jornal do Comévcio" de 
22 ·de agôsto próximo pa.Ssado, da qual 
somente hoje tomei conhecimento. 

A minha res·posta reside em dois 
motivos: o primeiro é pela grande au.; 

. toridade do órgão que fêz a crítica; o 
seg\undo motivo, é po•rque o tópico do 
"Jornal do Comércio", a que me es
tou re:ferindo, foi incluído num dis,.. 
curso prOtfeTido ontem pelo nobre Se
nador Henrique de NO'Vaes, e consta, 
portantO, dos Anais do Senado. 

Na "vária" a que aludi, escreve o 
articulista o seguinte, a :propósito da 
votação, no Senado, do proj~to que 
fixou os vencimentos da magisrtratu"' 
ra: 

"O Senado perde-se no in1'1uxo 
das razões pessoais, dobra-se às 
mjunções de camaradagem, afoga
se no dispautério dos compromis
sos de favor, esquecido da sua alta 
e nobre missão constitucional. Co
mo poderá, a,manhã, corrigir. os 
orçamentos e as leis vindas df!- Câ
mara com excessos, demas1-as e 
abs~dos, se o próprio "leader" 
que àli reflete o . pensame~to do 
govêmo·, se empenha e se ~nsurge 
contra o que propõe uma mensa
gem presidencial?'' 

:G:sse ·trecho do "Jornal do Comér
cio" 'enceTra antes de mais · nada, um 
equívoco e uma injustiça. 

o equívoco está em supôr que· eu, 
na qualidade de "leader" do meu 
partido nesta Casa, ·não tenha .a 
liberdade, ou não me reserve o dl
reito, de discordar de mensagens do 
Poder Execu:tivo. 
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A injusti·ç.a está cm atribuir ao Se
nado da República propósitos e 
orientação que absolutamente não se
guiu, porque, quaJndo votou aquele 
projeto, ateve-se a razões de ordem 
Constitucional e de estrite justiça 
a que a sua maioria entendeu não 
poder fugir. . 

Porque não fiquei de acôrdo com 
a mensagem a que alude o "Jornal 
do Comércio"? . · 

Por duas razões e a primeira é que 
a mensagem ampa:rava cOI!lClusões• que· 

entendi serem 1nconstitucionais, e 
algo que não reputei certo. 

O Sr. Ferreira de Souza - V. 
Ex.n. nesse particular', C'tUilPre rigo
rosamente sua missão, porque a mis
são do parlamentar, principalmente 
com· a aútoridade de V. Ex. o., em fa-

' ce do seu Par.tido, e com as -respon
sabilidades do .Gpvêrno, não é em 
absoluto, a de respeitar a íntegra · 
das proposições, mas a de corrigi
las no 'que estiverem erradas. -

O ,SR.. IVO D'AQUINO - Agra
deço o a~parte de v. Ex. a. que vem 
r~ orçar as. mi.nhas considerações. 

A segunda razão, Sr. Presidente, 
é que- aquela mensag~m havia sido 
virtualmente corrigida por uma ou
tra, · en'Viada também à. Câmara dos 
Deputados e que incluia normas di
ferentes das contidas na primeira . 
. Foi baseado na primeira meru;a

gem que o Sr. Senador .Al!redo Ne
ves redigiu o seu substitutivo, re
jeitado pelo Senado. 
~ .Entenrdi·a a referida mem;agem 
que a Lei n.0 33, de 13 de maio de 
1947, que artlribuiu percemrt;agens de 
vencimentos aos magistrados podia 
ser substituida por outra lei que não 
tivesse em . observância êsses adicio
nais, e sem incorporá-los. 

O Sr. Ferreira de Souza - Além 
das precenta.,ooens, havia adicionais 
previstos· em lei. 

O SR .. IVO D'AQUINO - Como 
diz V. Ex. a multo bem, entendia em 
que, desde o momento em que havia 
uma lei, estabelecendo que os magis
trados tinham cert-a peroenrtagens além 
de um determinado vencimenrt:o, essa 
percentagem, a partir da. data da pro-· 
mulga.ção da lei, ficava automàtica
mente i~corporada aos vencimentos 
dos magistrados. 

Ora, a Lei n.o 33 dispunha. que os 
desembaJ.'g.adores do Distrito Federal 
perceberiam 5% mais do que os: ven· 

cimentos atribuídos aos juízes de igual 
categoria nos Estados, que· os· mem
bros do Tribunal Federal de Recursos 
teriam 5% além dos vencimentos· dos 
desembargadores e os ~ilni.stros do. 
Supremo Tribunal, 10% além dos . 
vencimentos atribuídos ao M!l!lisrtros. 
do Trirbunal Federal de Recursos·. 

O substitutivo, Sr. Presidente, que 
foi a.presentado nesta C.asa, baserado 
na MeiDSa;gem redigida. no Minisilério 
da J-ustiça, não obedecia aos têrmos 
daquela lei. Consignava ve·ncdmentos 
menores do que os que deviam ter 
menores doq ue os que dewiam ter 
êsses magistrados que tinha diteito 
à irncorporação das percentageiils·. Co
mo a Constituição diz ·que ·os ve~ci
veis, evidentemente qualquer lei que 
lhes atribuísse vel!lcimentos abaixo da 
base já estabelecida em lei anterior, 
se-ria inconstitucional. 

Daí a .núnha discordância do· subsrti- · 
tutivo. E, em dlscordando do substi
tutivo, fiquei na seguinte cO!l1Jtil!lgên
cia: ou eu rejeitaria o projeto in to
tum, ou admitiria o projeto tal como 
foi elaborado pela Comissão de Fi
nanças, · com as emendas . que foram 
aceitas, porque não havia nenhum ou
tro substituti'V'o a ser votado. Qurundo 
votei contra o substitutivo, não signi
ficruva que eu a:chasse certo em todos 
os seus pOI!ltos, o projeto que vot-amos. 
Mas não havia emendas que o corri
gissem.O que ,entretanto, ea1tendi e 
continuo a OOJtel!lder. é que· não pode
ria votar o substitutivo do meu il-ustre 
colega, Sr. Senadoo- Alfredo Neves, 

· por ser êle inconstitucional. 
Esta mil!lha opinião f·oi seguida pela 

maioria do Senado; foi. uma; contin
gência de ordem de i!nterpretação, e 
por isso eu não me pude ciJ1:lgir à 
menSagem que foi enviada pelo Poder 
Executivo. 

E' essa a eXJplioação pessoal que 
quero dar, de tal forma me merece a 
autoridade, e mesmo a probidade, do 
grande matutino que frêz a critica da 
minhll! atitude. 

o Sr. Ferreira de Souza - EJG}Jli
cação que o Senado acolhe com o 
maior aprêço porque todo êle consi
dera V. Ex. a um pall'lamenta:r de re
lêvo, séri:o e que não merece · essas 
criti-cas. 

O Sr. Joaquim Pires - Apoiado. 
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O SR. IVO D'AQUINO - Agradeço 
o aparte de V. Ex." . . 

•Critica que, como disse, reputo' in
justra e improcedente, tanto em rela
ção a mim,. como ao Senado. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Nada mais 
hav~ndo que tratar, vou encerrar a 
s·essao. · 

Em cumprimento da deliberação do 
Sena;do, CC!IliV·OCO sessãro extraordilnária 
pam ama..Tlhã, às 13,30 horas, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

.. Discussão. única do Projeto de De
creto Legislativo n.0 18, ·de 1948, que 
aprOIVa o Convênio Sanitário entre a 
República dos Estados Unidos do Bra
sil e a República Oriental do Uruguai 
(Pareceres f,avoráveis, sob ns. 626, 627 
e 792, reSJpectivamente, das comissões 
de Constituição. e JuSitiça, de Filn·anças 
e de Saúde). 

I..e:vanta-se a sessão, às 17 horas 
e 20 mmutos. 

, 
RElOEB·EM EMENDAS PERAN·TE 

A MESA 

Na sessão de hoje: 
Projeto de -De·creto Legislativo nú

mero 30, de 1948, que autoriza o Tri
bunal de Contas a registrar o con
trato celebrado entre o Ministédio da 
Aeronáutica e Charles Ingram San
ton para desvmpenhar as funções de 
Professor de Operações e contrôle de 
Aerovi.as; : 

Projeto de Lei da Câmara n.O 327, 
de 1948, que trmsfere ao Govêmo do 
Estado do Espírito Samto as terras 
remanescentes do extinto Núcleo Co-

. lonial "Afonso Pena", e dá outr•as pro
vidêmdas; 

Projeto de Lei da ·Câmara n.O 380, 
de 1948, que dispõe sôbre a aquisição 
e incorporação de navios .mercantes 
na frota de Emprêsas lega.lmente or
ganizadas que estejam funcionando 
no Br-asil, e dá outras providências: 

Proje.to ·de Lei da Câmara n.0 331, .. 
de 1948, que altera o al'tigo 209, de 2 
de Janeiro de 1948, que dispõe sôbre 
a forma de pa.gamento dos débitos 
civis e comerciais de criadores e te
criadores de gado borvino. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR MARCONDES FI
LHO, NA SESSAO DE 1 DE SE
TEMBRO DE 1948. 

O SR. MARCONDES FILHO -
Sr. Presidente, porque estou de acôr
do, em grmde parte, com os parece
res cuj·a discusão ora é submetida 
ao Senado, poucas serão as consi
rações que devo fazer a respeito. 

Desejo, desd:e logo, ssina.lar minha 
admiração pelo notáivel trabalho' do 
ilustre Senador At.tilio Vivacqu.a .... 

O Sr. Attilio Vivacqua - Ime.nsa 
bondade de V. Ex." . 

O SR. · MARCONDES F".LLHO -
... onde S. Ex.", a parte de excepcio
nal erudição, revela; como sempre, o 
brilho de sua imeligência, na análise 
minuciosa e superior que f,êz dos te
mas submetidos ao exame da Comis
são de Constituição ·e Justiça, a qual 
a.prOIVOU, por unanimida,de, o mag
nífico parecer de seu digno Presiden
te. 

O Sr. Rodolpho de Miranda - Vos
sa Ex.o: faz justiça plena ao eminente 
Senador Attilio Vwacqua. 

O SR. M.ARCONDES FILHO . 
Obrigado a V. Ex.a.. 

Estendo as palavras de minha ad
miração ao t11abalho apresentado pelo 
ilustre Senador Ferreira de Souza ... 

O Sr. Ferreira de Souza - Agra
decido a V. Ex.". 

O SR. · M.ARCONDES FILHO -
. . . ouja competência todos ãca,ta
mcs ... 

o Sr. Euclydes Vieira - Muito bem. 
O SR. MARJCONDES FILHO 

. . . em parecer também unânimemen
te a).Jrovado·· e que vei aJpoiar inte
gralmente o da Comissão de Consti
tuição e Justiça . 

O Sr. Rodolpho de Miranda - Peço 
licença -para fazer idêntica declara
ção relativamente ao parecer do no
bre Se.nador Ferreira de Souza. 

O SR. MARCONDES FILHO
Sr. Presidente, os pontos em que di
virjo dos pareceres nã.o me le!Varão a 
lhes negar o meu voto fa.vo!I'ável. 
Tralta-se de divergências de caráter· 
interpretativo, que não excluem a pos
sibilidade de dar - como darei 7" 
meu apoio· aos pare-ceres, com as· res
trições decorrentes da.s considerações 
que peço ao Senado para fazer. 
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Anrt:es de mais nada, Sr. P1·esidente, 
e para poder fundamentar, em segui
da, meu ponto de vista pess~al sôbre 
a matéria quero colocar relevo pon
tos essenciais, com os quais estou de 
inteiro · acôrdo e que se tomam ne
cessários à argümentação que· pre
tendo, ràpidamente, aduzir. 

Dou minha concordância ao pare
cer do Senador Attilio Vivacqua 
quando, depois de. minucioso estudo 
sôbre o napel do Senado Federal na 
vida repÜblicana, no regime •bicame
ral, e das elevadas atribuições que 
lhe são conferidas pela constituição, 
declara: 

"A indole das fun·ções do Sena
do, anteriormente ex;postas e con
sidera:das em face do nosso re
gime politico,. justifica, pois, por 
si mesma, o gesto do E~o. Sr. 
Presidente da República de ofe
recer ao conhecimento desta ·Casa 
observações e opiniões de um Mi
nistro de Estado sôbre atoiS e as
pe·ctos de uma administração es
tadual, relacionados com assun- · 
tos de sua pasta e a'Preciados por 
sua reprecussão na esfera federal 
e internacional". 

Há outro ponto de importância, no 
parecer, que mostra a sistemática ado
tada pelo ilust'l'e relator ao examinar 
o quadro dós poderes federais e es·ta
dUJais fixados pel8i Constituição. 

E' quando :S. Ex." declara: 
· "10. A Consrtituição vigente, 
ohservando a orientação do Esta
tuto de 1934, soluci!onou o proble
ma da federS~tividade, mediJaiiJ,te 
sábia combinação de autonomia 
estadual com o fortalecimento do 
Poder da União, atribuiJilldo-lhe 
serviços de interesse .naciooal, as
segurando a unidade ~urídica d~ 
país nos ramos. esse:ncia.IS de direi
.to - cl.ixeito civil, comercial, pena·l, 
processual, eleitoral, aeronáJutico e 
do trabalho (art. 5, XV, alínea a) , 
e conferindo ao Ccmgresso Federal 
·competên·cia para legislar sôbre 
tôdas as matérias per.tinentes à se
g.urança e defesa do país, e as de 
cará!ter fundamental na ordem 

·económica e social (art. 5.0 e 
1M). . 

Tema que, em seguid~, obtem, a 
seu favor, êste outro tóp1co: 

".Construído o regime dentro das 
bases de uma organização vertical 
que compreende a União, os Esta-

dos e os Municípios, numa i!Jer
feita dete·rminação de coffi!petên
cias e autO'nomia dos Estados, pe
lo seu poder de auto-organização, 
cfica limitada pelos preceiltos . bá
sicos da co~nstituição, mas, ao 
mesmo tempo, é po1· êles, resgmar
dada como marcos intransponí
veis". 

Finalmente, Sr. Presidente, como 
ant,eparo às obsêr'Vações que tomarei 
a liberdade de fazer perante o Senado, 
quero assinalar o terceiro ponto do ·p·a
recer em que o ilustre relator, exami
nando todos os fatos mencionados na 
Mensagem do Sr. Ministro da Fazen
da, dividiu-os em duas séries: a pri
meira, daqueles que se confinavam nas 
lindes da autonomia estadua,l; a se
gunda, dos que tinham 1·epercussão na 
vida federal. Diz S. Ex.11 : 

'. 

1. Nes.te parecer de acôrdo cQ.m 
a orien;ta,ção já inidalmente fixa
da, serão apreciados tão sõmente 
os fatos e;,opostos pelo Ministro da 
Fazenda, à luz da COlllJPe~cia 
pri'Vati'Va do senado e de· sua com
petência como Câmara do Poder 
Legislativo para tomai.- a inicialt~va 
de lei, excluídos, portanto, 'os as
suntos da competência estadual 
rpor constituírem matéria. que se 
relaciona especia.lmenrte com a hi
pótese da· responsa:bi:lidade crimi
nal do Gove:mador,- ou exigirem 
iprovidênc1as que sõmente o Estado 
dentro da sua autonomi1l., poderá 
adot·ar para corrigir a arnorniali
dade apontada". 

Dos assuntos aue S. Ex." verificou 
terem re'DercussãÕ na esfera federal, 
dois forãm apontados no ,pa.recer. 

O primeiro, referoote ·às operações 
da Estrada de Ferro SorocabaJ!la, de 
São Paulo, com arval do tesouro esta
dual, perante estabelecimentos bancá
rios e forn,ecedores eskangeiros. 

Ern.tende o parecer que o 3lrt. 63 da · 
Constituição, que coll!fere ao Senado 
competência pri'Vati'Va para autorlzal." 
empréstimos aos Estados, deve ser re
gUlamentado, ou por meio de modifi
cação do nosso Regimento, ou por meio 
de· projeto de resolução, a fim de que 
hilpóteses que· -de fiUturo oco~rrerem se
melham.tes ao negócio da Estrada de 
Ferro Sorocabana, possam ser vigila
das de forma a que o crédito nacional 
não sofra os riscos de abalo. 

Não sei bem, Sr. Presiderute, até 
onde , pelos· meios sugeridos, podere-

• 
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mos estender :1 in1ter.pretação da pa
lavra "empréstimo", assinalada no 
art. 63 da Cc!Ilstituição, para atingir
mos outras modalidades de operações 
com o exterior, qualquer que seja a 
solução, entretanto, eLa ·não poder<í 
atingir, para resolver, o caso específico 
da Estrada de Ferro Soroc8ibaJna. Tra
ta-se de oqJeração de co-mpra e venda, 
com os títulos arvalisados pelo Esrtado 
já a•per.feiçoada em todos os seus: ·por
menores, e chamada, contra>tuais. Em 
todo caso, como o assunto é da compe
tência privativa do Se!nado• Fedexal, e 
como a lei será submetida a debate, 
tempo haverá, oportunamente, para 
que eu externe, de ma.neira mais mi
nuciosa, aos meus nobres colegas, as 
dúvidas sôbre se a extensão da in
terpretação dada àquêle têrmo pode 
ser ou não aceita·, .e se ao obje.tivo po
deremos ate!Ilder por meio de simples 
resolução especial ou de alteração do 
nosso regimento interno. 

A verdade, entretanto, é que a su
gesrtão oferecida pelo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça ·não 
resolve, não corrige, não alcança o 
caso atüal da E. F. Sorocabana. Se 

. da lei fic8Jmos dependendo, só depois 
desta, e par.a os casos a ela poste
riores, poderemos estender nossa ação 
fiscSJlizadora. Em face, porrta.nto, do· 
fato referido na exposição do ~- Mi
.nistro da Fazenda, o parecer não ofe
rece solução objetiva. 

Aliás, desde que o Senado tem com-
- petênda prilvativa, para a .prévia apro

vação dos e~l"éstimos, poderá, em 
cada pedido de autorização de em
préstimo que sobrevenha de agora em 
dirunte, e de acôrdo com a prudentes 
<ponderações do ilustre rela.tor, esta
belecer condições e cláusulas que aten
dam às suas justas preocupações•, sem 
necessidade da lei sugerida que, não 
conseguiiildo prerver as inúmeras pe
culiaridades a que icada empréstimo 
pode comportar, talvez venha entra
v.arr os e~réstimos, com prejuizo para 
o país. . 

Deixo, por isso, de lado o caso da 
E. F. Sorocabal!la, para cogitar do 
seglllndo assunto, assinalado no pa
recer, que é o relatilvo aos bonus ro
tatilvos, o qual, na linguagem de am- · 
bos os ilustres relatores, é realmente, 
o mais grave da relação de fatos ofe
recida pelo Sr. Minis.tro da Fazenda. 

A êste respeito, o parecer do ilus
tre· Senador Attilio Viv.~cqua des.ceu 
a minucioso estudo, analizal!ldo, desde 

seus primórdios, a. legislação existente 
no Estado de São Paulo para a emis-
são de ·bonus rotativas. · · 

Configurou as várias hipóteses que, 
dentro das possibilidades da lei, po
dem ser formuladas e chegou, 8JPÔS 
minticioso estudo, a conclusões que 
reputo das mais graves para a vida 
dei meu Estado e para. a vida do país; 
conclusões que tiveram, de modo ge
r:al, o ap·oio da unanimidade da Co
missão de Constituição e JIUStiça; 
conclusões constantes do relatório do 
qual desejo ler alguns tópicos, para 
que fique be•m assinalado o fundamen
to de que me servirei para as consi
derações que trago a esta ilustre Casa 
do Congresso. 

Diz o parecer em um dos seus tó
picos: 

"Como se deixou assinalado, os 
"·bonus rotativas" se destinam 
também a fUiD.ções exercidas . pela 
moeda - matéria de exclusirva 
competência da União, e que deve , 
ser regulada dentro do, mais ri
goroso principio unitário, num sis
tema que as~egure a umdade do 
regime da moeda e a es.tabllidade 
de s'UiaS qualidades essencias, 
como medida de valor, na, ordem 
mtema e externa. Assim se· acham 
concentrados nas mãos da União 
todos os poderes para · emissão de 
dinheiro, determinação do padrão 
monetário, disciplina da circula
ção da moeda e de assuntos cam
biais - poderes indelegáJveis aos 
íEstooos (.am. cit., da Ccmstitu!
ção Federal - 5, ns. VII e XV, 
alínea m) ". ·. 

Em outro tópico; e analizando o 
movimento dos bonus rotativas eml
tidos pelo Govêmo do Estado de São 
Paulo o üus.tre Senhor rela,tor afirma: 

"Os bonus rotatilvos não é di
nheiro, na conceituação legal, mas, 
com uma feicão de dinheiro é 
:posto em ciicülação, pois, asse
gmra ao portador o poder libera
tório parcial em relação aos cré
ditos do Estado .emissor: dá ao 
<pOrtador a faculdade de por com-; 
pensação (calculada na moeda le
gal) quitar-se de dívidas fiscais 
de qualquer natureza de impostos 
perante a Fazenda Estadual, e 
esta pode dá-los em pagamento 
em resgate de bonus de séries ex
tintas, recebê-los em pagamento 

!. 
I 
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de Apólices Populares e Unifor
mizadas do Estado (art. 4.0 do 
Decreto n. o 7. 835, de 1936) . E' esta 
.narticuiaridade que lhe pel'lllite 

· j:Jenetrar na circulação fiduciária 
- trocando-se eventtualmente por 
dl.nheiro de curs·o legal e passado 
de mão em mão até voltar ao 
l'esgate pelo emissor. 

Antecipar, com a emissão de tí
tulos, a realização de créditos pode 
corresponder a uma dificuldade 
de obtenção dessa natureza, de 
meios de pag·amento para aten-· 
der serviços de pagamento para 
atender serviços públicos, mas o 
dano final e e·conômico qJUe tal 
emissão oferece ê certo: tl'a~n~põe 
a zona de influências do crédito 
do emissor, convida a investimen
tos inoportunos, aumenta o custo 
da produção e inflaciona o meio 
cl:rculante pela piOl' forma, a sa
ber, subsidiando a cirmtiação do 
dinheiro legal, de modo aparente 
pois, exige, cada vez mais para a 
(produção de bens de consumo 
maior quantidade de dinheiro le-:. 
gal em circula.ção, na medida, !Pelo 
menos. do· ágio que a troca de bo
nus proporcionar .. Por outro mo
do, a vantagem' de especulação
em tôtno dos bonus põe em ex
pectativa boa soma de dinheiro de 
curso legal, que deixa de servir à 
procLUçã.o. de bens de consumo .. E' 

· o que resulta, final, de concor
I!ência, ainda que pardal, estabe

. lecida entre êsses bonus ao porta
dor e o dl.nheiro de curso força

.. do". 
E, finalmente, em outro tópico, 

mostrando a patente infração de dis
. positivos constitucionais que regulam 
, a competência exclusi~a · da União 
·sôbre a matéria, s. Ex.a declara: 

"28. O bonus. rotati'Vo .com po
der li!beratório, embora limitado, 
que lhe· con!fere a lei esrt>adual 
ofende, de frente, êsse principio 
e o da unidade monetária ·na
dona! indis:pensálvel à Ol'dem 
· econõm.ica e fina.nceira, afetando 
a função do dilnheiro de curso 

i;;~·ôg~es~~an;~~uç~~. ~~ap~g;: 
çá-lo à troca eventual pelos ti
.tulos de capacidade ci~cuiatória, 
calculada no crédito que mereça 
o emissor · animando-se o :fito 
meramente especulati'Vo". 

A respeito, Sr. , Presidente, dos 
bonus e, seu pa•pel na economia dos 
Estados, também o ilustre relator da 
Comissão de Finanças, o Sr. Sena
dor Ferreira de Souza, cuja compe
tência na matéria é por todos res
peitada,. assinala outros a:spec.tos, 
quando diz: 

"Bem examinados esses títu
los fádl é verificar o seu as
pecto de papei moeda disfarçado 
e s·em poder Hberatório absolu
to. A cil'cunstância de ser ao 
!P•Ortador, conseqüentemente, de 
tradição manual, a maior pa~te 
de Cr$ lOO;GO cada um, sem JU
ros, bem mostra não se , tratar 
de um título de ·renda. Se está 
sujeito a um prazo, este ·é ccm
:pensado . pelo tipo. Quem a.ten
tar em que o Estado o recebe 
•como se dinheiro fôra, em pagá
mente de impostos, taxas, selos, 
dh'idas atL-vas, ~ego verilfi·ca como 
lêle .pode ser tido por ·moeda au • 
xiliar". 

E mais adiante: 
"Se, o Estado emite, pois, um 

tí-tulo a curto têrmo, sob a con
dição de recebê-lo a qualquer 
momento na solução dos seus 
tributos e créditos, evidentemen
te, lhe confere a f.nnção de meio 
de pagamento. 'E se considerar
mos em. que, segundo declara o 
Governador e é de conhecimento 
!tJ.Otório, êles são · entre·gues a em
preitefros, fornecedores . e ·OllitrO.S 
.credores em pagamento das dí
rvidas do · Estado, mais fôrç·a tem 
a conclusão: o Tesouro deve re
receber e pagar dmheiro . 

Não colhe a Justificação do 
· Sr. Governador de . se tratar . de 
um titulo de antecipação de re-' 
ceita, semelhante às letras .do 
Tesouro da União. e de outros 
TesoUl'os Estaduais. Os tl:tulos 
emitidos para· tal fim devem ser 
resgatados no próprio exei!Cício. 
Não podém continuar em cir.,. 
culação quando a receita· já :foi 
preenchida. Do contrário,· have.,. 
ria duplicação da receita". 

Em outro tópico, declara Sr. Ex.11 : 

"Para· agir como tem agido, o 
Estado conta com os seus fome
'cedores, empreiteiros e credores 
em geral vale dizer, conta em 
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lhes pagar os Cl'éditos em bcmus, 
que êles aceitam, não !POr se 
.tratar da moeda contratual, nem 
por convirem em continuar cre-

. dores, nem por aceitarem uma 
dação, em pa•gamelnto, mas por 
uma fonna suave de coação pois 
é" sempre melhor rec·eber bcmus 
que se negociam de que nada 
receber. Sobretudo porque êles 
saberão de:iender-se nos preços 
das utilidades e até na execução 
dos serviços, quando dai não de
corram outras vantage'IlS. Uma 
ilegalidade assim consentida po
de ser fonte de muita,s outras. 
Pelo menos, amolece _as resis·tên.
cias. 

A conclusão da Egrégia Co
missão de Constituição e Justiça, 
é, portanto, irrestivel, no sen
tido da inconstitucionalidade do 
regime dos bonus rotativas· pau
listas · .podendo o Govêrno da 
União, na defesa das suas prer
rogativas, pro.morver ·a decretação 
dessa inconstibucicnalidade e o 
•cumprimento do que fôr decidi
do pelo Swpremo Trilbunal Fe
deral, •pelas duas fonnas que a 
Constituição estabelece a menos 
que os poderes estaduais ,re·vo
guem a lei e tratem de retirar 
da circulação tais títulos, já 

·então sem o anulllciado poder 
liberatório.· De qualquer sorte, é 
preciso retirá-los da . circUlação · 

,em· fase do Estado que não pode 
ins~tir ·em tal políiti.ca. 

Do ponto de vista !fil!l.anceiro, 
próprio Estado sofre com êsse 
métod•o. Não é di:!Lcil sobrevir 
um ano que o Tesouro não re
ceba .pràticamente dinheiro ou 
receba pouco, mas em que todos 
os contribuintes se· apresen.tem 
.perante êle com bonus· rotatirvos. 
A grande circulação e a desva-

. lorização terrível de tais pa.péis 
!permitem essa .previsão, o que 
significa estar muito longe o dia 
em que o Tesouro os dispensará. 

Sob o aspecto econômico, não 
há negar a perturbação que as 
do pelo Supremo Tribunal Fe
~urradas de bonus ;trazem. 
atrativos especiais, expelem os 
outros títulos. E dada a sua 
fUIIlção monetária ingressam a 
massa da nossa moeda. Por ou
tro lado, à eSipeculação engorda 
com êles. As inflações são ideais 

para os e.sopeculadores e negocis
tas. E num momento como o 
que atravessamos essa pesca das . 
·economias particulares para co
brir" de/icits" e justilficar em
preendimentos que o Estado não 
!pode d'azer chegar a ser /quase 
criminosa". 

E, finalmente: 
"12. E' incontestàvelmente gra

ye a situe.-!(ão financeira de São 
Paulo. Os fatos não nos permitem 
outra conclusão nem justificam 
esperanças imediatas . · 

Perturbam-na elementos diver
sos de maior ou de menor gTau 
Há muito que corrigir, muitos 'Vi
cios juridkos e talvez morais que 
irradicar, muito êrro que evitar. 

E cerno abyssus abyssum invocat 
um atrai o outro é muito fácil 
afundar nos métodos e nas solu
ções menos louváve:is, na especula
ção e no jôgo". 

Pare·ce, assim.. Sr. Presidente, que· 
as conclusões dos ilustres relatores, 
em trabalho tão minucioso e que 
'mereceu a, provação unâ..'lime dos mem.
broa das Comissões de CC'l1.Stituição 
em :trabalho tão minucioso e que 
são os prognósUcos sômbrios do re
latório do Sr. Ministro da Fazenda 

· quando afirma: 
"Embora adstrit<> a um setor 

puramente técnico da administra
ção, não ignoro a preocupação 
CQ(ns€ante de Vossa Excelência 
amte à situação mundia~ e a cons
seqüente necessidade de se pre
servar a ordem interna. ' 

·Mas essa preservação, pennirta.: 
riie Vossa Excelência afinná-lo, 
não se poderá realizar com efici
ência, quando em um dos maio
res· Estados da Federação impera
va grarve. desordem econômWa e 
:financeira, possibilitando, de modo 
muito . particular, a ação dissol
ven·te e criJml:nosa dos agitadores, 
cuja atividade se desenvolve a ser
viço de uma potência es•tJ:amgeira, 
que ameaça a paz ull1irversa.l e a 
so beran!a das . nações". 

Ou ·então, quando, na segunda e~po
:;!ção a.presentada ao Sr .. Presidente 
a.a República, Sr. Ex." declara: 

"Mais cedo ou mais tarde as 
conseqüências dos êrros cometidos 
recairão in.flexlve·Lmente sôbre to
do o país . E não sofrerá a.penas a 
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OTdem econom1ca: a própria es•ta
bllidade das instituições sentirá a 
ameaça de ideologias subversivas, 
que tomarão alento e agirão com 
mais vigor". 

Estas cci!lclusões, Sr. Presidente, são 
como se vê, da maior gravidade, não 
só para a vida do Estado de São Pau
lo, mas, também, para a vida nacio
:Jal, porque, em face da obrigação em 
aue ficam os credores do Estado, de 
receberem em bonus, ·ou nada recebe
rem, em conseqüência da inexisren
cia de numerário transforma os bo
nus em certo sentido em moeda de 
curso· forçado. 

Aliás, do próprio memorial enviado 
a. esta Casa pelo Sr. Gorvemador do 
Estado de São Paulo, as mesmas con:.. 
clusões sôbre o curso forçado dessa · 
moeda subsidiária, ou auxiliar es·tão 
perfeitamente identllficadas. 

O Sr. Andrade Ramos - V. Ex.~ 
tem tôda razão, pois é um poder libe-
ratório vicioso. · 

O Sr. 2kfello Vianna - Perdõe-me 
V. Ex." mas acho que não. Ninguém é 
obrigado a receber ·oonus. 

O SR. MARCONDES Fn.HO 
Cregarei necessoàriamente a êsse pon
to, na citação que vou fazer. 

O Sr. Mello Vianna - Em juizo, não 
pode. Ninguém ·é obrigado a receber 
bonus .. Moeda corrente sim. E' o que 
distingue a moeda em curso forçado. 

O Sr. Andrade Ramos - O bonus 
tem poder liberatóric> vicioso. 

O Sr. Mello Vianna - Moeda de 
curso forçado não é isso. 

O SR. . MARCONDES .FILHO 
Estoo de acôrdo com V. Ex.a mas o 
que pretendo afirmar, é que de um 
modo indireto, êles têm curso forçado 
pois, como assinala o parecer da Co
missão de Finanças, no tópico. que 
acabei de lêr, os credores do Estado .. 
ou se sujeitam a receber em bonus ou 
nada recebem, vale dizer ooagidos 
a embolsar titules que não desejam 
e dar quiltaçao de pa;ga:mento como 
se fôssem .!J)agos em moeda nacional, 
isto mesmo é confirmado pela leirt.ura 
do memorial a!J)resentado pelo Sr. Go
vernador. Diz êsse do•cumento: 

"Ilusão seria .pretender que o 
Govêrno fizesse, com tais títulos 
operações bahéárias de desconto 

· quaJUdo os próprios banqueiros re-

clamam do Govêrno Federai me
didas urgentes' contra a aludida 
escasses de numerário". 

Nestas COtndições, como vêm os meus 
nobres pares, os bonus não podem ser 
colc•cados nos estabeleciment•os barncá
rios, porque êstes, em face da dificul
dade de numerário recusam a ope
ração. 

For outro lado diz o memorial: 
"Se portadores têm negociado ~ 

·titules a preços i-nferiores aos da 
emissão, tal procedimento nada 
tem que vêr com o Go.vêrlllo. Re
sultará exclusivamente da no•tória 
escass·ê.S. de numerário com que 
lutam a Iruvoura, o comércio e a 
indústria do :país, e cujas causas 
mais orofundas hão de ser pro
curadas em âmbito mais amplo·". 

Acrescentamos, Sr. Presidente, a 
seguinte ponderação: é evidente· que 
os títulos, para antecipação da recei
ta, indicam, desde logo·, que a regra 
·é esta: O Estado só ·deve pagar em 
moeda nacional. Por isso, a Consti
tuição permite a emissão de títulos 
para que o goV'êrno, antes do recebi
mento da. receita, mediante a coloca
ção dàs mesmiJS na praça obte\tlha di
nheiro nacional que é a moeda com 
que deve satisfazer as suas obriga-
ções. , , 

Mas se, como estan1os vendo, os 
banccs não os podem receber e os 
particulares os estão vendendo com 
!Prejuizo, é. evidente que não haverá 
tomadores volU.itltários de tais bolllUS 
em São Paulo, porque ninguém será 
ca!J)az de subscrever títulos· de 95 cru
zeiros -.a prazo curto - para Ve!ll.
dê-los, em seguida, a 75· cruzeiros, 
perdendo vinte cruzeiros na operação, 
o que faria com que, ao cabo de cinco 
operações, qualquer capd.talista fiscas
se na miséria. Se não. há tomadores 
voluntários e os . bonus contil!luam 
sendo emitidos; porque _o TesOIIll'o do 
Estado não tem dinheu·o · nacional. 
para cumprir suas despesas, é claro 
que só forçando o pagamento em bo-
nus podem êles circular. . 

Fica, assim confirmado o parecer da 
Comissão de Finanças. Es.ta, a situa
ção grave que resulta da existência de 
bonus rotaUvos no Estado de São Pau
lo, porque estão correndo como se 
fôssem moeda de curso iforçado, como 
se fôssem moeda nacional, pela neces
siclàde que têm os credores de receber 
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alguma coisa. Note-se, finalmente, 
que, obrigado a vender por setenta e 
cinco cruzeiros aquilo que do govêrno 
recebeu como pagameiillto de noventa 
·e cinco, na p·róxima operação o for
necedor do Estado tratará, não só de 
aumentar os· vinte por cento que vai 
perder no· futuro pagamento, mas de 
l'ecuperar os vLnte por cento que per
deu na primeira operação. 

Essa atitude da administração do 
Estado deter.mina um grarve prejuízo 
para o Tesou:ro estadual embora em 
1'econheça que, sob êste último aStpec
·to, o assun·to se confina nas lindes da 
autonomia F.srtadual, e, portamo, não 
se inclue no tei:na tratado pelos pare
ceres, que só se referem à substituição 
da moeda nacional pelo bonus relati
vo. 

As conclusões a que chegaram os 
pareceres - de· que êsses bonus estã·o 
ftL.\'lcionando como paJpel moeda e que 
sua emissão fere de frente o . dis;posi
ti'Vo. do an. 5.0 da Constituição Fe
deral - não me levam a a,certa.r, in
totum, a solução tão hábil, tão Lnteli
gente, sugerida pelo pa.recer da Co
missão de Justiça, quando declara 
que: · 

"Em face das considerações; ex
ipOstas, compete ao Congresso Na
cional legislar sôbre o assunto CJUdo 

· estudo, em presença da exposição 
do Sr. Ministro da Fazenda, se 
justifica plenamente. 

Em lei que se elabore para êsse 
fim poderão ser adotadas· pro'Vi
dêncLas no sentido de vedar a 
emissão de títulos ou de qualquer 
obrigação ao portador, pelos Es
tados e Muriicipios, contendo cláu
sulas de resgate instruntãmeo, pM
cial ou total, em djnheiro,- ou con
tendo cláusula ·que importe em 
imprimir-lhe fôrça UberaJtória cor
respondente à da moeda, salvo as 
eX!ceções que a lei estabelecer 
quanto aos pagamentos· e quita· 
ções referentes à Fazenda ,esta
d<ual e à muni!Cipal, na.S suas rela
ções de ordem fiscal e outras ex
pressamente fixadas, de so·rte que 
essas vedações não resultem em 
restrições às prerrogativas das au
tonomias locais. 

Trata-se de es•tudo que cabe ser 
subsídios técnicos da douta Comis
são de Finanças, baseado nruma 
ampla e profunda pesquisa de re
gime e da prática da emissão de 

títulos da dí'Vida pública interna. 
dos . Estados e MunidpiQs, dentro 
de uma concepção nadcmal e or
gânica do problema e mediante 
solug,ão que não perturbe a vid:t 
econômico-~inanceira dos Estados 
e Municípios". 

Esta soliução, Sr. Presidente, eviden
temente, inteligente e emergindo de 
uma competência tão notória como a 
do Senador AtJtilio Viv'll!cqua, comõ se 
que importa em largos estudos, de 
uma longa demora, pois que ela de
pende de minuciosas perguntas e pro
fundas Lndagaçõe:S na vida dos Esta-
dos da Federa~ão. · 

Resu1ta, também, Sr. Presidente, 
numa lei difícil de ser concluída por
que, em certo sentido, importa em 
querer regulamentar a autonomia es
tad·ual, problemà comPlexo e gra.'Vis-: 
s!mo, pois, como o próprio relator 
assinala em seu pa.recer, a ·Constitui
ção ao mesmo tempo, :que se preocu
pou em assegurar e foztal·ecer a sobe
t·an.ia naJcionaJl, procurou ded'ender os 
limites de autonomia estadual. No Es
tatuto Fuo.l.damental, de um modo 
genérico, poderia dizer-se que tudo 
que não é soberania é autonomia es
tadual; e, na definição dos poderes 
de cada um, da competência dos Es
tados e da competência da União, os 
dispositivos consrtitucionais (precisam 
se1· rigidamente observados, porqrue 
êste problema, desde o Pacto de 1891, 
vem · sendo ·assinalado com um dos 
mais sérios· da vida cons:tituciQdlal. fe
derativa, levando Ruy Barbosa, quan
do o assunto foi posto em· exame, a. 
dizer que "das regras e preceitos com 
que se fizesse a descriminação das 
rendas para o orçamento geral. e o 
orçamento estadual, e daS atribuiç~ 
dos dois poderes, dependeria a conti
nuidade ou a ruína da União, a Cons
tituição do pa.fs ou a implantação da 
anarquia, ·a honra na:cional ou a ban-
carrota inevitável". . 

Eis porque, Sr. Presidente, oo.te!Ild'? 
que~ esta lei sugerida no parecer vat 
importar em longos e complexos es• 
trudos, que, sem dúvida, poderemos fa
zer, sendo possível mesmo que ela 
venha a prestar reais serviços ao pais. 
Não tenho dúvida· em dar o meu 'Voto 
ao parecer, no sen.tido de. que seja 
elabolt'ado essa lei. Mas, tendo em vista 
o atual caso específLco de s. PaulO' e 
se, como sabemos a. Consttuição atri
bui à competência privativa da U:ni~o 
o problema da moeda - a emJSsao 

'·· 



' ' 

-- 112-

de bonus por ;Parte do GO'Vêl"llO Es
tadual, nos têrmos e:m que foi discu
tido pelos pareceres, importa em moe-

. da a'Uxiliar e wtJé em moeda. de curso 
forçado, lndire-to, e, por isto, segundo 
o voto da· comissão de Justiça, fere 
de frente· o art. 5.0 n.0 VII e XV alínea 
m, da const1tuição Federal. Quer isto 
dizer que o Govêrno do Estado, :inva
diu a esfera da com'Petência f·ederal. 
(!r!.uito bem) . 

Se tivermos, para cada uma dessas 
invasões, que constituem patea11te . vio
lação da própria Carta Constitucional 
de providenciar uma lei proibitiva, 
constando, por:t;anto·, tudo o que an
teriormente seja fe~to. trallS!formare
mos a soberania nacional, no exercí
cio de seus poderes, num sistema de 
'leis .repressivas de :in'V'asão ão Tel'ri
tório de suas prerrogativas, o que im
porta em submeter a Constituição ao 
império de léi1; ordinárias, com enfra
quedmoo.to da União, cujos direitos, 
diz o pareeer, a constituição fimnou 
em assegurar. 

Por isso mesmo a matéria deve ser 
estudada, porque no seu deba.te será 
esclarecido êsse grave e complexo as
pecto do problema, mostrando que 

_onde a Constituição proíbe, de nenhu.
ma outra fôrça .a proibição necessita. 

Desejo, também, dizer, Sr. Presiden
., te - emitindo meu· :Ponto de vista 
pessoal .:.... que a sugestão elaborada 
pelo parecer· do ilustre Sena.dor Attilio 

. Vivacqua ta,mbém não soluciona o case 
cic fato, a realidade a.tual existente em 
S. Paulo. Vou mais longe, para dizer 
·que um dos motivos que serviram. de 
fundamento a S. Ex.n para apresentar 
a sugestão não está em :pe:t'(feita con-. 

. sonância, contraria mesmo os t:êr:mos 

. da mensagem· presidencial .. 
Dis o parecer do ilustre Senador 

A ttilio Vivacqua: 
"No caso em ruprêço, o Chefe do 

Govêmo Federal não pretendeu 
exercer qualquer faculdade de ini
ciativa de lei, nos têrmos do artigo 
67 § 1.0 da constituição - hipóte
se em que caberia à Câmara dos 
Deputados começar a discussão da 
matéria''. 

E mam adiante: 
"0 E:mno. Sr. Presidente da Re-· 

pública, na forma em que enca
. minhou os Relatórios do seu emi

nente auxiliar, considerou-os ele
mentos inf.ormati.vCIS sôbre à 

"desordem financeira" que segun
do o já ·aludido, Manifesto à Na
ção, de representantes federais e 
estaduais de São Paulo, se veri
fica nesse Estado. Não emitiu sô
bre êsses elementos qualquer apre
·Ciação conclusiva, embora os tenha 
havido como comprova.dos (Men
sagem. n.0 107) . Esta circunstâlncia 
acompam:hada do ·es-clarecimento 
conta da Mensagem n.o 104, de 
que o Exmo. Sr. Ministro da Jus
tiça e Negócios Interiores apre
dou o aspecto jurídico da compe
tência dos Poderes Federais, re
vela o reconhecimento de que os 
fatos e'"postcs pelo sr. Minmtro 
da Fazenda foram considerados 
estranhos, rationae· · m,ateriae, às 
suas atribuições constitucio111ais e 
que, se algum remédio se tomasse 
necessário para normalizar a sj
tuaçãp estadual, êste deveria ser 
objeto de pl'ovidências legislatilv:as. 

:Não quiz, .entretanto, S. Ex." 
tile.m · ao· menos usar da prerroga
·tiva de indicá-las e soUc.itá-las. 

De sorte qÜe o Senado se encon;. 
tra em presença de uma e;,oposiçãó 
do Sr. Minmtro da Fazenda que, 
com smceridade partiótica e· ele;. 
Villdo espírito público a elaborou, 
para o estudo da situação econõ
mica-financeira de uma unidade 
da Federação". -

Goon . êste raciocínio do nobre se
nador Attilio Vivãcqua só estou de 
acôrdo, na par.te referente ao proble
ma da Sorocabana, mto é, aquele que 
diz respeito à competência privativa 
do Senado, em re1ação à autorização 

. para os empréstimos, externos, o que 
toma, realmente, ratione materiae, 
incompete~nte o Sr. Presidente da Re-
pública. · 

Em relação, porém, aos bonus, peço 
vénia ao meu eminente amigo para: 
declarar que estou inteiram~nte em 
desa.côrdo com S. Ex.11 • Basta reler os 
têrmos da Mensagem n.0 104, paa-a se 
verilficar que, neste ponto, nada ruuto
riza a assertiva do ilustre relator. Diz 
a mensagem: 

"Tenho a ho.nra de en'Vi.ar a V. 
·Ex.n (referindo-se ao Sr. Presi
den-te do Sena.do) o Relatório do 
sr. Ministro da Fazenda, sôbre ~ 
situação financeira do Estado de 
São Paulo.. · 

.ll:sse Relatório resultou dos se
guintes fartos anteriores: A . vmta 
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de um "Manifesto à Nação" que 
me foi entregue na presença de 
altas autoridades, subscrito por 
muitos representantes federais e 
estaduais do Estado de São Paulo 
- determinei o encaminhamento 
do mesmo ao. Ministério da Jus
rtiça e Negócios Interiores .prura 
que se apurasse a procedência das 
alegações ali corutidas, .na parte 
relativa à competência dos pode
res federais, ficando incumbido, ao 
mesmo tempo, o Ministério da Fa
zenda de dar ind:ormações sôbre a 
alegada desordem financeira da
quele Estado da Federação. · 

De posse· agora dêsse Relatório, 
cabe-me exwiá-lo ao Senado Fe
deral, porquanto é essa alta cor
poração que detém a representa
ção dos Estados (Constituição; ar
tigo 60') , · cabendo-lhe ;pri!Vati!va
mente (arrt. 63, II, em harmonia 
com o .art. · 33), função fiscailiza
dora das umidades federativas, no 
toca;nte ao crédito e:memo. 

E' que entendi de meu dever co
municar a V. Ex. a o teor dêsse 
Relatório do Sr. Ministro da Fa
zenda, para que o Sen!Vdo Federal 
·tome as providência;s ca;bLveis . . 

. Àipresento a V. Ex;a., Sr. Presi
dente do Sen!Vdo Federal, as ex
pressões de minha alrta considera
ção e do meu subido aprêço. 

Rio de Janeiro, 8 de junho de 
!948. - EuRICO G. DUTRA. 

·Como se vê, Sr. Presidente, _o Che
fe do Executivo· declara ter en!Viado o 
"Manifesto à NSJção~·. ao Ministéri<> 
da Justiça, a fim de que fôsse estu
dada: a questão de competência. Não 
nos transoiite, todavia, na Mensagem, 
nem a noticia de que ,tal estudo fôra 
fei,to, nem o seu resuLtado, se realiza
do já esti'Vesse. 

Quanto ao relatório do Sr. Ministro 
da Fazenda, diz apenas S. Ex.a, o Sr. 
Presidente da RepúbliCa, que envia: o 
relatório porque·, sendo o Senado o 
representante dos Estados e cabendo
lhe, privati'Vamente, função fiscaliza
dora ,das unidades federativas, no to
cante ao crédito e~temo, enrt;e!Ildera 
de seu dever comunicar à esta Casa 
o teor do . mesmo, para que· tomasse 
as providências cabi'Veis . . 
· rCom isso não desejo dizer, Sr. Pre
sidoote, que o Senado como parte· do 
Congresso Legislativo, não possa ela
lborar a lei proposta e sugerida no 
relatório. Pretendo demonstrar, a;pe-

nas, que sõbre tal assunto, a mensa.
gem não adianta, nem sugere, tenha 
o Chefe do Executivo entendido que, 
ratione materiae não poderia tratar 
dos demais asstmtos constantes da. 
Mensagem e do re1tório do Sr. Mi
nistro da Fazenda, exceção feita a 
autorização de · empréstimos . enem.os. 
Outrossim, não nos trans!inite S. Ex.a 
qualquer opinião ou noticia do Minis
tério da Justiça sôbre o "Ma.ni:fesrto 
à Nação", senão a de t;ê-lo enviado 
àquele órgão, para o devido estudo. 

Faço. esta declaração por entender 
que os brilhantes relatórios cuja aná
lise; embora rperflllictória, acabo de 

. desenvolver, para fu!Ildamentar mirnha. 
argumootação, não põem têrmo, de 
maneira alguma, ao chamado "Caso 
de São Paulo", pois que de um lado, 
a .parte referente ao empl'éstimo da 
Sorocabana não poderá; ser corrigida, 
de fato, por se tratar :de negócio já. 
realizado e, de outro, a lei proposta., 

· nó sentido de regtular a emissão de · 
bonus, que poderá demandar muitos 
meses e talvez anos; não dá. solução 
ao fato atual, nem garante ao Sena
do o privilégio de procura,r essa so-
lução. · 

Desejo 'assinalar que, como o Sr . 
Presidente da República não alienou 
de sua autoridade o direito de ini
ciatirva de leis, de propor medidas e 
de agir em face dos fatos meillCiona
dos nêsse Relatório, não quero que 
meu voto seja inteJ:IPretado como re
conhecendo tenha entendido e- Chefe 
do Executivo, ratione matériae, quanto 
à emissão de bonus, não ser o caso 
de sua competência. 

Faço se~lhaillte declara,ção por
que, base!Vdo nos têrmos do~ relató
rios e dos pareceres, chegrue1 · à con
clusão de que o objetirvo do Sr. Pre
sidenrte da Repúrbl~ca era o de obter 
exame pelo Senado, do mérito dos 
outros' fatos enumerados no relatório 
do Sr. Ministro da Fazenda. 

E êste objetivo está de a;cõrdo•. com 
o nobre relator quando .chama o Se
nado de Magno concílio e acha que 
a remessa das Mensagens representa, 
realmente homenagem a uma Casa 
onde o espírito de colaboração co~ 
os demais poderes e de culto da um
dade nacional estão sempre vivos e 
perenes. . é 

A verdade porém, sr. Presidente, 
que o cham~do "Ca.<;o de São Paulo~·. 
por todos os motivos e:l®ostos, nao 
ficará, de forma alguma, liquidado 
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pela votação, mesmo unânime, dêsses 
pareceres. · 

:l!:ste ponto é fundamental da ma
téria, e deve ser assina~a~o para _a 
veriJficação de que proVldenc1as sao 
necessárias, para .não continuar, como 
uma drama inacabado a situa;ção eco
nómico-financeira OJ,l política do. Es
tado. 

o Sr. Presidente da República 'há 
de convencer-se de ·que, por intermé
dio do Senado Federal, outros elemen
tos decisórios não podem ser toma
dos, porque sob êste asi:Jeoto veri:fica
mos que o ilustre relaitor tratou dos 
problemas de intervenção de modo 
gteral,, considerando, especificamente, 
UJpenas, que, para as hipóteses depen
dentes de legislação, ante. os fatos 
alegados, rião cabe ao Senado a solu
ção. 

QUUlllto aos outros casos de inter
venção, que pertencem, especificamen
te, à competência, à respoi1S3Jbilidade · 
e à autoridade do Chefe do Executivo, 
_o parecer manifesta-se alheio. exata
mente para não penetrar no cam.po 
de atribuições privativas do Sr. Pre
sidente da R~ública. 

O Sr. José Americo - V.· Ex." per
mite um aparte? (Assentim,ento do 
orador) . Quero confessar que acolll/Pa:. 
nho com certa dificuldade a brilhante 
ex;posição de V. Ex.", que me parece 
-um tanto flutuante. Ora V. Ex." con
corda em que a lei ordinária regule 
·a emissão de bonus; ora, teme pela 
autonomia do Estado de São Paulo. 

ser feita mediante iniciativa de- qual
quer Senador, Deputado ou qualque1· 
Uomissão. 

o Sr. José Americo - V. Ex." acha 
que essa lei poderá atingir a autono
mia do Estado. · 

O SR. MARICONDES FILHO - A 
lei poderá ser feita e certamente po
derá trazer benefícios, de vez que es- . 
tudará até problemas ainda ignorados. 
Isso, porém, deverá ter lug·ar d~ois 
ae longo inquérito sôbre o processo 
de emissão de bo.nus, e é necessário 
muito cuidado para que não rvenha a 
ferir as autonomias estadtuais. Não 
pódemos, todavia; aceitar o relatório, · 
quando diz que essa lei, que vamos é • · 
podemos formular, resulta do fato do 
Presidente_ da República se reconhe
ser, ratione materiae, incapacitado 
pará solucionar o caso UJtual, que per
turba ~vida económica de São Paulo. 

o Sr. José Americo - De maneira 
que V. Ex." distingue a competência 
do Senado da ·do Presidente da Re
pública? 

O SR·. MARCONDES FILHO -
Estou distmgui,ndo para mostrar que 
ambas existem e não são colidentes. 

Como lei de iniciativa do Senado, 
estou de acôrdo. Como conclusão de 
que o Sr. Presidente da República, es
teja ratione materiae, incapacitU!do de 
resolver . o caso atual, dis·cordo. 

O SR. MA:RCONDES FILHÓ -
Dos Estados. 

.o Sr. José Americo - Os parece
res não se pronunciaram sôbre a com
petência dos Poderes do Presidente da 

· República. 

O Sr. José Americo - Outras vêzes 
reconhece que está encerrada a com- . 
petência do Senado, não se achando 
a mesma carU~Cterizada nos têrmos do 
item VI do art. 7.0 da Constituição. 

O SR. MARCONDES FILHO
Permita V. Ex.a que esclareça meu 
pensamento. 

O Sr. José ..A.m,erico - E' o que, jus·
tamente, desejo de V. Ex.a. 

O SR. MARCONDES FILHO -
-Talvez não. tenha sido feliz na.S mi
nhas expressões . 

O Sr. José Americo - Eu é que, 
talvez tenha sido infeliz no apreender 
o penSamento de V. Ex.". 

O SR. MARcONDES FILHO -
Desejo assinalar que, no meu modo· de 
ver, a regulamentação, por lei, dos 
processos de emissão de bonus, pode 

O SR. MARCONDES FILHO -
Pronunciaram-s,e no trecho que li, tal
vez . com pouca clareza, e que, por, isso 
mesmo vou lêr novamente. E' quan-
do diz: -

"Esta circtmstãncia acompanha
da do esclarecimento constante da 
Mensagem n.0 104, de que o Exe
lentissimo Sr. Ministro da Jlistí
,ça e Negócios I-nteriores apreciou 
o aspec,to jurídico da competência 
dos Poderes Federais, revela c re
·conhecimento de que os ·fatos ex
postos pelo Sr. Minis.tro da Fa~ 
zenda foram. considerados estra
nhos, ratione- materiae, às suas 
atribuições constitucionais". 

E' com êste ponto que não estou de 
'acôrdo. Não acho que' o Sr. Presi
dente da República, na Mensagem, 
tenha feito declaração da qual se de
duza o con,cel.to de que - exceção fei-

t 
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ta à ouestão de autorização dos em
pr.éstilrios externos - se a,che ratione 
materiae, incompetente para tratar do 
assunto relativo ao problema dos bo
nus rotativas. 

O S1·. José Americo - Não foi re
cusada, em nenhum dos pareceres, a 
competência do Sr. Presiden.rte da Re
pública. 

O SR. MAR/CONDES FILHO 
Meu raciocínio é claro. Um dos mo
tivos justificativos da sugestão de se· 
elaborar a lei foi o de que o Presi
dente da República se considera in
competente. Aceito os outros motiNas, 
mas não êste, .porque a mim me pare
ce que da Mensagem não se infere tal. 
E' o meu ponto de vista, que ,pode 
não coinCidir com o de v. Ex.a. 

O Sr. José Americo - Defi!na Vos
sa Excelência seu pensamento. O meu 
único interêsse é o de uma defi!nição 
completa da parte de V. Ex.a, cuja 
e"'l}Josição estou acompanb,ando com a 
'\)reocupação de apreender. 

O SR. MA:RCONDES FILHO -
Já rei)eti a V. Ex.a que conco~do com 
todos os fundamentos que jrusti!ficam 
a elaboração da lei, menos com aque
le que aroribui à' Mensagem a ;presU!ll
ção de ·que, ratione materiae, o Presi
dente da República se considera in
competente para examinar e decidir 
as questões oriundas dos fa;tos· men
cionados na elOPosição do Sr. Ministro 
da Fazenda que caibam na esfera dos 
poderes federais. 

o Sr. José A111-erico - Nesse pomo. 
divirjo de V. Ex.a. V. Ex.a entendeu 
que estava elidida a competência do 
Sr. Presidente ·da República; Eu não 
erucontro, nem mesmo nas entrelinhas 
dos pareceres, nada, nenhuari vislum
bre nesse sentido. 

O SR. MARCONDES FILHo-
É. o ponto de vista de V. Ex.a. Já 
expuz o meu. 

O Sr. Augusto Meira - Se o Pre
sidente da República se considerasse 
competente para intervir no Estado de 
São Pa-ulGJ, e resolver essa situação, 
por que 1·azão teria manda-do a maté
ria do Senado? 

O SR. MARJOONDES FILHO 
Exatamente porque, ratione materiac, 
e, no caso dos empréstimos, a comq:Je
tência é exclusiva do Se·nado. Só ,por 
isso, do ponto de vista legal, o Sr. 
Presidente da República remeteu a 
Mensagem a esta Casa. Os outros fa-

tos a que se refere o mesmo relatório, 
nós o poderia-mos conhecer e exami
nar, porque somos legisladores, porque 
está nas nossas atribuições, porque o 
art. 67, da Constituição nos dá com
petência para isso, além de constituir-

. mos, como aifirmou o Senador Attilio 
Viva;cqua, um magno Conselho ca.paz 
de colaborar com os demais Poderes da 
Repúbliea. . 
9 A verdade, porém, Sr. Presidente, é 
que continuará de pé o caso de São 
Paulo. A sua solução não dependerá 
mais das medidas que p'ossa tomar o 
Senado. Estas, já as enumerei e não 
solucionarão, na atualidade, o asstlillto .. 
O de que o caso depe·nde é da palavra 
decisória do Presidente da Re~ública, 
baseada ·nos fatos transcrHos no rela;. 

· tório do Ministro da Fazenda e nas 
minuciosas e substanciais considera
ções brilhãntemente expos.tas nos dois 
pareceres das Comissões téonicas do 
Sena;do Federal. ·· . _ 

O Sr. José Americo --'- A Constitui- · 
ção Federal é que discrimina as com-
petências. . . - · · · 

O SR. MAR/CONDES FILHO 
Per-feito. 

O Sr. José Americo - ... de modo 
tal que nenhum poder pode inrvadir a 
es1'era de outro. 

O SR. MAR.CON•DES FILHO 
E' certo·. Exatamente por isso assina
lei que, quando o parecer trata espe.ci
:fica.mente das hipóteses de intenven
ção, só cogita dos casos em que o Se
llla,do - poderia funcionar, não cogita 
dos demais casos ... 

o Sr. José Americo -E' o caso do 
n.0 VI, d·o art. 7.0 , da Constituição. 

O SR . M:ARCONDES -FILHO 
·. . . . porque êstes são da exclusivfl. 
co-mpetêl!lcia do Presidente da Repú
blica. Do estudo desta matérla é que 
o Ohed'e da Nação chegará a uma con
·clusão, e então duas hipóteses ~ode
rão ser formuladas dentro do âmbi
to de seus poderes. 
. Se S. Ex.a reconhecer que os fatos 

apontados constituem, realmente 
como afirma o Ministro da Fazenda 
e é corroborado na análise feita pe
los pareceres, situação que· pode pre
judicar a economia nacional, abalar 
as instituições republicanas, estabele
cet a desordem; ·situação que faça 
correr risco a integridade .nacional, 
tomada ésta de acôrdo coni o concei
to moderno, não mais ~enas no 
sentido territorial, mas , no sentido de 
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espaço social, com todos os seus pro- outra, a solução ·bõa e legal mas, ao 
blemas econôm.l:cos, sociais, mora;is e mesmo tempo, ráJpida e definiti'Va 
territoriais, só S. Ex." poder; ser c~:to d~ que. receberá o apoio da Oipi
juiz da solução a ser -formada poi:_que mao publica, porque os brasileiros 
é de sua competência exclusiva e pri- têm conlfiança na sua energia ou seu 
vada a decretação das denwis medi- equilíbrio, illa sua sinceridade na 
das, para tal fim colllfigurada no ar- clarividência com que s. E~." no 
tigo 7.0 da Constituição. • · cumprimento e no desempenho das 

Se entender, entretalnto, que êstes funções de que está investido deci
fatos não são de molde a ferir ·ou dirá o caso de acôrdo· com o~ reais 
ameaçar a integridade nacional. ?!. _ e verdadeiro& interêsses do país. 
Ex." com os :poderes que ·detem _. E' o apêlo que faço, para que cesse 
. como mais alto magistrado da Nação, em são Paulo, essa atmosfera de ins
terá em mãos os meios políticos e· t 'Iid 
administrativos para pôr têrmo à si- · abl ade que lhe está sacrificando' 
tuação de dúvida que perdura no Es- tôdas as energias e o funoionrunen-· 
tado de São Paulo, já que a ciência to das instituições· 
política não é apenas ciência do agir. O Sr. Olavo Oliveira - Mas o apê
mas .de compor,. transigir, agremiar lo de V. Ex.:~. é np sentido de que 
e auxiliar. · · · cesse es&a atmosfera pela intervenção 

o Sr. Georgino Avelino - E' de ou pelo financiamento? (Riso). · 
prever. . O SR. MAR/CONDES FILHO . -

o SR. MARJCONDES FILHO Não tenho dúvida de que o financia-
Exatamente. Assim, .ou S.' Ex." OIPi- mento pode ser ·uma dessas.medidas e 
na · por um lado ou :por o'Utro. Mas litlesmo das f·undamentais. Estou ape
é preciso, além do a;JOlitico, ter em nas generalizando, porque, se ficasse 
vista 0 aspecto económico. .A:;· leis só !!la soLução do financiamento, po:
econômicas são inexoráveis, i!lâo aten- deria deixar de aceitar outros aspec
dem ao apêlo público, às barreiras tos necessários, e providências !1\lll.
da lei, porque não envolvem só ques- damentais ;para que cesse o estado de 

. tões fi!!lanceiras e económicas, como inquieta-ção que está perturbando as 
também psicológicas. As ·leis econô- . olasses sociais, as · indústrias, o co
micas são inexoráveis na sua marcha mércio -e. a agricultlura . e fazendo 
e nos seus efeitos. Onde.não há con- c.om que São Paulo se aproxime de 
!iança; nã.o pode haver créditó; onde um abismo como muito bem disse o 
não há crédito não pode haver di- Senador Ferreira de Souza. A:bismo 
nheiro; onde não há dinJheiro, não há ·que, se arrastar .. êsse giga111te, que 
finaJnciamento; onde não há fi.nancia- constitui um dos· mais· belos brasões 
mento, .não pode ha.ver _produção e da federação brasileira, arras.tará, no. 
onde nã.o há produção, já sabemos o queda, não somente a nossa economia 
cortejo de malefícios que daí ' a.dvêm como, também, · a ordem e progresso 
com a agitação das classes sociais os do Brasil. <Muito bem; muito .bem. 
deficits, os prejuízos para a fortuna Palmas) · · · 
pública e particular, e a crise do de- COMISSAO DE FORÇAS AR.MiADAS 

.sem;prêgo que vai ·prejudicar, inegà- 17." REUNili.O (EXTRAORDINARIA) 
velmente, os . trabalhadores, fazendo EM 1 DE SETEMBRO DE 1948 
surgir·· tôda · aquela sorte de maJ.es. 
que leva ~o cáus e à aillarquia. Trecho da ata, que se reproduz 

.A13 leis ecO'llômicas são inexoráveis, por ter saido com incorreções: 
não admitem dilação e os rproblemas 
de nossa época, os problemas de São 
Paulo, que . estamJos examina.n.dp; 

. embora se· revistam de cará.ter poli
tico, são reaJmente, e sobretudo, pro-

. blemas económicas. . 
O Sr. Andrade Ramos - V. Ex. a 

· · tem ~nteira razão. 
· O SR. MAIRCONDES FILHO -
E' . o apêlo: que !faço ao Chefe da Na
ção, · com sinceridade pública, com 
emoção patriótica, rpara S.- Ex, I\ 
possa encontrar, de uma forma. ou de 

o o o ·o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o· o •. o o 0 0 0 0 0 0 • 

O . Sr. Severiano Nunes, :na quali
dade de relator, i)ropõe, com unânime 
aprovação, seja devolvida a quem se 

-direito, para melhor eLucidação do as.
gimental, antes de qualquer pronun
ciallllento da Comissão, a Petição :nú
mero 1, de 19118, "do Sr. J'osé Teodoro 
de. Andrade, pleiteando os direitos que 
lhe assistem numa demanda com a 
União Federal, {)Onstante dos proces
sos ns. 7.161 e 10.005, arqul..vados· pelo 
Supremo Tribunal Federal". 

, . 



115." Sessão em 2 de Setembro de ~948 
(Extraordinária) 

PRESID~NCJA DO SR. MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE 

As. 13,30 horas comparecem os Se-
nhores Senadores: 

Waldemar Pe<:U·osa. 
Severiano Nunes. 
:Evancto Vianna·. 
:Fernandes 'Í'avora. 
ver~iàud.wand.erley. 
José Ame~ico. 

Maynard. Gomes .. 
.Alciysio de .carvalho. 
:Pintó .ÁleiX'o. 
li>éreirã. · M<iâ:c:Yi-. 
.Alttilio VivS~Cqi.la. 
siíi:ltós Nevês. 
sã Tiiíóco. 
Mello ... Viailll1a. 
:Eüd;Yéies v1êira. 
Dario Cardoso. 
·:Pedia· LudO:vi~. 
João Villiisbôas·. 
Vespasiano Martins. 
Roberto Gl:isser. 
Arthur Santos. 

, :DVo d'Aquino. · 
Francis·co GaJlotti. 
Lucio Corrêa. 
Ernesto DorneHes. (25) . 

O SR. BRESIDENTE - Acham-se 
presentes 25 Srs. Senadores. Havendo 
número legal está à !lei-ta a sessão. 
Vai-se procede1~ à leitura da ata. . . . 
·o SR. 3.0 SECRETARIO (servindo 

de 2.0 ) - procéde à leitura da ata 
da sessão runterlor, que, posta ein dis
cussão, é sem déb~ a:proviida. 

O SR. 2.~ SECRETARIO (servindo 
àe 1.0 ). - declara que não há eXJpedi
dienJte e lê os seguinte pareeeres: 

'· ..... . 
PARECER 

N.0 soB, de. 1948 
' 1' .. 

Da co;;,isstzo àe constit~içãõ .e 
Jústiça, sôbre ·o Projeto de Lei da 

· Câmara 1i.0 257, de~ ~948. . 
' 

A Pr01posição n.0 . 257, de ':1948, abré 
um crédito.,espéCiàl.de . .Pr$ 33.817,20, 
para ocorrer ao ;pagamento da dife
t:ença::c,de.:;!llt:OVen~os.de. ~~;posentadoria 
do contínuo . Aposentado da. Câmara 
dos Depultados, Manuel Titara da Sil-
va. .. .. ... . . . ,. . . . 

A jilStüicaÇão do referido prôjeto 
vem acompanhada da demOllStração 
do crédito a ser. aberto, decorrente 
de reso~úção da Mesa da Câmara dos 
Deputados,. comprova:ilid.o .. -devidamen:. 
te a legalidade da providência recla
mada. 

Eiri frice do' e~osoto, êsta coi:nisslio 
opina por q.ue seja apro·vado !Pelo Se
nado. o projeto ora em exame. 
. Sala das Comissões, .. em 19 de a~
de 1948. ·- Attilio Vivacqua, Presi.:. 
dente. - Vergniaud Wanderley,, Re
lator. - Filinto Müller. - Etelvina 
Lins. - A.rthur Santos. ::c- Lucio Cor
reia. - Ferreira de Souza. 

PARECER 

N.0 807, de 1948 

Da Comissão .de Finanças, sô
bre o . Projeto de Lei da Câmara 
n.0 257-48. 

Relator: Sr. Vespasiano Martins. 
o pre.Sente . Projeto n.0 . 185-ri, de 

1948, da Câmara dos Deputados au-



-118-

toriza o Poder Executi'Vo a abrir, pelo 
Milnistério da ·Fazenda, o crédito es
pecial de Cr$ 33. 817,20, para ocorrer 
ao pagamento da diferença de pro
verutos de !iiPOsentadoria do continuo, 

. aipOsentado da Secretaria daquela Ca
sa . do Legislativo, Manuel 'I"ltara da 
Silva.· 

A demonstração e justificação da 
Diretoria de Contabilidade, datada. de 
2'1 de abril de 1948, assim como .o pa
xecer da Comissão de Finanças da 
Câmara dos Deputados, são conclu
dentes, quanto ao direito que assiste 
a Manuel Titara da Silva, a importân
cia para a qual se autoriza o Poder 
Executivo a abrir pelo Mmistério da 
.Fazenda o re&pectivo crédito. 

Somos pela aprovação do Projeto :nú.
mero 185-D, de 1948, da Câmara dos 
Senhores Deputados. 

Sala das 'Comissões, em 31 . de agôs
to de 1948. -Ivo à' Aquino, Presiden
te. - Vespasiano Martins, Relator. - · 
.Salgado Filho. - Victorino Freire. -
AZ/erào Neves. - Apolonio Sales. -
José Americo. - Rodolpho de Miran
da. 

.PARECER 
N.0 808, de· 1948' 

Da Comissão de Constituição e 
·Justiça, sõbre o Veto n.0 32, de 
1948. 

Relator~ Senador Lucia Corrêa: 
Ao Projeto n.0 41, de · 2 de agõsto de 

1942, da Câmara. dos Vereadores, . o 
Prefeito do Distrito Federal houve 
por bem negar-lhe sanção, em parte, 
remetendo o respe.cti'VO autógralfo ao 
Senado Federal, nos têrmos do pará
gralfo 3.0 e !Para os fillls do parágrafo 
4.0 'do art .. 14 da Lei Orgânica. 

O !Veto suan-ime o parágrafo único 
'· do Veto n.~ 32, opôsto pelo ·Prefeito'. 

e fu~a os têxtos dos arltigos 2'.0 e 
a.o. . 

No art. 1.0 giza a cláusula "sem pro
cesso administrrutivo", assim como ris
ca, no final, a, eXIpressão "sendo igual
mente abrangidos pela mesma - lei, 

· todos OS' funcionários da Prefeitura do 
Distrito Federal S~Posentados, sem, pe
dido próprio, 'pelo art. 177 da Cons
tituição de 10 de novembro de ·1937. 
· A Lei n.o 4, de 10 de setembro de 
1947, que clislpõe sôbre o ·reversão dos 
.servidores municipais demitidos, !VPO
serutados ou afastados por motivo po
litico, não si'tiuou no seu âmbito os da 
Polícia MUnictpal nomeados em com·is· 
são. para cargos ···comuns do quadro 

adln.inistratwo. da Prefeitura do Dis
trito Federal, · Sel'IVidores · dessa cate
goria e demitidos não lograram os be
neficias da ~mistia. 

Dai o projeto' n:o 4:1, procurando as- -
semelhar aos expressamente contem
plados pela Lei :n.0 4, o grupo de ser
vidores da Poljjcia Mllllicipal que 
Mhando-se em condições idênticas dos 
outros, ·se via excluído dos seus efei-
tos. · . 
·· O Prefeito do Distrito Federal, em
bora apoiando êsse assemelhao:nento 
declinado no art. 1.1! do projeto não 
conveio em que a cláusula "sem pro
cesso ·administrativo" nele subsistisse 
!POr entender que os funcionários em 
relação aos quais se apur.aram, pelos 
meios legais então- permitidos·, faltas 
.funcionais impomntes, ·não podem 
beneficiar-se da runistia politica ·con
cedida na Lei_ n.o 4; 

Bem a.ndou o edil· ao negar a ex
tensão da Lei :n.0 4 a fatos regulados 
:rio projeto e que não dos de nature
za· política nela· explicitados; 

A parle fmal do art. 1.0 do projeto, 
·por sua. vez, antolha-se-nos. inteira
mente. desnecessária, à vista do que 
preceituam o art. 1.0 e ,seu. parágralfo 
1.0 da Lei n.O 4 .. E o verbo "requerer", 
empregado no têxto do. parágralfo Úllli
co . do art. 1.0 pOderá suscitar illlter
pretação . tendente a que se permita 
wpresentação de ·novos pedidos. funda
dos no diploma n.0 4. 

·Louvável, por isso, a preocu!Pação 
do Prefeito do Distrito Federal no sen
tido de acobertar o interêsse público 
da possibilidade de ilações iruterpreta
,;tivas contrárias aos objetivos daquela 
lei. · 

No que tange. ao art. 2 .. 0 , não' vemos 
como considerar ·'funcionário quem não 
tomou . posse, siquer se illlvestiu na 
!unção pública, para lhe reconhecer 
direito à, readmissão,· ainda que a juí-
zo do Prefeito. · 

Os cargos públicos, quando de cru·
reira, são acessíveis a todos .os bra
sileiros, mediante concurso. Nos de
mais casos, o Prefeito poderá a.pro
veitar qualquer decisão independente
mente da recomendação do artigo 2.0 • 

o art. a'.o dispôs que os ·servenrt;á
rios da Polícia Municipal que . tenham. 
sido exOII'lerados por abandono de em
prêgo serão readmitidos desde que re
queiram nesse sentido. 

A readmissão compulsória de fun.., 
cionário exónerado !POr ab~md<>no do 
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cargo deve se1· recusada, sem maior 
consideração, no interêsse da adminis
tração pública. 

Não se deve premiar a quem aban
dona cargo público sem· motivo legal. 

As razões do veto nos parecem !pro
cedentes e perfeitamente judiciosaS'. 

A Comissão de Constituição e Jus
tiça opina, destarte, pela aprovação . 
do Veto n.O 32, opôsto pelo Prefeito 
do Distrito Federal, em parte, ao Pro
jeto n.0 41, de 1948, da Câmara dos 
Vereadores. 

Sala das -comissões, em 31 de. agôs
to de 1948.- Waldemar Pedrosa, Pre
sidente em exercício. - Lueio Corrêa, 
Relator. - Vergniaud Wanderley. -
Etelvina. Lins. - Arthur Santos; -
O lavo Oliveira. - Aloysio de. Carva
lho. 

PARECER 

N.o 809, de 19488 

Da comissão de constituição e 
Justiça, sõbre o Veto n.O 31, de 
1948. 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
O Sr. Prefeito do Distrito Federal 

remete ao Senado, !Para sua 21provação, 
na conformidade da Lei Orgânica do 
mesmo Distrito. Federal, o veto :parcial 
que opô)S ao Projeto n.0 4, da Câmara 
dos V:ereadores Municipais. . . 

o Projeto em causa ins.tittui, (arti
go 1.0 ) "nas linhas de carris de fer
ro (bondes), e~loradas pela Prefeitu
ra do Distrito Federal, o passe Escolar 
Gratuito, destinado aos estudantes de 
todos os graus de ensino", autorizamdo 
outrossim, . G Prefeito a baixar, dentro 
de trinta dias, instruções regu~ándo a 
distribuição do. mesmo passe (parágJ.·a-

- '!o único do mesmo ar.tigo) . 
o Sr. Prefeito negou sanção ao :fm~:>J 

do art. 1.0 , isto é; às, expressões, -"des
tinado aos· estudantes de todos os 
gra;us de ensino". Assim, o rpasse esco
lSJr gratUito, que, tPelo projeto, se es
tendia, obrigatoria-mente, dos a.tunos 

·de curso primário aos de curso secun
dário, e, até, de curso superior, fica 
concedido sem nenhuma limitação, se
não aquela que as instruções baixa
das :pela Prefeitura ·vierem a estabe
lecer. Essas instruções, segtUaldo o pa
rágralfo único do Wtigo, são reguJan
do a "distribuição do· passe escolar 
gratuito". 

Fundamentando o veto, expõe o Se
nhor Prefeito que seu objetivo é o de 

1·estringir, no regulamento . que lhe 
cabe baixar, "o favor aos altmos de 
curso primário e a outros que a expe
riêtncia indicar". 

Alega, textualmente, que "a e"-"ten
sãG obriga;tória do passe .gratuito aos 
estudantes· de todos os graus de en
sino, co·mpreendendo ·os cursos secun
dário e superior, além de quaisquer ou
tros, mesmG que não sejam mantid<Js 
pela Prefeitura, além de gravar dem·a
siadamente os nossos serviços de car
ros ,elétricos, sempre deficitários", (os 
serviços mantidos pela Prefeitura, isto 
é, os das linhas de ·bondes de Campo 
Grande e da Ilha. do Governador), 
"a-carreta. dificuldades de identificação 
e de contrôle, transformando·-se numa· 
forite de evasão de renda impossivel de 
evitar". "Ao .passo ·que, -·continua 
o Sr. Prefeito, - a e;,q>edição dos pa.S
s~s para os estuda.nt~s do curso primá
no poderá ser feita sem maiores· em
baraços- com ·base em do,cumentação · 
fornecida :pela Secertaria Ger.al · de 
Educação, o mesmo i :acontecendo com 
os aLunos de outros ·clll'sos institUídos 
IJela própria Prefeitura, se fôr o caso . 
de alargar aquela distribuição" .. 
. Vê-se, do e;,q>osto, que o Sr. Prefei
to declara, lealmente, que a s~ in
tensão, vetando, em partes o rprojeto, 
é ·limitar o P.asse escolar gratuito ao 
curso primário, com excluSão, ·pois, do 
curso sei:undá.rio e do superior, pelo 
sacrifício que isto acarretaria ao erá
rio municipal, como !também pela di
ficuldade de serem ident:tficados os · · 
t:avorecidos pelo passe. Não lllfasta 
contudo, a ·possibilidade de, pela regu
lamentação futura, ser· o passe esten
dido a outros alunos "que a experiên
cia indicar", e que podem ser de ·cur
sos. mantidos pela própria Prefeitura. 

Temos dúvida se o veto do· Sr. Pre
fe·i.to alcam.ça o oojeUvo colimado. 

o tprojeto, no seu texto i.niclal, ins
titui o passe escolar gratuito, "desti
nado aos estudantes de todos os graus 
de emino", Csic) Nenhuma exiClusão, 
portanto, de favor, vetada, como· for, a 
parte final do dispositivo, resulta des
sa maneira o texto: "Fica institUído, 
nas linhas, e te. o "passe escolar gra- · 
~~Lt?". Con.tfnua em ltêri:nos 81ffi1Plos, 
11inutados, incondicionados, a conces
são. Nenhum a.plicador da lei conside
raria o dispositivo assim redigido se
não no seu efeito infalível, o da distri
buição do passe gratuito aos escolares, 
em qualquer grau de ensino, isto é-, 
sem nenhuma exclusão. 
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. b ~~to do Sr .. Prefeito seria, d~tai:
te, como é, inoperante, porque apenas 
elimina uma parte do texto,, em. bene• 
:fí.cio da. sua concessão, e sem prejuízo 
da sua clareza. 
. Como, entretanto, a fi.ri.a.IicUlde· des

sa eliini:Ílação :foi, como declarado, . à 
de restrição. do ,fa.vó:t:, 'P,Orqi.I.e, ao se.
nhor Pr.efeito compete, 1pelo paragrafo 
úmoo ,-do p:t,"ojeto . "regulainentâi-" ... a 
matéria, ca~ .áceritUái- que à.,faculda-;
de de regulamentação, á. que se ~órta 
êsse , paxágralfo ,único, . :é limitac:là... ao 
~ato .. da ~~disj;r..ibuiçãq" do~p.ass~ •. ,e .:não 
a. sua. concessãQ, ,ma~ .. ou .menos eXJten-

. samente"' C!)m. ou"sem,.e~ceções. V,ma 
~isa é .dai:. o. pas.s.~. gr,at.uitQ e .. ,out.ra 
coisa .é. reg;uilar. a sua..' distribuição .. Ao 

· P.r.efeito; fi~. Pelo ,p~gra!9· úri.icó, a 
:faculdB.Jde .. de ordena.,r, .. s4;1;e,ma~~., a 
"distribuição~· ,,do. Pl:!SSf!,, qu~,,pelp, ar,~ 
tigQIP :J:imeiro ~dO<.PJ:Oj~to, ,com ~U sem 
a ;p~, !final, .:vet3.!ia, ~ ,conc_efiida,;_~-: 
plamenw~ Não se .. distrfbui, ·., senão 
aqullo,que .exiSte,, e,p_~io,qüe. ej_ciSte.; *ó 
é, .repartindo". diyidjndo, classilfic$,d.o, 
<Mspondo,_, arraJ.?.jandQ, .~te. , . o que exis:
te por., pesso~,~-~ug~es ou situaÇões, 
~atn:'!>é!ll. P.~X,ÍStM,~: •.... ~ ' -~"-~ . . 
- . N-a: .. ~tividade ~or.ense, a di~buição 
dos_ feitos,. condição ,-neces~á:t:ia. . à;;;~~:
ciência. dos serviços de,justiça,,pr,essru~ 
!Páe, ._logicameinte, . a ,,comp_e~cia, .. <ie 
j.Uízes e . escrivães, orden~a.,1ª'· co~pe:
'llência, isto. sim,. :pelas ~gência:j-. dá 
divisãO. de tarefas, que a dis·tribuiçã.o 
realiza.. . . .. . . . .... 
· Pelo e~sto, a .. faculdade que o· :pro
jeto 'em exame dá aci. Sr. Prefeito não 
alcança o objetLvo visado 1pelo. veto . .O 
passe éScolar .gratuito,. que o :projeto 
institui, subsiste em têrmos genêricos, 
apesar do veto parcial, apenas reco
nhecida. à Prefeitura. a :possibilidade de 
regular a distribuição, o que significa
rá, até, estabelecer coo.dições ao uso 
do passe, mas não exclusões de bene-
ficiários. . . · · 

Somos, assim çela rej~ição qo. veto, 
por sua improcedência, razã9 que só 
por si dispensa a consideração do sou
tros motivos constantes da sua f-un
damentação. 

PARECER 

N.0 810, de 1948 

Da .Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre a· Projeto de Lei da 
.Câmara n.O .214; de 1948. 

. .Rêiéitor: Sr. ÁÚgÚ.St~ Meira. 
O Projeto de · Câm·á.ra dos Deputa

dos. !1.0 214, de 1948, tem por fim 
estender aos oficiais . ,generais da 
Aeronáutica os efeitos do Decreto-lei 
Il:·o 3-.940, de 1941, art. 52, alínéa b. o 
c~tado Decreto. cria vántagens .em .fa
vor de ,.oficiais generais do Exiéa."Cito 
e da Marinha. Só !POr um esqueci
mento· evenltual -deixou de se. referir 

· aos oficiàis generaiS· da Aeronáutica. 
!E'. essa 1acuna .que. ~projeto vem. pre
encher como uma medida indis!pe:n
sável de justiça e. está vazado de ma
ne!ra c~ra, ,~ad,a, .hav:endo a lhe 
opor deba.lXo do ponto legítimo da sua 
constitucionalidade. ASsim. opinamos 
no sentido de ser o projeto ·aprovado 
pelo Senado. · · - . , . _, 

Sala. das. Comissões, em 3 .de ag~to · 
de 19A8. - Waldemar Pedrosa, Presi
dente. em exercício. __,.~Augusto Meira, 
Rei.ator. -,... Filinto. Müller.. - Arthur 
Santos. '- .Etelvina Lins.: . ...,..,._ . Lucio 
Corrêa. - Ver{jniaud Wanderley. 

.. PARÉcER 
N° ~~-1 ·d.;,. 1 9,4° 

• IIJ.&.• ' ""' ~ • u 

. i>a Comissãó d.e Fôrças A.r?n.a
das, sôbre o Projeto de Lei da Câ
mara n.0 214, de 1948. 

Relàtôr: sr . .Pi7ito Â~o. 
} ~ o'Presente prójeoo, originário da 

Camara dos. Deputados, pretende es
tender aos oficiais da Aeroo.áuticà o 
disposto na alínea b; do artigo 62 'do 
Decreto-lei n,ç> 3.940, de 16 de dezem
bro de 1941. 
. 2. Apresentado ·àquela . Casa. do 
Congresso, teve . como 'Pedra a~ngulnr 
de sua justmcação a necesSidade de 
ser assegurada a igualdade de :trata,
mento entre os oficiais generais, che
fes do serviço de saúde, das Fôrças 
Armadas Nacionais. 

"Nada explica a desigualdade 
de tratamento entre "oficiais· da. 
Fôrça Aérea. e seus colegas do 
Exército e da Armada". 

Sala das Comissões, em 30· de agõsto 
de. 1948. - Waldemar Pedrosa, Presi
dente em exercício. - .Aloysio de Car
valho, Relator. - Olavo Oliveira. -
Vergniaud Wanderley. - Etelvina 
Lins. - Arthur Santos. - Lueio Cor
rêa. - Ferreira de Souza. 

• Entre outras medidas, colimando . 
esse propósito, está a.. consubstllincia.dlt 

· na alínea b) do art. 62, . mandando 
ltransd'eril', ·~ompulsôriamelllteJ para, 
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nerais dos serviços que !Pe1'manece
rem quatro anos no pôsto. 
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F. 'c~ntral do Piauí. Jl: o empóriv co
mercral do Estado, como coLetor de 
-tôda a sua produção não só na zona 
ribeirinha do rio Parnaiba -como do 
"hinterla.nd", além de distribuidor dn. 
impoTtação ,para todo o Estado, sendo 
que, nesse particular, presta ao Estado 
do Maranhão igual serviço.· · 

Sôbre a vantagem de determinar, 
em cOI!lSeqüência, uma !Vaga em cada 
um dos postos da hierarquia, permite 
essa disposição salutar que ascendam 
ao pôs·to de direção do serviço, um 
número razoável de servidores para 
o exercício da função, euriquecendo
se, dêsse modo, a reser:va de chelfes 
do reSipectivo- serviço. · 

Na zona entre a Estrada de Fen·o 
citada .e os cont1·ad'ortes' da serra de 
Ibiapaba, a importação e a exporta
ção se processam por aquela Estrada. 
Há, j:ntretanto, uma zori.a maior e 
mais rica que é a entre a dita Es
traãa e o gra.nde rio, populosa, pro
dutora e comercial, com cidades im"-

A medida foi qualilficada de justa 
e constitucional. 

Já integrada na legis·lação do EXJér
cioto e da Marinha é razoável sun. 
aplicação· à Aeronáutica. 

3. - Somos, pois, 'de parecer que o 
projeto merece ser aprovado ipelo Se-. 
nado. 

Sada das Comissões·, em 1 de agôsto 
de 1948. - Pinto Aleixo, Presidente 
e Relator. - Salgado Filho . . - Se
veriano Nunes. - Alfredo Nasser. -
Ernesto Dornelles. - Ma1mard Gomes. 

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a le~turá do expediente. 

Terminado o prazo ipara recebimen
to de emendas perante a Mesa, 'l'áo às 
C-on'lissões cümpetentes os Projetüs de 
Leis da Câmllil"a ns. 319, 320, 321, 322, 
323, 325 e 326, de 1948. · 

Apenas a duas dessas ,proposições 
foram oferecidas emendas que vão ser 
lidas." · 

E' lida e apoiada a seguinte 

EMENDA 

Ao. Proi,eto de Lei da Câmara 
n.0 322, de 1,.948. 

Onde convier: 
Em vez de 8.000.0:00 (oito milhões) 

de cruzeiros, ·diva-se W.OOO.OOO ·(dez 
milhões) de cruzeiros, para atender 
também às despesas com a· conclusão 
da · rodovia Parnal!ba a Esperruntina, 
no Estado do Pia ui,· no trécho entre 
Rosário e Espera:ntina com uma !POn
te sôbre o rio Long:L 

Justificação 
Pàrnaiba é a cidade mais imiportan

te do Estado do Piaui, pela sua· si
tuação !Privilegiada no . delta do rio 
que lhe dá o nome, a menos de 6 qui
lômetros de Amarração, seu . pôrto de 
mar, ao qual se acha ligada !Pelo Iga
rassú, braço do grande rio e pela E. 

. portantes como Buriti dos Lopes, Es
perantina, Barras, Li.vramento (hoje 
José de F'reitas), Batalha. e ourtras, 
tôdas nú.1ito distantes da Estrada de 
Ferro e do rio que não era, como não 
são alguma delas, dotadas de rodovias 
por onde possam sem .grandes. sacri
fícios dar es-coamento a seus produ
tos e rece·ber o : fluxo civi:liza.dor pel::t 
importação de utilidades . 

O Estado do Piauí, nos áureos tem
pos em que 15 quilos de cêra de car
naúbaJ, eram vendidos por mil cruzei
ros e mais; fêz contsruir uma exce"
lente rodovia. que partindo de 'Campo 
Maior foi terminar em Eperantina 
por falta de recursos de vez que se 
destinam à Parnaiba. Desta cidade, 
por inicirutirva particular, foi construi
da uma rodovia com o intuito de ligar 
Pal'lnaiba a Esperantina; · ;porém, por 
falta de recursos, ficou ela em .. Ro
sário, pequena povoação situada a 60 
quilômetros de Espera.ntina. Para con-' 
clusão dêste trecho, todo êle. em pla
nície, bastariam 600.000 ·(seiscentos 
mil) cruzeiros, se não fôsse o obstá
culo criado para a transiposição do 
rio Longá, onde faz-se -necessária uma 
ponte· com 50 metros de extensão, or
çada em 1.400.00() (um milhão e qua
trocentos mil) cruzeiros. 

Nada . mais juSto que concorrer a 
União para a conclusão de um. servi
ço mais que necessário, · imprescindí
vel mesmo, ao desen·volvimento co
mercial, industrial, agrícola em zona 
de carnaúbas, florestas de babassuais, 
dotada de terras ubérri,mas para. .a 
cultura de ceréais, .plantio de algodão 
e especialmente para a criação do ga
do, pois ali medra e 'Viceja o caipim 
mimoso. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro 
de 1948. - Joaquim Pires. 

i 
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São lidas e apoiadas as seguintes 
EMENDAS 

Ao Projeto de Lei da Câmara 
n,0 326, de 1948. 

N.0 1 

Ao § 2,0 do art. 2.0 : 

Suprima-se. 
· Justificação 

E' obscura e sibilLna a redaçã.o do 
dispositivo inspirado talvez !pelo 
DASP. A proibição ali e~ressa pare
ce armadiliha pe1·igosa para o fun
cionalismo dos quadros su:plementares 
e extintos. 

Ao administrador não pode ser di
rigida a proibição de que se cogita, 
porquanto não tem êle o arbítrio de 
modificar vencimentos. . Só o legisla
dor, só o Congresso, é que fixa ven-· 
cimentos. Logo o parágrafo em exame 
não se arpUca ao Poder Executivo. 

Dirige-se então ao· LegislaJtivÓ. Na
da, .porém, mais absurdo. O Congres
so faz e revoga .as leis. · Uma ·lei or
dinária não ·pode pro~bir, de medo ab
solutO, sem prazo nem condição, que 
o Congresso fag.a ou deixe de fazer 
deter:n.L."'lada lei, ou adütar detelüil1na
da norma. Isso é. função . da lei. cons
·titucional, porquanto, em -nosso regi
me, há llll).a -lei fundamental, que ·tn'a-· 
ça limites à função do. legislador or
·dinário, não tendo a lei ordinária essa 
força impeditiva própria da lei cons
tiWclonal. O Congresso não pode au
tolimitar-se no exerdcio de suas· fa
culdades soberanas . e constitucionais,. 
salivo por determinado período. 

Adotadó o preceito, iríamos, através 
interpretações colllfusas e tndencio:.. 
sas; sacTificar as legitimas aspirações 
de servidores, cujos níveis· de remUJil·e
ração desiguais, ostentam injustiças 
que ficariam sem reparação. E' tempo 
do Congresso estudar a reestrutura. 
dos vencimentos, em bases ·mais ho
nestas, evitando o absurdo de se re
munerar desigualmente f.unções aná
logas .quando não idênticas . 

Nenh·um mal advém com · a sUrpre
são' do di..<l!)ositivo, pois a admmistra
ção é obrigada a il)aga,r :vencimentos 
de a,cõrdo com as tabelas; aprovadas 
pelo Congresso. Sair disso é que não 

· pode o Executivo. E quando. o Legis
lllitivo tiver de reestruturar os venci
mentos do funcionalismo, o que não 
conveio fazer agora, por circunstân~ . 

cias conhecidas, entãó adotará o cri
·tério e ·a técnica que achar justos. 

Sala das .Sessões, .em 1 de setembro 
de 1948. - Vergniauà Wanderley. 

I 

Suprima-se o · parágraifo único do 
art. 4.0 do Substitutivo ao ante-pro
keto do Executivo sôbre o aumento 
de vencimentos do !ll.UlcionaJismo da 
União, substitutivo êsse de autoria da 
Comissão de Filnanças da. •Câmara dos · 
Deputados. 

II 
Ficam incluidos no ,pa,drão "O" 

· do art. 3.0 do mesmo substitutivo, os· 
.ocupantes . do padrã·o numérico "2·6" 
do Quadro Suplementar do Ministé-
rio da Fazenda. · 

III 

Em seguida ao art. 27, acrescente
. se' o artigo infra :passamdo a 29 o 
atual art. 28 do referido Substitutivo; 

Art. 28 - Não serão ·beneficiados 
pela :presente lei os · servidores que, 
ocupantes de cargos de carreira ou 
isolados, !percebem -vencimentos ou 
remuneração iguais ou super~ores ao 
atribuídos ao Padrão "0", de que 
tra.ta o art. 3.0 do Substitutivo da. 
Comissão de Finanças· ·da :C'â.nuira dos 
Deputados. 

Ju-stificação 

Quem lêr Ó disp~sitivo do parágrafo 
único ·do art. 4.0

, poderá ter a impres
são de que os. ocupantes dos cargt)S 
"30" .e "31" não serão .contemplados 
no aumenfo, visto tal disposição f~lal' 
em. "diferença de vencimentos". 

Essa impressão, entretam.to, desa
parecerá uma vez :veriifioeado que .um 
funcionário do .padrão numérico '"30" 
ganha atua:Imente ~$ 7. 050,00· . e um 
do p~ão "31" Cr$ 7 .. 650,00•. 

De modo que o ,primeiro logrará 
o acr.éscimo mensal de Cr$ 1. 350,00 
e· o último, o de Cr$ 750,0(), ·impor
tâncias que faltam · .pa~a completar 
Cr$ 8.400,00 at.ribuidos ao padrão 
"0", que é a derradeira classe in
cluída no escalonamento do Substi
tuti.trvo. 

Ora, ninguém poderá negar que os 
aumentos mensais de Cr$ 1. 350•,00 e 
750·,00 não sejam ponderáveis, trunto 
mais quanto os funcionários incluí
dos :nas letras A, B, •C, D, E, F, G, 
H, e I .do Substitutivo irão ·perceber 
o acréscimo, respectivamente, de Cr$ 
350,00 - 360,00 - 390,00 - 430,'()0· -

I 
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470,00 - 500,00 - 520!00 - 630100 e 
7.40,00. . 

COOJJclui-se, pois que na es,cala 
constituída de 15 classes que vão de 
'.'A" a "0", 9 dessas classes figuram 
com os vencimentos inferiores a Cr$ 

· 750;00 . atribuídos ao padrão numéri
co "$1" restando, apenas, 6 classes 
- de "J" a "0" - que fig;urrun com 
vencimentos superiores a essa quan
tia. .. 

Obedeceu-se, por •Conseguilnte, ao 
critério nada. justo. de se beneficia
rem melhor os que já ganham mais. 

E, ainda· assim, os membros d!li Co
missão de Finanças da Câmara, não 
satisfeitos com êsse critério, enten
deram de presentear · os funcicmârios / 
p!lidrões "30" e "31'' · ·com mais· as 
importâlncias mensais de Cr$ 500,00 
e 1. 500,00, ·respectivamente, resultan
do daí os aumentos ·totais para cada 
qual d.e Cr$ 1.850,00 e 2.250,00 por 
mês. 

E o mais revoltante e absmdo em 
tudo isso é que os fU!Ilcionários que 
forem promovidos depois de entrar 
em vigor · o Substitutivo . em aprêço, 
l'~_ão vencerão nunca as aludidas quan-
tlas. · 

Fica, dessa forma, · evidenciado o 
. prirvilégio inominável, instituído no 
Substitutivo em detrimeDJto de ou
tros serrvidores da. Nação, que vie
rem a exercer as mesmas a.tribuições 
com categorias idênticãs. · · . 

1Como se viu· ·na mensagem presi
dencial, o cribério adotado fere, de 
frente, a intenção do Govêrrno de 
eliminar as desigualdades dessa na
tureza, - colide com o d.iSiposto no 
pará,gra!o único . do art. '5.0 do pró
prio SUJbstitut:!JVÓ, alêm de transgre
dir, acintosaménte, os artigos 141, 
parágra!os .primeiro e 157, pa!"ágrafo 
\lnko, da Consti-tuição vigente. 

·E ultimamen•te um "31" pas
sará. a perceber Cr$ 9. 90.0.,00 por mês, 
sobrepujando, assim, todos os fun
cionários civis e militrures que, de 
aJCôrdo com o SUbstitutivo, não po- · 
derão receber rvencimentos ou -re·· 
munera,ção superiores a Cr$ 8.400,00 
mensais. 
. 1Convém ass~nalar que, entre pa
rênteses, nas mesmas condições· pri
vilegiadas, ficarão também . os atuais 
ocupantes dos pa.drões "P", "Q", 
"R" e "S", co·m os vencimentos de 
Cr$ 6. 750,00, 7. 50•0•,00, 8. 250,00, e 
9.0100,00 que 1passarão a ter mais 
Cr$ 500,00, 1. 500,00, 2. 500 e 3. 500•,00, 

de aJCôrdo com o § 2.0 do artigo 3." 
do Substitutivo. 

•SOmente ao último, o do pa.drão 
"S" que ga.nha Cr$ 9.000,00 é qu.o 
se deveria respeitar a dl!ferença a 
mais sôbre Cr$ 8.400,00, mais nunca 
aumentar-lhes os vencimentos, por 
isso que já excede do padrão máximo 
a ser adotado. Os outros "P", "Q" e 
"R" deverirun ser reajustados no 
aludido padrão máximo e nada mais. 

O que se quer f.azer é agravar as 
situações de desajustamento que o 
Pl:esidente da República propõe eli
mmar, na. sua mensagem publicada 
no Diário do Congresso de 24 do cor
rente. O mais importante, em tôda 
matéria em debate é que seja su
primido o parágrafo único do ··artigo 
4.0 do Substitutivo em, questão, con
trário ostensivamente ao ante-projeto 
governamental é· o próprio parágrafo 
único do al1tdido Substitutivo, intra. 
transcrito: "Não haverá; no Serviço 
Público Civil, cargo àe provimento 
etetivo, isolado ou. de carreira, àe pa
drão superior a "0", jicanào supri
midos todos os padrões de vencimen-
tos superiores". · 

No (presente ·caso não há sômente 
mera aiteração ou ampliação, . ml:LS 
quase total reforma do ante-projeto 
presidencial com a cir.cunstância de 
ser êste razoável, justo e económico 
do que tal Substitutivo. Aquele, pelo 
menos, não estabelece nOIVas e fla
grantes desigualdades ou · ·privilégios 
escandalosos, como ora suc·ede no to
ca.nrte aos oficiais a.dmi:nistratirvos 
dos padrões numéricos' "30" e "31" 
cuja situação excepcional constituÍ 
uma berxante infringência do ;próp-rio 
Substitutivo. 

Sala das Sessões, em 1 de setembro 
1948. - Fernandes Tavora. 

N.0 3 
· Substiuam-se pelos seguintes os 

§§ 1.0 e 2.õ do art. 3.0 do Projeto de 
Lei n.0 . 672-B, de ·1948, da Câmara dos 
Deputados, que reajusta vencimentos 
e. salários do pessoal· ci'Vil e milita::
da União. · 

§ 1.0 Os atuais ocu:pantes dos car
gos, de. provimento efetivo, dos pa
drões P,' Q, R e S terão os seguin.tes 
vencimentos mensais: 

P - Cr$ 8.900,00. 
Q - Cr$ 9.900;0•0. · 
R - Cr$ 10.90'0,00. 
S - Cr$ 11.900,00. 
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§ 2.0 ·Os cargos dos d'uncionários 
referidos no parágrafo anterior serão 
transformados, quando rvàgaiem, em 
cm•gos od ;padrão O, salvo os inclui
dos, !pelas leis ora vigentes nos Qua
dros Suplementares dos diversos Ml
nistJérios, os quais serão extintos, logo 
que vagarem. 

tuno assinalar que ela não encontra 
precedente na v~da admilllistrartirva do 
país, pois até mesmo a Ditadura, nas. 
numerosas reformas que introdu.,.iu 
no Serviço ·Civil, .sempre teve o cui
dado de respeitar a situação pessoal 
dos .funcionários inclusive. no que 
concerne a. vantagens de ordem mo
ral e a posições hierárquicas. Em conseqüência dessa emenda, su

prima-se, por desnecessário,· o pará
grafo ún.i!co do art. 5.0 do projeto. 

Justificação 

O projeto manda tranSifom1ar no 
·padrão O os atuais· cargos, de prOIVi
mento ed'etivo, dos padrões· P, Q, R 
e S (§ 1.0 do art. 3 .. 0 ) e aos mesmo 
tempo (§ 2.0 do a·rt cit.), as5egura. 
aos. atuais ocupantes dêsses cargos 
uma "diferença de vencimentos nes
tes incorporada, para todos o; efei-. 
tos" (sic), de acôrdo · com a tabela 
que especifica. · 

'()ra, a dislposição constante do .§ 1,0 
dêsse ar.t. 3.0 envolve industificável 
f'•capitis diminutio" para êsses altos 
it'unciOillários, porque os faz regredir 
ao padrão Q, pelo ql.l;al já passaram 
há anos·. Apesar do aumento de ven
cim~ntos conc~ido, há aí, positiva
mente, ·uma aegradação para êsses 
servidores que, com justa razão; se 
sentem ria iminência de 1l!1l1 grave 
dano moral: · . 

Demais; ·não há nenhuma vantaooem 
qt.ler 'de orçrem · · · adininistrativa, quer 
de· ordem !marnceira, nessa · exdrú
xula disposiÇão de· projeto. Se .apro
v:ada, ela· virá somente trazer r) de~ 
sestímulo aôs ocupan.tes daqueles car
gos; •todos antigos' chefeS·. e ·<urert'ores 
de serviÇos, os quais regredirãô. a 'uí:i:i 
padrão inferior, para ficar equipara.: 
dos· a· funcionários que hoje· lhes es
tarão subordinados Fazendo-os 'Vol.;. 
tar ao padrão o. mesmo lhes dando 
um acréscimo de vencimentos, a ti-

. tulo ·de diferença, · o projeto os<· de
grada funcionalmente. E, afinal, em 
bened'ícios ·do· próprio . serviçO·. público 
as" leis' precisam 'atentar n11s cOillse~ 
qüências · morais de suas disposições 
pois os servidores, pri<ncipalmenrte os· 
da mais alta categoria, como os de 
quem se trata, necessitam, .mais que 
tudo para se sentirem es.timulados em 
sua . atenção, de ficar a salrvo de di
minuições funcionais e· de degrada
ções lamentáveis como a que. ora se 
projeta. · · 

Pa<ra melhor ressaltar a profunda 
estranheza que amedida'causa é Oipor-

Mas 'não é somente êsse o incon-
- veniente do projeto. 1l:le infringe o 

;princípio estabelecido no seu próprio 
art. 2.0 , que manda tenha todo cargo 
"o cc•rrespondente padrão do.!l venci-
1nentos" (sic) . Ora, ·os vencimentos 
estabelecidos para o padrão o são 
de. ·Cr$ 8.400,00 (art. 3.0 'do projeto). 
·Entretanto, se aprov~a a injusta 
disposiÇão dos §§ 1.0 e 2.0 dêsse. mes
mo artigo 3.0 , . haverá, na realidade, 
pertencendo ao padrão O, funcioná-

. 1·ios com cinco vencimentos diferen
tes... Estará, assim, tumultuado o 
valor do padrão-o, cujo en'unciado já 
não mais exprimirá um "quantum". 
Não proc·ederá a alegação de' que . os 
fur<cionários dos atuais padrões P, Q, 
[R, e s. perceberão apenas uma dife
rença de vencimentos pois é o próprio 
~projeto que manda incorporar. essa 
d~erença aos vencimentos, para todos 
os efeitos: · · 

A presente emenda visa corrigir 
êsses . inconvenient~s. todos, sem a 
mair despesa que· a.· admitida pelo pi'ó

.pÍ'io · projeto,, pois· não altera àbsolu
tamente, os vencimentos atribuídos 
àqueles füncionários, pelo prÓjeto vin
do da Oâmara. 

.... . ~. . 
A emÉmda mantém os atuais 

ocupantes dêsses cargos nos padrões 
em que ora se . encontram, respeitan
do, assim, como é. de justiça~ sua :si-

.. tuação, dá-lhes os mesmos" vencimen
tos que lhes· atribui ·.o projeto e, ao 
mesmo tempo, manda transformar no 
;padrão ·o, êsses cargos, quando va
garem, salvo os já · ilncluídos, em vir
tude de leis vigentes, nos Quadro 
Suplementares dos diversos Minist"• 
rios, os quais serão extintos ao va
garem, como é de lei. 

Dêsse modo; sem aTterar a sistemá
tica do trabalho aprovado' . pela Câ
mara e sem aumentar despesas, a 
emenda evita os inconvenientes apon
tados .. E, ;pois, emenda que-.merece 
aprovação. 
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A supres?ão do parágrafo único do 
art. 5.0 do projeto é consequência na
tural da alteração sugerida para os 
parágrafos 1.0 e 2.0 do art. 3.0 , ·pois 
o aludido parãgrafo único estabelece:_ 

"Não haverá, no serviço Público 
Civil, cargo· de provimento efetivo, 
isolado ou de carreira, de padrão su
perior a o, suprimindo todos os pa
drões de vencimentos superiores". 

Sala das Sessões, em 1 de setembro 
de 1948. - Henrique de Novaes. 

N.0 4 

Ao art. 8.0 : 

Os vencimentos mensais dos postos 
dos oficiais' generais correspondem ao 
seguinte: 

a) General de Exército, 
Almirante de Esquadra, 

Cr$ 

Tenente Brigadeiro . . . . . . . 20 . 000,00 
· b) General de Divisão, 

Vice-;Almfran·te 
Major Brigadeiro . . . . . . . . . 16.000,00 

c) General de Brigada, 
·Contra Almirante, 

Brigadeiro . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 00(},00 

Ao art. 9.0 : 

· Os venéimentcis dos demais postos, 
corresponderão ao seguinte: 

Coronel e Capitão de Mar 
· e··· Guerra ... · ........... . 

·Tenente Coronel e Capitão 
~de · Fragata · ........... . 

Major e ·Capitão de Cor-
... veta . . . .............. . 

. Capitão e Capitão _Tenente 
1.0 Tenente ............. . 
2.0 Tenente .............. . 

Cr$ 

10.00ü-,OO 

8.500,00 

7.200,00 
6.000,00 
5.000,00 
3.600,00 

Art. 10. Os vencimentos das pra
ças de pré correspondem ao seguinte : 

,A 

Aspirante a oficial médico, 
SubOficial .. . ........... . 

Taifeiro M:ór (cozinheiro 
c alfaiate) , 

1.0 Sargento ............. . 
2.0 Sargento . ·, ........... . 

Taifeiro · de 1." classe 
. (cozinheiro e alfaiate),.· 

3.0 Sargento ............. . 
Taifeiro Mór (barbeiro, co

peiro, a.Trumador e sapa-
teiro) ........•.....• 

Cr$ 

3.000,00 

2.400,00 
2.100,00 

1.800,00 

1.3~0,00 

Taifeiro de 2." classe· (co
. zinheiro e alfaiate) 
Taileiro de 1." classe (bar-

beiro, sapateiro e copei
ro) 

Aluno da E. E. Aer. (3.0 

e 4,o períodos) ......... . 
Estagiários Curso F. Enfer'-

meiros . ; .. : ........... . 
caoo ..................... . 
Taifeiro· de 2." classé (bar

beiro, sapateiro e co-
.peiro) ................ . 

Soidado de 1." classe CI. 
G. Ct.) Engajado ..... . 

Soldado de 1." classe Alu
no da E. E. Aer. 2.0 pe
riodo) - Soldado de 2." 
classe (I. G. Ct. ) Enga-
jado . . . ..... ~ ........... . 

Soldado de 2." classe .... . 
Aluno E. E. Aer. (1.0 pe

ríodo) Aluno Esc. 
Téc. - Aviação ........ . 

Cadete do 3.0 ano da E. 
Aer. . ................ . 

Cadete da Escola E. Aer. 
- Cadete do Curso Pré
vio) da· E. E .. : Aer. -
Aluno do Curso O. R. 
Aer. 

B 
Ministério da Guerra 

1.200,00 

1.100,00 

l:.100,00 
800,00 

750>,00 

650,0() 

600,00 
580,00 

350,00 

250,00 

200,00 

Cr$ 
Aspirante 9. oficial e Sub-

tenente ·; . . . . . . . . . . . . . . 3. 000,00 
Sargento ajudante e 1.~ . 

Sargento .. .. .. .. . .. .. . :2.400,00 
Músico contra-,mestre . . . . 2. 7·0r0•,00 
1.0 Sargento e músico de 

'1.". classe .... : ... · ...... . 
2.0 Sargento e músico de 

2." classe . . . •.......... 
3.0 Sargento e músico de 

3.11 classe .......... . 
1.0 cabo e músico de 4." 

classe ............. J 
Cabo engajado de fileira, 

ou empregado ..... ; .... 
Cabo engajado, especialista 

ou artifice· . . . ........ . 
Cabo engajado, ·mecânico 

ou rádio telegrafista .... 
Cabo convoc.ado, de fileira 

ou· empregado ......... . 
Cabo convocado, especialis-

ta ou artífice ......... . 
Cabo convocado, mecânico 

ou rúdio telegrafista .... 

2.400,00 

2.100,00 

1.800,00 

1.100,00 

800,1)0 

900,01} 

1.100,00 

550,00 

650,00 

750,00 -
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Soldado não mobilizável e 
Aluno da Escola Prepa-
ratória de Cadetes . . . . . 100,00 

Saldo mobilizável, de fi-
leira ou empregado e Ca-

. -detes . . . , . . . . . . . . . . . . 200,00 
Soldado mobilizável, espe-

cialista ou artífice e ca-

ma1·a dos Deputados, não podemos 
deixar de reconhecer a exigüidade ele 
vencimentos 'com que foram contem
plados os chefes das nossas Fõrças 
~>\rmadas e os demais oficiais que as 
compõem . 

dete do último ano . . . . 300,00 . 

Homens ,encanecidos no rude ser
viço militàr, que ascendem aos mais 
elevados postos, depois' de uma~ vida 
tôda ela de re.núncias, de sacrifícíos, 
de estudos de tôda ordem, têm . direi
to incontestável a melhores proven
tos do que os contemplados no pro
jeto ·em aprêço, o que ali!'i·• .. {.)i pre
visto na mensa.gem presidencial onde 
lhes foram resei·vados, justamente. os 
vencimentos const.antes da emenda 
que oferecemos. 

.Soldado engajado, de filei-
ra ou empregado . . . . . . 550,1)0 

Soldado engajado, especia-
lista, artífice ·ou cornetei-
ro de 2.a. classe·.......... 650,00 

Soldado engajado, corne-
teiro de P classe . . . . . . 750.00 

Soldado engaajdo, corne-
teiro de 1. a classe . . . . . . .. 750,00 

c 
Ministério da Marinha 

Guarda Marinha e sub-
oficial . . . ............. . 

Taifeiro de 1." classe (co
zinneiro) e 1.0 sargento 

2.0 Sargento . . · ... ; .... _ .. 
TaifeiÚl de 2." classe (co

zinhiro) e: 3.0 sargento . 
Taifeiro· de 1.a classe (ar-

. rumador, barbeiro e pa-
deiro) ................. . 

Taifeiro de 3... classe <co-
zinheiro) .......... . 

Taifeiro de 2."' classe (ar
rwnador, barbeiro e pa-
deiro) .............. . 

Cabo· ..................... . 
Taifeiro de s.a classe (ar

rumador, barbeiro e pa-
deiro) . . . . . ........... . 

Marinheiro de 1. a classe .. 
Marinheiro de 2."' · classe, 

soldado do c. F. N. -
Soldado tambor e come-
ta - Soldado especializa-
do dos ramos CV e MA -
Soldado (-Comp. Trans-
portes) ... , ......... . 

Grumete: 
Sorteado (soldado) - Sol-

dado voluntário ....... . 
Aspirante do último ano .. 
Aspirante . . . ............ . 
Aprendiz de marinheiro 

Justificação 

Cr$ 

3.000,00 

2.400,00 
~.100,00 

1. SOO,OIJ 

1.300,QO 

1.200,00 

. 1.100,00 
800,00 

750,00 
650,00 

550,CO 

350,00 
3{)0,00 
200,0{) 
40,00 

Embor areconhecendo o alto esní
rito de justiça que presdiu à elabora
ção do presente projeto de lei, na Câ-

E' chocante o tratamento dispen
sado àqueles .que se consagram ao 
:;:erviço militar, no elevado propósito 
de concorrer para a manutenção da 
segurança nacional. 

:Sabemos· das dificuldades que asso
bel·bam o erário público e tivemos sa
tisfação, tomando conhecimento das 
previsões feitas pelo Departamento do 
Serviço Público. · 

Temos conhecimento do esforço que 
a Nacão realiza e 'para que ela disfru
:te dà tranqüilidade indispensavel .ao 
seu labor produtivo imaginamos que 
só dentro da base de uma ·remunera
ção-- justa aos seus servidores, com . 
especialidade àqueles que devem asse-. 
gúrar a sua ordem interna, é que se 
poderá criar a situação ideal para o 
trabalho produtivo e eficiente . 

Somos dos que entendem - e a ex
periência da vida o demonstra bem -
que a soberania das nações repousa · 
exclusivamente no valor das suas fôr-
ças armadas. . ·- . 

Não será com ·soldados mal nutl'l
dos e instruídos, nem com um quadro 
de oficiais angustiados por necessida
des de toda ordem, em conseqüência 
de não poder atendê-las por- falta de 
r·ecursos muito menos ainda por defi
ciência de material bélico adequado, 
que uma Nação poderá. imp_or respei
to à sua soberania, à ordem dentro 
de suas fronteiras. 

Será sim com as Fôrças . Armadas 
bem equipadas, bem instruídas, bem 
ol·ganizadas e bem conduzidas que a 
sua vontade será respeitada. 

No propósito de contribuir em par
te pura êsse desideratuni é que apre
sentamos as presentes emendas. 

Sala das sessões, em 2 de setembro 
de 1948. - Pinto AleiXo. - Filinto 

I 
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Müller. - O lavo Oliveira. - Eucly
des Vieira. Severiano Nunes. -
lVIoynarà GOmes. Flávio Guima
rães. - Pedro Ludovico. - pereira 
Pinto. - Etelvina. Lins. - Evanàro 
Vianna. - Vergniauà Wanderley. -

Dario Cardoso. - Augusto Meira. -
Henrique de Novaes. - Apolonio Sa
Zes. - Clodomir Cardoso. 

N.0 5 
Redija-se o artigo lii da segunite 

form::c: 
"Os proventos da disponibilidade fi

cam desde logo reajustados, alteran
do-se os padrões ou referências res
pecttvas de acôrdo com. as modifi
·cações operadas em relação ao pessoal 
em ati v idade. 

Justificação 

'l'al como está redigido o projeto -
"Os proventos da disponibilidade 
serão revistos ... ", o pessoal que se 
encontra em tal situação ficaria pri
vado de se beneficiar, desde logo, com 
o aumento; apesar de ser êste o espi
to da lei. Aquela revisão futura é dis
r.>ensável, pois nada mais símples do 
que, mantendo-se o padrão atua1 do 
rune:iü!1ár1o en1 cliSpünibilidade, · d·ar
se-lhe o aumento equivalente. 
· O mai~ ser.ia_ sacrificar uma pàrte 
dos servidores, süjeftando-a às delon
gas mais ou menos infindáveis de co
missões designadas para proceder à 
1·evisão que, por assim dizer, é auto
~nática •. porque não poderia fugir à 
sistemática vigente. 

Vale acentuar que o servidor em 
disponibilidade não é, como o aposeif.;. 
tado, senhor de s~a liberdade, .poden
do agir livremente no terreno econó
mico. Está sujeito permanentemente 
ao Poder Público que a .qualquer mo
mento pode convocá-lo. Como tal, 
não pode encetar, sem peias, outras 
atividades remuneradas, pois E.em si
quer lhe é dado ·fixar a sua residên
cia em lugar diferente daquêle em que 
está sediada a sua repartição. Vive, 
por isso, e por motivos estranhos à 
sua vontade, em situação instável, 
com vencimentos que atingem até um 
têrço do que lhe competia, curtindo 
dificuldades e vivendo sôbre a pressão 
moral de ser apontado como um pa
ra~ita do Estado, um 'inativo enfim. 

Se representa um pêso morto para 
os cofres .públicos, mas não contri
~uiu .. para isso, o· Estado que promova 
o seu reaproveitamento, para elimi-

na1· o mal, tão prejudicial a êle pró
prio como ao individuo. Ma.S não re
gateie o que é humano e justo. 
- Sala das Sessões, em 2 de setem

bro de 1948. - Attilio Vivacqua. -
Vergniaud Wani!Jerley. Evandro 
Vianna. 

N.0 6 
Substitua-se o artigo 16 pelo -se

guinte: 
Art. . . . Os proventos de inativi

clade dos funcionários civis aposenta
dos ou em disponibilidade da U!lião, 
bem como dos militares da Reserva. 
Remunerada e Reformados terão um 
acrcscimo correspondente a 2/3 (dois 
terços) do aumento que fôr. concedido· 
aos servidores civis e militares em ati
vidade, da mesma categoria, função, 
pôsto ou graduação. 

Justificativa 

ll.. nossa Constituição vigente, em 
seu artigo 193 diz: "Os proventos_ da 
inatividade serão revistos sempre que, 
por motivo de alteração do poder 
aquisitivo da moeda, se modifiquem 
os vencimentos dos funcionários em 
•1+;,.,;,;r.li~.O.·, 
'-"LI.I.'f'.&. ...... ._.._"" • .-

:ll:ste dispositivo constitucional foi, 
também, mandado aplicar aos mili
tares pelo .§ 6.0, do artigo· 182, da mes
ma Constituição. 

Em bem elaborado comentário ao 
dito ·artigo escreveu Pontes de Mi

. randa; 
"A regra dirige-se aos legisla

dores ordinários e pode a justiça, 
ao ter em mãos lei que aumente 
vencimentos sem o reajustamen

. to que o· art. 193 impõe, reputá-la 
inconstitucional. 

A aplicação aos funcionários 
públicos· em atividade será acom- , 
panhada sempre, de aplicação aos 
inativos, s6bre a mesma base, se 
outro critério · não se tomou. A 
revisão não implica equiparação; 
mas a todo aumento há de cor
responder aumento. 

Os interessados devem exercer 
o direito que lhes cabe no arti
.go 141, § 37." - (Comentários à 
Constituição de 1946, página 167, 
v.ol .. IV). . . 

São ainda de brilhante parecer do 
'l'ribunal de Contas da União, sõbre 
melhoria de vencimentos de fimcio
nários públicos ativos e !nativos< (pu-

I 
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blicados no Jornal do Com~rcio de 15 
de fevereiro de 1948 - Tribunal de 
Contas) os seguintes tópicos: 

"Esta inovação, humana e tam
·bém de g1·ande interêsse para a 
própria administração públicà não 
existia na nossa legislação, nem. 
niesmo em leis ordinárias, quan
to mais como garantia constitu
cional". 

·"Infelizmente muitas das ga
rantias insc1·itas na nossa Lei das 
Leis, por fal'Ca de sanção para o 
seu não cumprimento reduzem-se 
a méra recomendação". 

"Promessas fagueiras feitas em. 
sombrios desenganos Nada 
mais". 

"Nas suas promessas ·e ln teres- -
santes realizações para te1· o equi
líbrio humano entre empregados 
e empregadores, o . Estado Moder
no não pode esquecer a sorte dos 
seus próprios servidores". · · 

"E com · êsses ·louváveis .propó
sitos como iei complementar dá 
Constituição de 1946,: a L,!!i nú
mero U6, de· 15 de o·utubro de 
194'7, e anida outros, ~PtojetQs de 
leis, dos muitos que· transitam 

. pelo nosso Poder Legislativo, au-. 
mentan:do · vencimentos de·· funcio
nários em atividades, têm;- mUito 
humanamente aquinhoado · ·· em. 
tais benefícios támbém os illa
tivos". 

·~são os inativos constituídos da 
mesma massa humana que os ati-
veis". · · · · · · 

"C'omo ê s t e s, experimentam 
também as agruras · d·a ··carestia 
alarmante· da; vida;; E,· o· que é 

. pior, vão sofrê;.las· quando já al
cançados pelos anos;. enfraqueci
dos :Pelas diferentes· cau5as ·de in
validez,· · determinantes : dei· · seu 

·afastamento ·do' ·serviço ·público, 
n'ão têm mais condiçõ-es físicas 
e psíquicas para enfrentá-las". 

úo 'custo da vida, em su~' ver
tiginosa ascendência a t o d o s 
aflige,. · · · 

"Muito· bem orientada, a nossa 
.nova Constituição de ' 1946, ado
tando a tése de que o · estipêndio 
dos servidores públicos tem o ca
ráter alimentar; . mandou revê-lo 
para os ativos e inativos, sem~ 
pre que houvesse sensível . altera-

ção do poder aquisitivo da 
moéda" .. 

''A melhoria de vencimentos 
dos servidores Públicos deve 
sempre ser feita de acôrdo com a 
situação econômica dêstes, a dig
nidade das funções que lhes são 
entregues, em benefício dos pró
prios ~nterêsses públicos". · 

"A Lei n.0 116, de 15 de outu
bro. de 1947, melhorou os venci
mentos do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios.. E, 
como devia fazê-lo. estendeu essa 
melhoria numa proporção de· 
(2/3) dois · terços, aos membros 
do Ministério Público aposenta-: 
dos. Adotou, assim, essa· Lei a 
orientação determinada_pelo arti
go. 193 da· constituição". 

Os postulados nêste parecer foram 
sancionados pelo Tribunal de Contas, 
no julgamento· do respectivo feito, em 
sua Sessão Ordinária de 2 de março 
de 1948, conforme a Ata n.0 22 dessa 
:::essão publicada às páginas 4.629-
4.638 do Diário Oficial (Seção I) de 
22 do mesmo mês de março. 

-E o , Senado . em ~;ua. alta sabedoria 
acabou de confirmá-la,·· aprovando o 
Projeto de Lei n.0 '44-1948, relativo ao 
relativo ao aumento· da · Magistratura 
Federal. 

Re.sÍllta; pois, de tudo isso, o. re- · · 
conhecimento .pelo .Congresso Nacio
nal .. e o Tribunal de Contas, do au-· 
menta mínimo de dois terços (2/3) 
para os:·proventos da ·inatividaãe aos 
funcionários· públicos civis;. como · os 
dos militares, por aplicação obrigatória 
do estabelecido· no artigo 193 e· pará- · 
grafo 6.0. • do artigo 182 da vigente 
Consmuição, sôbre o. acréscimo ·que 

. fôr concedit:lo aos · vencimentos dos 
cm atividade ou· efetivos. Pois,. num 
texto da· lei, a . presunção é ·de -que 
não existam . pa:tav-ras supérfluas, o 
vocábulo ·~sempre" evidencia que está 
no espirita da l~i · cíeterrilinar · impe
rativamente .. a concomitância dó au
mento e considerando- ainda que pelo 
art .. 141 também · da ··constituição, 
todos· · são iguais perante a lei, é 
justo que o mesmo ·critério adotado 
para os·· aposentados' do Magistério 
seja extensivo aos· apr~entados civis 
e .militares. _ · 

Sala das Sessões, em 1 de setem
bro de 1948. - Flávio Guimarães. :._ 
Euclydes Vieira. 

' 
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N.0 7 

. Aci § 2,0 do art. 16. 
Redija-se da seguinte forma o pa

rágrafo 2.0 : 

"Computo do .. provento ou venci
mento a que se refere o parágrafo 
anterior, não se incluirão os decor
rentes. de . cargos legalmente acumulá-_ 
veis, as gratlficaçções e outras vanta
gens a que fizerem jús os referidos 
inativos" . 

Justificaçá.'o 

A eménda. obedece ao imperaúvo 
dà, lei1 re~salv~dci a. hiJ?.ótes~ de pro~ 
ventos resultantes de. cargos acumu
lã.veis de acôrdO: com a' constituiÇão. 

·.sala das .. sessõe(>, ,em 1 de setem
brci de·1948: . ~ · Attilio Vivacqua. 
vérgnií:iud w'a.nd.~rze'!/. 

N.0 8 

subititha~se o § 5.0 d· árt. 16 pelo . 
~eguinte: 

"O disposto no parágdLfo ál:{teri<ir 
illão se aplica ·aós funcionários refe
ridos no art. 185 da Constituição". 

r . ' ,: .; :,•,. ~),' :. ·. 

Justificação 

. Â. emendà, além de coí:istituciÍniàl é 
támbéw, .. ae,,~jM~,..j.us~iça, ~: são.,.por 
ela .. abrangiqos : apen!!S· os, profe,ssõres 
e .,os técnicq~ que,, .. .Pe.la .;nature.z!'1- de 
s-qas . , funçõ,es,· .. merecem toçlo aznparq 
dqs poderell .. públicos •... e deste.s .. devem 
t~r .. ~ratamento, ,espeqia:l como os 
membros da magistratura. . ' ... ' . . . } . . ~ . 

. Sala das Sessões, em 1 de setem
bro de 1948. .:.... · Augusto Meira. -
!Flávio Guimarães. -· Ver{miáud. Wan;.. 
· àerley. 1 • . ' . 

N.0 9 . 

.• substitua~se na./''Tabela de Aumen
to de Cruzeiros do Pessoal !nativo 
(correspondente ao art. 16) : onde. se 
diz Cr$ 1. 500;00, 1.100,00 e 750,00, res- · 
pectivamente, por 30, 25 e 20%". 

Justijjpação 

A. presente emenda visa substituir 
o, ~).l~ento fixo atribuído aos que per
ce.be~ mais de. Cr$ . 5. 000,0() por uma 
per;centagem de 30,. 25 .. e . 20%, con
:forme a/ época de reforma ou apo
sentadoria, restabelecendo assim o 
principio de percentualidade mantid(' 
até, .()s . que perc.ebem Or$ 5. 000,0(). O 
aumento .fixo viria .qu~b1·ar o critério 
!Percentual estabelecido pela Subco
missão da Câmara e acarretar· uma 

injustiça, a~ril;luiiÍ.do vencimeneo dife-
rente - aumento igual. · . . 

Sala das sessões, em 1 : de. setem- . 
bro de 1948. - Ernesto Dolf'nelles. 

N.0 10 

Redija-se no art. 17 o § 2.0 da se
guinte :forma: 
. L 2.0 . Quaisquer pessoas .cl.iis ~ti: 
militares. que, como .. J:)ensionis.tas, .~e,-:
formado.s ou. aposentados, l'.ecebem 
proventos .mensais, .menores .. de qui
riheiitcis cruzeiros (Cr$ .500,90), .terão 
os mesmos · reâjustados ila forma se.: 
guinte: aquêles cujos proventos se
j!!,m .menpr~s de trezentos e .. cinqüen- . 
ta crilzeiros 

1 
(Cr$ 350;00), serão" rea.

ju!ltados para. es~a .impor.tãnci;:L; •e 
aquêles cujos :proventos seJa;m de tre
zentos e cinqüenta cr,uzeiros (350,00) 
ou maiores desta impórtância, porém 
menores dé quinlientos. cr.uzeiros, .. se
rão reajustados ·para quinhentos cru
zeiros (Cr$ 500,00) mensais. '. .:; . ···. ~···· ·- . 

_. . . , . Just.ijicação . . . .. 
Pretendemos com esta. e.menda, fa

zer. justiça; : eiíibüta .l'etal'dáda, deter
minando o aumentei. aos proventos. das 
pessoas . civis. :o~ . militar~s .. recebidos 
do Tesouro Nac1onál como pensionis
tas; r'eforniádos · e aposentados ,meno
res 'de ·quinhentos cruzeiros. (Cr$. . . ~ 
500,00). e. não .. podem. ficar na dispo
sição geral para inativos . e pensio
nistas, pois sua miséria continuaria. 
ll:les . constituem odiosa e. iníqua ex
ceção. e por . isso necessitam dessa .dis
posição especial, aliás muito parcimo
niosa. 

Nosso discurso de 5 de. maio. de 
1948, . pronunciado na tribuna dêste 
Senado, e publicado no dia 8 de maio · 
de 1948, no .Diário do .Congresso, às 
páginas ns. 3.063 e .3.065, amplamen~ 
te. expõe ·a dolorosa situação dêsses 
aposentados .., e pensionista~,, " antigos 
servido1·es da Nação, ou descendentes 
dêss.es servidores· que vivem à. mingua, 
com exíguas retribuições e são milha-

. res como por exemplo: no Amazonas, 
a de Alice Tabajar~ de Carvalho, é 
de Cr$ 18,60 mensais; no Pará, Maria 
de Lourdes Coelho . de Mpura, Cr$ 
9,00; no Piauí, Alzira Freitas, Cr$' 
9,40;. no .. Rio .Grande do Norte, Leo
nor de Siqueira; Cr$ 8,00; no. Ceará, 
Francisca Fa~cão, .Cr$ ~,50; no Espi
rita Santo, Adélia Nascimento, Cr$ 
p,oo. e, Alda Borges, Cr$ 9,00; . em 
Santa Catarina, Alina Vieira de Car
valho, . Cr$ 8,00 e, assim .po1· diante, 

/ 
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domiciliados neste Distrito Federal e -· · ral, "que se atenda a todos e se deixe 
em todos os Estados da União. _ de ~ado aos que percebem pensões su-

Poderia, pois, continuar as. citações penores a, Çr$ 2.000,{)() pois que. para 
nêste mesmo teor, às centenas, con- esses as dü1culdades de vida também 
forme os documentos que juntamos a existem, e afetaaas ficarão cóm as 
essa justüicação, e que fornecidos em arrecadações a serem _feitas para aten
tempo .pelas contadorias dos diversos der aos benefícios desta lei. 
:Ministérios bem provam a clamorosa . Sala das Sessões, em 2 de setem
:injustiça e abandono de providências bro de 1948. -:.-Euclyü:es Vieira. _ 
em longos anos, em que ficaram apo- t.Jlavo Olivira. 
sentados, reformados e pensionistas, 
dignos de uma justa reparação. _ ' 

Sala das sessões, em 1 -de setemb1·o 
de 1948. Anàraàe Ramos. 

N.0 11 
o art. f7, alinea c ficará assim re

digido: 
c) Msis de Cr$ 1. 000,00 . . . . . . -15% 

N.0 11-A 

No § 2.0, onde está Cr$ 10{),00, diga
.õe Cr$ 300,00. 

· Justificação 

·A alínea c, como· está redigida, im
portaria em excluir do aumento_ geral 
os proventos de pensionistas, superio
res a Cr$ 2.(){)i},00. Esta exceçoã so
bremodo injusta, não poderia ter sido 
a intenção da Câmara dos- Deputados, 
tendo em vista o sistema do projeto. 
cabe notar que a elevação· de. pensão · 
prevista no art. 17, .além de seu cará,.. 
'ter provisório, é de tal ordem exígua, 
que não representará ónus sensível 
par· ao. Tesouro a providência de irre
cusãvel justiça, consubstanciada na _ 
emenda .. 

Razões também de irrecusável ·jus
tiça, considerados os OObjetivos do pro
jeto, impõem -como se estabelece na 
;segunda emenda, ·a fixação do limite· 
minimo de Cr$ 30(),00 para as pen
sões que atualmente não atinjam essa 
importância. · 

·Sala das Sessões, em a2 de . sétem
bro de 1948. - Evanàro Vianna. -
Attilio Vivacqua. --Pereira Pinto. -
Filinto Müller. - Vergniáud; Wan
derley. 

N,0 12 

Ao art. 17.o: 
Substitua-se a letra c pela seguinte: 

c) de Cr$ 1.001,00 em diante 15% 
Justificação 

Não se compreende que havendo um 
aumento de proventos _de ordem ge-

N.0 13 
Ao art. 24 dê-se a seguinte red!:f:

ção: 
"Art. 24. Os funcionários que per

deram cargo efetivo, por desacumula
ção ordenada ;pela Carta de i937 e 
pelo Decreto-lei n,o 24 ,de 29 de no
vembro de 1937, e com direito . à dis
ponibilidade ex-vi do art. 24 do Ato 
dás Disposições Constitucionais 'l'rail
sitórias, perceberão os mesmos venci
mentos que perceberem aqueles que 
ocupam cargos idênticos, na sua inte
gridade. 

Justificação 

· Não se compreende que só aos pro
!essôres catedráticos se dê a integrali
dade dos vencimentos, pois iSso seria 
ins-tituir uma · casta de privilé_giós, 
quando o dispositivo constitucional 
!oi reparador, e nenhuma restrição 
:!êz aos vencimentos a serem pagos. 
Se com êste dispositivo se procura 
inter.pretar o artigo Z4 do Ato das 
Disposições Transitórias, que se faça 
de modo amplo_ e equitativo. . 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 
1948. - Euclyàes Vieira. - O lavo ~e 
Oliveira. · 

N.0 14 

Redija-se o artigo 25, da seguinte 
forma: _. ,. 

Ao artigo 25 do -Projeto· de Lei da 
Câmara n.0 326, ·de 1948: · 

'!Os funcionários que -perderam car
go de magistério, por desacumulação 
orderiada pela Carta constitucional 
de 1937, · e ora em disponibilidade 
ex-vi do artigo 24 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, 
.têm direito aos mesmos vencimentos 
atribuídos aos que exercem os cargos 
que estariam ocupando, até, serem, 
nestes ou em outros, obrigatoriamente 
aproveitados, de acôrdo com a res
pectiva habllitação". 

-· 
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Justificação. 

A redação do projeto· está imper
feita,- merecendo reparos quanto ãõ 
fundo, em parte, ·e na forma. 

Com efeito, o art. 25, preceitua, no 
'princ'ipio: · 

"Os funcionários que perderam fun
ção vitalícia ... " 

E' de salientar, dêsde logo, que não 
houve, em verdade, ;perda de junção, 
mas. de cargo. O funcionário poderia 

·não estar, ao tempo da desacumula
ção, exercendo as suas funções, mas 
nem por isso deixou de perder o cargo. 

Essa parte foi aclarada na emen
da .supra. 

A emenda também 'Preferiu a ex
pressão "cargo de magistério", ao en
vés de "·função vitalícia. de magisté
rio", para se aproximar do modêlo 
da Constituição de '1934 (artigo 158, 
§ 2.0), que instituiu para os· profes
sOres as garantias de vitaliciedade e 
de inamovibilidade, nestes. têrmos: 
~ 2.0 Aos professOres nomeados 

por concurso ;para os institutos. ofi
ciais cabem as garantias àe vita1icie
dade ·e de inamovibilidade nos car..; 
gos· ... ". · 

o . art. 25, em exame, demonstra a 
direitos, já ,reconhecidos na Consti-· 
tuição vigente que vêm ser aprecia
dos à luz do preceitos . constitucio-. 
nais dominantes ao tempo em que os 
mesmos foram adquiridos. Dai, mais 
um motivo para que· a relação se ins
pire nas normas · inscritas na L'ei 
Maior .de 1934. 
· SObre melhorar à forma, tem á 
emenda, nessa parte, o mérito de eli
minar possíveis erros de interpreta-
ção. ·· 
, De igual .forma, :deve ser _modifica

da a expressão contida no artigo em 
causa - "vencimentos atribuídos aos 
demais catedráticos",· por ser de no
tória imprecisão, convindo que fique 
mencionado que os proventos previs
tos são os do cargo que de direito, por 
dec()rrência mesmo da ;própria Cons
tituição. competem ao funcionário ao 
qual se aplica a disposição. 

Tais são as modificaçções propos
tas, que· se completam com outras me
ramente de redação. 

Sala das Sessões, em 2 de .setem
bro de 1948. - Attilio Vivacqua. -
Pereira Pinto. - Vergniaucl Wan
derley. - Evanclro Vianna. 

N·.0 15 

Substitua-se o artigo 29 pelo se
guinte: 

Art. 29. Os atuais juizes da Câ
mara de Reajustamento e os juizes 
substitutos da Justiça do Distrito Fe
deral terão vencimentos idênticos aos 
dos atuais ocupantes dos padrões R 
e Q, respectivamente. ' 

Parágrafo único. Os vencimentos 
e~jtabelecidos nesta lei serão pagos 
aos juizes substitutos ·da Justiça do 
Distrito Federal a partir de 1 de ja
neiro de 1947: 

Justificaçao 
A emenda visa sanar omissão co

metida no Projeto ·de Lei da Câmara -
n.0 44, de 1948, no qual foram aumen
tados para Cr$ 14.000,00. mensais os 
vencimentos dos juizes de direito do 
Distrito Federal, sem que se aumen
tasse proporcionalmente os dos juízes 
substitutos da mesma · Justiça, 

Entretanto, o art. 124, n.0 VI, da, 
Constituição Federal estabelece que 
a diferença ·entre os vencimentos dos 
juízes vitalícios não pode exceder de 
trinta por cento · (30%) de uma para 
outra entrãncia. · · -· 

Ora, os juízes substitutos da Justi
ça do Distrito Federal constituem 
uma de suas entrãncias, tanto que o 
Egrégio Tribunal de Justiça local, em 
obediência ao disposto no artigo 124, 
n.0 IV, in-tine, da Constituição, por 
mais de uma vez, deixou de organizar 
listas de promoção, por merecimento, 
·ao cargo· de Juiz de Direito, à vista 
dn inexistência de juizes substitutos 
que cQntassem os dois anos de exer
cício efetivo na entrância, exigido por 
aquêle inciso da lei magna. 

uanto ao parágrafo, tem por fim 
dar cumprimento à deter.minaã.o con
tida no art. 16 do Ato das Disposições 
Transitórias. · 

A emenda ora apresentada corri
ge também a desigualdade do trata
mento dispensado no referido Projeto 
n.o 44 aos juízes de direito e aos subs
titutos. Ao passo que os primeiros 
pasaram a vencer ·cr$ 14.000,00 men
sais, sendo beneficiados com_um au
mento de Cr$ 5. 000,00, por mês, os se
gundos :ficaram com CJ'$ 7. 840,{10, 
quase a metade do que receõerão os 
priméiros ,tendo um aumento de 
Cr$ 84<l,OO mensais somente, cumprin
do salientar que tal desnível iria re
fletir igualmente nos vencimentos dos 
membros do Ministério , Público local, 



pois a lei . que iltes regula os venci
mentos cstatui que os curadores ga
nharão tanto qúanto os juizes de di
reito e os .. promotores, tanto quanto 
os juízes 'substitutos........ . . . . . 

Sala das .sessões, .. em 2. de .. setem
bro de 1948. - Dario Cardoso. 

· N.0 16 
Onde convier: 

. Art ...... .Ás caixas de Apósentiidoria 
e .Perisões, que tiverem a seu cargo o 
pagamento de proventos : de aposen
tadoria a servidores civis da União, 
também acre~en~ar.~or .. a êsses. pro
ventos,. a importância do aumento !fi
xado ,nesta .lei; e serão indenizados 
p~l().,mpdci preVisto rio art. 1-.0 . dó De
creto,.. lei ri.0 3. '7·69, de 28 de outubro 
dê 1941: 

132-

de dezembro de Hi45, que reajustou 
os. vencimentos dos funcionários da 

U~~~· das Sessões; em :i de setembro 
de 1948. - Joaquim Pires. 

N.0 17 
Onde convier:. 

Art. Os funcionários, .pértencentes 
ao Quadro Suplementar Numér:ico do 
Ministério . da . Fazenda,, "incluídos, ,A,o 
Quadro Alfabético~ .constante da, pre~ 
sente Lei, :que contarem. 35 .. anos .. (i~ 
serviço . público . e , .. 60 , anos • de .. ;idade, 
serão;. se . o . requererem;. ,aposentados 
nas .. classes .. imediatamente stij%Í'J:ores 
dêsse Quadro, cóm tôdas as v:antag'ens 
a~~eg]lradEJ,~ . f!-OS •. ~~~, .. nele, ~p.gi:êssam 
procedentes do Quàdro Numérico aci
ma rêferido. 

Justi/icaçaa . 
. , ... .. :,., .. ·: .... . : ·''•'''" .. , . . . . Justificação 
O ..-.~~reto lel'. n° "769 de 28 a.e-- ,· ',.''•'-1·1'.:t. ,: ... ,.,.;.t" '"' ~;,_,.r ..... ~; ...... , .... 

.... . ::i.I..I<N · - · · ···'""·'·' · •····· ' .; -. · ·:.A.a.poS!!h~aiioria, ,na,~la~se ,imedia-:
outubro .. J~.e..:.1941, •:<i~t~rmip.o:U.;•·<I:Ue. ·os· tament.e. superior da ·.carreira do fun-:
associados. de. Caixas. de ;.~pose:n~a<io- · . cioj:ia~io que _bbntâ:r .3·5 ari.cis .de sei-ViÇo 
ri~, e. Fe~õe~. a J.~~~yi_dpr~sé.&iY.is," d~ P.úbü,cÇ, ~- di$p()SJ~~yo,já int~E:grado no 
UniãO,;;qUando .. ~Po;Sen~~dos,:,,~eri~~,o~ projeto de revisão dei Estatuto dos 
'Proventos,.., as~egu..r.a.4oª ..:.;. . .l!Qs,;;d~m.~ Fi.tÍiciciriâ.rios Públiéôs .ciVis: êm· àn
funcj.onár.ios. __ d~ •. a.ç(ird~, cqm.dl• ~~g.~;, damentô ria cli.mará do$ Dêí:iútados. 
lação em. vigor; sen~Q;,:::I:i. .. 4Jfer:e.nç~ '· ...• ~. .... - '·' ..... ,.,.,"":-.· ·w• .• .. · 
e tr t b.d d ,..o· A medida praposta pela emenda,.é n .e. o.· . .;proven .. Q.~.rec~_l_p,. .. ~.~~a ê · 
respectiva. . e, àquE!le qu~ j;~veªse ..... 9.i,re~:-. um~ .•. !!-Ilt.~ipaç_ãq (\a --;vigência d ~se 

· to coplo ... funcioná.rio,.l)ago~ •. "na;,fo~;~I;L dispósitivo; aliás; grándemente limi:
d~ mesmo Decreto, p~lo Tesouro Na- tadci .nos s.eus ~feitos, co:in a restriÇão 
ClOnai.,.,.:.:, i. . ., .'. -~• ,; ;, .:~ '··. dO .. benefício, SOmente concedido' aos 

. "riiaiores . de 6Ó. anos. . ... O :Oecl'e.to~lei. n.0 Jl,5;!.2,,;de,,31 4e de:- ....... k., .. ...... ,_.,, •. ·•, . . ... , •. , ,. · 
zeml:)ro. ~cj.e,.).9~l? •. :.Q;l.1e .... c.onc:..e4eu .. o. últi-: • O. disposto na emenda não acarre,. 
mo alline11to~ ger:al,,~s.;J.l~rviciÇ!res..-,ci;: tã: âl#rie:i?,to ..... CJ.e,, d~s:Pesa. ao.;.Pr.~sêil~ 
~ ... ;m,.ilita,~;es,, ~,refpr~.a..dos,,..,inat~vos .. e projeto. de ainnento de vencimimt'O'S: e 
pen!1ionistas,: determjp.qll,;,que;Los ,tit1l:: côristitÜe ürii ãto de , justiÇa para 
lados da U:nião,.;ap,as~_tac;los t::,pe~ com :v.elhos, ..... funcionários .cJirr~gadÔs 
Caixas.; .de .. Aposentadoria :·e ., .~eh;5$)es de, bons. , ser:viç.os .. !L.· .. Nação, . muitos 
percebesselll. .. o., aumento .q~terminado deles beirando a idade da compwsó
no mesmo. Decreto-leLpel!!-S respecti- ria; com mais de quarenta anós . dé 
vas ... Caixas à, conta ~,o .. ,Tesouro· .. ~a- serviço público, sem; entretanto, te::. 
cioi?-~1;; .. çabendo ao ..... mesmo .T~so~ro rem Iogràdo o prêmio de .seus esforços 
indenizá-las nos têrmos do .. ~reto:- - término de.· sua carreira.; ·não por 
lei. n.0 3. 769·, de 28 de outubro de culpa própÍ'ia, mas do. Quàdro. em que 
1941: . . · . foram incluídos:-em 1939, -o qual, sendo 

Não se trata de co::O!eri.Í' ·cií.i·êitÔs por de. extintos, sem possibilidades de de- . 
isso. que· o aumento está assegurado senvolvimento, .. d~orrente do cresci
pelas leis ·citadas; é os funcionários mento ·do serviço público 'no decurso 
·bene!ficiados . já estão ... relacionados do tempo,. não -facultou a criação de 

. p~lo ·.Tesouro; a emenda visa, _apenas, novos· cargos, abrindo vagas que de-
eyitar -q1,1e os funcionários . civis .titu- vessem ser preenchidas pelos seus com-
la~os da '!Jnião,. aposentados .. p_elas po11entes, como .aconteceu aos outros 
Câixas. de. Aposentadorias e Pensões, Qu~dros, especialmente ao Perma-
tenham as ·vantagens que·lhe são de- nente. ·· 
.Y.fda~ •. retardad~. pelo, demorado ex- ,,No .Quadro Suplementar Numérico 
pedien,te, entre,, .as ,ditas qaixas. é ._a do M,inistério da. Fazenda, há. funcio
Diretoria de,.Despesa.do Tesouro N!\- ná.t:ios com 15 e_20 anos de classe, que 
clonai, como aconteceu ,pára exe- ainda não .sofreram. alteraÇã_o em.sua. 
cução do :De<:reto-Iei n.0 8. 512, de, 31 carreira, desde que nele foram incluí-
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dos, quando de sua criação em 1939, 
consequência exclusiva da escassez de 
vagas nesse Quadro. · 

Sua Excelência o Sr. Presidente da 
República,' General Eurico Gaspar Du
rtra, impressionado com •essa situação, 
vem, desde o inicio do seu govêrno, 
dando · preferência aos mais antigos 
serventuários na .promoção ·à úrtima 
classe da carreira, porém, · as raras 
vagas que se ·verificaram são insufi
cientes para atender a todos os que 
merecem êsse ato de justiça de Sua 
Excelência. 

A inclusão ~ emenda no/ presente 
projeto de lei, justifica-se pela opor
. tunidade que · se. depara de se fazer 
· justiça· ampla a velhos servidores, ví
timas de defeitos inerentes a qua
dros de extintos, dêste modo, com
pensando-os, embora tardiàmente, do . 
longo tempo que serviram,_ aguar.tian
<lo prqmoção ,_ 

Rio de Janeiro, ~1.0 de setembro de 
1948 .. - Fernandes Tavora. · 

N.0 18 
Ao art.· ·16, acrescente-~e: 

§ 600 Aos inativos, cujos proven
tos são _pagos . de . conformidade com -
o padrão nümérico dos respectivos 
cargos · é assegurada a reversão. na 
forma da lei, obedecida a equivalên
te de padrões estabelecida no . arti
go 4.o. 

· Justificação 

A emenda visa atender aos direi
tos dos antigos funcionários dos qua
dros suplementares cujos vencimen
tos foram fi"(ados em padrões numé:-
ricos. _ 

A êsses, sob. ftindamento de se tra
tar de cargos extintos, ou se negava 
reversão aos mesmos cargos, ou se 

· concedia em ·outro cujo padrão alfa
bético correspondia à quantia .infe'
rior aos proventos por êle percebidos. 
· o projeto estabelece agora · a justa 
equivalência entre as importâncias 
correspondentes aos padrões numéri-. 
cos e alfabéticos. ·E é para que não 

. exista dúvidas sôbre o direito de fun
cionário . e aquilo que lhe é legalmen
te devido que é proposta a emenda. 

Sala das Sessões, em 1.0 de setem
bro de 19~8. - João Villasbôas. 

N. 19 
Acrescente-se ao art. 16 do· Projeto 

o -seguinte: 

Parágrafo 6.0 •. Os .inativos .;ficam 
obrigados a. apresentar os seus títulos 
de proventos de !natividade às repar;. 
tições competenets, no prazo impror-. 
rogável de noventa · (90) dias, para a 
apostila dõs respectivos aumentos; es
tabelecidos nesta Lei, sob pena de ser 
suspenso o pagamento daqueles pro
ventos, até que· satisfaçam esta exi
gência,.- devendo aquelas repartições 
realizar a referida apostila dentro do. 
prazo de cento e oitenta (180) dias, 
a contar da. data .do recebimento dos 

· ditos títulos, sob :pena de punição. 
dos fUncionários responsáveis, na for
ma da alínea IV do art. 231, do vi
gente Estatuto dos Funcionários Pú
blicos Civis da pnião·. 

Justificação . 
A providêncil3, da obrigatoriedade 

da apresentação_ pelos inativos .dos 
seus títulos de proventos de !nativi
dade, para a ·apostila dos aumentos. 
estabelecidos àquêles proventos, é re-

. produção constante para· os aumen
tos concedidos pelo Decreto-lei nú-. 
mero 8.512. de 31 de dezembro de· 
1945, decorrendo essa obrigatorieda
de do •fato de que não· podem os ditos. 
títulüs de prüventüs de UJ.a.Givida.àe 
conter uma importância a ser paga, 
importância maior qué a constante 
dos mesmos títulos. 

O ·prazo determinaào para ·dentro 
dele ser realizada a supra-dita apos
tila pelas respectivas repartições com 
a punição dos funcionários respc>n
sáveis por não respeitarem êsse pra
zo, tem por finalidade evitar o que 
se deu com a apostila determinada. 
no supracitado Decreto-lei· n.0 8.51Z, 
de 31 de dezembro de 1945, ainda 
não executada em muitos titulas 
apresentados para aquela apostila. . 

Sala das Sessões, 1.0 de setembro 
de 1948. - Joaquim Pires. · 

N.0 .. 20 
Ao Projeto n.0 326, de 1948: 

Acrescente-se ao art. 29: 
Parágrafo único. Os ·juizes e os 

Procuradores· do Tribunal Marítimo, 
além dos vencimentos padrão esta
belecidos para a letra O, terão au
mento . idêntico ao atribuído aos juizes 
da Câmara de Reajustamento Eco
nômico. 

Justificação 
Os Juízes e os Procuradores do Tri

bun~l Maritimo, estão, . desde 1934, 
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equiparados aos Juizes de Direito e 
Curadores da Justiça do Distrito Fe
deral e aos Auditores de segunda . en- · 
trância da Justiça Militar, peTo De-

. cretó n.0 24.858, de 5 de julho ae 
1934, . que organizou. o Tribunal Ma
rítimo, Lei n.0 284, de 28 de outubro 
de 1936, que padronizou "os vencimen
tos do funcionalismo público e 'De
creto-lei n. 0 7. 657, de 26 de junho de 
1945, que reorganizou o Tribunal Ma-
rítimo. . . 

Ao Projeto n.0 44; de 1948, do Se
nado Federal, ·que reajusta os venci
mentos da Magistratura e do. MiniS
tério Público, foi' apresentada uma 
emenda pela éomissão de Finanças, 
mantendo a equiparação dêsses fun-
cionários. · 

A Comissão de Constituição e Jus
tiça manifestou-se contràriamente a 
essa emenda, sob o fundamento de 
que o Tribunal Marítimo não faz par
te . do Poder Judiciário, e nessas con
diçõ~s os seus . funcionários não .pode
riam ser incluídos no projeto de rea
justamento da Magistratura e do Mi
nistério Público. . . . 

O projeto de reajustamento de ven
cimentos. dos .servidores civis e mili
tares, nó art. 211, ·ati.'ibue aos JUiZes da 
Câmara de Reajustamento ,Económi
co, aumento idêntico aos concedidos 
aos atuais ocupantes do padrão R. 

A nossa emenda, pleiteando .para 
os Juízes 'e os Procuradores do Tri
lbunal Marítimo o que o art: 29 con
cede aos Juizes da Câmara de Reajus- \ 
tamento Económico, não estabelece a 
equiparação a que têm. direito por lei, 

·êsses funcionários, · pelo menos, po
rém, suavisa a situação material e 
.moral em que se encontram, até que 
seja possível restabelecer a equipara
ção, de que sempre gozaram, aos Juí
zes de. Direito e Curadores da Justiça 
do Distrito Federal e Auditores de se
gunda entrância da Justiça Militar. 

Sala das Sessões, em 1.0 de setem
bro de 1948. - FZiivio Guimarães. 

· N.0 21 
Acrescente-se onde couber: 

. Justificação 
Embora de' outras vêzes tenham 

sido extensivas aos servidores da cen
tral do Brasil, as vantagens dadas 
aos funcionários e extranumerários. 
d~. União, paira, todavia, com fre
quencla, uma cer.ta dúvida na con
cessão dessas mesmas vantagens. 
Cumpre acentuar, entretanto, que. 
e~ face dos próprios dispositivos le~ 
ga1s que regulam a autonomia dessa 
via férrea, os quais determinam o 
seguinte: · : · 

. "O pessoal da E. F. ·c. B .• 
com exceção dos . funcionãrios, fi
cará sujeito às normas dos De
cretos-leis ns. 240, de 4 de feve
reiro de 1938 e 1. 009, de 26 de 

· dezembro de 1939,. com as mo- . 
dificações .desta lei e posteriores,· 
até a expedição do Itegulamento 
a que se refere o artigo anterior"~ 

(artigo 13, .do~ Decreto-lei n.0 3~306, 
de 24 de maio de 1941, que instituiu a 
Central como personalidade autárqui.:. · 
ca :--- (os grifos são meus) e o ar
tigo 12 (que é o anterior citado) que: 

"Será expedido pelo Presidente 
da Repliblica e Reguràniento · do 
Pessoal da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil" 

enquanto ~ão fôr apresentado aquêle 
Regulamento do Pessoal, os servido
res da Centrai ficarão sujeitos aos 
referidos decretos-leis e modiflCações 
posteriores, ·.diplomas legais . que re:
gulam os direitos e deveres dos ex-
tranumerários da União. -

Não tendo sido até hoje apresenta
do élito Regulamento do Pessoal; . a 
legislação aplicável· aos aludidos ser
vidores ferroviários é a mesma dos. 

. extranumerários da União, o que· im
porta na concessão de tódas as van
tagens porventura dadas a· êstes. 

Nem mesmo a alegação de que a: 
Central não figura no Orçamento da 
União procede, porque ela recebe da 

·União so ba forma de subvenção a 
irilportância necessária ;para atender· 
ao custeio normal dos · seus serviços. 

. permanentes consoante disposto pelo 
art. 28 do mesmo Decreto-lei núme· 

· Os benefícios da pre'S'elite 1e1 são 
extensivos a todos os empregados· au
tárquicos da Estrada de· Ferro -Cên-' 
trai ·do 'Brasil, correndo a despesa por 
conta do aumento da subvenção que 
a União conslgna no Orçamento à 
mesma ferrovia na forma do art. 28. 
{}o Decre~lei n.0 3.306, de 24 de 
maio de 1941. 

· ro 3. 306-41 que diz: 
· CA partir de 1942, o ~rçamentc 

geral da ·União consignará à E. 
F. c. B., uma subvenção da im· 
'l)Ortância correspondente . à. des
pêsa com o material permánente~ 
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e às demais repartições as dota
ções para ·-págmtl.ento de . serviços 
que venham a requisitar daquela -
Estrada). 

Além disso, a derrogação da auto
nomia da Central na parte referente 
ao pessoal com . o restabelecime~to 
do Quadro II do_ Ministério da V~a
ção, qu·ase que já é assunto solu~lo
nado pelo Congresso, pois o proJe~ 
de lei da Câmara refeJ:ente ao cas() 
está transitando ,por esta casa sob o 
n.o 387-48, já aprovado por aquela .. 

Assim, além de ser estritamente le
gal. e humana, a presente _emenda s~ 
antecipará ao aludido proJeto de le1 
que derroga 'a autonomia da central 
na parte do pessoal e transformará 
em legitimas extranumerários da 
União . todos os ferroviãrios que não 
sejam funcionáriQS. 

Sala das sessões, em 2 de setembro 
de 1948. - João Villasbõas. , 

N.0 22 
O . Ministério da -Agricultura man

tém acôrdos com -vários Estados e 
Distrito Federal para éiesenvolvim~n-
+" ~o of-T"o'ho1hnc:! .rio _f"nm,:lnt.n rlQ. n,.n •• ....... _..., .., .. _PJ __ ... -- _____ .,._ -- .r--

dução. segundo os dispo~itivos da Lei 
n.0 199, de 23 de . jane1ro de 1936. 
E'. uma excelente modalidade de co
operação, libertando as atividades dos 
serviços de. assistência técnica à agri
cultura de entraves administrativos 
e evitando dispersiva . dualidade de . 
organizações federais e regionais. 

Nesses acôrdos a União· e os Esta
dos contribuem ·com cotas na propor
ção respectiva de 2/3 e l/3 e as des
pesas com o pessoal estão limitadas 
a: 50% da contribuição total .. Foi sá
bia a lei nessa limitação, prevendo a 
formação de quadros em despropor
ção com os meios materiais de tra-
balho. · 

O pessoal técnico e administrativo 
.admitido e mantido com os recursos 
dos mencionados acôrdos é todo con
tratado,· anualmente, recebendo re
muneraçiiot dentro dos limites e refe
rências dos quadros de servidores efe
tivos e extranumerários. Justo é, 
portanto, que se lhes estenda o be
neficio do aumento instituído no alu-
dido projeto. . . 

Importa, entretanto; que essa me
dida não venha pert~bar a marcha 
dos trabalhos, que se desenvolvem 
sob o vantajoso regime dos acOrdos 
o que se ·daria se, sem refOrço de . do-

tação, fôsse .extensivo aos respectivos 
servidores o beneficio da lei em dis
cussão, o . qu~ :IJD.portaria em se dis
pender ··com. a 'manutenção do pessoal . 
em ser-Viço acima de 50% das dota-
ções. , . , . 

Ainda, tehdô-se em consideração 
que os servldore~ contrátados dos ser
viÇos mantidos pelos acôrdos em rele
rêncm, estão sob o regime de contra
to ano com remuneração enquaara.da 
nos limites das classe se referências 
dos quadros normais, _convêm, para 
limitàção de . despesas e pela conside
ração da relação que tais serviços 
guardam- coin as administrações es
taél.uais, que os aumentos aos mesmos 
concedidos · perfaçam remuneração 
não . superior â. que terão os serVido
res dos quadros· normais nas classes 
iniciais, nas carreiras correspondentes· 
ou ·correlatas; 

Com .essas· considerações, proponho 
. a seguinte emenda, onde couber: 

A despesa decorrente do aumento 
de remuneração do pessoal contrata
do mensalista ê ·diarista:, pelos servi
ços mantidos sob ·regime dos acôrdos 
celebrados p:elo Ministério da Agri
cultur:::. e cs: ·Est:::rdcs 'C Distrito Fe
deral, para fomento dá produção, cor
rerão por crédlto próprio, aberto · pela · 
presente ler para suplementação das 
cotas federais dêsses acôrdos na im.;. 
po'l"tância total" dos acréscimos de 

·despesa decorrentes. 
As remunerações do ,pessoal contra

tado, mensali$ta _e diarista, pelos ser
viços· referidos· no parágrafo anterior, 
ficam limitadas aos padrões e refe
rências das classes iniciais dos qua
dros efetivo e extranumerário. 

Sala das Sessões, em 2 de setem
bro de 1948. -. Henrique àe No?>aes. 

N.0 23 
Acrescente-se onde couber:· 

Os benefícios da presente lei são 
extensivos a todos os empregados au.:. 
tárquicos da Estrada de Ferro Noroes
te do Brasil, correndo a despesa por 
conta da subvenção que a União con
signa no Orçamento à mesma ·sob a 
forma de recursos complementares, 
consoante disposto pelo art. 26, do 
Decreto-lei n." 4.176, de 13 de março 
de 1942, mediante o aumento que se 
tornar necessário. 

Justificação 

A situação da. E. F. Noroeste do 
:BrasU. :é. pe;ri'eite.m!!~te idêntica. à da. 

\ 
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central do Brasil. ':Pe,lÔ ·necreto7le1 
n. 4.176, de 13 de·março qe 1942,-foi 
extinto o Quadro IV cj.o Mfuistério da 
Viação e instituído· ·o regime' ãutár..: 
quico naquela ferrovia, ficando po
rém, o sel!.J.?.essoal sujeito. à legislação 
do extranumerário da União Federal 
enquanto não fosse expedido .o· Re
gulamento do Pessoal; consoante' de
teril"Jnam os artigos ns: 12 e 13 desse 
mesmo Decreto-lei. · 

Assim, e como até ·~gora não tenha 
sido expedido o aludido Regulamento 
do Pessoal é óbvio que ·qualquer van
tagem concedida ·aos extranuemerá
;rios federais . estender-se-ã. àqueles 
servidores ferreviários, :uma vez que 
estão sujeitos· à. m~s.ma .legislação.· 

Além disso, .sendo a ~oroeste . futei
ramente Patr~õnio ~ac.ional· Federal, 
não pode negar aos seus servidores a 
qualidade de empregados· da União. Fe
deral, ta.nto mais quanto pelo artigo 
n.0 26, do mesmo Decreto-1ei · núJ;né
ro· 4.176-42, é dispos-to que essa mes
l'O 4.176-42, é disposto que· ·esas nies
ma União fornecerá. rectirsos comple
mentares pára a execução dos seus 
a-ão de constar no Orçamento;. moti
-vüS. ~sses que -trazem a. convicção de 
que · realmente teem êles· direit-o ao 
aumento ora em discussão nesta 
Casa. 

Sala das Sessões, em 1 de setem
bro de 1948. - João · Villasõôas. · 

N.0 24 
Acrescente-se i_n-fine: 

". . . nem àqueles legalmente· acUmu-
láveis". · ·· 

Just•ificação · 
. · O têXto, como está,· é inconstitucio
nal; por invadir a lei federal, o .âmbi
to do Estado e do Município; O pro- · 
jeto viria impedir; por. exemplo, que 
um professor ·da Universidade do Bra
sil, membro também do magistério 
municipal da Prefeitura .do Distrito 
Federal, tiv~sse · os reSJ.>Cctivos pro~ 
ventos · re.aJUStados, com . flagiante 
choque de competência legislativa. 

Sala das Sessõés, 2 de setembro 
'de 1948. - Attilio Vivacqua. 
Vergniauã Wanderzev. · Evandro 
Vianna. 

N.0 25 

Onde couber: 
Artigo. - Os vencimentos, direitos 

-e vantagens do Auditor,· do promotor 

e dos Advogados de Ofício, da Audito
ria de Justiça da Polícia Militar do 
Distrito Federal, a partir da data re
ferida. na Lei de fixação dos venci
mentos da Magistratura e ·do Minis
tério Público da União, serão, · res
pectivamente, iguais aos dos Juizes 
de Dh·eito, dos Promotores e dos De
fensores Públicos da Justiça do Dis-
t.rito· Federal. · 

Artigo. - Os vencimentos do Es
crivão, do Escrevente e do Oficial de 
Justiça, da Auditoria de Justiça da 
Polícia Militar do Distrito Federal, 
serão respectivamente iguais aos dos 
Escrivães, Escreventes e Oficiais de 
Justiça das Varas Criminais da Justi
ça âo Distrito Federal. · 

· Justificação 

A presente emenda é oportuna, jus
ta e imperativa. Visa corrigir a omis
são verificada na elaboração da Lei 
que fixou os vencimentos da '.Magis
tratura e do Ministério Público da 
União. 

Os membros da Justiça da Poli--. 
cia 'Militar do Distrito Federal, den
tro em breve; .também do Corpo de 
Bombeiros, isto .é. o Auditor,. o Pro
motor e os dois Advogados de Oficio 
foram excluídos do Projeto de aumen
to· nos .vencimentos dos Civis e Milita-

-res, porque deveriam ser mcluidos na
quela lei de' fixação. 

A omissão é destituida de qualquer 
fundamento. , · 

Verifica-se, _ porém, · uma omissão, 
já insanável quando positivada, na 
fase da votação final. . 

Constituiria irrefutável ·· ilijustiça, 
grave lesão·· de direito, a persistência 
do Poder :t.egislativo nessa oniissão . 

Rezam preceitos constitucionais: -
"Todos, são iguais perante a lei", í'A 
Lei não prejudicará o · direito adqui
rido". . . . . -

A. omissão em .apreço importa numa 
exceção injustificável e veio ferir di
reitos adquiridos pelos 'mencionados 
.integrantes da Justiça do Distrito 
Federal. · 

, Em virtude do que preceituam os 
artigos 5.0 , n.0 XV, letra /, 25 e 424 
n.0 XII da Constituição da Repúbli
ca, a. Justiça da Polícia Militar do 
Distrito Federal, está integrada na 
Organização Judiciária do Distrito Fe
deral, tendo como órgão de · segúnda 
instância o Tribunal de Justiça. 
. ·Desde. sua reorganização pelo De· 
·creto n.0 21.497, de 12 de outubro 
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de 1932, os seus titulares, Auditor, Pro- pectivamente, os mesmos vencimen
motor, Advogados de. Ofício, Escrivão, tos, direitos e vantagens que cabem 
Escrevente e Oficial de Justiça fazem aos titulares de idênticas funções na 
jús • aos mesmos direitos, r~ttalias e Justiça do Distrito Federal. . . 
vantagens da Justiça Militar, cujos Salientamos, finalmente, que o Pro
componentes foram agora equipara- motor da Justiça da Polícia Militar 
dos aos de idênticas funções da "'Jus- do Distrito Federal, pelo Decreto nú
tiça do Distrito Federal. mero 3.494, de 27 de dezembro de 

Acontece mais que, pelo decreto- 1938, além das funções determinadas 
lei n.O 8.569-A, de 7 de janeiro de pelo Código· da Justiça Militar, tem 
1946 .e pelo Decreto n.0 21.165 .. de 23 mais as ·de Consultor Jurídico da Po
de maio âe 1946, os componentes da licia Militar. (Art .. 203 do Regúla
Justiça da Polic:ia Mili.ta:!.' do Dis- mento do Comando e dos Serviços) . 
trito Federal -passaram a integrar o Quanto aos serventuários da Audi
mesmo quadro e a mesma tabela da teria da Policia Militar, 1 !Escrivão, 
Justiça 'do Distrito Federal. Imperiosa l Escrevente e 1 Oficial de Justiça. 
era a reestruturação conseqi.icnte dês- f~ jus, em face dos .referidos pre
ses decretos-leis; ·mas o D. A. S. P. ce1tos,. aos vencimentos dos· serven
sempre a protelou, mui embora adver- tu.árlos de idêriticas funções na. Jus.; · 
tido pelo Ministério da Justiça e tiça do Distrito Federal, ou sejam aos 
Negócios Interiores. v~ncimentos d5Js Escrivães; Escrerveri-

Verifica-se mais que consoante o tes e Oficiais de Justiça das Varas 
· "Diário do Congresso Nacional", de Criminais dà. Justiça do Distrito Fe-
13 de maio último, a Comissão dos deral, · · 
Deputados, votando o Projeto n. 1.200 Acresce a >Circunstância de que ês
de 1946, que cuida 'da Organização da ses serventuários, em conseqüência da 
Justiça. do Distrito Federal, em obser- Lei que integrou o Corpo de Bombei
vância aos citados preceitos constítu- ros na Justiça da Policia Militar, te
clonais e aos mencionados Decretos- rão seus encargos de muito· amplia-
leis, intesrcu a Justiça da Polfcia -:Mi- dos. - . · 
litar do Distrito Federal nessa · Or- . Sada dás Sessões, em 2 de setem
ganização, conferindo aos seus, .res- bro de 1948. -Alvaro Maia. 

·N.0 26 

ACJ.:e.scento-se à tabela do pessoal· inativo o seguinte:. 
' ·. 

Importância do aumento coll!forme 
a data da inatividade 

Valor do provento anual I 
De 1937 a I 

Até 1936 
I A partir. 
I 

I I 1943 de 1944 
l I 
I I Até. 100,00 ......................... 100,00 I 75,00 50,00 

De 101,'{)0 a 2'00;00 ............... 120,00. I ·90,00 

I' 

.60,00 
De 20:1,00· a 300,00 ............... 160,00 120,00 80,0(}: 
De 30>1,00 a 500,00 ~ 240,00 180,90 120,00 ............... 
De 501,00: a 700,00 ............... 330,00 245,00 160,00 
De 701;00, a 1.·000,00 ••••••••••.• o ••• 420,00 315,0(} . 210,00. 
De 1.00>1,00 a 1.500,00 •••••••.• o •••• o • 560,00' r 420;00 280,00· 
. De 1.501,00 a 2.000,00 ••••• o •• o •• o ••• 700,00 525,00 

I 
350,00 

De· 2. 00:1,00 a 3.-<lOO,OO ••••• o •••••••• ·• 870,00 I 650,00 430,00 
De 3.'001,00 a 4.000,,00 .......... ·-· ... 1.050,00 I 770,00. 520,00 . 
De 4.001,00 a 5.(}00,00 ............... 1.300,00 1.000,00 650,00 
De 5.001,00 a 6.000,00 ••••••••• o ••••• 1. 700,0(} 

'i· 
1.200,00 

'I 
850,00 

De 6.0iQI1,{)0 a 7.00(},00 O O I O O O O O O o o o O O O 1.900,00 1.300,00 950,00 

Mais de 7.000,00- 100,00 por 1.000,00 do vencimento atual. 



- 138"-

Ju8ttjicação · · 
A alteração proposta para tabela 

<los inativos constantes do projeto 
em aprêço justifica-se· plenamente, 
:POis manifesta é a injustiça da refe
rida tabela relativamente àqueles que 
empregaram todos os seus · esforços 
!Patrióticos em. benefício do País no 
árC:uo serviço das armas. Não é pos., 
sivel que aos . que r.ecebem mais de 
Cr$ 5.0'00,00 mensais se dê o au
mento irrisório de apenas: Cr$ 650,00 
mensais sõbre o que percebem· atual
znente os. velhos .servidotes que deram 
ao País o ~elhor dos seus esforços e 
do seu patr1otismo no árduo serviço 
das. armas, m·esmo porque as difi
culdades sempre crescentes da vida 
afctam igualmente eis ativos e os 
inativos. · 

- ::ala das Sessões, 2, de setembro de 
1948. - Dario Cardoso. 

N.0 27 

P..crescente-se, oJ?àe couber: 
"Art. . . . O cargo de Procurador da. 

Delegacia Fiscal do Tesouro Nàcional, 
nos Estados, que passaxá a denomi
nar-se, simpiesmente, ·Procurador da · 
Fa.zenda Federal, "fica incluído no Pa- · 
drão "N" da respectiva escala de ven-
cimentos". · · 

Justificação 

São os atuais Procuradores · junto 
às Delegacias Fiscais !io Tesouro Na
cional ·nos Es_tados (antigos Prooura
dores Fiscais, pelo Decreto número 
5.390, de 19M; Consultores, pelo De
cretO n.0 15.218, de 1921; Procurado
res Fiscais, pelo .Decreto n.o 24.036, 
de 1934 e, finalmente, Procuradores, 
pela Lei n.0 284 de 1936) detentores de 
funções técnico-especializadas, que se 
cllrigem em defesa dos altos interes
ses da. Fazenda Pública. 

2. Que essas funções rev~tem as- • 
pecto relevantíssimo e complexo ates- . 
tam.-:no os três. sentidos em que se' 
orientam, sendo consultivas, ·oficio-

. nais e àeliberativas ou executórias. 
3. Consultivas, porque os ·Procura

dores obrigatOriamente,· emitem pa
recer, à solicitação ·dos Delegados 
F.iscais e outras autoridades fazeruiá
rias, .nos Estados, "a respeito de ·to
dos os negócios da administração, 
que versem sõbre a inteligência ou 
execução de lei, não · pOdendo . ser de
cidida questão alguma que exija exa-

me de direito, sem· .Silla audiência" 
(Decreto 5. 300) ; ojicionais, porque di~ 
zem, requerem, solicitam ou represen
tam, de oficio, em defesa da Fazenda, 
"vigiando que as suas leis sejam fiel
mente executadas e solicitando as 
providências que para êsse fim jul
gar necessárias" (ib.) ; porque exer
cem a função de repres~mtan:te do 
Ministério Público junto · ·às Delega
ções do Tribunal de Contas ·(Decreto
lei n.0 426, de 1938) ; e, "finalmente, 
porque representam a U:niãó em todos 
os têrmos, ajustes ou contratos rela
tivos a imóveis, lavrados nas. Delega
cias do Serviço c'IO Patrimônio da. 
União; por último,. creliberativas ou 
executórias, porque decidem· quanto 
ao julgamento e inscrição, nos Esta
dos, da Dívida Ativa da União. 

4. Colocam-se, pois, as Procurado
res Fiscais, . na si!tuação incomOda e 
pesada de órgãos mistos - mistos · no . 
sentido de sua linha funcional-admi
nistrativa, eis que detem ·funções de 
aconselhamento (consultivas> e de 
execUJÇáo (deliberativas), como ficou 
·expl:Lcado. Essa sobrecarga foge po
rém, aos modernos •p;-i.ncipios (lrgani
zacionais e de ra:cionalização dos ser
viÇos públicos, convindo a-centuar ·que 
aqueles funcionários vivem esqueci
dos e a perceberem ve,ncimentos não/ 
correspondentes à complexidade, à 
relevância e à responsabilidade das 
suas atribuiÇões. 

5. Oc1.1lpantes qque são de cargo iso · 
lado, estão, atualmente, os vmte Pro
curadores da Fazenda, nos Estados, 
assiin classificados (Lei 284, de 1936) , 
para efeito de percepção de venci
mento: - oito padrão K, cinco pa
drão J e sete padrão I. Não há ra
zão pára tal disparidade, sendo . a 
mesma a natureza das atribuições de 
cada um, e mutatis m,utandi, o mes
mo o volume de serviço .. Se-é certo 
que o movimento da .Procuradoria 
Fiscal em São Paulo supera, neces
sàriamente, aos das demais Procua-adC: 
riàs, .também não se oculta que, ja, 
o Procurador dispõe de vários auxi
liares, linclusive um Adjunto, e de 
quantos vier a precisar. 
. . 6. convém lembrar a economia. con
seguida pelo Govêmo, ao conferir aos 
Procuradores funções cumulrutivas, 
junto a diferentes repaxtições, ao ln
vez de manter, em cada uma delas, o 
seu funcionário especializado: Consul-
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tor, Procurador, representante do Mi
nistério Público, ou o que seja, Isto 
constitui· excepção, dentro da sistema
tica vigente na administração públi
·ca, e serve, ainda uma vez para dar re
lêvo, dignidade e acentuar a soma de 
.responsabilidade ·e· os esforços dispen
didos pelos atuais Procuradores. 

7. O que é para lastimar-se é que, 
. lll~O onerado dêsse 'punhado de 
'obrigações, deveres e responsa.bilida
des, que lhes empresta indiscutível as
eendência funcional e lhes ressalta os 
méritos, até aqui, inlteia:amente es
quecid'os, isolados (tal qual o cargo) 
de tôdas as .cogitações do Poder Pú
blico, no sentido de sua melhorià :téc
nica e finan-ceira, muito embora ou
tros -cargos e carreiras do Serviço Pú
blico tenham se beneficiado de rem
velamentos periódicos em seu padrão 
ou escala de vencimentos. 

8. E' inacreditável dizer-se que os 
próprios Procuradores .do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Comer
cilírios, nos Est3,dos, v. g., iniciaram a 
·carreira · no padrão K, e os procura:
dores fazendários se eternizam no pa
drã<J I (quase comêÇ<J da carreira de · 
Oficial Administrativo)., J ou K. Nã:o 
se .iusti!fica, também,· que- os médicos 
e Engenheiros do· Serviço Público as
cendam à classe O, e ·os Procuradores, 
ocupantes de cargo técnico de igual ou 
maior relêvo, permaneçam em situa.ção 
de inferioridade. · 

9. Já. reconheceu o Poder Público, 
ao. trallSiferir, sem prestação de con
curso, um OCUIPante do cargo de· Pro
curador i)ara a carreira de Oficial Ad
ministrativo, ser aquêle cargo de ni
·vel de conhecimentos, e, por conse
gruin~. de 'n.i'Vel técnico e profissional 
superior a êste último. Nem assim dei
xar de entender, uma vez que os pró-

. prios chefes de repartições sejam, co
mo ocupantes . efetivos de cargos. me
ros Escriturários ·classe E ou Oficiais 
Administrativos, · padrão M; recorram, 
em caso de dúvidas, inter:pretação de 
leis ou exame de direito, às Consul
torias cherf'iadas pelos ·Procuradores. 
Não poderá, por isso mesmo, cieiillbfi
camente falando, isto é, quer se enca
re a questão em têrmos de ra.cionali
zar:.ão de serviços ou de _politica ·de 
pessoal, admitir-se que um Procura
dor fique em n!vel de remunera.cão in
ferior a uni Oficial Administrativo, 
pelo que se impõe, a fim de corrigir-se 

. wna situação errada, a elevação do 
_cargo de Procurador ao Padrão N, 

que é a classe iQlediatamente supe
rior ao limite · máximo da classe de 
Oficial Administrativo (M) • 

10. Cumpre acentuar, finalmente, 
que a· ·percentagem de 6% a.tribuida 
aos Procuradores, · pela. cobrança da. 
dívida ativa da União (Decreto nú;. 
mero 5 .196, de 13-7-27) é de si irre
levante e aleatória (exceto no Estado 
de São Paulo( e tende a di.minudr, se
não a desaparecer em face das sanções 
administrativas que o Fisco impõe aos 
·devedores remissos,· ó que levam a 
evitar que os débitos fiscais passem 
à alçada do Judiciário. 

11. E' de incluir-s·e, pois, na lei que 
aumenta vencimentos em sentido am
plo e dentro de absoluto senso de jug;. 
tiçá., a presente emenda, que visa re
parar uma · situação injusta e errada, 
dentro do Serviço Civil, elevando a.o 
pa.drão N o ·cargo de Procurador jun
to às Delegacias Fiscais do Tesou
ro Nacio!Ilal, nos Estados, uma vez que 
o atual padrão de vencimentos dêsses. 
funcionários não condiz, absolutamen
te, com a dignidade do cargo, o re
lê-vo das suas funções tOm.a<l.a,s i$'01~
damente, ou em comparação às de ou
tros cargos, congêneres ou não, a ecO
nomia conseguida pelo · GO'Vêrno, a.o 
SPmeter-U.e eiillcar~os. cumulrutivos. 
Ytmto a repartições diferentes, para. 
não indicar-se,, por fim, a aLto custo 
de vida, a desorientar, econômicameri
te, a quaitos auferem renda limitada 
de -pequeno porte. · · 

13. .Impõe-se, outrossim, como me
dida simplificadora, a nova denomi
nação do cargo, coustante da emen
da. 

Sala das Sessões, em . 2 de setembro 
de 1948. - Dario Cardoso. · 

N.0 28 

No projeto de Lei de aumento de 
vencimentos,- acrescentar o seguinte 
dispositivo, onde couber: 

"Quando, em virtude das determi
nações· dap resente lei, ocorrer que. 
cargos isolados, de igual denonúnação 
e funções idênticas pertencentes aos 
m.eSmos Minist>érios, Quadro e Repar
tição, sejam classificados em padrões 
de vencimentos diversos, passarão di
tos cargos a .pertencer a.o mesmo pa
drão, que será de maior vencl.mein-: 
to". 
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JU:stijicação 
A unid'i.cação só é exequível no pa

drão de maior vencimen.to, devido oos. 
direitos adquiridos. . 
· · Quando a Constituição preceitua, re
'petindo .pri!IlcÍJpio basilar das demo
cracias que "todos são iguais (peran
te a lei", a:fili!lla ao mesmo .passo que· 
a lei não pode tratar ·de . modo desi
gual aquêles _que são da mesma es
pécie: 
. o simples enunciado dêsse princí
.pio, fundamental que é, .basta ·para 
leg~timar a norma legal que se suge
re. 

Mostremos·, outrossim, que ruta .nor
ma é indispe:nsável na referida lei. 

No nosso direito administrativo, os 
éa.rgos isolSJdós cOOlltrl!IPõem-se aos de 
carreira. Enquanto os cargos .de car
reira, por lei, se integram. em "um 

. conjUIIlto de classes da mesma profis
são, escalonadas segundo os padrões · 
de vencimentos" (art. 6.0 do Decreto
lei n.O . 1. 713, de 28 de. · outubro de 
1939)', os cargos isolados são os que· 
"não se podem integrar em classes" 
(pa..rá.grafo ·~'lico, -a...rr:t. 4.0 , D'ecreto-lei 
citado), ou melhor, .os que têm üm. 
único pSJdrão de vencimentos (art. 
5.0 Decreto-lei citSJdo) . 

Há, para objetivar a emenda, JtP 
Ministério da Fazenda, por fôrça ~ 
fusão do Quadro · Suplementar (PlJ.
dxões numéricos e vencimentos) com o 
QuSJdro Permanentê (padrões al:fabé
ticos de vencimentos) , um caso típi
co ··e fla.,"Tante dessa al!lomalia, que 
.urge corrigir. em ;proveito dos princi
piaS legais ex:postos e de acôrdo da lei 
a ser promulgada. E' o que ocorre co
mo os Adjuntos da Procuradoria Ge
ral da Fazenda Pública; ·e releva maior 
que são rupenas sete (7) f1.mcionár.ios 
nas condições indicadas•, de modo que 
a medida não acarreta despesa pon
deráivel. .. 
Sa~a das. Sessões, em 1 de setembro 

de 1948. -::- · Francisco Gallotti. 

N.0 29 

Ao pr.ojeto da Câmara dos Depu
tados n.0 3126, de 1948, que rea~justa 
vencimentos e salários de pessoal ci
vil e militar da União. 

Acrescente-se onde .convier o se-
guinte artigo: · 

·"Art. . .. · Os vencimeiiltos dos pro
fessóres catedráticos do Ensino su-

periór e do Colégio · Pedro II· ficam 
classificados no padrão "O". 

Justificação 
A relevância do. cargo e a ima:Jol~

tã.ncia da função que os prcxfessôres 
catedrálticos do ·Ensino Superior e do 
Colégio Pedro II desem~am no 
cenário técnico, cient:ílfico e cultural 
por si somente jus~icar:tam a pre
sente emenda. 

MaS temos de considerar tambén:i. 
· a função moral e Cívica do · prO!fessor 
na formação da ll.llllJCionalidade. O pro
fessor deve ser protegido e. exalrtacJ.o 
pelo Estar;io. · 

A despesa anual com . a mudança 
de padl,'ão dos &50 professôres com
preendidos na emenda, é apenas de 
Cr$ 15.312.000·,00. Esta ridícula im
portância representa ·1% . lia despesa 
total com o aumento previsto no pro
jeto da Câmara, importâlllcia essa 
muito aquém dosl. imites ifixooos nas 
previsões finamceiras. 

Sala das. Sessões; em 1 de setem
bro de 1948. - Henrique de Novaes. 

N.0 30 

Onde convier: 
"O pagamen·to dos aumentos cons

tantes nesta Lei não depende de re
gistro prévio do Tribunal de eontas,, 
ficando os órgãos · pagSJdores autori
zados· a efetuar, imediatamente, o di-
to pagamento". · 

Justificação 
A medida promovida na · presente 

emenda é reprodução da que foi es
tabelecida pelo Decreto-lei n.0 8.5·12, 
de · 31 de dezembro de· 1945, para a 
pronta execução dos- aumentos . nêle 
determinados . 

A .necessidooe da sua filllalidade 
existe, igualmente, para a execução 
dos aumentos determinados no pre- · 
sente p'!.'o,ieto de Lei, quanto basta 
para justificação da dita emenda. 

Sala da{)· Sessões, em 1 de setém,. 
bro de 1948. - Joaquim Pires. 

N.0 31 

Onde convier: 
Art. - .Ficam suspensos pelo pra

zo de dois anos, a pal'tir da vigência 
da presente Lei, os dispositivos legais 
ou regulamentares que estabelecem 
interstícios ou estágios para o efeito 
de promoções ou melhorias de salá-
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rios dos servidores públicos da União 
militares do Exército, Marinhai e Ae
ronáutica. 

mas que interessam à administração· 
do nosso país. 

Parágrafo único. Ocorrendo vagas 
e nas épocas próprias com observân
cia · de um inters:ticio ou antiguidade 
de cento e oitenta dias na classe ou · 

.Sala das Sessões, em 1 de setembro 
de 1948. - Pereira MoaC?Jr. - Hen
rique de Novaes. - RodoZpho Miran
da. 

N.0 33 
Acrescente-se o seguinte a.rtigo: · pôsto, poderão os · servidores públicos 

e militares indicados no IJresente an:-
tigo, ser promovidos pelo critério es
talbelecido .nas res}lectivas leis ou: re
gulamentos. 

.I 
Justificação 

-A emenda em a.prêço suavisa um 
poUJCo mais a situação dos servid~es 
públicos e militares que, no caso, po

·derão ter uma aumento de vencimen
tos à altura do custo da vida atual, 
mas não incorre em maioria despesas 

.para a União, pois existe dotação or
çamentária própria disponivel IP!llra 
tôdas as vagas, uma vez que a distri
buição do crédito é tfeita. pelo núme
ro total de cargos, tfunções ou !POStos 
providos ou a serem providos. . - . 

E' justo, portanto, para o. efeito. de 
proril:o~~. reduzir-se lJSXa 180 · dias o 
interstício exigido, o qual, atualmen
é, no mínimo de dois anos tanto pa.: 
ra os civis com() para os militares. 

Sala das sessões, em 1 de setembro 
de 1948. - Pereira 'Moacyr. - Hen
riqúe de. Novaes. - Rodolpho Mi- · 
r anda. 

N.0 32 

onde convier, acrescente-se: 
Fica incorporado à renumeração do 

OCUipante ;de·. cargo técnico, como tal 
reconhecido em Lei ou Regulamento 
um acréscimo de 30% sôbre. os .ven
cimentos, sa;lârios ou ·gratificações de 
fwnção, fixados nesta Lei. 

Justifica&ão 

Constantemente as carreira téc
nicas do serviço público. !Perdem ele
mentos de comprovada competência, 
devido a maiores compensações en
contradas em atividades partku.lares. 
As necessidades da indústria deter
minam essa ·crise· sobremodo prejudi
cial oo serviço !Público. Por isso, a su
gestão proposta intenta evitar a dis
pers·ão de elementos de dificil substi
tuição os quais merecem ser incenti
vados 'para a formação e permanência 
de uma equipe técnica indispensável 
ao exame ·e solução aos vários proble-

Art. - Os juízes membros do Con
selho Superior de Previdência Social 
(9) receberão, por sessão a que com
parecerem, um trigésimo (1/30) dos 

· vencimrolltos · dos Juízes do Tribunal 
SUJPerior do Trabalho, até o máximo 
de 20 sessões mensa.is. 

Justificação 
O atual Conselho Superior da Pre

vidência Social é o órgão com pari
da-de de representação de classes, que 
su·bstituiru a antiga Câmara de Previ
dência Social, do· Tribunal da Justiça 
do Trabalho (.Conselho Nacional do 
Traballio) . 
ICompete~lhe, como Tribuna.! Supe..: 

rior de Recursos da Previdência· So
cial, "julgar em .ultima instância o.~ 
)'ecursos· interpostos,· de acôrdo com a; 
legislação em vigor, das decisões dos 
órgãos com.:petentes dos · Institutos e 
Caixas· de Aposentadoria e Pensões, 
relativas (L inscrição, contribuição, 
multas •. cenejícios · e outras quaisquer 
matérias em que torem interessados 
segurados, beneficiários ou emprega
dores". (Art. 12, dec. 8. 738, iie 194ô) • 

Assim o Conselho Superior de Pre
vidência Social é o órgão qrue no mo
mento julga as "controvérsias oriun
das de relações do trabalho regidas po7' 
·legislação. social", · a que se reifere o 
art. 123, da Constituição de 1946. <se
ção 6, dos Juizes e Tribunais do Tra
balho). 

Em verdade, em face· da S'l.l.a. cons
tituição (paridade· de ·representação 
de classes) , jurisdição e competência, 
é de fato um _órgão da Justiça do 
Trabalho, ·cujo enquadramento defini
ti-vo, nessa condição ainda depende de 
legislação própri·a complementar da 
nossa :Carta Magna, "ex-vi" do dis
posto em o a.rt. 122, parágrwfo 4.0 e 

"5.0 e :Art. ·· 123, ·parte final. 
Foi organizado com a d1visão do 

Conselho Nacional do Trwbalho sendo 
que· metade dos seus membros passou 
a Juízes do atual Tribunal Superior 
do Tra·balho e a outra metade aMem
bros do Conselho Superior de Previ-
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dência. Social, observada igualdade de 
distribuição das classes representadas 
mclusive empregados e emopregadores. 

rie acôrdo· com a· legisla.ção vigente, 
{)S julgameaitos dêsse Tribunaà só po
dem ser realizados com a assistência 

. do Ministério Público, por inteTmédio 
do Procurador Geral da Previdência 
Social ou procuradores da Previdência . 
Social, sendo suas decisões publica
das no Diário da J·ustiça.. 

E' de justiça, .por conseguinte que 
a remuneração de seus membros seja 
igual a dos . atuais Juízes do TribUJnal 
Suoperior do' Tra.balho, antigos mem
broo,· também, do Conselho Nacional 
do · Tra.balho, ):laga, entretanto por 
sessão a que compare-Cerem, colllforme 
determina expressamente a legislação 
atinente à espécie. (Décreto citado, 
n.0 8.738). 

Por outro lado, é indisopensável que 
seja mantida a hierarquia, .tendo erit 
vista · os . vencimentos · que foram 
atribuídos aos procuradores da Pre
vidência Social, (no aumento da ma
gistratura) os quais funcionam, ex
dus~vamente, junto aiO Conselho SU· 
perior de PrevidênCia SOcial, com
petindo.:lhes dar parecer nos proces- · 
S<l5 su.bmetidos à julgamento e assis
tência durante as respectivas sessões. 

Sala das Sessões. em 1 de setem
bro de 1948 .. - João Villasbôas. -
Salaaào Filho. - Attilio Vivacqua. 
- Filinto Müller. - Pereira· Pinto, -
Aloysio de Carvalho. VictoriT'A 
Frei.re. - Evandro Vianna. 

N.O 3.4 

Inclua-se onde convier: 
Art. As atuais gratificações de· 

fu?-ç.ão de chefia das repartições do 
Ministério da Fazenda ficam majo
radas na seguinte base: 
Delegados Fiscal do Tesouro 

Nacional nos Estados ....... · 100% 
Inspetores de Alfândegas, 
Delegados Regionais e Sec
cionais da Divisão do Inl-
;pôsto de Renda, Chefes de 
Delegacias · do Serviço do 
Pa'rimOnio da União, Chefe 
fes de Seções Regionais do 
Laboratório de Análises, 
Contadores · Seccionais da 
Cont.adoria Geral da Re
pública e Administradores . 
de · Agências Aduaneiras, 
Mesas 'de Rendas, Postos e 
Registras Fiscais . . . . . . .. . • . 50% 

Justificação 
'·-· 

O Projeto que visa aumentar os 
vencimentos do · funcionalismo civil 
e militar deixou de contemplar as 
f.unções gratificadas. · 

O referido Proje' o, ora em curso 
no Senado, atende apenas aos car~ 
gos de chefia em comissão. 

Ocorre, no momento, com as- gra· 
tificacões de fllnção de chefia das 
reprurtições o que se verificou por 
ocasião do último aumento atribuído 
ao funclonalism.o · civil e· militar da 
União ·(Decreto-lei número 8.512 de 
31~12-45), que não os contemplou no 
mesmo. · . _ 

Deixar de conc-eder, agora, o au
mento em estudo ao chefes de repar
tições (em comissão) que são atri~ 
buídos à base de .gratificação seria 
umà clamorosa inj"lS' iça porqualllto 
o Projeto prevê aumento . para os 

chefes de repartições, que são re
tribuídos à_ base . de padrão de ven
cimento~ 

O Ministério da Fazenda. é um 
dos màis que sofreriam com. essa fa
lha do Projeto porque a totalidade 
das suas rej)artições sediadas nos 
Estadüs, se:ndü üS respectivos chefes, · 
em comissão, retribuidos à base de 
gratificação, ficaria fora· do aumen
to. 

O dpsa iuste das .at.uais gratifica
ções desses chefes (as mesmas que 
'foram fixadas .. anteriormente ao ci
tado Decreto-lei n.O 8.512, de 31 de 
dezembro de 1945) agravat:ia sobre
modo o problema, que jâ, existe· na
quele Ministério ãe seleção de ele
mentos qualificados para os encar-
gos de chefia~ · · . 

O aumento de despesas decorrente 
. da presente projJOsta correspondente 
a Cr$ 102; 700,00 mensais, insignifi
cantê considerando-se a · justeza de 
sua aplicação. . . · 

Sala das Sessões, 10m 2 de setem
bro de 1948. - ~aynarã Gomes. 

N.0 .35 

No art. 30, antes das 
inlciais, acrescente-se o 
"Exet.uado o disposto no 

terior .-.. ". 
Justificação 

palavras 
seguinte: 

artigo an-

A e:inenda se impõe, à vista da in
cl-usão no artigo 11nterio'l' dos juizes 
substituto da Justiça · do Distrito 
Federai. 

s·ala das Sessões, em 2 de setembro · 
de 1948. - Dario Cardoso. 



-143-

o:q,o 36 

Acrescente-se ao artigo 22: 

"Parágrafo úni~o ·- O pagamento 
de proventos e pensões de que tra
tam os artigos 16 e seus parágrafos 
e 17, § 2.0 desta lei. será efetuado 
independentemente' do registro da 
concessão pelo Trib\tnal de Contas" .. 

Justificação 

Em conformidade com n. legislação 
em vigor, o pagamento de pt•oventos 

· ·e pensões sômente pode ser fei o após 
o. Tribunal .de .Contas julgar d!l. le
galidade da concessão, através as 
apostilas lançadas nos respectivos tí
tulos de !natividade e pensão. 

A ser observada efloa · norma no 
aumento de proventos e pensões da 
que trata êste' Projeto, os inativos e 
ppn<:ionistas não irão receber ime
diatamen' e - como e de · desejar -
os benefícios concedid.os pelos arti
gos 16 e seus par.<igrafo!> e 17, § 2.0 

O pagamento irá eiP.tnar-se, tão 
sômente, depois que o órgão compe
tente lavrar as !iposrilas nos respec

·t.ivos tft.u!os e o Trl!J'!.!na! de Contas 
julgar d~ legalidade da concessão. 

Nessas condições, os aumentos de 
proventos e pensões, at't'ibufdos por 
êste Proje'.o, não produzirão os seus 

. efeitos imediatos, surO'indo, daí, um 
:tratamento desigu:=t.l entr~ ·funr.ionã.-
rios ati vos· e ina~ivos e pensionlstas. 

Impõe-se, portanto,. ur.ria meclida de 
eD" -,.~sncia de excPciio. para que to
dos os inativos .e pensionist~ts ,possam 
rPc!'ber, na mesma época, os seus 
proventos e pensões, com a majora
ção concedida por êste proje'o. 

E a medida será a consubstal1ciada 
na Emenda ora· apresenta.da e ·que 
irá constituir o ''pa;r.ágrafo único" do 
artifi.'O 22. 

Sala das Sessões, · em 31 de agôsto 
de 1948. - Evandro Viannu.. 

N.0 37 

Acrescente-se ao art. 20: 

§ 3.0 - Os contribuintes do mon
. tepio miU.tar, · ém !natividade, do 
Exército, Marinha e Aeronáutica, po
derão descontar a co'a mensal igual 
a dos militares, em :Ltividacle, desde 
que reqeiram, até 31 de . dezembro 

do corrente ano, ficando assegurada 
aos seus herdeiros a pensão de mon
tepio correspondente à contribuição 
na forma do § 1.0 , 

. Justijicaçáo 

Trata-se de conservar um cifreito 
que lhes foi co.1cedido pelo art. 3 r. 
do Décreto-lei n.O 8.919, de 26 de 
janeiro de 1946. 

Nenhuma despesa · tra~ ou acrreta 
ao Tesouro Nacional. . 

Sala das Sessões, em 1 de. setem
bro de 1948. ,..:.._ !tlaynard Gumes. -
Flávio G-uimarães. -·- Pedro Ludo
vico. - Pinto Alei:t:o. Evandro 
Vianna. 

N.0 38 

AcrPscent.e-se ao art. 17 da Lei 
n.0 326, de 1948. -letra à: cie Cr$ 
2.001,00 em diante, 10%. 

Justificação 
Basea-se a Lr! n.0 · 326, que aumen

ta os vencimentos do funcionalismo 
!nativo, no artigo 193 :ia Constitui
ção, o qual determina que os proven
tos da !natividade ·serão revisto.s sem
pre que por motivo de alteração do 
poder aquisiitvo da moeda se modi
ficar em relação aos vencimentos dos 
funcionários em a' ividade. Não se 
justüiéa ·pois a exclusão ãos pensio
nistas do Tesouro Nar;ional que per
cebem mais de Cr$ 2. 000,00, máxi
mti -ua.,clro a li"i rPferida manda dar 
percentagem até aQuela importã.nria, 
parecendo-nos assim, injusta e in-
constitucional ._a exc!usão. · 

Salas das· Sessões, em I de setembro 
de 1948. - Maynar'.l Gomt?s. -- Pe
dro Ludovico. -- Flávio Guimarlies. 
- Evandro Vianna. -· Pf.r.to Aleixo. 

N.0 39 

Acrescente-sé ao art. 13, § 1.0, de
. pois da palavra "categoria",. o se
guinte: 
"respeitados os direitos adquiridos". 

Justificação 

Como se depreende do próp'l"io ~ex
to. ~ rmenda aditiva proposta. visa 
completar a inteligência do preceito 
constante do § 1,0 do ar·t. 16 do pro
jeto, procurando esclarecel" a situa
ção de servidores anteriormente apo
sentados ou .reformados por fôrça de 
leis . ordinárias, direitos, aliás, já as-. 
se!2'llrados na Constituição. · 

Há servidores que tiveram, ao tem
po da reforma ou aposentadoria, in· 
corporadas aos proventos, diversas 
vantagens sob variadas rlenominações 
tais, como as gratificações por tempo 
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de serviço, ditas adiciorlais, gratifica
ções de funções, percentagens, cotas, 
etc. · 
· Sada das Sessões, em 1 de setembro 
de 1948. - Vergniauà .Wanderley; 
Etelvina Lins. 

N.0 40 

Acrescente-se no § 1.0 do art. 7.0 

e no § 1.0 do ar.t. 12. 

"e os extranumerários da E. F,. 
Central do Brasil". 

Justificação 

A E. F. Central do Brasil é uma 
organização de forma diferente àas 
que, entre nós, se chamam ·•autar
quia". Ela recebe como subvenção o 
pagamento da dotação total do qua
dro n e tem autorização para usar os 

·saldos desta dotação no pagamento 
. dos seus extranumerários. Ela é que 
se pode dizer ú~a organização com 
autonomia administrativa mas nnn-

. ca .uma autarquia do nosso tipo c!á-
. sico. . 

Além disso a Constituição, pelo ar-
. tigo 23 das . disposições trani;ttório.s, 

da.nd.o e-Stabilidade . e ganrantia aos 
extranumerários da União que con
tassem mais. de 5 anos ou tivessem 
prestado rprovas, atingiu os emprega
dos da Central que são regulados pe
la. própria lei que lhes concedeu a.uto
nomia pelos mesmos dispositivos apli
cados aos demais servidores ela União. 
Acresce que êsses · empregados · (salvo 
uma ·ou outra exceção pe!o abuso) 
têm prova prestada no D. A. S. P. 
Assim sendo não é possível que se
jam post-os à margem dos benefícios 
desta lei maximé quando estão nas 
mais baixas médms de salários e têm 
as maiol'es responsabilidades e aten
dem à movimentação do maior volume 
da economia brasileira. 

Sala das Sessões. em 2 de setem
bro de 1948. - Joaquim Pires J.'errei
ra. 

N.0 41 
Acrescente-se onde convier: 
Art. Os professõres catedráticos 

de ensino superior e do Colégio Pe
dro n perceberão vencimentos cor-
respondentes à letra O. . . 

§ 1.0 Os . assistentes de énsino de 
escola superior e do Colégio Peciro II 

· perceberão vencimentos correspon
dentes à metade da importância atri
buída aos catedráticos. · · 
· § 2.0 Os vencimentos dos at.uriis 
professOres adjuntos de ensino supe-

rior e dos professõres extranumerá
rios mensalistas do Colégiq Pedro n 
corresponderão a dois têrços dos fi
xados para os catedráticos. 

Justificação 

Os professõres ca,tedráticos do en
sino superior e do Colégio Pedro li 
não . podem .ter acesso. A meciida é 
justa, pois se .trata, inequivocamente, 
de uma classe de servidores que con
tribui de maneira relevante para a 
formação moral, cívica e intelectual 
da mocidade. o Colégio Pedro n é 
o estabelecimento padrão no seu gê
nero e seus catedráticos sempre tive
ram vencimentos equiparados aos do 
ensino superior. Não seria justo que 
a nova lei quebrasse, sem motivo 
plausível, esta .tradição. Os parágra
fos estabelecem, ou antes, mantêm a 
proporcionalidade J:í existante e vi
sam conferir à totalidade da classe. 
considerada como todo orgânico, a _ 
indispensável conelação de proven~ 
tos . 

Sada. das Sessões, em 2 de setem
bro de 1948 . ...:.... Pinto Aleixo. - Fi
Zintü J!,.!ülle;. - ·João Villasbôt:s. -

·Adalberto Ribezro; - :Pereira Pinto. 
'--Augusto Meira. - Victorino Frei
re. - Cloàomir. Cardoso. - Roberto 
Glasser. - Severiano ~Nunes. - Pe
reira 1Yfoacyr. - Vespasian.o Martins. 
- Walter Franco . ..,...- Evanàro Vianna. 
- Sá Tinoco. 

N.0 42 

Acrescente-se ao ar.tigo 4.0 o se
seguinte: 

Parágrafo ... Nas carreiras de Con
tador e Oficial Administrativo do 
Quadro Suplementar do Ministério da 
Fazenda, excluídos os c9.rgos já ben·e
ficiados pela Lei n.0 200, cte 30 de de
zembro de 1947, a conversão dos pa
drões numéricos de que- tra,ta êste ar
tigo, a fim de que seja restaurada a 
equivalência de categorias originària-

. mente estabelecidas, observara, entre
·tanto, a seguinte correspondência: de 
7 a 9 - L; de 10 a 15 - M; de 16 
a 22 - N e de 23 a 26 - O. 

Justificação 

Quadro Anterior à Lei n.0 284, de 28 
àe outubro àe 1936 - O ing1·esso co- . 
mo escriturário no Ministério da Fa
zenda, anteriormente à 'rigênchi do 
sistema do reajustamento, verifica-se 
mediante habilita,ção em concurso de 
primeira estância, que se realizava 
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sob jurisdição do· Tesouro ou. de suas 
Delegacias. 

Obtida a aprovação nesse concur
so, o habilitado fica·1ra. em · condiçõe~ 
de ser nomeado 4.o escriturário . de 
qualquer· repartição fazeudát·ia. A no.
meação respectiva se efetivnva, obe
decendo à. ambientação do candida
to, do que sempre decorreu especial 
vantagem para o serviço público. 

As repartições do Min1stério da Fa
zenda, disseminadas po::- ;todo o ter
ritório· na:cional, guardava.n1 entre si 
uma hierarquia que t.!.nha. por base 
o volume, a natureza e as caracterís
ticas, gerais e especiais, dos · :traba-

. lhos que lhes estavam afetos e em ra
zão dessa hierarquia se fixavam os 
vencimentos dos respectivos cargos. 

. Para obter o p1imeiro acesso na 
car.reira, exigia-se do funcionário, 
após o mínimo de dois anos de eff:ti
vo exercício, outro concurso, chama
do de segunda en!rância, no qual· se 
lhe aferiam -conhecimentos especiais , 
dos serviços fazendãrios. · 

Era-lhe assegurado o acesso ao 
mais elevado grau da carreira, então 
única, - bem como remoções e pro
moções dentro daquela hierarquia. 

Os c~argüs se cürrespündiam- dentro 
de uma equivalência . estabelecida pelo 
princípio que firm!l.va categoria pelo 
ordenado. (Decretos ns. 2;807, de. 31 
de janeiro de 1898, artigo 42, e 1.:1, 78, 
ç.e 26 de janelro de 1904, § 1.~ do ar-
tigo · 315) . . · 

Aqueles que tinham exercício em 
repartições 1Ílcumbidas diretamente 
da arrecadação das rendas públicas, . 
possuiam um regime especial de re
numeração, que o tornava composta 
de uma parte fixa (ordenado) e ou
tra (proporcional àquela arrecadação) , 
consoante esta!Jelecesse o regulamen
to própri~. 

Caracterizavam-59 como tais, as 
Alfândegas; Rei::ebedorias e Coletorias 
Federais. Mais tarde,- a Diretoria do 
-Impôsto de Renda. 

Também se beneficiavam. do siste
ma de retribuição por proporcionali
dade os coletores, escrivães, . agentes 
fiscais do impôsto de consumo, co
bradores do Tesouro, procu~·adores 
fiscais e da Fazenda, seus adjuntos, 
porém sob outra forma de cálculo. 

Dito regime de pagamento atraía 
para aquelas repartições. as vistas do 
funcionalismo fazendârlo em geral, 

que o buscava através de; remoções e 
promoções, Sempre cóm observância 
de categoria, gerando-se disso uma 
competição sadia de 'Jalores que mui-

to repercutia favoràvelmente no ser~· 
viço. · , . 
. Entretanto, por outro lado, acarre

tava êsse mesmo sistema remunerati
vo injustiça no <.;ratamento dispensa
do a êsses servidoi·es. relativamente 
aos aumentos suce:;sivamente · conce
didos, com os quais vieram .sofrendo 
na equivalência de sua categoria, ori
ginàriamente estabe!ec:ida, .uma vez 
que os faziaJ:!l incidir sób;re a parte 
fixa do vencimento <:ordenado) , sem 
considerar sequer a parte vat·iável 
que o integrava, e r.unca os i.ricorpo
raJ•am . definitivamente àquele venci:
.mento, como seria lógico acontecesse . 

Aos· demais funcionários, porém, 
era dispensado totalmente êsse au
mento isto é, incidindo sõbre os dois 
elementos: ordenado e gratij iea-
,ções. · 

Assim se procedeu quando da Ta-· 
bela Lyra e no aumento de 1926. 

Contudo ainda era vivente àquele 
Decreto de 1904 que e&abelecera a 
categoria f:uncional. 

Com o Decreto n.0 23.481, de 31 de 
novembro de 193:3, firmando; para a 
cobrança dos direi.tos aduaneiros, à 
. base de oito mil réis por mil l'éis ou
ro, l)rcvidência que daria aos funcio
nârios aduaneiros possibilidade de 
melhoria -de }lroventos, veio o De
creto n.0 23 .. 517, de 29 do mesmo mês 
e ano, limitar-lhe o valor da cota, 
fixado· em Cr$ 100,00 para a Alfân
dega do Rio de Janeiro, Cr$ 80,00 
para a de Santos e Cr$ 50,00 par& as 
demais e, finalmente, Cr$ 105,00 para 
as Recebedorias Federais. 

O critério dessa fixação não ·roi o 
mais razoâvel, pois, note-se bem, 
nessa ocasião, a cota da. Alfândega 
de Santos era maior que a do Rio 
de Janeiro, . e os serv.íços peculiares 
:;e equivaliam. 

A faculdade que tinham os servido
res da Fazenda, em geral de acorre
rem aos quadros das Alfândegas bus
cando melhores vantagens, tõdas alea
tórias por ·dependerem de circunstân
cias eventuais, sempre criou õnus ao 
desenvolvimento natural dos quadros 
respectivos, cujas promoções eram 
difíceis e demoradas. Para nada dis
so, entretanto, atentava o Poder Pú

. blico no sentido de estudar, para re
solver essa situação. 

Mais tarde, a reforma dos serviços 
do Ministério da Fazenda pelo De
creto n.0 24.036, de 1934, resolveu, 
com o espírito de dotar o quadro do 

·Tesouro Nacional de pessoal compe-
tente e especializado, estipendiando-o 

... : 

• I ': 
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convenientemente, estender-lhes o . 
regime de cotas, com base na da Re
cebedoria do Distrito Federal, já fi-
xada em Cr$ 105,00. · . 

<·orno se vê. os aumentos suc~sivos 
destruíram, por sua forma de ini
cidência, a .equivalência de categorias 
originàriamente estabelecidas. En're
tanto a mobilidade de cargos, então 
permitida, não cons~ntia. se fizesse 
tão gritante como agora a ofensa ao 
patrimônlo dêsses servidores. 

Advento ela Lei n.0 284, de 1936 - O · 
reajustamento dos quad,:os e venci
mentos do funcionalismo pela Lei nú
mero 284, de 28 de outubro de 1936, 
firmou doutri.ria ·nova, a'ravés de dois 
princípios ·de carreiras profissionais 
distintas, definindo a carreira funcio
nal caracterizada pelas atividades 
desempenhadas e padronização de 

. vencimentos, segundo um escalona-
mento gradativo. . 

Por outro . lado, prP.screvia total
mente o regime de cotas, só deferin
do a proporcionalidade aos agentes 
fiscais do impôsto de consumo, co
letores, ·escrivães, cobradores da ,dívi
da ativa da União, 'procuradores fis
cais e da Fazenda, que sempre a ti
veram süb outra baSe. _ 

Era, portanto, o momento de se res
tabelecer o direito dêsses funcioná
rios, em função daquela.. equivalên
cia originária, que se havia incorpo
rado ao · seu patrimônio, porque se 
implantava um sistema sob nova ba
se de direito, e ainda porque isso fa
cilitaria o enquadramento de seus 
cargos, sob .um escalonamento · justo 
e racional.. · 

Mas, não. Conservou-se-lhes, ames
mA. ~it.uação agravada pela patdroni
zação e subdividiu-se-lhes a an+iga 
·carrl"ira única, em duas: escriturário 
e oficial administrativo. . 

A inclusão .dos cargos aludidos se 
deu nova estruturação, po:· meio de 

um critério aritmético de considerar 
a· soma dos proventos para coincidir 
ou se aproximar do pajrão respectivo, 
assegurando-se a percepção da dife'
rença verificada, por disposição tran-
sitória. ... . 

Para o caso geral, de todo o fun
cionalismo da União, estabeleceu-se 
a seguinte igualdade:. Padrão, i&'ual 
a vencimento - mais. abono prOVlsó
rio (Lei 183) . . 

Decompondo o !legundo. têrmo da 
igualdade, por isso que o vencimen
to se compõe de ordenado mais gra1 i

. ficação -· ·obtem-se: - Padrão, igual 
a ordenado mais gratificação, mais 
abono provisório. 

No caso dos funcionários em es
tudo, a igualdade deveria ser Padrão 
correspondente a ·Ordenado mais 
cotas. 
. Note-se bem, a condição cotas ex

cedia, de modo geral, o elemento 
· constittúdo pela gratificação mais o 
abono provisório. 

Não se atentou, porém, para o caso 
especial dos 1n'eressados e, prosse
guindo-se no êrro anterior iá assina
lado, deixou de se considerar a con
dição cotas, processou-se a inclu
são dos cargos respectivos em escalo
namento inferior ao de . direito, com 
o que se criou um verdacleil·o rosá
rio de classes nas carreiras; 

Com isto, ficaram velhos funcioná
rios das , alfândegas nos Estados, já 
considerados de segunda e:1trãncia, 
.agrupados na carreira de escriturá
rio, sempre em inferioridade dé con
dições, isto é, duas classes abaixo, 
pois, enquanto para todos os casos, a 
inicial da carreira de Escriturário P.ra 
a classe E, nas ·Alfândegas foi a clas
se C. A. realidade ficou então a se
_guinte: Quem percebia, no. total da 
· remuneração mensal, CrS 966,60 foi 
incluído na Classe c e o .que vencia 
mensalm'en' e Cr$ 600,00, o foi na Clas
-se E, tudo · na carreira de escriturá
rio.-

Sobreveio-1lies mais outl'o :::acrifí
cio com a obrigação de prestarem no~ 
va prova ·de habiUtação exigida ·pelo 
Decreto-lei n.0 145, de 1937, para al
cançarem .o ingresso na calTeh·a · de 
oficial administrativo, o qual normal
mente, lhes seria uma promoção para 
que já estavam habilitados pelo regi
me anterior: 

Atente-se bem, ao ingressarem ês
se.q tunciondrios prestaram os mesmos 
concursos, com11ostos elas mesmas ma
térias. e tinham acesso assegurado le
galmente · dentro ela mesmtL carreira 
única. · · 

Posteriormente, o Decreto n·.0 1.847, 
de 1939; reuniu em dois quadros todo 
o pessoal do Ministério . da Fazenda, 
!sto é, colocou no suplementar, extinto, 
os funcionários de que se tratar, e no 
:perm111nente. os demais. 

Situou-se, portanto, num quadro ex
tinto, a maioria dos velhos servidores 
da. Fazenda, quadro êsse constituído de 
padrões numéricos. nos -quais foram 
novamente enquadrados os cargos res
pectivos pelo mesmo critério adotado 
quando da Lei 284, assegurada tam
bém a percepção da diferença em dis
posição transitória. 
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Acentuou-se ainda mais a inJustiça 
pr1m1t1vamente pra..1caaa. 

Novas rec!a.m.açoes surgu·am e sem
pre o mesmo, cança.do, repei.ldo e 1a.s
gar esse argumen~o d.o JWgactor para 
negar êsse direito incontes&e: - "o 
funcionário. :nada soxreu, porque lhe 
fo1 mantida a remuneraçao anterior". 

Prossegmu o mesmo rosáriO de Cl~s
ses nas carreiras dêsse quadro extm
to e houve ·inúmeros casos em que o 
:runcionário duas vezes promovido aio
. da. continuava. a receber a diferença de 
vencimentos. 

A categoria do servidor, ma.xin?-é 
quando obtida .atx:avés de provas pu
blicas e asseguradas por lei, é incon
tes,àvelmente direito patrimonial. 

Entretanto, quando colocada nesses 
têrmos qualquer reclamação, arguia 
sempre o DASP, para negá-la, à falta 
de recursos orçamentários· para aten
der à respectiva . despesa, bem como 
repetia ·aquele argumento: - "nada 
perdeu o . funcionârio, etc.". 

.l:. a inJUSi.-.i.ça .,eâl.l:U:i!.Va! 
Com a promulgação da Lei 200, de 

30 de dezembro de 1947, 11. tribuindo 
vantagens a contadores e_ aos a~tig?s 
f.uncionários das Delega~1as · F1sca1S, 
---- -··-~ ... ,..~ ~oc:on1~a,...., t:~vnl n11 faJ inqu.c .u.~..U..L""'"' ~ 1"'"'"".., __ , -·-·--
justiça· perpetrada cotltl':t. velhos ser
vidores das :Alfândegas distribmdas 
pelos Estados do Brasü e mesmo aos 

· do Tesouro Nacional, da Diretoria do 
ImpôSto de Rendá e Rccebed.Orl!'IS Fe
deraiS ... 

· Leia-se a respeito, o despacho do 
Senhor Diretor G€ral da Fazenda Na
cional, mâxJ.ma -autoridade administra
tiva daquele Ministério, publicado no 
D. O. de 25 .de maio do ..:orrente ano, 
no qual se faz estudo minucioso e con-, 
vincente, concluindo-se pela mesma 
forma acentuada no período anterior. 

Diante de tudo isso, sem nenhum 
.-desprimor à legitimiddae de direitos 

por ventura alegados, veja-se bem quão 
dolorosa e vexatória, continua a situa
ção dêsses· ant1gos servidores das Al
fândegas de todo o Pais, bem como 
todos os demais esquecidos até aqui de 
qualquer benefício desde a Lei do Rea
justamento, que, em verdade, os de-
sajustou até hoje. . . , i 

Acresça-se mais o seguintE): o qua
dro permanente, de existência defini- . 
tiva, teve suas carreiras escalonadas 
racional.lÍl.ente e, por . isso, desenvol
veram-se estas ràpidamente para 
atender as condições traçadas no pla
no do reajustamento. Na carreira de 
oficial, ad~istrativo, por exemplo, 
as promoções se verificaram· sempre 
na média .de três a quatro anos e para 
par-lhe melhor desenvolvirilento ele
vou-se o nível máximo de L para M. 

O Quadro Suplementar, não seja 
ocioso repetir, onde se acha a maio~ 

. ria dos funcionários da Fazendà., vo
tado -à sua própria sorte,movimentou
se lentamente, dando mesmo a im
pressão de que não fazia parte dl!;
quele plano. 

As promoções respectivas se efetua
ram sempre na média de sete a oito 
anos, para um número reduZidissimo 
de vagas. 

Tomando-se no · acaso, o último 
quadrimestre de ·promoções no Minis
tério da Fazenda, verificar-se-á que, 
enquanto no quadro permanente hou
ve vinte. vagas na classe M, da carrel
ra de oficial aaministrativo, no qua
dro suplementar apenas uma ·ila 
cl~sse 31. 
. Aí estã a desproporção de que mui
to. se beneficiaram os anfi.gos funcio
nários das Delegacias Fiscais contem
plados pe~a Lei 200, já citada. O qua
dro que se segue ilustra bem esta. 
afirmativa: · 

:Situaç. ão dos dois fÜncionários, antes da Lei 284 
. I ' 

Cargo: - Chefe de Seção· da Al
fândega· de Recife 

Vencimentos mensais 

Ordenado • . ......... . 
Lyra ................... . 
Cotas 11 • I I I I I I I I I I I I I 

666,6() 
85,70 

1.000,00 

Total .. .. .. .. 2.052,30 

Cargo: -· 3.0 Escrit~ da Delegacia 
Fiscal 

Vencimentos mensais 

Ordenado . . ........ . 
Gratificação . . ........ . 
Abono Lei 183 · ...... .. 

Total 

400,ÓO 
200,00 
220,00 

820,00 
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Situação dos funcionários em 2 de janeiro de 1937 

Ex-Chefe ae Seção da Alfândega 
de Recife ., 

L 
Carg·o: ot. Administrativo I 

Vencimentos .mensais 

Ordenado . 866,70 

cotas . . . .. .. . .. . .. .. • . . 1. 000,00 

Dif. art. 3.0 D. T ..... 185,60 

Total .. ·...... 2.052,30 

Ir 

; ,.[ 
Ex-3.0 Escriturário Delegacia 

Fiscal 

Cargo: Escriturário classe G 

Vencimentos· mensais 
' . ' 

Vencimento . . ....... . 9oo,oo 

Total ......... . 900,00 

Situação dos .dois f~cionários em dezembro dé 1947 

Ex-Chefe de Seção da Alfândega 
de Recife 

Cargo: Oficial Administrativo 
classe 23 · 

Vencimentos mensais 

Vencimento • . . . . . . . . . 4. 500',0Õ 

Total . • . . • • • . 4. 500,00 

'. . ' : "'.'! · .. 
Ex-3.0 Escriturário Delegacia 

Fiscal 

Cargo: · Óficial Administrativo 
classe J 

Vencimentos mensais 

Vencimento • 2.700,00 

Total 2.700,00 

Situação atual dos dois funcionários em 1948 

Ex-Chefe de Seção da Alfândega 
de Recife 

Cargo: Oficial Administrativo 
classe 23 

Vencimentos mensais 

Vencimentos 4.500,00 

Total . • • • • • . . 4. 500,00 

Ex-3.0 Escriturário Delegacia 
Fiscal 

Cargo: Oficial Administrativo 
classe 26 

Vencimentos mensais .·. 
Vencimento • ; • • • • . .. 5. 700,00 

Total . . . . . . . . 5. 700,00 
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Um conta mais de 30 anos de ser~ 
viço, ao passo que o outro apenas 
doze. 

Como legítima reparação de direi~ 
tos postergados, restaurand~-se a 
equivalência de cargos originàriamen~ 
. te estabelecida e incorporada ao pa~ 
trimônio do funcionário como um di~ 
reito adquirido por lei, propõe o acrés~ 
cimo de um parágrafo ao art. 4.0 do 
anteprojeto, em discussão, concebido 
nos têrmos constantes da emenda. 

Não se argumente. para negar-se o 
direito líquido . dêsses servidores, com 
o aumento de despesas decorrente -
da retificação ora proposta, porque a 
mesma desaparecerá à. proporção que 
se forem efetivando as vacâncias, por 

. aposentadorias, falecimentos, promo-
ções, etc. com extinção conseqüente 
das classes inferiores. 

Senado Federal, 2 de· setembro de 
1948. ~ Waldemar Pedrôsa. 

N.0 43· 

ExÓluam-se os padrões numérico11 
"23'• e "26", respectivamente, da cor
respondência com as letras "M" e 
"N", da tabela, e incluam-se êsses 
mesmos padrões (''23"· e "26") antes 
dos padrões ".24" e "27" da correspon
dência com as letras "N" e "0", da 
mesmã. tabela .. -
· 2. Dado o acerto. de tal medida, 

·as Comissões de Serviço Publico e de 
Constituição e ·Justiça não tiveram 
dúvida em aprová~la incluindo, ainda 
o .padrão "23" na letra "N", em face 
de uma. emenda oferecida pelo plená
rio. daquela casa, subscrita ,por mais 
de uma centena de Srs. l)®utados. 

3. Voltou · o .então Projeto 627-48, 
proposição que no momento se estuda: 
nesta Câmara Alta, · ao plenário da 
Câmara dos Deputados, onde foi cri
vado de emendas: algumas cabíveis e 
oportunas, outras que, embora justas, 
não se · enquadravam na ma!él'ia em 

. discussão, por se referirem a reajus-
tamento de· quadro oü reivindicações 
antigas .. 

4. Ninguém ignora que a rejeição 
de tôdas as emendas . pela Câmara 
foi motivada, em verdade por essa 
última .razão. O próprio líd~ .aa 
maioria, eminente sr. Deputado 
Acúrcio Torres, em várias oportunida
des, fêz declarações nesse sentido. 
Todos nós sabemos que não se ·cog;ita, 
no momento de reajustamento de 
quadro 'e nem de reinvidicações . an
tigas. A questão proposta prende~se 

únicamente, a um aumento de ven
cimentos para fazer face ao elevado 
custo das utilidades. . 

5. Aconteceu, porém, que alsumas 
retificações à Mensagem Presiden
cial, dentre as quais figuravam as de 
que trata esta emenda, foram colo
cadas à margem. 
. 6. Ora, .é o próprio Executivo que 
declara ser o objetivo da Mensagem 
guardar 

"a mesma correspondência, vi
sando ·tratamento equitativo · e 
unidade de orientaçcio · no que 
concerne à fixação do justo· va
lor do trabalho" (art. 16, do an
teprQjeto,. Mensagem n.0 216-48). 

7. .Como se sabe, o critério adota
do na organização das tabelas do rea~ 
justamento da remuneração do pes
soal civil e militar, ora· em estudo 
nesta Casa, foi · 

"o da aproximação .. de valores. 
.Compara-se o salário da função,
com o· valor 'do símbolo · alfabétl-
co enquadrando-se " aquela · na. 
letra de que mais se aproxime em 
tJtJ.lCtr absoluto. l'l a, l:,ipõtese de 
estar a referência exaoo:mente 
entre as muas letras da escala al
fabéticas, enquadra-se a·· mesma 
na de · maior vaZClr". (Mensagem 
216-.48) . · (Os grifos ·são meus) . 

8. Num único valor do esca1ona~ 
mento alfabético, correspondente a 
uma letra da escala ideal, foram gru
padas· determinadas referências de-sa~ 
lários · (algarismos. romanos) e~ deter~ 
minados padrões numéricos Calgarb~· 
mos arábicos) . A mesma orient~ão 
foi mantida em relação aos postos dos 
militares. 

Aliás, as tabelas . enviadas pelo, exe
cutivo, confirmam tal princípio. 

9. Com· relação aos padrões nu~ 
méricos '!26" das carreiras do Quadro 
S_uplementar' do Ministério da Fazen, 
da, não Joi aplicado o mesmo trata
mento, como passo a demonstrar. 
:ll:sse número, atualmente com a re
muneração fixada em Cr$ 5. 70'0,00 -
tanto entre as letras "N" (Cr$ ..... 
5.250,00) e "0" (Cr$ 6.000,00), - foi 

·enquadrado na letra "N'' que é a de 
menor valor. ' 

lO. Confesso que não compreendo 
uma quebra de norma estabelecida, 
quando se procura reajustar venci~ 
mentos. A matéria em discussão é 
das que não comportam ~rocessos es~ 
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peciais de ·classificação de car.gos ou 
postos. o tratamento deve se1· uni
forme pa1·a os cargos efetivos, quer 
sejam de um Quadro· Suplementar, 
quer sejam de um· Quadro Perma-· 
nente. -

11. Não se trata, como se vê, do 
cotejo de aumento que se pretende 
conceder ao núnaero em referência: se 
tal aumento está ou não numa pro
porção razoável em relação aos dos 
demais padrões numéricos; pois, o 
projeto é de reajustamento de remu
neração, sendo natural, como · acen
tuou.o próprio D.A.S.P., que asolu-. 
ção proposta · pela Administração de 
Pessoal "nem sempre" fôsse equâni
me, devido a· necessidade de se. grupar 
deterlÍlinadas classes,· nivelando-lhes 
os vencimentos Para os efeitos do 
aumento únediato de salário. . · 

12. Refere-se o caso, - e isso é 
evidente, à aplicação da regra geral 
taria que o paqrã,o nuznérico (26" 
não cçmside~·á-1o exceção, pois nada 
o Justifica. 

13. O "teta" dos cargos efetivos 
é a letra "O". Nesas letra fora:in gru
pados eis cargos e ni:istos de venci-

. :íric~iit9s . que . del\lo ~ãi.s se .. wp_roJÇima
v~. Por que não se enquadrar tam
bém nes~a mesma letra q pa.Qrão nu
niéÍ'~C:C>. "26" quªn,do s~ sabe ql,!ll o se'u 
valor absoluto (Cr$ 5-. 700,00), mais 
se aproxima da letra "0" (Cr$ .. -... : 
6. 000,00), e não da letra "N" (Cr$ .. 
5.250,00). 

14. Çon,v~~ rªço;rçlar que,' segun
do º crit~:r~C? aªQ~~o .para os. outros 
CarfiOl? ç~~tivgs dos civis, para os pas-, 
to11. · c;Ios ~mares ·e mesma até para 
as funções dos extranumerários, bas
(aproximação de valores absolutos) e 
estivesse exatamente ·entre aqúe.Ias 
duas letras da escala alfabétiCa; CN 
e 0) para enquadrar-se na de maior 
valor (0). . · ··· · 

. ~5. ~l~tivall1ente ao p~rão "23" 
llmitQ.,me . a.pe~as a recordar -o · cri~.,. 
~iO adotado (U~.c;l~e d~ .. Orientação, 
1teltl 6, supra) e ap:J;'qv~çio pela Câ
mara d~s Depu~@.çi_QI! el;ll, :re!~ção aos 
Tesou.re~ros e · AJw;I~~tes de Tesoui'ei, 
:ro. (ProJeto. 4&3"4~. 1;'4't. 4. 0 ) que teih · 
a seguinte redação: · 

".Art. 4.0
• Os. atu~!i ocupan

tes dos c~os qe Ajudantes ·de 
Teso'l!reiro, paqrão 23, do c;;;t~adro 
Suplementar ào M:inistério da :Fa-

zenda, passam à letra · N e os de 
padrão N terão a· melhoria de 
uma letra." (Diário do Congresso 
Nacional, de 20 dé julho de 1948, 
páginas 5. 819 e 5. 820) . 

16. Por to.dos êsses motivo~. pro~ 
ponho que sejam enquadrados nas le- . 
tras "N" e "0" da eScala ideal, res
pectivamente, os padrões numéricos 
"23" e "26" das carreiras do quadro 
Suplementar do Ministério da Fa
zenda. 

Senado Federal, em. 2 de setembro 
de 1948. - Evandro Vianna,; - Flá- · 
vio Guimarães. 

N.0 '\14 

·Corrija-se :para "0'' o padrão de 
vencimentos dos funcionários classe 
"26" do Quadro Suplementar. 

Justificação 

O critério sempre seguido - em en
quadramento ou :padronização de ven
cimentos de diversas classes, - tem 
sido o de se adotar o padrão mais ele
'V~do, quando ::t diferença para êste 
paçirão fôr igual .ou inferior à metade 

· da. düerença entre os vencimentoS de 
du!ls classes consecutivas; ou. o pa:
drao qe menor v~ciJlle~to - qua,n
do a düerença para o seguinte ~ôr su
perior à metade da. di,fe~eriça antes 
mencionada. 

E que êsse foi o critério adotado, 
no enquadramento dos servidores ex
tranumerários e· dos tuncionàrios do 
Quadro Suplementar, confirma a en
trevista a "O Globo", de 22 de· maio 
de 1948, do Diretor da Divisão do- Pês
soal do D.A.S.P. _ --

" Q da ~pro~mq.çcío C:.e valores. 
Com,p~ra-se sall\rio da função 
com o yalor gg s~bolo alfabéti-. 
co, en~uac4'a.n,dQ-se ~que~a na le
tra de que mais se aproxime em 
valor absoluto. ':Na hipótese de es, 
tar a referência e:xatamente en
t!e duas letra~ d~ e~ala alfàbt!
tlca enqua,dra-se a mesll1a na de 
m,aior valor. · · 

. . . . . . . . . . 
• • • • • • t ' •• . . . . . ' . . . . 

.• • • • ~ • o • • ~ • ~ • "! • • • • • • • 

Para '?s padrões nu'!l-éricO$ ado
tou,.se zdtntico critério cDql va.:. 
riações de maior importância." 
(Os grifos são nossos) . . 
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Aliás, a Exposição de MotiVó's que 
acompanha a Mensagem, v.em confir
mar, também, ter sido êsse o critério 
adotado na elaboração das Tabelas. 
pois consigna. 

" 16. Ao lado, porém dos car
gos especiais, o · anteprojetõ visâ 
reajustar os padrões de vencimen

. · tos referentes aos demais cargos, 
postos, graduações, e funções . do 
serviço público civil e militar:- ·As 

· meQ.idas adotadas nêste sentido, 
embora não atingidas pela Cons
tituição, co;nservaram, entretanto, 
a mesma crJrrespondência, visan
do tratamento equitativo e uni
dade roe orientação no que con
cerne à fixação do 1usto va!or do 
trabalho". (Os grifos são nossos). 

o funcionário classe . 26 percebe 
atualmente ·Cr$ · 5. 700,{)0, sendo os 
atuais vencimentos ãas classe N e O, 
respectivamente, de -crs 5. 25{),00 e de 

. Cr$ 6. 000,{)0, a diferença da classe 26 
é de Cr$ 300,{)0 para a classe O, en
quanto que para N é de· Cr$. 450,()0. 

·Estando, por conseguinte, o seu 
veneimento mais próximo de o ·dü 
que de N, deveria - segundo o crité

·l'io mencionado - ser enquadra,do no 
padrão "0''. · · · 

Convém recordar que, segundo o 
critério adotado para os outros car
gos efetivos dos . civis, para os ;postos 
militares e mesmo até para as fun .. 
ções dos extranumerários, -bastaria 
que o padrão numérico 26 estivesse 

exatamente entre aquelas duas letras 
da escala alfabética (N e 0) para en
quadrar-se na de maior valor (0). 

E' necessário outrossim, ressaltru: 
que não está em discussão a questão 
dos novos padrões de vencimentos 
adotados pa1·a as classes N e O. Dis
cute-se - e ;tão sômente - o equivo
co verificado no enqua~amento da 
classe 26 à N. Se fosse, entretanto, a 
questão encarada sob esse aspecto, 
cheg·ar-se-ia à seguinte conclusão: às 
classes N e O foram atribuídos novos 
'Padrões de vencimentos que corres
pondem, respectivamente a aumentos 
de 37,9% e 40%, enquanto que a clas
se 26 - intermediária, irá ter,. pelo 
enquadramento proposto, um aumen
to de 26,8%. 

Finalmente, não se trata àe rees
truturação àe carreira ou reclassifi
cação . de cargos, e sim, exclusivamen-

• te de correçção de eqUívoco, a fim de 
ser mantida a sistemática adotada em 
agrupamentos. 

O Quadro Sinóptico, 'anexo, esclá.~ 
rece perfeitamente como. se processou 
o enquadramento dos padrões nu~é-
,.;,.nc: rin t:\11arl'.,." <:!,•'t"\loM.O.,....+ .... ---... -- --- ....,. ___ ..... -""'"J:I""""'"'"""'~ ...... ..,~ ... 

Impõe-se, por conseguinte, a cÔJ;re
ção do equivoco verificado nas _Ta
belas, enquadrando-se a classe 26 do 
Quadro Suplementar, no padrão O, 
como de justiça., 

Sala das Sessões, em 2 de setem
bro de 1948. ....:.... Attilio Vivacqua. -
Ernesto Dornelles. - Francisco Gal
Zotti. 

' . 



QUADRO SINóPTIÇO, 

1{, I Padrões Numéricos-· 
(Valor atual) 

Cr$ 

1- 950,00 
2- 1.050,00 
3- 1.150,00 
4- 1.250,00 

5- 1.400,00 
6- 1.500,00 

7 - 1:650,00 

I 8- 1.800,00 
9- 1.950,00 

10 _:_ 2.100,00 
11 - 2.250,00. 
12- 2.400,00 

13 - 2. 700,00 
14 - 2.850,00 

15 - 3. 000,00 
16- 3.150,00 

17 - 3.300,00 
18 - 3. 450,00 

i~ 

< 

MOSTRANDO · O EQUíVOCO OcORRIDO NO ENQUADRAME~TO DO PADRAO 26 DO 
Q, S. DO MINIS'I'ÉRIÓ . DA FAZEN.OA ·" •: 

Relaçção Entre Padrões 
(Valor atual) 

Cr$ 

----

F + 100,00 e:. - 150,00 J I 
- I 

G + 150,00 e H - 150,00 1 
. - 11 

J 
H + 150,00 :_I - 1.'50,00 t 
I + 150,00 e J - 300,oõ J I 

- l 
J + 150,00 e K - 450,00 . J I 

• , I! . ! t! 1·>,! 
J + 300,00 e K - 300,00 1 
J + 450,00 e K - 150,00 · I 

. ~ 

r - . - I, I 
K + 150,00 e L - 450,00 j 

I 

l I 

Padrão Adotado 
(Valor atual) 

Cr$ 

B- 950,00 
c- 1.050,00 
D- 1.150,00 
E- 1.250,00 

F- 1.400,00 

G- 1.650,00 

H- 1.950,00 

I - 2.250,00 

J- 2.700,00 
, ... ( . 

K- 3.300,00 

Observações 

' 

Mais próximo de ~ 

.. 

Estando no meio termo, enqua
-drado 110 padrão superior 

Idem, !dem 

Mais próximo de I 

"• 
: I I 

Mais próximo de J 

Em K, por estar 110 meio têrmo . 
Mais próximo de K 

Mais próximo de K 

--... ~==================-~~· .. - ~~_.,,;_y.-.>- .. ,.,, •• -~~." ---__..-~ 

..... 
~ 
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Padrões. Numéricos 
(Valor atual) 

Cr$ 

Relaçção Entre Padrões 
(Valor atual) 

Padrão Adotado 
(Valor atual) 

Cr$ Cr$ 
I ~~ -.'l \I 

K + 300,00 e L - 300,00 l 
19 - 3. 600,00 
2Q - 3. 900,00 - ~ L- 3.900,00 

J 
21 - 4.200,00 
22 - 4.350,00 

L-+ 300,00 e M - 300,00 l 
L + · 450,00 e M - 150,00 ~ 

- 23 - 4.500,00 - M- 4.500,00 
I 

24 - 4.800,00 
25 - 5. 250,00 
26 - 5. '700,00 

M + 300,00 e N - 450,00 1 

N + 450,00 e O - 300,00 J N- 5.200,00 

Critério sempre adot'lldo no agru
pamento de cargos, en~ enauadramen
tos -·o da aoroximacão de valores 
(confira-se, entrevista do Diretor · do 
Pessoal do DASP a "0 Globo" de 22 
de maio ·e 1948}. Compara-se o ven
cimento do càrgo a ser enquadrado 
com o valor daquele que mais se auro
xima em valor absoluto. Na hipótese 
de estar o vencimento do cargo a ser 

enquadrado exatamente entre duas · 
_ letras da escala· alfabética, enaua
. dra-se o car~to na letra de maior 

valor. 
Do anteprojeto a que se refere a 

Mensagem n.o· 216, de 1948: ser enqua
drado exatamente ent;e duas ietras 
da escala alfabética. 

"16. Ao lado, _porém dos cargos
especiais, o anteprojeto visa · reajus-

_ Observações 

Em L, por estar no meio têrmo 

Em M, idem, ·ídem 
Mais próximo de _M 

o enquadramento deveria ser 
em M, do 24 

Errado o 'enquadramento em N, 
pois o padrão 26 está mais 
próximo de O do que de N 

tar os padrões de vencimentos refe
rentes aos demais cargos, postos, gra
duações, e fWlções do serviço público 
civil e militar. As medidas adotadas 
neste sentido, embora não atingidas 

. pela Constituição, conservaram, en
tretanto, a mesma correspondência, 
visando tratamento equitativo e uni
dade de orientação no que ·concerne à 
fixação do jw;to ~lor do traballw". 

..... 
CJ1 

""' 

. .. 
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"Inclua-se o padrão num·érico "12" 
;no agrupamento correspondente à le
tra "J", do padrão alfabético, para o 
efeito da transformação contida no 
art. •P do Projeto da Câmara Fe
deral". 

Justificação 

o padrão numérico "12'' percebe, 
atualmente, vencimento eq;üivalente 
ao da referência XXIV, ou sejani: 
Cr$ 2AOO,OO. E, ao passo que esta 
referência - à qu eagora se deu de
nominação de "referência 26" - -foi 
incluíd$. no agrupamento . correspon
dente à letra· "J" do padrão alfabé
tico, o padrão numérico "12" foi en
quadrado no agrupamento que cor-
responde à letra "I". . 
- Trata-se, evidentemente, de um 
lapso, na elaboração do referido en
quadramento, de vez que, à excepço 
do padrão ''12", respeitou-se rigoro-

samente, em tôda a tabela, a equi
valência de vencimentos entre os três 
padrões: alfabético, numérico 'e de 
referências. 

A • persistir o · lapso apontado, os 
componentes do padrão numérico 
"12" (funcionários titulados) · ficarão 
percebendo Cr$ 2.990,00, enquanto os 
da referêncja XXIV, ou "26" confor
me a nova designação (extranumerá
rios), com iguais vencimentos atual
mente, vencerão, de futuro, Cr$ .... 
3.620,00 ou seja, mais Cr$ 630,00. 

A correção proposta · corresponde a 
um aumento de Cr$ 740. sso,oo· anuais, 
pois o . padrão :'12'' compreende 98 
funcionários em -todo o Brasil: 

Esta a anomalla que a p~sente 
emenda visa corrigir, uma vez que, 
em todo projeto, somente êste padrão· 
foi desligado da referência qué lhe 
equivalia em vencimentos. 

Sala das Sessões. em 1 de _ sete_m
bro de 1948. -- Francisco Gallottf. 



Referências 
Padtão 

Padrão Alfabético 

• 
Numérico I Antiga Nova 

' I I 16 I 
. 

II 
A ............................. - 17 

III 

IV 
B ...................... _. .... - .. 1 18 

v 

' V1! l c ............................. 2 19 
V1!I 

. V'ÍII 
D ............................. 3 20 

IX 

. . .. 
X 

E ............................. 4 XI 21 
XII 

5 xnr 
F ............................. XIV 22 

6 XV 

_;:;;_.:.:..__~==-: 

........ ~~·-~-~~:~c~-~~~~>;;o~~~<=='~.----=~ 

yencimento 

'· 

Atual 

750 

800 

850 
' 

' 
900 

950 

1.000 

1.050 

1.100 

. 1.150 

1.200 
1.~0 
1.300 

1.350 
1.400 
1.500 

~ ~ ,·.-- 1: 

/ .. 
":~ ~ . 

. 

Vencimento 
Aumento 

Proposto 

' 

350 . 1 1.100 . 1 

400 
1.200 

350 

410 
1.310 

360 

440 

1 
1.440 

390 

l 480 
1.580 

430 

520 
470 1.720 
420 

550 
500 1.900 
400' 

-- -----------~~-

Percentagens 

Individuais 

46,66% 

50 % 

41.17% 

45,55% 

37,89% 

44 % 

37,14% 

43,66% 
, 

37,39% 

43,33% 
37,60% 
32,37% 

.40,74% 
3S,7f% 
26,66% 

· . 

'_;_ 

.. 
(11 
til 

.'-..· __ xz __ , .- c--·,~ --~:-_ _ ~· ~r~:-~~=~:~~;~~~~-~;~)Y:f~-t~;l 
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Referências 
Padrão Vencimento 

Padrão Alfabético 
Numérico 

I 
Atual 

·Antiga Nova 

. 
XVI ll!. 550 

XVII 1.600 
G .......... I I. I •••••• I •• I ••••• 7 23 

XVIII 1.650. 
~X 1.700 

I 

8 xx·· 1.800 
H ............................. 

XXI 
2·1 

. 9 1.950 

; 10 XXII 2.100 
I -

I ...... I •••••••••• I •• I ••••••••• 11 XXIII 2'' ,, \ 2.250 

-12- ? - 2.400--
: .. •-.... •:·-- ."iTrl'~7LJ_=-'_1;!>"'"C!~j 

. . 
I ' 

'· ? XXIV -2.400-

' XXV 2.550 
J ......•..•.. ···-· ..•....•....... 13 XXVI 26 2.600 . XXVII •2.700 

14 XXVIII 2.850 

~----

_ ___.,-_ ~~ o:mliiiilll = '=r?'?fr--

' 

\ 

Aumento 
Vencimento 

Proposto 

620 
570 

2 .. 170 
- 520 

470 

780 
2.580 

630 

890 I 
740 2.990 

-590--

- 1.220-
1.070 

3:620 ·1.020 
920 
770 

Percentagens 

Individuais 

40 % 
35,62% 

31~51% 
127,64% 

43,33% 

32,3a% 

42,38% 

32,38% 

- 24,58% -

- 50,83% -
41,96% 
39,23% 
34,07% 
25,61% 

.. 

. 

... 
(11 
C> 



I 
. 

15 XXIX 3.000 1.31(); 43,66% 
16 XXX 3.150 1.160 36,82% 

K .......................... ; .. 27 4.310 - 17 XXXI 3.3QO 1.010 30,60% 
18 xxxu t3.450 860 24,92% 

'• 
.. . . . 
.. 

XXlxiii 3.600 1.560 43,33% 
19 XXXIV 3.750 1.410 37,57% 

L ............................. •2a. 5.160 
20 ·. XXXV 3.900 1.260 32,30% 

XXXVI 4.050' 1.110 27,40% . 
21 . XXXWI 4.200 ' 1.880 44,90% 

M ...................... : ..... ~ 22 XXXVIII · 2!Jt A.350 li. 730 6.080 39,77% 
23 XXXIX 4.500 .1.'580 35,11% 

. 

24 

\ 
4.800 2.430 50,62% 

N ............................. 25 . XL 30 5.250 1.980 7.230 37,71% 
26 5.700 1.530 26,84% 

I 

27 I 6.000. 

1 
.2.400 40 t;{) 

o ............................. 28 XLI 31 6.150 2.250 8.4ü0 36,58% 
. 29 I 6.450 . 1.950 30,23% 

\ 
.. . . 

. 3() 1 I . I. 7.050 f ·1.850 [ 8.900 I 26,24%-

• 3'1 I I I 7.650 I 2.3W t 9.900 I 30,72% 

Observações·- o padrão 12 compõe-se de. 98 funcionários. Caso. não constem da despesa prevista para o agrupa
mento "5",' a sua inclusão neste grupo corres-ponderá a um aumento ele, apenas, cr.S. 740.880,00 anuais. 

, . 
,_. 
C11 
-l 
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. . 
O SR. PRESIDENTE Continua 

a hora do expediente. 
Não há oradores inscritos. , 
O SR. FERREIRA DE SOUZA ( ~·) 

- Sr. Presidente, não quiz a provi
dência que, antes . de assistirmos às 
festas com que recebemos o Jlustre es
tadista de· país amigo; não ouvíssemos, 
também;. um dobre de finados. E às 
alegrias de hoje trouxe uina profunda 

•tristeza com o .enlutar· tõda a intelec
rtualidade brasileira; com -o determinar 
a queda de um dêsses gigantes do pen
samento que honram a nacionalidade, 

·que elevam a pátria e se constituem 
mesmo em grandes espíritos da huma-
nidade. · 

No dia de hoje; na manhã de hoje; 
num pequeno quarto de convento,· oDde 
vivia em companhia de seus livros e 
do Cristo que lhe inspirav:t as ações, 
:faleceu, subitamente, o padre Leonel 
Fl'anca. O . simples pronunciar. dêste 

· · nome dispensa . encõmios. Todos o 
conhecemos. Quem quer que· tenha 
tido o mais ligeiro, o ·mais longínquo 
interêsse pela vida. intelectual do Bra
sil, não poderá esquecer essa figura 
e:xltraordinâria do 'cimo ·das nossas le
tras. 

.Sábio e santo, o pa<li'e Leõuel da· 
Franca ~onra'l!,.a. o Brasil e era um 

. magnifico exemplar de homem: ho- · 
mem, na. mais perfeli;a, na mais com
pleta acepção do têrmo;· homem sábio. 
de larga inteligência, de ~uriosidade 
em face de todos os conhecimentos· 
humiuios; , . . . - · ·· - . 
, Homem · purÕ, homem ·santo! Sábia ' 
e santo diss~ bem. Mestre .de todos· 

· nõs, professor de :tõdas as disciplina~ 
a. que ·se. dedicava · e ·humilde como 
quem maiS o fôsse, sem fazer dessa 
hll,!nllqade, como ainda hoje me dizia . 

· Joao Mangabeira, uma. forma de ser
vilismo .. mas l_.Ulla afirmação integral 
e per!e1ta de uma criatura cônscia de 

.~seus deveres pera.nrte as outras criatu- · 
, Tas. e perante a própria divindade. ·· ·-

•Filósofo; teólogo, ·sociólogo, homem 
de letras, sob todos os aspectos, o Pa
dre Leonel . da· Franca, oualquer que 
fõsse o.campo a qúe se dJRgisse; qual
<IUer que fôsse a oraem de conheci"' 
mentes a que se dedicasse, colocava
se sempre em -lugar de desta(lue. 

Falecendo aos 55 anos de idade, êsse 
bahiano notável, nascido no Rio Gran
de do Sul de família ibahiana, ,;indo à" 

·.luz. em São Gabriel, honrou a nossa 
;terra e a ela deu tudo quanto um ho
mem pode até o limite da sua idade. 

I •) Não foi revisto pelo oradór. 

Doente há mais de 25 anos, .minado 
pela moléstia que o .fêz cair na ma. 
nhã de hoje, nunca deixou de traba
lhar, nunca abandonou os est:udos, ja· 
mais parou na sua obra de Emriqueci· 
mento da intelectualidade do Brasil: 
jamais cessou .sua atiVidade profunda · 
pelo bem "de · .tôda a gente. A êle se 
pode aplicar multo bem aquilo que do 
Cris~o se dis_se: Per tramsit bene taci
endz. Passou . fazendo o bem; sob to
dos os seus aspectos: o bem no. mundo 
intelectual,· o bem na esfera das .cog1. 
tações. filosóficas, o· bem entre os que 
se ded1eam .~ obras teológicas, o bem 
n? que se refere às· indagações aos so
clólogos, dàqueles que se interessam 
pelo :progresso social de :tôda a huma
nidade. 

_o .sr. Fmndes Tavora -·v. Ex.i•· 
da llcença ·para um aparte? · 

o· SR. FERREmA DE SOUZA -
Com todo o prazer. 

O Sr. Fernandes Tavora - A mor
te . do Pae4'e Leonel Franca é ·a maior 
perda que poderia ·cair. sObre o clero 
do Brasil. . . . . · 

O SR. FERRE!Rik-DE SOUZA
Agradeço a contribuição sincera do 

·;·meu-- ncbre:-runigO·- Senador -~Fernandes · 
Tavora e· quero apenas acrescentar 

. que não .foi s.õmr:nte . a . maior perda 
que poder1a caJr sobre o· clero brasilei
ro: foi uma das maiores perdas de . 
tõda a intelectualidade do Brasil. 

O Sr. · Evrando Vianna Muito 
bem. 

O Sr; Fernandes Tavora ._ Era um~ 
inteligência do maior culto. 

- 'i:i SR. P:ER.RÊIRA DE SOUZA ~ . 
Se al!iém, neste momento, . puder dis
putar .a honra- de ser apontado como 
a maior Ca.beça intelectual do .Brasil 
êsse alguém talveõ f05se o Padre Leo~ . 

· nel Franca. · 
o ,sr. Fernaides Tavora -·· Incon· 

testavelmente. · · 
O SR. Ji'ERREIRA DE SOUZA·

Formado em filosofia e teologia 'pela 
Universidade GTegor!a.n:o, há mais· de 
25 anos, manifestou êle, nos·. centros 
intelectuais do Velho Mundo, o de que 
é capaz um pensamento brasileiro. o 
estudante de ·então, exalçando-se, su
bindo nas ciências a que se dedicava 

ifoi cla:ssificado como primeiro aJ.unÓ 
da Umversidade GTegoriana de Roma 
e, como tal·, .e:SColhido para disputar a 
prova De universe téologie perante o 
Santo Padre. e os cardiais. Se não 
cumpriu essa função que a sua inteli
gência lhe assegurou, deve-se ao prl-
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meiro ataque do mal terrível que hoje 
o vitimou. 
· Publicista dos mãis notáveis, d~ixa 
depols .de si, uma bagagem de · que 
poucos entre ·nós se poderão envaide
cer. 
Homem de pensamento, .foi - .::omo 

. há pouco mo dizia, em particular · o 
nobre . Senador. José Ainerico - um 
dos raros cidadãos brasileiros a quem 
se pode realmente chamar. de pensa
dor, na .mais rigorosa acepção do têr
mo. Suas obras não constituem 81Pe
nas lima riiiúeza dà prOdução. inrtelec
tual da nossa· pátria, muitas delas ül
trapãs.saram as fronteiras,· impoiidó•se 
à consideração e lliO apreço "d omundo. 
A Igreja, a Reform-a ·e 'a CiVili.Zétçãó ·ê, 
talvez; . a mais :po·derci:Sa é mais ad
mirável. Estudo ·emraordin:àno dé 'um. 
historiador, sociólogo, teólogo e; exege·se 
seguiram-se-lhe as contribuições .ad
miráve1s. iiititUJ.àdas: o Protestatismo 

-e o cato~icisni.o. O~Divói:cio; psicologia 
'da Fé, Relíquias ·ele umir. ·Polêrhíca. A· 
"Crise do Mundo Mbclerhó 'e A i:iilitôria 
da Fiõlosojia,. li'Vrõ. sem . o qual: quase 
não pOdem pássar ·os 'estudàntêS ·aesta . 
Uiséiplina; e ·aquêle éompendioziiiho, 
sob.erbo, que par.ecé ;tão estranho às 

~ ~ogltttÇ5~&.:-"dc-- "Uin";::·sociólogo- c p~n:;::.
·<ior - Aílontà'ineti'tôs icle 'Qufmfcà 'Ge
ral, do · qual um. grande mestre ali. ci
ência e/ qufm!co. alemlo · 'dizia, certa 
.vez,:a pessoa: de minhaJntfmidade, ser 
talvez, o ·maior . trabalho em lfngua 
por.tuguêsa sôbre a matéria. . 

·. · Trad~tór, suas cogitações .também se 
dirigiam: pá.i"a o ·que. 'bàvia 'de mais 
·~uro e "demais altó . nà 1/ida liltéléc
'tual e ·espiritual aa: hl.únarudade: 
:· .\1 eStA,,. eilrlqúecend~ á nossa baga
.gem !itero-filosófica, . ·a magnfi:iéa · e 
eXtiaõrdiiláiia :traclui;ãó. da . iinitaÇlio 
ire Cristo, vmdâ a:·iúme hã dois anos, 

. j~ ·ôutra. do Livrô: dos SaZinos. · · ... 
. · . Ninguém, Sr··' rFesidente, ~m '\'iàa 

-tão curta, 'e . raríSsimos ·em existência 
mais longa chegaram liô ponto a que 
atingiu o Padre Leonel Francà. Res
peitado, no ·.Brasil, como. sábio e sa.Iito, 
impondo-se ao .·acatamento -dos homens 
do povo,. de inteligência !3 do govêrno, . · 
sua palavra era uma espécie de orá-

. culo. Uma expressão sua, um ensina-
.. mento seu, valiam como um roteiro 

que. todos nÇ!s deviam os seguir e aquê
les que, como orador,· tiveram afelici
dade ·de privar com Sr. Ex. a, ·ouvin
do-lhe as_ lições, . admirando-lhe as 
conferências e acompanhando-o nas 
reflexões, s~ntem hoje, com tOda a in
teligência do Brasil, uma situação de 

. orfandade: morr~u como que um pai 

de .todos nós, guia de .tôda a nossa cul
tura. 

O Sr. Salgaclo Filho - Permite o 
nobre orador um aparte? 
· O SR. FERREIRA DE :lOUZA
Com prazer. 

ó Sr. Salgado Filho - -Não esque
ça V. Ex. a o· papel . preponderante 
exercido ·pelo -Padre Franéa junto à. 
fim~ilia. bras~leira, para cujà pacifi
caçao :tanto 1nfluii'am os •;eus couse
lhoo e as suas santas diretrizes. 

o SR.' ii'ERRÉIRA DE SOUZA :..... · 
Diz muito bem ·o ilustre aoarteante. 
A familià. brasiléira deve aõ plédoso 
sacerdote tudo ou' quase. tudo. AB 
suas liÇões, os. seus ensinamehtos, os 
seus conselhos, . _as . suas - :pregaÇões 
eram fonte maravilhosa de lições, em 
·que todos ·se. deverfam :.beberar . 
. Queí:n n,ão se lembra das suas Iio
t!-l.vsis predicas 1·sõbr.é ó divórcio? 
. Conferências que coiiicidii"aitl; . no 
temoo .com as que en:tão fazia o 
Padre .Cóllet, . taJ:nbéin . jesu1ta, . des
pertaram, segundo . estõu · informado 
de Epitãcio Pessoa, que. a ambas . as7 
-sistiu, . esta • .expressão: ·-· "Orador é 
'ó ·:Padre conet-, porém sâbio é o Pa-
dre ~ :f.Tâ..nca ": · . , 

Não se tra'ta, -pOrém, ·Sr. Pi'esidente, 
a11enas de ·um mtelectual. . 
. ~te homem, de· . :t:amllia baína, 
filho. do engeiilieito Justiiio da Sil
vel't'à Franca e de 'lima prima do · 
admirável, do notável .Dr. :Antônio 
de Macedo ÇQSta, D. -Maria ·José de. 

·Macedo Costa,· deixa. também, de
pois de si, o ·!resultado . de uma aç!i.o 
construtiva de qtie poucos homens. 
entre nós; se poderiam envaidecer. 

.o sr .. Jose -Americo - um.a. obra 
d~ evangelizador. · 

O SR. FERREmA DE SOUZA
A ·essa obra 'de évangelli:!ldor, a ·que 
se refere, colaborando com tanto 
prazer para mim, . no meu discurso. 
o Aobre Senador José :Americo, ajiln7 

é tou êle outra obra de resultados dos 
mais notáveis. . . . . . . 

:S:Sse espirita de seleção c de csi:ól 
foi um dia chamado, pelo Govêrno 
para fazer parte, honrar e i~uminàr . 
o Conselho Nacional de Educação 
e a Comissão do Livro Didático. : 

Mas ainda, Sr. Presidente, a êle 
se deve, comÇl organ·LZ~dol',. como ele- . 
mento em :tôrno.~ do qual se . conglo
meraram as inteligências católiilas.· do 
Brasil, não diria, rigorosame11te, a 

· existência, mas sobretudo a grande. 
prosperidade, o grande . nélme ciue 
entre nós, e mesmo no muado C'ris-
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.tão, já ganhou a pontifícia Univer
sidade· Católica do Río de Janeiro. 

Foi o Padre Leonel Franca o seu 
primeiro· reitor, e essa ·instituição, 
que tem apenas oito· anos de exis
tência, já apresenta, ·no seu ativo, 
magnifico saldo, pois a intelectuali
dade brasileira com ela vem ganhan
do;. e quem, ·como eu, a acompanha. 
desãe os primeiros dias, !labe rr.uito 
bem- o que ela deve a êsse espírito 
de organização e realização, ·ao pres
ao prestígio moral do Padre Leonel da · 
Franca. ' 

·sr. Presidente, não é possível que 
uma perda ·como essa deixe de ecoar 

··no Parlamento do pais, quando . a 
inteligência .. brasileira, ~esmo a não 
católica, se cobre 'de luto~- por acon
tecimento de tal significação. Cum
!Pre ao Parlamento ouvir ·as mani
festações · dessa dôr, para·, que I•ão 
se possam acusar os· órgãos · políticos 
de neutralidade, ou . de indiferença·, 
diante de fato que constitui, pará 
o pais, -e- para a· nossa ~mtelectuali-· 
dade, um dos mais ,profundos ; e ter-
ríveis golpes; . · · 

E' por .essa .razão, Sr. _·Presidente, 
qu~~-:venho,Jtratar do_ caso,. nada, re':. 
querendo, .nada· . pedindo,· porque . se1 
que ·no próprio . · apoio de todos .os 
meus companheiros está o assento-

. mento pleno -desta Casa. _ 
·o Sr. Ivo· d'Aquino - v. ·Ex.a per

•mite um apar.te? 
O ·sR. FERREIRA DE SOUZA-

Com :todo o prazer. · 
·o· Sr. ·Ivo d'Aquino - V. ·Ex:a, 

segundo ·penso, tem· o apoio -de· todo 
o, Senado às ·palavras .9ue v~m pro-

r· nunciando, em: que tao brilhante
mente interpreta, não s~ ·o -.-· n_os~o 
pensamento, como o da mtelectual~
dade brasileira sôbre a eminente. fi
!ura que acaba de : desaparecer. 

.O SR. FERREIRA -DE SOúZA -
Bem dizia eu, Sr. Presidente, não ser · 
preciso requei:er coisa alguma, .o que 
vem. de ser confirmado_ pelo .aparte. 
com· que· me honrou- o nobre· Sena
dor Ivo d'Aquino. Veio na atitude 
.de todos os Srs. Senadores,. a soli
dariedade absoluta às minhas pala
vras e a · convicção integral de que 

ral do Brasil.- <Muito bem; muito 
bem). 

. • O SR. PRESIDENTE,......;, Continua 
a hora do expediente. 

O SR.· ROBERTO GLASSER (Pela 
.ordem) - Sr: Presidente. requeiro 
a V. Ex.a consulte a Casa sôbre se 
concede dispensa regimental do in
terstício, a fim de que o Projeto de 
Lei da c-mara n.0 257;_ de 1948, seja 
incluído na·. 'Ordem do Dia da pró-

.. xima sessão. · 
O SR. PRESIDENTE . - O Se· 

nhor Senador . Robe:t:to Gla.sser pede, 
dispepsa das formalidades regimen
;tais para que figure na Ordem. do 
Dia de segunda-feira o Projeto 'de Lei 
da Câmara n.0 257; de 1948. · · 

Os Senhores que a conceedrn, quei
ram permanecer sentados .. (Pausa) . 
~EStá aprovãCio. o requerimento. 

continua .a hora do expediente. 
O SR. ARTHOR SANTOS'......;. Se: 

nhor Presidente, _pei:li .a palavra. para 
comunicar a V. Ex.a.e ao Senado que 

· a Comissão ·designada para· represen
. •tar esta_ . :Casa no desembarque do 
-Presidente ·do Ur.uguai 'e de s~ co
mitiya, , ora, ,de,~visita -ao .-Brasil,~ -Be 
desempenhou da. missão de que foi 
incumbida .. · 
. ·. O SR.' ·PRESIDENTE - Ó Senado 
fica inteirado da comunicação de 
V. Ex.a. · 

Cóntinua a hora do expedie':lte. 
O SR. SALGADO FILHO (*) 

Senhor. Presidente; li ontem, no no,. 
ticiário do' ''Correio da Manhã," jor
nal de·_alto~conceito, que o :lustre 
Deputado Plínio Lemos teceu consi
derações , a prqn..ósitp de informaç~ 
prestada pelo· àigno . Sr. Ministro .. da. 
.A,eron'áutica ,:à_ Câmara dos DetJu
tal1os. Observo· que, .em boa hora, S. 

, Ex.a ·houve por-'bem. ;tirar. ci caráter 
. reserv:ado que se vinha . emprestando 
ao caso da -fábrica -de Lagoa Santa; 
Em verdade, não ·é possível se ·proc~ 
.tisnar. a moralidade àdministrativa 
de um . govêmo, dando caráter . sigi
loso a um fato que · precisa vir ·.a. 
público, a ·fim de que todos· o ~onhe
çam e formem juízo a respeito. 

o· doloroso acontecimento de hoje 
não atinge somen-te a uma famrua, 
não. atinge exclusivamente a um ho-

. mem, .não se reflete isoladamente 
· sôbre. uma instituição ou sObre o gru
po católico; constitui profundo gol

. pe, o mais -~errivel golpe na própria 
oreanização social, intelectual e mo-

Procurei no Diário. do. Congresso 
. o àiscurso do deputado ' pa.ráibano, 

mas não o encontrei. Desejava lê-lo 
· · não com o , propósito de responder .. a 

S. •Ex.a porquanto não desejo manter 
polêmica sObre o assunto, mas com a 
finalidade de mostrar a sinceridade e 

('") Não foi revisto pelo orador. 

. ' 
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a verdade com que procedi em .tôda ram então duas emprêsas, a acima l'e
a minha interferência na administra.: ferida e outra: 

· ção pública, sem arrécear•me de qual- · Aceita a proposta da primeira por 
quer comentário, uma vêz que estou uma comissão de oficiais da aviação 
sempre pronto a esclarecer contra- militar, da aviação naval e por enge-· 
vêrsias e restabelecer a verdade quan- nheiro da Diretorfa de Aet·onáutica 
to a fatos inexatos traz.tdos a pú- Civil, per.tencente ao -Ministério da 
blico. · · · Viação, foi o contrato celebrado em 
· o resumo do acatado· jomal cario- 1940, Nessa ocasião, entretanto o ca
ca, . entretanto, obriga-me a dizer, pita! da concessionéria era de 19 mi:. 
dêsde já, .duas palavras. no sentido lhões de cruzeiros· divididos• e dez mil · 
de retificar alguns pontos. ações ordinárias, no valor nominal de 

.o .. primeiro dêles diz .respeito· à in- 100 cruzeiros cada uma, e noventa rilil 
sistência. com que se assevera que o ações preferenciais do mesmo valor. 
govêrno . ditatorial _.transacionou C()m Quando em 1941 se ·criou o Minis- · 
certa· companhia, em· assurito de alta ·tério da Aeronáutica, ·apesar de cons
monta, apesar_ do seu· capital não ,ex- tatada a idoneidade dêsse concorren
ceder de Cr$ 50.000,00. _ te :P~la Comissão _incumbida de seu 

. _ Eu _ estari aa coberto de qualquer exame, composta de cidadãos da mais · 
insinuação, porq1,1e, já o disse ao se-. absoluta integridade pertencentes· aos 
nado, êsse contrato fôra firmado na militares . e civis, tive o cuidado de 
administráção do ~r. General João· de mandar pesquisar a idoneidade até 

· Mendonça -Lima, . quando titular do dos acionistas . que figuravam na so
Mil:listério da- Viação e, -portanto, ne- ciedade .. A diligência foi realizada - · · 

. nhuma . par.ticipação nele poderia.-.eu já O disse ao Senado - .. COIDIProvando
ter tido. Entretanto,· como me P.-'3.rece ~ se serem todos· 1merecedores _do· ma:is . 
ter · sido feito' , . com tôda cautela elevado ·conceito .. 
d~ntro ge lisurá a~ministra~iva J?er- . DiSpenso-me da . leitura dêsse do
feltaf nao poupar_el louvo;e':l a esse cumento, pois já litiye oportunidade de 
alto,. tendente à_ conssecuçao _de __ uma_ ..,_oj'..,~ ... _-- .,.._,-~-"-ft :;. ___ ., ___ ....., __ . ·"'=· ._ .. · 

· "'aitã- ·:riiiãHdàdec patriótica, ·qüal.. a de ·- .. ·~· ""':-· =•~~e ':" · ''":'"'"1 = ':v•vel:l:l · 
· dotar· o país de fábrica de aviões, de -- . .Es~, POlS, desfe~ta a alE!€iaçao de que 

que · tanto · .carecia ··a nosa pátri a, o. ca;p1tal da. fábnca. era sJmplesmente 
·que tudo dev:e esperar dêsse meio . cmquenta rilil cruze1ros. 
de transporte não- só em - tempo de Há, ainda, outro ponto do resumo 

. paz, . como · sobretudo, em caso de das consideraÇÕes expendidas pelo re
conflito. . · · ferido Deputado, ao qual não posso 

Entretanto, hão quero fugir, a êste deb:ar de aludir. l)oiz a .publicação: 
· "Em fins· de 42 nada havia sido -

feito, apesar do :pagamento adiam.
tado". 

pon-to e ·nele insisto se se tratar de 
um equiVOC!). Não é possível insistên
cia numa crítica quando a documen-. . 
tação revela não exprimir a verdade.·.· 
· A Companhia. construçõe:> Aero- Sr. Presidente, · o ·contrato .fir:Ína:.do 
náuticás S.· A. formou.:se no .ano de em 1940, pelo Ministério da · Viação, 
1934 ou .1936 ·e, na consti~ição origi- es-ta~belecia que, seis meses aJPÓS sua 
nal,. apresentou-se. apenas com capital assinatura, devia ser dadai a encomen
de 50 ·mil. cruzeiros para poder. en- da à fábrica contratan.te. Esta, por . 
trar na concorrência ·com (:apacidade · sua vez, se obrigava a construir a fá
jurídica perfeita, mas. sem que o' ca- ' brica e instalar a indústria ·.no mes.o. 

-pital ·mencionado ,correspondesse ao mo locaL ' 
capital real, no caso· de obtenção do .Tenho em mãos 0 : contrato, onde se 
almejado éontráto .. · · · estipul-a o aludido prazo. 

Para concessão desse, contrato, ini- Criado, toda;via, o Ministério da Ae-
ciou-se a publicidade em 1933, sendo · ronáutica em janeiro de 1941, não fi
aberta concurrência pública ·não só 2emos desde logó a ·encomenda a que 
_para brasileiros como para P.strnngei- esta'Vam·os obrigados pelo contrato· ce
ras. Compareceu essa emprêsa como lebrada com o Poder Público, retar
~nica CO!lCOrrente propondo.,.se a COn- dando-o por _ano e meio, se me ..,;;_0 fa-
'tratar nao só a. construção de aviões ..... 
·como a instalação da fábrica. E dado lha a memória, a lBJvratura daquele 
ter .sido· a única concorrente,. foi o documento.- - · 
·contrato anulado pelo ·Ministério · da · Retardamos' o mais· possível a. en-

.. -Viação em 1934. Abriu-se nova con- comenda,· primeirflJ!llente. para rver o 
c6rrêricia pública a que se apresenta- inicio _ da cón~trução, demol'ada em· 
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virtude da inlco3lsistência do terreno, Não, Sr. Presidente. Era·· o pro-
. que exigiu - fora dos cá.lculoo prev.is~ prietá.rio da· Laminação Nacional de 

tos -. estaqueamento completo, com São Paulo, uma das maiores indús
Estacas Framki, para sôbre êle se trias paulistas, que gira com o capil.a.l 
levantarem todos os edtficios do nú- de 80 milhões de cruzeiros em tôdas 
cleo industrial. · as suas emprêsas. · 

V • s d 1 lá til Era ou não . homem idôneo Jna. ·m-e o ena 0 que, pe a c us a con- dústria ,brasileiJ:a ?, · E·"'dente~..,..,,..~ era tratual, a primeira encom.enda de'Ve- u ........ ~.,.,. 
ria ser dada seis meses a~pós o iniJCio e capaz q.e responder não apenas rpela 
da construção da fábrica. No enta;n,to, quantia paga, conforme os têrmos do 
eu a retardei ano e tanto, a fim de contrato, ·como primeira prestação, no . 
apreciar o andamento das menciona- ato--da assinaltura do mesmo por im
das obras. · · - portância -tri.plicada, quadri.plicalda, 

mesmo por ser um grande . industrial 
Era obrigação contratual à. qual não brasileiro, por cuja intel'lferêincia neste 

poderíamos fugir e;. també:ql, uma ne- setor todos deveríamos dar gra.....,.,~ 
cessidade porque, como disse na efe- d .,._ 

· tivação dêsse empreendimento de ca- ado 0 seu espírito de i.niciat1va. -
ráter nacional e patrióti.co, o govêmo Não ,procede. porta>Dito, o SJ1gUÍnento. · 
devia ter, e teve o .maior empenho. . O SR.:PRESIDENII'E (FaZendo soar 
. Não era o desejo de ampa:rar uma os· tímpanos) - Permita-me. o nobre 
sociedade, e .sim o dever de a>cau.telar orador comunicar-lhe que está !finda 
os interêsses na>cionais. _-:qre estavam a hora · do expediente. · 
a exigir uma fábrica dêsse molde den- O SR. V]CTORINO FRIEIR<E (Pela 
·tro das fronteiras do Brasil. · OPdem) ·- Sr. · .. Presidente, requeiro 

.Aicre.sccnta o- resumo ·'"que o mo-: a V· . Ex.n . consulte o Senado sõbre 
tivo apresentado ;pelo govê~o nor:te- se ~oncorda · oom -a. ptforoga,çá? da 
americano ·induziu o Ministro da Ae-· hora do expedieme por 30 minutos. 
rónáutica a eStudaT a solução do caso. a .!fim de que o .nobre Senador Salgado 
cüm-~-.. -ü·----a:as·tanler.~.tá-··u..a- ·ullieção·"da-·râ~-- ·- Jrilll;~- ÇO:~clua~ -as·:-· cq~-~d:~a.ções- - que 
_,brica. do engenheiro Couzinet, pas,.. 
sando a sociedade à propriedade,' qua-: 

. se exclusiva do Sr. P:iJgnatari. Que fez 
o. govêrno brasileiro? pergunto. Aiilu
lou,· em 1944; a encomenda e I)erdemos 
a Ílll;POrtância paga". -
. s:r. Presidente, se anulássemos- uma 
encoll1e~a. . abrindo· mão da impo:r- -
tância dada como pagamento adian
:two; · na cO'Illforrilida.de. do con~raJto, 
seria um tanto e:l«}uisito. Não se· po
d~ria dar de mão beijada, a, essaJ em 
prêsa, .o montante da importância 
~diantada qeu ati<ngia a 17 ;milhões .· 
de cruzeiros. 

Não houve tal; nem poderia -ter sido 
assim porque· · essa importância foi 
calculada precisamenlte dentro--da ne
vação de contrato· com a mesma em
prêsa embora com ·OUtros concessioná-
riOs, ou melhor, com. outros diretores 
como controladores .das a,.ções. 

Sr .. Presidente, o controlador dessa 
elll.pl'êsa a obteve'; não por inflUJência. 
do Ministério da A:eroiÍáUltic!IJ, mas 
por que .a ·negociou .diretametnJte, com 
o notável técnico francês, Sr. Re:rié 
çouz4iet. · · · 

Seria êle um desconhecido na indús
tria brasileira, :um especuLador, um 
~~ md~vid-qos que Vlêm .fazer ne
~ócio para. se locupletar? 

. vem.fazen .. do .... , . · · . · 
O SR. P.REsiDEN.TE -· . O .Senado 

acaba de -: ou<vir o requerimentP do 
Sr. S~ma,c!or Victorino Freire, . em que 
pede E>eja prorrogada a hora do ex
pediente, pelo· tempo regimental, para 
que· o Sr. S~na<j.or Salg~o 'Filllo · ;pos-
se concorda com a prorrogação -da :' 

.expendendo. · 
Os ~ell!hores Sena.dores que o apro

'VD.Jl1, queiram . ;permacener sentados. 
(Pausa) . · · •. . - . . . 

Está, a.provado. 
Ccmtinur.. com· a palaivi'a o Sr. se-

IJ.ador Salgado· FilhO:. · 
O. SR. SALGADO FILHO - Senhor 

Pr.esidente, agradeço ao meu oobre co-.. · 
lega, Sena.dior Vi.ctorino Freire, o seu 
requerimento. e· ao Senado conceder
.IJ).e mais alguns intantes ;para termi
na<r minhas considera!;õei, ünicirmerite 
no sentido de esclar!l'Cer os qois pon
tos que chegaram ao meu· colilheci-
m~to. · . . · 

No contrato ·firmado com os novos 
re.preserita,nte.S,. e.%al:ieleceu-se q11.1e as 
importâncias dadas em adiam·tamento 
dêle- faziam parte,. em virtude das difi-

. cuidada& de ~uipar~ a fáibriJCa, qecor
rentes do estado ·de guerra e da impos
sibilida,de do go\rêmo a.merÍJC.aiilo. a ela. 
fornecer não só a ma,.quinaTia iiildis-



pensável como a matéria prima para. 
fabricação dos aviões, 

Houve motivo de fôr_ça maior; mas 
· não podíamos presci.ntclir' da continua
ção da grande obra e, sobJ;etudo, aban
donar à derrocada· o que estava !feito, 
Procuramos incentivar a continuidade 
da construção de aviões, ocmdição es
tabelecida na novação do contrato! 
Nem era possi'Vel deixar de · f!Wê-lo, 
uma vez que era a mesma enlJPrêsa, 
embora por outros dirigida. . 

As di:ficuldades foram de tal lllalf;u
reza, sr: Presidente, que -o ;próprio tilpo 
de aviá<> iniciado por ocasião da con
cessão da· fábrica, o NA-44, sofreu, 

· em dois anós, cinoo modificações, em 
virtude do . progresso rápido, agigan
tàdo, da indústria ara-onáutica .ame
ricnna; Tínhamos que segui-la para 
podf'r · equipar, --convenientemente, a 
nossa fábrica; Ti:vemos, primeiro, · . o 
NA-44 e, depois, o NA~72, e NA-72, 
com modificações, o !NA-88, e o· AT-6, 
último modêlo em que nos :fi~os 
para· receQer ·a ma,téria prima neces
rária à sua fa;brica.ção .. 
. Tenho ·em mãos as nevações pelas 

quaiS, em.lu.gar.de .. 25 ruviões fizemos a-
encomenda de 35~ entregá:ndo, de acôr.., 
'do cóm a cláusula s.a; as importâncias-' ' 
~da~?. Primi.:twam,ente para o cômputo 
da enÇo:q1en.da. · -
.Diz .a referida Cláusula: 

"A contratalllte. será rpaga da se
gu,inte torina:· 10.350 ~ontos já 
entregues · pelo Minis~i9- d!L Ae
ronáutica à ·contratante, Sealdo 
5. 1-75 . contos no ato da · assinaltura 

· do. mencionado contrato· em 13 de 
junho de 1942; e 5 .175 contos· pos
tos ·à disposição da oon.trlllt~tc 
para aq~iÇãa de má,q.uinas e ma
téria prima n'Os Estados Unidos". 

Note o Sen!lidp que esta,s importâJn
cias não foraan entregues-em sua tota.
~iclaçle à cont~atan.te. Só recebeu ela 
'l.ll!lla p~~e. -pa.J;St o rest~te. foi aberto 
. crédito nos Estados Unidos, a fim de 
ser a;qqÜiridâ, ~or uin' repreS~·tlllillte ' 
do Ministério da Aeronáutica, ·a ma
quinaria · e ·a matéria prima neces
s~ri'a,s. Est~v~. !Porli!-Itto, prelfeitlll-
11\ente g:~antiqas t~c;i;~s as impQrtân-
cias co:ptrªtl,l~S. . · · · 

V-ê, pois, o Senado, que na novação 
do oontrato não se deu de mão :J>ef.., 
J!lda 'à nova dir~o da !fáprica. a 4n
portânciª ~t~riqrmente · eiJ,'fire~ 
como aqiapt~qnen,.to, nos têrmas do 

.. 

contrato. Figurava ela, como parte do 
pagamento da pri.meira prestação a 
que, pelo contrato, estava obrigado o 
Ministêrio da Aeronáutica. 

Tenho a 'empre&sã.o, Sr. Presidente, 
de que nenhum deslize poderilll .~r 
havido. Não houve e era imposs1vel 
haver, sobretudo porque só tinhamos 
um oójetivo com esta ·obra: a desen
volvimento da .indústria -aeronáutica 
:no Brasil, 'que estava a exigir dos seus 
dirigentes a construção da fálbrica. 

Eram estas,-Sr. Presidente, as expli
cações que· queria dar ao Senooo e so.:. 
bretudo'" àqueles que fizeram reparos à 
realidade dos fa,tos. Estarei pronto à ' 
escl:arecer tudo que estiver ao meu 
aloamce, .para perfeito conhecimento 
da verdade. Como o ass-unto envolve a 
moralidade administrativa, não pode 
ficar ao sa,bo_r _de manobras políticas 
de quem quer que seja. ~á. que "Prezar 
nas homens públi1::os da noS.sa> terra a 
sua -honorabilidade e. dignidade. 

No Seiilaclo, 'ou fora dêle, sei!Il!Pre, 
estarei pronto 'a dar todos os escla

-recimentos, a fim de .restabelecer ·a 
verdade e pugnar pela dignidade ·da 
~i-11·.,.:1;,-iii::+_,.O+;~,.~-- JOio" ___ ;...~·-··""', •. ---- -nv! . 
-~ ... ~~~-·- "'"'"'U.' "" "i""a,~, .,.çl:L ~w.A.I.-:': 
liar, fui solidário. Sempre m.e eilloon
trarão na sua defesa. Terei, assim, 
Cl,Ullprido. o J1leU dever e, sõbretudo, 
restaw.ado qs fatqs rpara que o nosso 
pavo sinta que ·o que· se diz das homens -públicos do Brasil inão é a rea
lidade, dela está muito longe; e que 
ê!es. preciSam .s~r :PJ;e~os rpelas suas 
ações, pelos $Ell.!S at()s e pelas suas 

. atitudes. (Muito bem,' muito bem. 
Palmas). · · · 

Oomparecem mais os. Srs. se-
:1:\000l'l!S: . 

Rodolpho Miranda. 
Adalberto Ribeiro. 
Alvaro . AdolpQo. 
Fer-reira de Souza. 
Alvar-o. Maia. 
Salgado Filho. · 
Apolonio Sales . 
Augusto Meira. 
E;telviP.o LU:ls. 
Wa~ter. ll'rl\UCO. 
lfelll'iql,le qe Novaes. 
P-ereira Pinto. .. 
oiOciomir .êaréloso. 
Vic~r.~no ~f!i:re; 
QI~WQ 9liv~trl!-. 
Andrade Ramos. 
~~~o ~veU:PQ. -
~trreclq N~~r, 
Allfredo Neves . 
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Joaquim Pires. 
Ribeiro Gonçalves. 
Mathias Olympio (22.) • 

Deixam de comparecer os Se-
nhores· Senadores: 

Magalhães Barata. 
Plinio Pompeu. 
NOIV'aes Filho. 
Ci'Cero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Góes' Monteiro. 
Dürval Cruz. 
Hamilton. Nogueira . 

. Levindo coelho. 
Bernardes Filho. · 
Mavcondes·· Filho. · 
Filinto Müller. 
Fláivio Guimarães. 
Getulio Vargas (14) . · -

· E' sem debate ruprovado,. em dis
cussão única, o seguinte 

PARECER 

N.0 803, de 1948 

·A Comissão apresenta. a redação fi-: 
nal do Projeto de· Lei n:.0 171, de 1948, 

· da Oâma.ra dos Deputados,·· a;· êst;; 
a.n~xo. 

Sala da COmissão de Redação, de 
Leis, em 31 de agôsto . de 1948. - Clo
domtr Car.doso, Presidente. - Walde
mar Pedrosa, Relator. -· Augmto 
Meira. · 

ANEXO AO PARECER N.0 803 

.Reãação final cio Projeto ãe Lei 
àa Câmara n. 0 171, de ·1948. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 100 os, capitães e capitães-te

nent~. em atividade nos Quadros• dós 
Serviços das Fôrças Armadas, em ha

. jam cursado a escola de formação de 
· ofici'al do Exército, Marinha ou Aero

náutica, ou feito concurso 'para;. in-· 
... gresso no ofi.cialato, terão o . direito·· 

de promoção ao pôsto imediatamente · 
superior, desde que: · · · 

a) tenhaiJl mais de quinze (15) runos ' 
de. serviço nós .postos subalternos, con
tados da conclusão do curso. de for
mação, .ou' do ingresso, mediante. con:. 
curso, no oficialato: • 

b) não tenham sofrido .punição com 
alguma. nota desabotnadora, e tpossuam 

' medalha de bronze; 
c) contem dois amos, .pelo menos, 

no pôsto de capitão ou capitão-tenen
te; 

·à) poss~am ,o .curso de ~rleiçoa
mento, exceto se o curso nao tenha 
estado····em funcionamento normal. 
~t. 2.0 O oficial' promovido de 

acordo com a .presente •lei e para o 
qual não haja· .vaga :no respectivo qua

. dro, :ficará agregado ao mesmo até 
a ocorrência de vaga, em que ·seja 
ap·roveitado. . · 

Art. 3.0 É• o Presidente. da Repú
blica .autorizado a baixar ·as medidaS 

· necessárias. à execução das· dispQsições 
anteriores. _ ' · . · . · · -

Art. 4.0 Esta Lei entrará em vigor 
na . data da sua publicação, rélvoga
das· as dis·posições em contrário .. 

O SR. PRESIDÉNTE-· ·.O Projeto 
de Lei da Câmara n.0 171, de 1948,. 
sobe à sanção. . ·· 

Esgotada. a hora do expediente, pas-
sa-se ·à · 

.. ORDEM p0 DIA 
. E' sem debate- aprovado, em dis- .. 
cussão única, o seguinte , . . . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

.~.o congresso N~cional decreta: 
Art. 1.0 E!~ ruprm:a.dó· o oan.vêlnio sa

nitário entre a República dos- Estados 
Unidos do .Brasil e a República Orien
tal do Ur·ugo.lai, firmado no Rio de Ja
neiro,- aos 14 de setembro de 1946. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. · · . ,.. . . . . . 

o· SR~ PRESIDENTE - .. Está es
gotada a matéria da Ordem do .Dia. 

Nada mais havendo que tratar vou 
· ·ence~ar. .a ·sessão. ·Designo" pára a 

· . próXlllla, a· 6 do corrente, a· seguinte 

. ORDEM DO DIA 

. Discussão única·, do Projeto de Lei 
·da !Câmara n.0 257, de 1948,. que· abre, 
pelo· MinistéTio da Fazenda, o· ·cré
dito ··especial de Cr$ • 33. 817,20, para 
ocorrer a pagamento de diferença . 
de · proventos de apos·entadoria de 
continuo a.posentado dá Secreta.ria 
d~· Câmara dos Deputados. (Com 
Pareceres fav_oráveis' ns. 806 e 807; · 
respect!Jvamente, das Co:m.isSõeS' de 
Constituição e Justiça e de . Finan-
ças). . 

. Discussão única do Projeto de Lei 
da Oâmara n. o 240, de 1948, que 
autoriza a . abertura, pelo Ministério 

' I 
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da Fazenda, do crédito especial de pectivamente das comissões de cons• 
Cr$ 600.000,00 para pagamento de tituição ·e Justi~a ~ ·<le Finanças fa
amcflio ao Touring Club do Brasil. \'oráveis à P.tupod~ão e contrâriÓs às· 
(Com Pareceres favoráveis ns .• 798 en.endas) · 
i:l 799, respectivamente, das Comissões · 
de Constituição e Justiça e de Fi- Discussão única da Proposição nú-
nança.s>. · mez:o ~13, de 1S47, que reg'llll.a a 

Discussão ..:U1lca do Projeto de Lei aqwsiçao, a pc;ràn e a reaquisição de 
da Câtl.:ara n.0 166, de 1948, que dis- t:.:Jclonalidadf., e perda · dos di
põe ::ôbre o custeio <las despesas de t'eiLos .poli'Cico~ · · (Parecer 1'avórável. 
fic;c:W.iza;Ção das entidades· autárqui- com emend8.3, da.- Comi.ssão de Cons- -
cas federais, as quais exploram ·ser- tituição e Jtl.sLiça, sob o n.o 783) • 
·viços industriais. (Com Pareceres fa- Discussão única do Projeto de De-

: forávei!'i ns. 781 c· 782, respectivamen- cn•to Legislwtivo n.0
. 14, de 1948, que 

. te, <las · comü.sõt>s de Constituição e ::t.~rova o Acêrdo sôbr.e o:r;r.amsportes 
Justiça e de Finanças, 0 2.0 com emen- ~er,·os. entre o Brasil- e a. Noruegua, 
·da de re<lação) . · . . fJl'lllla.do a 14 de novembro de 1947 
· Discussão única do Projeto de Lel no Rio de Janeiro. (Com pareceres 
-da· Câmara n.o 244, dé 1948, que ~::s Comt;sões di'! Constituição e 
reestrutura .C's cr.:.-gos de Tesoureiro · de Relações .Exterlores e de Viação e 
e Ajudante . de Tesoureiro do Serrvi.ço · O)?ras Públicas) ·. 
Público e dá outras · providências· Levan·.a-se a s1•ssão às 14 horas 
(Com pareceres ns. 796 e 797, res- e 55, min'.ltos. · 

._., . ..,,.·,,·; 

. . 

./ 

,. 
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Congresso Nacional 

:·sessão_ especial em homenagem áo Sr. Pre~idente da República 
do Uruguay - Sr. Luiz Battle· y Berr'es · 

:PRESID:G!NCIA . DO SR. -MEi.J:,o VIANNA, PRESIDENT.E DO OONGRESSO 

AI; 15 horas e 30 minutos com-
parecem os Srs. Senadores: 

Mello Vianna .. 
Georgino. Avelino. 
João Villasbôas·. 
Dario .Cardoso. 

.Ama.Zone.s: 
,Alvaro Maia. 

· Waldemar Pedrosa. 
C.rw.Y.n. ... ;~-- W'l'l'nCC! 

"""""""""'"" ......... .., ··--· 
Pará: _ 

Alvaro Adolpho. 
Augusto Meira. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Victorino Freire. 
Ev'andro Via.nna.. · 

Piauí: 
Joaquim Pires. 

. Ceará: 
Olavo Oliveira. 
Fernandes Tavora. 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Souza. 
Georgino Avellrio. · 

Paraíba: 
. ' 

Adalberto Ribeiro. 
Vergniaud Wanderley. 
J.osé Americo. 

Pernambuco.: 
Etelvino Liils. 
Apolonio Sales. 

Ala.goas: 
Oicero de· Vasconcelos. 

\ 

Sergipe: 
Walter Franco. 
Maynard Gomes. 

Bahia: 
Aloysio de earvalho. 
Pinto Aleixo. · 
Pereira Moacyt . 

Espirita Santo: 
.Alttilio Vivacqua. 
Heririque de~ :t~üYa.€S~ 
Sa.ntos Neves. 

Rio de Jmeiro. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. · 

, Distrito Federal: 
Andrade Ramos. 

Minas Gerais: 
Mello Vianna~ · 

Sé.o Paulo: 
· Rodolpho Miranda. 
Euclydes Vieira.. 

Goiás: 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Al!redo Nasser. \ 

Ma.to Grosso: 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Filinto MUller. 

Paraná.: 
Flávio Guimarães. 
Roberto G lasser. 

. Arthur Sa.ntos. 

-, 



Santa Catarina: 
Ivo d'Aquiii.o. 
Francisco Gállotti. 
Lucia Corrêa. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 

Os Senhores Deputados: 
Samuel Duarte. 
José Augusto. 
Graccho Cardoso. 
Munhoz da Rocha. 
Getúlio .Moüra. 
.Arêa'Leão. 

Amazonas: 
carvalho Leal. 
Antônio Maia. 
Leopoldo· Péres. 
Manuel Anunciação. 
Mourão Vieira. 

· Pereira da Silva. 
Vivaldo ~ima. 

Pará: , .. 
Agostinho Monteiro. 
Carlos Nogueira. 
Deodoro de Mendonça. 
Duarte de. Oliveira. 
João ·Botelho.· 
Lameira Bittencour:t. · 
Rocha Ribas; 
·Maranhão: 

_AfQnso Matos. 
Alarico Pacheco. 
Antenor Bogeia. 
Elizabeto Carvalho. 
Freitas Di.niz. 
Lino ·Macliado .•. 
Odilon Soares. 

Piauí:· 
Adelmar Rocha. 
Antônio Correia; 
Coellio · Rodrigues. 
José . Cândido . 

. · Renaut Leite. 
Sigrefedo Pacheco. 

Ceará: 
Alencar Araripe. 
Ben1 carvalho. 
Edgard de Arruda. · 
Francisco Monte. 
Frota Gentil. 
João Adeodato. 
João I.eal. 
José Borba. 
Leão Sampaio . 
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Osvaldo studart. . 
Paulo Sarasate. · -:::J!.> 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do N arte: 
Aluisio Alves. 
Caf·é Filho. 
Deoclécio Duarte. 
José Arnaud. 
Mota Neto. 
Valfredo Gurgel. 

Paraíba:. 
Ernani' Satyro. 
Fernando Nóbrega. 
Jandui Carneiro . 

. João Agripino. 
José Jofily. 
Osmar Aquino. 
Plínio Lemos. 

Pernambuco: 
Agàmemnon Magalhães .•. · 
Alde Sampaio. · 
·Arruda Câmara .. 
Costa Pôrto. 
Edgar Fernandes. 
Ferreira Lima. 
Gilberto Freire. 
Jarbas Maranhão. 
.J o.<ié Ma.ciel. · 
João Cleofas. 
Lima Cavalcanti. 
Osvaldo Lima. 
Sousa Leão. 
Ulisses Lins •. 

Alagoas: 
Antônio Mafra. 
Freitas Cavaléanti,. 
Laura Montenegro. 
Luis Silveira. 
Medeiros . Neto. 

Sergilpe: 

Amando Fontes. 
Carlos Valdemar. 
Dlniz Gonçalves. 
Leite Neto. 
Leandro Maciel. 

Babia: 
Aliomar ·Baleeiro. 
Aluisio de castro .. ·· 
Altamirando Requião. 
Aristides Milton. 

· Carvalho Sá. 
Cordeiro de Miranda •. 
Eunápio .de Querioz. 
Fró~ da Mota. 
João Mendes. 
Jose Jatobá.. . 
Juracy Ma.galhll.es. 



. LuiS Vi ami:a~ 
Manuel Novaes. 
Neg1·eiros Falcão. 
Nelson Carneiro: 
Pa.checo de Oliveira, 
Rafael Cincurá. 
Regis Pacheco. 
Rui 'Santos. · 
Vieira de· Melo. 

Espírito Santos'!·· 

Alvaro ca.Stelo. 
Ari Vianna. 
Ll.sdrubal Soares. 
Carlos Medeiros.· 
Eurico Sales. 

·Luís Clàudio. . 
Vieira de Resende. 

Distrito Federal: 
Antônio Sil'va. 
Baeta NeveS·.' · : . · 
Benjamin Farah. 
Gurgel . do Allllaral. 
José Romero. · 
Juranair Pires. 
Segadas Vianna. 
Vàrgas Neto. . . 

Rio de Janeiro: 
Acurcio Torres. 
Amaral Peixoto. 
Bastos Tavares. 

Erigido Tlnoco. 
CarlO.s Pinto. 
Heitor Collet. 

· José Leomil. 
Miguel couto. 
Paulo Fernandes. 
Romão Júnior. 

Minas Gerais: 
Afonso Arinos. 
Alfredo Sá.. 
Benedito Valadares. 
Carlos Luz. 
Celso Machado... · 
Duque de Mesquita. 
Euvaldo Lódi. · · · 
Ezequiel Mendes. 
Faria Lobato. 
Felipe BaLbi. 
Gabriel Passos. 
Gustavo capâiiemli.. 
Israel Pinheiro. · 
JS~Ci Figueiredo. 
JOSé .Esteves·.~'' 
Juscelino . Kubitschk', 

Lair Tostes. 
Leopoldo Maciel. 
Leri Santos. 
Licurgo Leite. · · · 
Lopes Cançado. 
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Milton Prates. 
Monteiro de Cas·tro. 
Olinto Fonseca. 
Pedro Dutra. . 
Rodrigues Pereira. 
Tristão da Cunha. 
Vasconcelos Costa. 
Wellington Brandão. 

São Paulo: 
Antônio Feliciano. 
Aureliano Leite. · · 
Berto Condé. 
Campos Verga!. 
Cirilo Júnior. 
Costa Neto. 
Diôgenes Arruda.· 
Floriano Pereira. . 
Godofredo Teles. 
Herbert Levy. 
Honório Monteiro .. 
·José Armando. 
Machado C~elho. 
Manuel Vítor. 
Martins Filho. 
Paulo Nogueira. 
Plinio Barreto: < 

. Plinio Cavalcanti. 
Romeu Fiori. 

· Romeu· Lourenção. 
Toledo PiZa. 

Goiás: 
Caiado Godói. 
Deogenes Magalhães. 
Domingos Velasco. · 
Galeno Paranhos. 
Guilherme· Xa'Vier. 
Jales Maehado. 

Matei Grosso: 
Agricola de Barreis. 
Argemiro Fialho. 
Dolor de Andrade. . 
Mptiniano Araújo. . 
Pereira Mendes. 
Ponce de Arruda; 
Vandoni de Barros. 

.. 
Paraná.: 

Erasto Gaertner. 
·João Aguiar. 
Lauro Lopes. 
Oscar Borges. 
Pinheiro Machado. 

Santa Catarina: 
Aristides Largura. 

· iHSJns Jordan. 
Joaquim Ramos. 
Orlando Brasil. 
Otacillo Costa. 
Roberto Grossembacher. 

' 
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Rogério Vieira. 
Tavares d' Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul:. 
Antero Leiv.as. 
Bayard Lima.· 
Damaso !Rocha. 
Daniel Faraco. · 
Darei Gross. 
Flores da Cunha. 
Freitas e Castro. 
Glicério Alves. 
Herófilo Azambuja. 
Manuel Duarte. 
:M'ércio ·Teixeira. 
Osório Tuiuti; 
Osvaldo Vergara. 
Pedro Vergara. 
Raul Pila. 
Sousa Cos•ta. 

Acre: 
· Castelo · Branco. 
Hugo Carneiro. 
.Am~á.: 

Coaracy Nunes. 
· .Guaporé: 
Aluísio Ferreira. 

Rio Branco: .· - ' 

Antônio Martins. 
Comparecem os Srs. · Ministros 

da ~Justiça e Negócios . Interiores. 
' . 

Da Guerra. 
Do Exterior. 
Da Marinha. 
·Da Agricultura .. 
O Sr. Mello Vianna, Presidente, 

· toma assento à Mesa da presidên
cia, .-tendo à direita Sr. Baylett 

. Berres, Presidente do Uruguai, la
deado pelos Srs. Nere'll ·' Ramos, 
Vice-Presidente da · . República; 
Cardeal .ArcebiSipo do Rio de Ja- · 
neiro; Samuel Duarte, Presidente · 
da Câniara dos Deputados; Gear-. 
gino. Avelino, ·1.0 Secretário do Se~ 
nado e João Villasbôas, 2.0 Secre
tário do Senado. 

O SR. PR/ESIDENTE - Sr. Pre
sidente Battle y Berres: as paJmas ca
lorosas com que V .. Ex.a. foi acolhido 
neste recinto, que bem simboliza a 
Nação brasileira, atr8JV'és de seus re
presentantes coni· assento no Parla
mento Nacional, devem ter calado 
fundo no coração e no espírito · de 
V. Ex.a., porque traduzem a ma.niifes-

tação clara, sincera da amizade cons-
. tante - que Deus há de permitir ja
mais empalideça . um só momento ·
existente entre as duas grrundes Na
ções, irmanadas pelos mesmos ideais 
-numa comunhão de sentimentos que 
as conduzirá, em rubraço frruterno à 
realização de seus altos destinos ·
<Muito bem. Apoiados) , .· . 

V. Ex. a. é aqui recebido, não na 
qualidade de hóspede, mas de brasi
leiro ilustre, cercado da irrestrita. con
sid~ração, da estima e do. àJprêço da 
Nação Brasileira; pela nobre pátria 
que V. Ex.a. representa: o Uruguai, 

· (Muito bem; muito 'bem, Palmas pro
longadas). 

Tem a palavra, para saudar o pre
claro estadista, em nome do Senado 
Federal, o Senhor Senador Aloysio 
de Carvalho~ · 

O SR.' ALOYSIO DE C.AIRVALHO 
- (Movimento geral de atenção. Pal
mas)~ 

Lê: I 1: 

Exmo Sr. Presidente Battie ·Berres: 
Uma das grandes vozes da vossa 

pátria, em cujos peregrinos conceitos 
tantos· estímulos para. a vida encon
ltroU: a minha· àd.ole8éência, e cuja al-

. titude de pensamento as mais lon-. 
gínquas terras americanas descorti
naram,· - José Henrique Rodó. -
dizia que todo o bem que morre 'dei
xa, sempre, em nQssas mãos, ·uma se
mente de reno:vação. 
· Para a amizade entre o Uruguai e· 
o ·Brasil bastou colhermos, · uma vez, 
essa semente, graças, do vosso lado, 
à prudência dos vossos estadistas, e 
do nosso, sobretudo, ao gênio tpoliti
co de· um homem cujas glórias, na 
tarefa incruenta· do entendi.menrt:o con
tinental, passamos, desde · então, . a 
cultuar, irmamente, como .patrimônio 
comum. <Muito bem) 

Associamos, assim, os ·nossos desti
nos, outrora, mau. 'grado vosso, 'indi
visas; algum tempo · paralelos, pelas · 
inevitáveis contingênCias da evolução 
·dos .povos; mas, afinal, convergentes 

' ou, melhor iguais; como não podiam 
deixar de ·ser, porque: . oriundos da 
mesma fonte da latinidade eterna; 
iguais, como .não deviam deixar de 
ser,· J?.ela posição que a natureza e os 
!fatos 'históricos nos atr.ibuiram, no es
paço geográfico. 

O merecimento da ação diplomática 
de Rio Branco, selando, com o tra
tado de outUbro de 1909, a riossa união, 
está, siÍlgularm(mte, em haver trans-
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formado ·um desfecho natural, que as Pelo seu verbo incisivo falava, ·e 
"circunstâncias, cedo ou tarde, acaba- bem verdade, um pequeno pais. Mas· 
riam impondo, numa s~ução jurídica, era, de fato, impressionante a convie- · 

· apoiada em. insotismáveis razões de ção com que êsse pequeno e jovem 
eqüidade e na · mais genuina prática . pa.ic; enumerava às velhas potênci!l-' 
de justiça internacional.. Se o ato, européias, alí congregadas, ·os exem- · 
por isso. nos enobrece, pela integral plos "de mediação pacifi'Ca em uso na 
consonância às nor.mas do nosso pro- América Meridional. onde o mé~odo 
cedimento na.S · relacões exteriores, .cer- jurídico, para o acêrto de. divergên.;. · 
to é, também;. que· dêle ·nos . adveio a cias, subs.tituià,. normalmente, os _ . .co- .. 
fonuna da vossa estima e . corufiança, · cessas coercitivos e violentos, e onde, 
que, sabemos verdadeiras, . e timbramos ; por iSso mesmo, os progressos do di-
em conservar, . desa.fiando. 0 . tempo. reito internacional eram reais supe-
(Pàlrrias). ·. . . rant~o, ao stin~u vteer, ·os assinalados no. 

Nossa inaterá.vel. harmoina de bons· an 1go con en · 
vizinhos representa, na realidade, .um A inteligência· uruguáia, ·que: ·por 
dos fundamentos ~ara a paz .do con- muitos títulos, encarnais, Sr. Presi-
tinente, nem mais, nem menos, . do que . dent!l, com as atividades ·· ·militantes .. 
Rio Branco pr·essentira e propugna- · na imprensa, no rádio, no parlamen
ra. Os avisos do vosso incomparável· to e na tribuna popular,. deve ser par-
amigo ·só não. foram. completos, por- ticularmente sensível, numa quadra de 
que, acredi•tando êle na •fõrça .dos tamanhas . preocupações . de paz e 
compromissos lavrados,. descreu, con.:. tantos .prenuncias de guerra, a evo- . 
'tudo, do reconhecimentO" dos homens · cação da sincera advertência. de .Battle · 
ou .das nacionalidades~ · . Y Ordo:fiez, de que já estávamos pre-
. Frisando que o. Brasil desistira" do .. parados ... na Aínérica, para o remate 

suasório das no~as dif.erenças, e de 
domínio privativo na Lagoa Mirim e que nem ·"o ódio entre as nacõ<Js, 
no rio J aguarão, sem objetivar agra- neni . ambições de. conquistaé", teriam 
Aon"4.n"\CT"'+I'\co.·.-An" n...,,_,..,,of - -'t"r"'OC' 'h'l'lo.no<n-- - . 
- ........ -w ............... ·-v ,...., ... -o--·· .-... -u -,.,.._...... __ ,. "-.melos-·ãe-~im:Peâir,'-Iiesta--·parte--'ãO~.mu.n-

do extinguir uma exceÇão . - que a. · do, a . realização de· tais desígnios.· 
nossa época não comportava, nem o · · Em momento .de confraterniz-:tção 
nosso continente, -· . acentuava, com de dois povos defensores do primado 
efeitQ, que o "sentimento· de gratidão da regra de dir.eito . na comunidade· 
raros homens o possuem e niais ra- 1 
ro ·ainda· ou menos douradora .é êle . das nações, não seria ícito ocultar que 
nao:: ,..,,etiviC!Rdes humanas que. se ·nessa oportuna interferência do de-

legado uruguáio no· debate sôbre a 
. chamam naçõ_es·~ · . Côrte de J~stiça arbitral vinha. até, 

Estava, felizmente, Ílúdido, ,.orno o explicitamente, a idéia' da guerra in-
·demn..,::;tra. o: Ul"l_lguai, ·no .. curse> de justa, éom o·seu· corolário dalegítima. 
qu~>re,.,t.a,_ a11os, ao têrmo dos ·quais ajuda ao agTedido. contra o a~ressor,' 
esta visita, Sr. Presidente, aindst. nri-. . pontos, . hoje, capitais, na coopera
mei,.o l'Uio.nita, em Cl'r?f'ÕP.S hrasil~>irOS . ÇãO interamericana para a· paz uni-

. e U'"1tg;ui!i.io::;. a lemh,.a-nça • t'lo ~osso v.ersal. . , 
amigo, jamais esquecido. (Aplausos). Não é~ do· vosso feitio· vos: atrazar-

Pertenceis, por sinal. a uma estirpe," des, na marcha da Humanidade Qnan 
e !'P.m'Dre partfCi'O::Il"tPC: t'IP. Um<l. no- dO aS, COlôniaS espanholaS COmba+iam, 
litiC'~ .. em que são rnlilt.iplas as afir- · àrduamente, pela sua independêncla, 
ma.roP.~ · de compreensão e claros os e assentavam as bases autonômlcR"' da 
pronó~tto::; de. concórdia, n9 plano in- ·futura organizacão polftica, : nenhum 
ternacion~l.. · . . · . · dos bravos canití'ie::; levou tão lo-n~e. 

TTm- do~=: componi:mtec; .. des:::R. Tinha- como o general Artigas. a conseqüên-
gem de alt.os rélêvos. é Jcisé B<\~t.Je y cia do rompimento com a metrónóle; 
Ordo:iiez, delerza.do-chef~ do Uru11uai avançando, sem hesita,.ão; oarfl o re-
na serzunda conferência de· Haia, en-. gime reóublicano, ·pxigiclo nas famosas· 
tre uma e nutra das duas hrllhan+issi- instruções aos repreRe'1tantes da :Ran-

. mo$ nresidênclas que exerceu na Re- . da ·Oriental na constituinte de Buenos 
pública, e ·que em Haia snstent.ou. co- Aires.·· . · · · · 

. mo Ruy Barbosa, ·o principio da igual- Num temoo em que Bolivar, evlden-
dadP ·dal' F:c:tRrloc; snhP.'l"anos. ~>'~"teci- temente, vacilava. e quando, ao con-
pando, out.rosslm, idéias triunfantes, trário~ erl'lm manifestas as · nreferên-
agora. entre os postulados esseT1";fl.is elas de San Martin pela monarntiia, 
da ·pnlidariedade americana. - (Mui- a decisão do vosso chefe e ~omimdan-
to bem> . te, revestida. de serena energia, que 
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um dos · vossos historiadores conside
ra, com razão, à altura de Washing
ton e de Jefferson, define; admiràvel
mente,- ::~. vocação do Uruguai para a 
democracia, com a . República. (Pal-
mas). . . 

E porque não seja do vosso tempe
ramento esperar pela experiência de 
outra::: gentes, estStis executando a 
·mais corajosa forma de democracia 
do continente, ... imprimindo, com isso, 
um sentido palpitante- à democracia 
social e· económica, sugestiva fórmula, 
por aí tudo controvertida, nos livros e 
desvirtuada, na prática .. 
· ·A .Constituição que vos· rege, pela 
súmula . das. ·garantias individuais e 
dos direitos e deveres do Estado, ei:n 
especial, serve, efetivamente, de. mag
nifico .. atestado :da ·iniciativa estatal, 
:processada sem ofensa das liberdades 
substanciais que a uma democracia 
política cumpre. resguardar, sob pena 
de já não ser democracia.· 

E' crível -que ·determinadas condi-· 
ções,· peculiares à vossa existência fí
sica, formação social, desenvolvimen
to económico, "tais a ~uperfície dimi
nuta, a · densidàde demográfica, a opu-· 

•' lênc1a :-ua· :.ter;ra·;~·a; ~r~1ta··_ ue--- prüprieúa·..;.· . 
· des territqriais enfellidadas, teliham 

desembaraçado os aplaudidos rumos 
.socialistas, por onde. seguis. Já se dis-' 
se, a êsse respeito, que é simples re
partir . as riquezas, quando a terra as 
possui ·em abundância; aó passo que 
difícil é distribuí•las, quando ·escassas. 

Nada disso .. subtrai à. vossa experi
ência democrática um mínii:no do va
lor que lhe é inerente, como criação 
do homem, desde que, sem o elemen-· 
to humano, . nenhum pormenor geo
gráfico 'assume qualquer importância, 
do uonto de vista político, ou, para 

utilizarmos expressões . alheias, desde 
que · "a atiVidade estatal não depende 
"jamais, por fprma unilateral, de leis · 
natll!ais. estáticas· da geografia".· -
(Mutto b~). . .. · · 

. Os· caminhos do vosso apogeu ,nã~ 
.foram curtos, nem tranquilos. Os 
tempos que a história denomina de 
tempos heróicos, foram, no vosso. caso, .. 
realmente ·heróicos, mesmo ctue a lira 
dos vossos poetas e a pena dos vossos 
escritores, -· grandes escritores e poe
tas ·- não houvessem registrado, para 
a imortalidade, os lances dêsse herois- , 
mo. · . · 

A evolução das vossas instituit'Ões 
políticas n•ão se· fêz. sem sacrifícios. 
sem luta, sem sangue. · · 

Nesse , acidentado . percursO divisa
mos uma legenda de :fidelidade demo-

crática. E' a legenda dos Battles, que 
.ainda, nos nossos dias,. Sr: Presidente, 
confirmais, acrescendo-a de outros la
vores. (Aplausos). · 

Não podemos esquecer que no auge 
da crise recente da democracia, quan..: 
do .o fascismo se_aproveitava da infiu:. 
ência difusora do rádio,· para as pré.: 
dicas da sua propaganda, passastes, 
Battle y Berres, das colunas da im
prensa para os fios· invisíveis, ·que 

. pelo 'espaço transmitiam, a tOda par- · 
te, 13-. propagandà "a.nJtí:fãscista. nos 
apelos veementes pela igualdade de.:. 
mocrática~ pela ~. jjustiça social, pelá 
concórdia entre os homenS, supremos 
motivos inspiradores. da vossa ativi..:. 

. dade de· político e de governante. · . 
· E não poderíamos, ainda menos, es-· 

· quecer que fostes buscar para simbolo 
da . pregação demqcrática, -· Ariel, 
Ariel; que José Enrique Rocló deímia, 
exatamente, o, "sublime instinto. de 
;perfect~bilidade, virtude pela qual se -
engrandece e se converte::. em centro · 
das cqisas a argila humana ... ,.. 

Sr. Presidente Battle y: Berres. -
Saudando-vos, em nome do Senado 
Brasileiro, saudamos, no Presidente do 
UrueuaL um_ dos .resuonsáveic; ... uelos 

. nov·õs déstinos da Democracia. (Mui-: 
·to bem; muito bem.·. Calorosa salva 
àe·palmas. o orador é vivamente cum-

' primcntaào). · . .• · ·. 
~ O SR. :i? RESIDENTE - Em; nom~ 
da Câmara dos- Senhores Deputados, 
fàlará o Sr. Deputado Cirilo Júnior, 
a quem dou a palavra. · 

o SR.· cmn.o JUNIOR: <Movi-. 
mento . geral àe atenção. Palmas> --' 
Exmo; . Sr. Presidente da ;República 
Oriental do . Uruguai. -. Desde · êsse 
momento, o da sua independência, a 
nova . República· Oriental do Uruguai 

. não teve .amigo mais dedicado, mais 
desinteressado, nem mais leal do que 
o Brasil. Assim falava aos 18 de no
vembro de 1907 o nosso .imortal. Rio
Brstnco, glorioso batalhador da causa 
da América, que foi sempre a -causa 
da-liberdade, da justiça e da paz. -
(Muito bem. Palmas)·-; 

Hoje, século já decorrido· daquele 
marco histórico, podemos afirmar, co
mo fiéis intérpretes do sentimento na
cional, que também .o Brasil não teve 
amigo mais dedicado, mais desinte.;. 
ressado, nem mais leal que a Repúbli
ca Oriental do Urugitai. (Pa!mas>. 
As resolutas atitudes de apoio e se
gurança, que jamais faltaram ·à nos
sa Pátria nas crises .internacionais das 
derradeiras décadas, in!'creveram como 
simbolo augusto, nos corações e na. 

•.' . 

.• 
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consciência do povo· brasileiro, o nome da nobre e bela nação uruguaia. -
(Aplausos> • . . 
. Essa solidariedade, nunca desmen

tida, reafirma-se, agora, pela cativan-

~\. " 

- te honra que ·nos concede com sua 
significativa visita, o primeiro magis
trado daquela hqnrada nação, o emi
nente Presidente-Luís Battle y Berres, 
que, por seus serviços .. à causa nacio
nal, continental e universal; por seus 

. talentos e por_ seu -civismo, elevá no_ 
conceito dos povos o nome .imorre.;. · 
douro · da estlí-pe ilustre dos Battle y 
Ordo:õ.ez, assegurando na marcha da 
atormentada política das nações, den.; 
tro de alto ·e justo sentido, a ascen- -
ção gloriosa . do destiri.o de sua terra 
-e de sua gente. (Palmas>. 

mão Bolivar, o Uruguai e o Brasil al
cançaram o· prêmio . de seu esfôrço se
cular em pról da manutenção da paz 
e da segurança do Continente. (Aplau 
sos> • Foi quando,. em 1947, com soli
dariedade integral, -a comunidade re-
gional americal!ã acolheu, como ver
dade manifesta,. que á. organização ju- -
rídica é· uma condição necessária pa-
1·a a segurança e a paz, e que a paz · 
se funda na · justiça e ná. ordem 'mo-
ral . e,_ portanto, no reconhecimento·_ e 
na proteção internacionais dos direi
tos e liberdades da · pessôa . humana, 
n-o bem estar indispensável dos povos 
e na efetividade da democracia,• para 
a 1·ealização internacional _da justiça 
e da-segurança. _ -. ' 

A nossa arrancada inicial conjunta_ 
. para essa grande -conquista, exemplo 
do nosso Continente, serviu de inspi
ração às esplêndidas perspectivas que 
se abriram ·com o- Ato de -- Chapultepc 
e com. a Carta das Nações Unidas. 

Excelentíssimo Senhor · Presidente 
Battle y Berres. _ 

o culto de afetuosa admiraÇão que 
nutrimos, ·,aqui, no · Brasil, pelo país 
que_ presidis e por seus . estadistas, en..; 
tre os quais Vossa ·Excelência, - que 
tanto o_ tem sabido· dignificar, .. não é 
uma· resultante apenas de puras in
clinações sentimentais. Tem uma raiz
mais funda e· mais extensa, qual seja . 

· a qüe b:rota-- dessa-- única · vocação· que 
de há muito vem impulsionando fra
ternalmente os nossos dois povos nà· 
busca ávida, tenaz e palpitante de. um. 
mesmo- ideal de liberdade; de justiça e 
de solidariedade humana. (Palmas). 

Temos, ainda, presente o· que foi a 
longa e penosa-luta do hemisfério oci-

- dental e o pa,pel que nela representa..
ram os .:estadistas de nossas duas pá
trias,para a fiXação do exato senti-
do da política latino-americana dos. 
Estados Unidos da América, nas exe.:. .. 
geses e na prática da Resolução da 
Não-Transferência, da Doutrina de. 
Monroe, do Destino Manlfesto, do Co
rolário Roosevelt, do Pan-americanis
mo,- da Doutrina· de Não _Intervenção 
e, finalmente, ·da Política de Boa Vi
j?;inhança, têrmo último que, confian
tes _em . Deus, esperamos ser o -pálio 
protetor, desdobrado sôbre todos os. 

-povos da terra~ 
Em tôdas essas conjunturas, os es

tadistas uruguáios e _brasileiros encon
traram um denominador comum _que 
era a defesa. dos princípios fundamen
tais em qua se assentou a independên-' 
cia dos :povos do Mundo Novo, sem 
transigências e sem alardes, serenos e 

·.seguros nas suas iluminadas previsões. 
Sõmente cento . e vinte e um. anos 

depois do compromisso da defesa con
junta, assinado sob inspiração de Si-

Assim ·devia_ ter_ acontecido,· porque, 
em 1907, em Haia que seaiou a Se
gunda Conferência 'da Paz, Ruy · Ba.r-· 
bosa, êsse farol que, depois de. havê-
lo feita... em vida durante meio sécul~ . 
ainda-- hoje~ _·_depcis-.:-de .:mOrte,. ilumina: - · 
os roteiros de nossa nacionalidade, 

. (palmas) ao defender a igua.Idade ju
rídica das nações; pequenas. ou gran
des, viu-se na :pugna· por êsse -credo 
•Iue . devia engrandecer oS' horizontes 
do mundo; irmanado. a. José Battle y 
Ordo:õ.ez, êsse outro colosso que,· "f-un
dando ení Montevidéu uma democra
cia, estruturou uma nacionalidade sô
bre _ os postulados da-Justiça_. (PaZ-: 
1r.as) • · · 

Exceientissimo · Senhor Presidente do 
Uruguai: · . .., _ 
· Outros mais são os fortes vínculos 
de afinidade; que explicam a dura
doura ._ e fraternal aproximação dos 

· nossos queridos -:países. Embora_ nas
cidos- de berços diversos,-nã.o falando 
rum . só idioma e sem as mesmas. tra.;. 
dições,os filhos. da _ vossa e da nossa 
pátria têm a uni-los essa fôrça. irre-· 
sistível, superior a tôdas as máis· e 
que é eterna, essa 'vis atrativa, gera
da pela comunhão das idéias e dos 
princípios. · . 

E' belo proclamá..,lo nesta Casa, qué 
se engalana tôda para-festejar o de
mocrata sincero e o lidador· intemera
to. ao serviço da própria páti:ia, que· é 
Vossa ~celência, (palmas) nesta Ga
sa do Parlamento brasileiro, que é um 
castelo roqueiro ao serviço da admi
nistração,· das liberdades e da justi-: 
ça. (Muito bem). 
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Na pátria de V~ssa Excelência, co- zados para o ajtistamento e coordena-· 
m·o no Brasil, as leis fundamentais se ção da vida coletiva. · 
adaptam às aspirações de ambos os :S:sse é, Senhor Presidente Battle y 
povos por um regime de justiç!'L, social, Berres, o imperatlvo moral e politico 

· construido dentro de · um arcabouço que rege a vida dos dois povos ·- o 
institucional, caracterizado pelo culto uruguaio e o brasileiro, igualmente 
à liberdade e aos atributos da persa- · conduzidos, com patriótica e digna 
nalidade 'humana, que são .a resultan- elevação, 'por Vossa Excelência e pelo 
te natural e imutável do ser racionai; honrado Pl'esidente Eurico Gaspar 
do homem. · . · ', . Dutra . (Palmas). E, se entre os dois 
Compreendestes, çomo nó~, 'que cons- pgvos, existe ·essa comunhão .que Ol;! · 

truir uma sociedade, dentro de con- fatos tornam imortal, sejalme permi- . 
cepções artificiais que violentem no · · tido · cha.má.:.los povos irmãos, unidos 
homem a liberdade, ·que lhe é .instin- · pelos mesmos ideais de beleza SU;Pil"e-
to, seria criu. no terreno da politica ma. (Palmas) • · 
~ da sociologia, ·obra insegura, desti- Com· o .entuSiasmo e o afeto,'que o 
nada a ruir ao embate dàs fôrças na- destino comum explicam, a Câmara 
turais, que podem ser, e são, .colabo- dos Deputados apresenta a Vossa Ex-
radoras do engeiiho . liumano, nunca, _ celência, Senhor Presidente, as -suas · 
porém, . elementos que o . espiri- · melhores e mais altas sauda.ções, sen
to artificioso maneje e violente, ao sa- tindo-se desvanecida pela oportunida
bor de seu arbítrio e de suas tendên- de de, nesta sessão solene,. poder ex
cias, para a utopia. Temos ambos ·primir o testemunho de s·eu respeito 
uma sólida construção dem.odl.\9.tica, ao supremo magistrado. do Uruguai 
argamassada com aquêles mais ·.puros amigo, ao politico eminente;· ao parla
sentimentõs ·de liberdade e· de jujsti- · mentar ilustre e aos . jornalista eme- · 
ça; Dentro dela está todo o fermento rito, que a honrou com sua presença_. __ 
de .. uma equilibrada evolução ·no sen- saudándo; em sessão ·especial, sua 
tido do reajustamento. social, (palmas) Excelência o Presidente Luis Battle y 
que.ne!'l..httm. ... esppfrit(l humano, livre de. og.,_.,., ,.,.., ... no". f;J>"',-,.,., m:ais rem·e- · 
obsessões, pode, hoje, contestar: Re- ~~t;tiv~dÕ cen.áXiOPõliticÕ da Ãiné- ' ' 
'pelimos, · com uma consciência llvre, rica, a Câmara dos Deputados · brasi-. 
definida-e justa, as tendências para .o leira pede a Sua Excelência seja o 
totalitarismo de todos os extremismos, . intérprete dos s·entimentos .. de solida
fug_indo à idéia, fruto de um · notória riedade e confiança que ora reafirma 
mo1éstia do pensamento politico; ·de à nobre Reoública Oriental do Uru-
submissão do tndividuo · ao Estado. guai e a' seu· generoso povo, irmão na 
(Muito bem. Palmas). estreita afinidade dos seus ideais, 

Esta: deve ser, e é, a síntese das von- ideais que não morrem porque são os 
taaes Individuais e 0 meici de lhes as- de justiça social, de liberdade· jurid1-
segurar a soberania. ·Fiéis ·.à nossa ca e de paz universal. (Muito bem;. 
f - · "d muito· bem. Calorosos. aplausos. O 
orma.çao, nunca VImos. esmorecl o o orador é vivamente cumprimentado>. 

culto de noSsa fé, certos de ser curá- -
vel a moléstia que afetou o sistema d.e-:- O SR. PRESIDENTE - Senhores 
mocrático. A doença fôra, . apenas, Representantes, S. Ex. a o · Sr. · Presi
uma conseqüência da-definição exata dente Battle y Berres, saudoso do seu 
da áutoridade concedidà' ao govêrno passado destemeroso de democrata, 
pelo·. individuo·_na busca do meio· de jornalista . e orador, deseja falar ~o 
conciliar as liberdades de cada um, congresso Nacional e ao povo brasl
dentro· da concepção estatal. Tradição . 1eiro através pa. · trib.una . em q~e os 
e evolução colidiram . por vêzes, porque Sr. Deputados d1scutem as palp1tan· 
deL"Ca,ram · de ser; como precisam ser, tes ques~ões nacionais. · 
fôr.ças de colaboração construtiva, rea- Tem a palavra o Exmo. Sr. pre.Si
lizanào a marcha para a frente, sob dente da Repúbllca Oriental do Uru
os freios da experiência e da obser- guai. · (Prolongada salva de palmas>· 
vação. · · · O SR. BATTLE Y BERRES· (Presi-

0 prohlema se situou, pois, na dis- dente da República Oriental do UT'If.· 
ciplinação do regime, com a equânime guai - Movimento geraZ...de atençao 
·e imprescindível conciliação· dos inte- - Aplausos demorados>· - Sefior Pre
rêsses indiviauais e coletivos. Nem a sidente dei Congresso, Senores Legisla
religião cega. do homem. nem o feti- dores - En primer :termino. deseo 
chismo do Estado. mas homem e Es- agradecer el honor de haber sido invi
tado, sociedade e ~ndividuo, harmoni- tado a esta Casa. DeSIPués deseo agra-

• 
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decer las palabras . del Seiior. Presi
dente que· al entrar aqui, me dijo que 
me tomaba como un hermano. J.Je
claro que nunca. pudo haber algo que 
me provocara hayor: emo.ción qu~ 
decirm'e que soy hermano de los . bra
silenos. De mi parte, debo tambien 
anadir que · en mi país vosotros sois 
hermanos. (Palmas). 

'Además. debo agradecer a los Seno-
. res Legisladores que hablaram sus 
a tenciones personales; . sus referencias 
para con mi pais y por .último· pedi 
autorisacion àl Seiior Presidente 'dei 
Congresso;. para que me dejase, llegar 
hasta estra tribuna porque deseo ha
blar, yo .que tengo 'el h?nor dC:: se.r~Pr~~ 
sidente de la · Republica de 1Ill pats,. 

. deseo hablar- como ·legislador, porque 

. tengo sido siempre legislador, y ·como 
Presidente de la Republica quiero pe~
sar, sentir y actuar. como legislador. 
(Palmas> • .Y si lo hago, creo que voy 
a ser feliz en mi gobierno. 

Y ahora con el periniso del Sefior · 
Presidente. voy a leer lo ·que quiero 
decir. a .los • Seiiores Legisladores · del 
:Brasil. · 

Levanto mi VOZ en este Parlamen·tO 

rales como el que · nosotros vivimos, 
pues · la democracia es por encima de 
t.odas las .cosas, ·un aforma de vivir 
que está .asociada a la fuerza moral 
de !individuo. (Palmas> • · . 

No ·podemos negar el hecho cierto 
de la pro!unda crisis que vive el mun
do y esta ultima. espantosa guerra, -
en la que también . · intervino como 
avanzada de Américà' del Sur el ciu
dadano · brasileiio · conver~ido en sol
dado valoroso;.-. no los ·ha puesto en 
el camino de· la.· paz; ni de ia tran
quilidad social y ·la luchà. sigue siendo 
dura y ola incertitumbre del maiiana 
nos sobrecoge a todos y esto reclama 
a los déinocrata:s que nos· unamos, por
que unidos hemos de · conseguii que 
América se transforme en el reCiUC-: . 
tq· de la. victoria devolviendole a los 
hombres· la tranquilidad y paz anhe

_ladas. _. ·· .. · .· · .· · 
·Hasta 'àhora estabamos· acostumbra

dos a que Europa fuera el ContiÍl.ente 
rector del mundo y de allf venia el 
pensamiento que guiaba _ nuestros pa-

;:on -gra.D. ·emüción~ ··cOn.müvidu ]Nl"r:-"Ia 
· responsabilidad de hablar · en . nombre 
de mi pais; por la responsabilidad de 
hablar en donde lo han hecho y hacem 
maestros dei pensamiento. y de las 
formas y . porque · .tengo la segu1:i~ad 
de que todos los pueblos de Ame~1ca 
nos escucham com atención, esperando 
descubrir en nuestras palabras · la· voz 
amiga que hable de concordia de pue- .. 

. sos y allí se jugaban las batallas .~de
cis.vas que iban a trayer normas po

. líticas · al . resto de J.à.s . sociedades. -
-. .t!ôstãbamos .• acõstumõrados'-â'' que-el 

viejo Continente sufriera todos los sa
crifícios · y fuera . nustra barrera ' ::le ~ 
seguridad, pero esto ya ·forma parte de 
la h1storia y él' ~ni absorbe ·1os golpes, 

· blos, de unidad de ·_aobierno~, de acer-,
ca.miento de Parlamentos llbres que 
representan · fiel y justanient~ la vo
luntad popular, en la esperanza de 
vernos trabajar por la paz,· por la 
conquista de reaJes Y. eficaces derecllos 
que den a· los pueblos un regimen de 
vida social que las permita' alcanzar la · 
felicidad y afirme en el espiritu de. 
e'.'·o~ el deseo y ànimo de luchar por 
la demócràcia: · · • · 

El tema obrigado para discutir en 
este Parlamento libre y entre hQmbres 
que tienen fé en la democracia es el 
de las formas de actuar y de los ca
minos a seguir para fortificar esto ré
gimen político institucipnal en la per-

. sona de los ciudadanos, porque son 
muchas · y ol!luy poderosas las fuerzas 
que ·se levantan contra nuestras ins
tituciones. y necessario es repetir que 
el hombre solo podrá · encontrar su 
telicidad bajo el império de· la liber
tad y que ningún régimen busca de.;
pertar en él todas sus energias mo--

ni se ·presenta como ejemplo a segmr 
por esta joven América que de pronto 

· se ve en.la obligación .de encarar gran
des responsabilidades. y. éon la. función 
principal ·de resolver exitosamente la .. 
salvación. de la :S:umanidad. - Para 
llienar nuestro cómetido y- salvar y 
prestigiar la forma de" núestro .sistema 
político democrático, tenemos que 
:preocüparnos, en primer . término, de 
asegurar la liberdad de .los ciudadanos 
y conquistar . 'im · regimen . social . que 
les permita vivir com dignidad y sen-
tir el goce, la satsfación. y la .necessi
dad de defender el regimen político 

· en que. actuan. -' Necessário· es, t..am.: 
blén assegurar la paz, para que·se pue-
da. vi vir sin receios y, hacer confianza 
en la lealtad de los Gobiernos que son 
los instrumentos de acercamiento de 
los pueblos, acercamiento que es re
clamo unânime de toda América que 
no éomprende que se pueda levantar 
resentimientos en ella, pues · no hay 
violentos y opuestOs interéses . econó
micos, ni nadie puede tener. ambicio-
nes de conquista por encima de sus 
territorios, pensando desbordarse más 
aH.!á ele !;US fronteras, porque cada uno' 
de nosotros, chicos /e grandes, m1,1cho 

,, . 
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teremos que hacer en favor de nues
tros .. respectivos paises para alcanzar 
el desarrollo de -nuestra.s economias 
en forma que podamos dar a nuestros 
hombres la cUltura, el alimento, techo 
y ·abrigo que ·todos tienen ·df>ri'cho · a 
exigir. (Palmas> • . · 

En la discuslón de nuestro oroblema 
politico social podemos . adniitir que. 
existe una unidad perfecta entre. pro
durdón de riqueza, conquista .de jus
tir'::~. en Ias leyes sociales y .éxito ·en 
la batalla ·por el illldlerio de la ctemo
ciacia. - La. producclón de riqueza 
iilOS ~ va a permitir .de5arrollar con 
amplitud todo el capitulo de' las justas 
y necessarias reivindicaciones sociales. 
-· · Es· cl.a.ro qu~ · tenemos que · aceptar 

. la prem1ssa de que la riqueza produ
cida no es 'ya propriedad exclusiva 
de un sector minlmo de la so::iedad 
sino a~e ~e liace imperioso repartirla. 
con c:r1t~r10 justo y amplio para·. que 
los c1udadanos puedan disfruta.r . dei 
beneficio ·de, su trabajo. CP.almas). 
El acierto . de esta· i;>olitica economica 

· Y la .iusticia de estas Ieyes es lo 
. que va a darle o restarle- solidez al 

regimen . politcio imperante y si . los 
democrat.as·:deses.:mcs ~riva.mente-.triu.n
far en . esta recia lucha te~emo<; que 
apresurarnos a ser .iustos. · ....:.. Nadie 
quPd~ dndar qüe vivimos una vio
lenta revolucion social y Ia prudencia 
no .es desconocerela, ni apedrearla si 
nn <:me por el contrario todo aconseja · 
ent .... ar en este immenso movimientó 
011 '! t.iene. como limites los pueblos 
de todo el mundo para intentar con
trf'l.,._,.Jo dirigiria "orle:htandolo e im
pedir de esta mànera que esRs fuerzas 
St> oip~.horr'lf'n en _el c~>os social y poli
·tico que todo lo arrasen. _;; rPnlm.ns) 

. Si la democracia no sabP. n1· ouede 
. da.rle soJucion a e~ta :Pxie-encia de 

los pueblos en marcha' entonces tene- ' 
m~~ oue po:epararnos para ver como 
tr'".,f"~ cma.Tc111ier::~. l'l<! 'n~ si~tpmqs en 
.l>U!ma, oor más conJrario que se~ a· 
la justlcia y a la liberdad y sin duda. 
e!'!oO no lo podemos .tolerar y tenemos 
adamás en nuestras ·manos e1 medio 
p~.ra que tal cosa no ·suceda y es ha~ 
c1ento .iusticia, dictando amplias leyes 
.QHP. _nrovonuen en el homhre el goce 
de vivir el . regimen politico oor el 
cual estamos.lucha.ndo. - (Aplausos). 

'Yo me permitiria decir que . una 
ca.ra~te~istica principal de esto estadô . 
rP"olur.•nnfl.rio, inouetud de los pue
'blos, . inquietlud que ta.mbien vive la 
·actual generacion; pueda Mt.ar en el 

- h"A·"'" de oue la palabra libe!'tad ha 
perdido esa fuerza de. atracciõn con 

que se dominó a hombres y ·massas 
individual o colectivamente, para ser 
reemplazada com exige-nela tranqui
lizadora por el concepto de seguridad 
economlca. - Nosotros mismos, 'los 
democratas, ya hablamos de ' demo
cracia integral, con · lo que queremos 
decir liberdad, sugeridad economica ...., 
La lucha esta entoces en defender 
a Ias masas y -en defender. a la iu
ventud del hechà grave de que desa~ 
tiendan la importancia extraordinaria 
de la liberdad, ya qúe . la seguridad r • 

sin liberdad es opressión en lo sociâl 
. y dictadura en lo _politico, pero lol,'l 
pueblos . no siempre reparan en esta 

·grave verdad como si estuvieran tragi
camente desilusionados de la liberdad. 
- . Esto puede d~ explica<:ión, en 
parte. ::t la existencia de los 6 mi'lones 
de comumsta.s en Italia,_ de 4 · millones · 
de comunistas en. Francia y .de. los 
demás hom,bres -·que en. :el . mundo li
bre levantan .. su"voz en el misoío tono 
y el cammo · para recuperar el àpoyo 
de la: fuerza 1ndiscutida de Ias masa.s 
populares en favor de nuestrà demo
cracia_ esta. en demonstrar que ena 
otorga, con la liberdad, la seguridad 
economica. seguridad economica ·aue es 
la · preocupación, · inquietud · y ciesvelÓ 
.de los pueblos que con clara· y justa 
ra.zon . reclaman ser atendidos_ e.n sus 
!'~.-~--'"'""" ~ .. ~mordial~ nara tener 

· el goce de viver y poder prestigiar 
con su esfuerzo el 'regimen en que 
actuP:r --'- Nosotros en América so
m"~ •. ,......, ~""iedad joven y poseemos 
un Continente inmensamente rico · Y - · 
estamos por tanto en condiciones opti-:
ina> ·· rm~ sfirn,:lal' la liberdad- alcan-. 
za.udo eRa seguridad economica recla
mada. con lo que le dariamos a !a 
dt>mocrada nueva y poderosa vita
lldad. Por este camiíio vamos a c'le-. 
fer>r'IP.r a los hombres de la infil· 
tración filosófica y politica qlfe nos 
viene de Ja Vie,ia Europa, que vive 
una revolución. traP"ica y violenta y 

·podemos esperar que la joven y fuerte 
A.,...,.:.~'""· . ~e t:r~tn::;fn,.me en el sostén 
y- respaldo del sentimento ·de la. ll
berdad. ··· 

En América podemos hablar con 
tranquilidad y con regocijo dei senti
mi.ento dt> unidad qile viven los pue
blos clP.l Continente. - F.<;to fué cierto 
en lã, Iucha por nuestra llberdad y in
dependencla y son muchos los paises 
que t.i1>nen. heroes comunes y todo· el 
movirniento de un extremo a otro dei 
Cont-in·ente, sin excepc!ón. se hizo 
f"nn ,., hq;n(lera d~'> respecta.r J.a liberdad 
de todos los pueblos y aquelles hom-
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bres hablaron en forma.tan prestigiosa 
que sus palabras podrian indicar hoy 
camifios seguros· .en los Parlamentos 
más severos. - Nosotros ~!hora, en 
esta ·lucha en que está em,pe:fiado ei 
Continente Y· en la esperanza de ser 
una fuerza que colabore positiva
miente :para salvar la Humanidàd te
nemos que buscar · aquella acción con-

. junta de los pueblos que fué salvadora, 
y si -no lo hacemos para assegurar 
nuestra independencia; la necessitamos 
para assegurar la paz en· el deseo muy 
vivo de darle solidez a la democracia, 
y presentar. batalla ·donde quiera _en 
lf'avor de Ia libeidad de los ciudadanos 

· que, cuando se desconoce, puede ser 
peligroso para Ia~ tranquilidad gene
ral. -- Los Gobiernos,: clases diri
gentes y desde Iuego los parlamen:
tarios son los que estám. en la obriga
ción de poner en marcha · los meca
nismos que hagan pasar de Ia · pala
bra ai · hecho cie11to esto reclamo de 
unidad americana - . Es necessario 
actuar de manera que esta aspiraéión 
deje de ser un sue:fio, idealidad abs
tracta para transformarse en :poderosa · 
verdad, porque ·ena será seguridad ·de 
paz, será energia en la economia y 
será esperanzâ. . ju,sta .. Para ,~esta. hu-: 
maniCiàdc qúe Vive tanta barbarie. Y 

· . está .sacudida por tantos odios:· -
Es cierto que el concepto unidad lo ex
presamos con agrado y ,es palabra que. 
facilita declaraciones grari.dielocuentes 
y bellas pero también es verdad que 
nos movemos con timidez en la bus
queda de los medios que nos permi- . 
tan llevar a la practica esta ;reclamo 
populiàr: de Am'érica, que alcanzado 
fortificaria Ia acclón en favor de la 
Democracia. - El que no se haya 
plasmado en fuerte realidad todavia · 
esta aooión conjunta. de los pueblos 

·americanos que luchan. por· la demo-
cracia. golpea la~ imaginación de las 
massas como una expressión de debili
dad . de nuestro régimen y esto que 
no es prestigioso puede ser inclusive 
peligroso .. - En un instante de vio-

..- lenta· .:Crisis en que existen fuerzas 
que buscan perturbaciones profundas 
no vamos a conquistar la opinión ·de · 
los hombres con vacilaciones ni va
mos a despertar en. ellos de esta ma
nera emoción y ánimo · de lucha. -
Se hace de necessidad provocar fervor 
en la opinión: dar esperanza de· que 
nuestra bandera asegura · el orcien, Ia 
paz y el biene.s.tar social y que nadie 
de lo que está en la discJ.lSión pública 
abre los hozirontes tan . ampliam ente 
como lo deseamos nosotros. 

Sobre . la· base . de la verdad dei sen
timiento americarusta de los pueblos 
de este Continente, tenemos que .bus
car la unidàd· -de los Parlamentos; 
la unidad de los partidos democrá.ti- · 
cos . para realizar todos una acción 
conjunta. - Esto es factible y.es con
veniente -:- Los .partidos que . quie
ren destruir er imperio de la demo
crácia· ellos si ·ya han -hecho esa uni- . 

. dad. que yo reclamo, y un:as veces han 
triunfado y siempre nos .ponen · en 
constante pe~igro. - Todos los re
gimens totalitarios han pasado por en
cima de sus fronteras buscando. ser 
una fuerza internaeio.rial y yo me 
preguntod .por qué no hemos de ha-

• cer · ·unidad en América para )uchar 
por la Democracia, por Ia paz, . por
la liberdad, superando siemp;re al ciu
dadano? (Palmas> No tengamos 
ni temor nl vacilaciones y demos los 
pasos necessários en esto · sentido. 
Solo . asi seremos una fuerza real, 

. presentando un frente tan. umdo co
mo amplio. - Los -pueblos lo reclaman·. 

· porque los '!JUeblos quieren vivir la 
· paz · y a los pueblos hay que darles 

la clara sensación de la firmeza en · 
Ia ·lucha y en. la segur'idad del triunfo
y ... con, :. ambas . ideas ... puede ... · formarse. 
poderosa y !Prestigiosa mistica. 
. · La hiiciativa · de unión . de Parla
mentos ya se llevó a cabo-en Europa · 
y no tuvo êxito ni fué eficaz para 
·los fines de la paz, pero· ello se de.:: 
bió a la complicidad de los proble
mas que vivia ese v'iejo Contmente. 
- Entre nosotros en el afio 1944 Y 
con motivo de · un amiversario ~e L 
Dia de América, los parll!-nl.entarlos 
de Chile invitaron. a . todos los ·legis
ladores· americanos para. reunirse . en 
Santiago con la finalidade de poner
en· acción el mecanismo de .un'ión de 
IParlamentos;pero se· dió el primer 
paso Y' por desgrada ellos no se haiil . 
repetido. - (PaJmas>· Los demócra
tas, en la paz, somos ae:t?'~s •. vacilan 
tes, pareceria ~que .nos des~nteresara::
mos· de todas· .estas cosas y esto es 

. grave, porque • ello sm ~uda es _debili
dad en la acción, es 1mprecis16n en 

. el cami:fio. - Seria muy · con-:enien~e 
volver a insistir en los trabaJOS inl-

. ciados en Santiago y el Parlamento· 
dei Brasil podria brlmdar un esce
nârio prestigioso a todos los · hombres 
lfbres de América para que aunaran 
sus esfuerzos en la tare a de. hacer 
efectiva. la paz y el imperio de la 
liberdad y de la democl'acia en ·esto 
Continente. - (Palmas) Los legis
ladores estân siempre en cootacto 
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mâs directo con lor Partidos Politi- luchar sin vacUaciónes y sin :temor 
· cos, tienen . -conexiones más fuertes con lo que alcanzaremos el triunfo 
con el mismo pueblo, están frente a que ha. .. de ser salvador para la . 
ellos aJbiertos todos los camifi.os y Humanidad. - (Muito bem; ·muito 

. tienen un vasto campo donde actuar bem. Aplausos prolongados no re-. 
y luchar y la hora indica la necesi- cinto, nas tribunas e nas galer:f,as) ... 
dad. de ponerse manana. mismo en o SR. PRESIDENTE _ Senhores 
SJcción. -· . Nosotros· en el Ur.uguay Representa.Ii.tes! .'Agradecendo a ·pres
t.uv'imos en la figura de Baltasar tigiosa presença de. 'S. Ex.a. o Sr. 
Brum:, un líder prestigioso, en ~avor · . Vice~Presidente da República; de S. 

· del acercamiento ·· de las n.a.tllooes Ex. a. o venerando Sr. Cardeal Dom 
americanos. - Antes de llegar a la Ja.yme Câmara; de S. Ex.a. o Sr . 
. Presidencia de la República ya le- Presidente da Câmara dos. Deputados; 
.vantó. su ·voz en esto sentido Y re.- · dos Srs. Ministros de Estado; de al~ 
corrió tOdos 'los pa.ises . del Contl- tas autoridades do Corpo· Diplomãti
nente haciendo una · encendida pro- . ·co acreditado junto ao Govêrno .brasi
clama en esto· sentido Y su verbo leiro e o honroso e fidalgo compa
hechó. raices profundas en nuestro recimento. das· ·Senhoras .uxug.uaias 
pueblci que es lealmente americanista que -também visita7;am. o Parlamen
eporque no siente oposiciones frente· . to (palmas> _e das distintas damas 
a los deril:ás países del Continente Y · que as acompanharam, tenho a- viva 
está seguro· de que la unidad es el satisfação de, num, gesto de grande 

. triunfo de nuestras ideas republica- alegria, levantar, sob palmas, a ses-
. nas. , são, com os mais sinceros votos pela · 

. Nuestros ideales son los más puros: crescente .glória da grande --Nação 
buscamos eL progresso superalll.do ai irmã - o· Uruguai. (Palmas pro

. hombre; queremos el·éxito de nuestro. Zongo.das). 
regimen politico en el imperio de la Está encerrada a sessão~ 
liberdad · · moralmente somos la. ener-
gia más 'poderosa .. yla única esperaJD.:- Levantà-se a ·sessão, às 17 ho-
za y solo falta .·que nos tinamos para rás e. 20 minutos. - . 

. : ' 
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116.a Sessão em 6 de Setembro . de 1948. 
' ' 
PRESID:a:NCTA DOS SRS. NEREU RAMOS, PRESIDÊNTE E 

JOAO VILLASBOAS, 2.0 ·· SEORET.ARIO 

As. 1.4,30 'hora~ romparecem os se-
nhores. Senadores: 

Alváro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano N-unes. 
Alvaro. Adolpho. 
Augusto Meira. 
Clodomiro Cardoso. 

· . Evanclro . Vianna. 
Fernandes Twvora. 

. Adalberto Ri:beiro. 
Vergniaud Wanderley. 
José Americo. 

· Etelvina · .. Liris 
Apolonio Saies. 
Cicero Vasconcelos. 
:Walter ~anco. 
· Maynard Gomes. 
Pereira Moacyr. 
Attilio Vivacqua. 
Sa.ntos Neves. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueh-a; 

· A."ldrade Ramos. 
Mello Vianna. 

· Rodolphó Miranda. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. . 
Vespasia.no Martins. 
Flávio' .Guimarães. 
Arthur Santos. 
rvo d'.A.qudno. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 

· Ernest<> . Dornelles (35) • 

O SR .. PRESIDENTE - Acham-se 
presentes 35 Srs. Senadores. Havendo 
núrilero legal, está aberta a sessão. · 
Vai-se proceder ·à leitura da ata. 

O SR. 3.0 SECRETARIO (Servindo 
de 2.0 ) procede · à 'leitura da ata da 
sessão anterior que, posta em discus
são, é sem debate aprovada. 

O SR.. 2.<i' SECRETARIO (Servindo 
de 1.o) lê o seguinte. 

EXPEDIENT,E ·. 

MENSAGEM N.0 187, DE 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente do· 
, Senado Federal. 

Tenho a honra de acusar o recebi
mento. e de agradecer a Mensagem de 
Vossa Excelência n.0 · 165; -.de 27:. do 
corrente, encaminhando autógrafo . do 
Decreto Legislativo n.0 21; de 1948, que 
aprova o· .Pro.tocolo para a dissolução 
do Instituto Internacional de Agricul- ·· 
tura de· Roma. ' . . · . · 

Rio de Janeiro, 30 de agêisto de 1948, 
- Emurn ·G .. n......,. : ..... ·- · · 

:ulteirapo: - - -·-·· · · · 

MENSAGEM N.0 188, DE 1948 

Excelentfssiino. Senhor Presidente cio . 
Senado· Federal. · · . . . 

·Havendo sancionado o : Dei::reto do 
Congiesso .Nacional que autoriza a,. 
abertura, pelo Ministério. da 'Justiça .e 
Negócios Interiores, de crédit.o especial 
para compra de munição destinada à 
Policia MHitar do Distrito Federal, te-

. nho a honra de .restituir a Vossa Ex-
. celência dois dos respectivos a.Uitógra-
·fos. . • · · 

Rio ·de Janeiro, 31 de agôstO de 1948. 
- EURICO G. OUTRA.· 

Ao Arquivo. 
· MENSAGEM N~0 189, DÉ · 1.948 

Excelentíssimo'Senhor Presidente do · , 
Senado Federal.· 
. Havendo ·sancionado o. Decreto' do 
Congresso Nacional que autoriza o Po
der Executivo a abrir à Presidência da 
República, crédito especial para· aqui
sição de insígnias da Ordem-Nacional 

.. do Mérito; tenho a honra· de restituir 
s. . Vossa Excelência dois dos respecti-
vos autógrafos. · 
• Rio de Janeiro, 31 de a.gôsto de 1948. 
-EtmrC<> G. DUTRA. . 

Ao Arquivo. 
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MENSAGEM N.0 190, DE 1941 

Excelentíssimo Senhor Presidente do 
: Senado Federal. · 

Tenho a honra de acusar o recebi
. men+o e de agradecer a Mensagem 
. de Vossa.· Excelência., n.0 166_ de 27 
do corrente, enca:minhando autógrafo 
do Decreto Legislativo n.0 22, de 1948, 
que aprova_ o ato do Tribunal de Con
tas favorável à concessão de aposen
tadoria, com .vencimentos . in1:egrais, 
ao guarda-civil Alfredo da Silva Du-
arte. · ' · -

· · ·· Rio d.e .T~eiro.' ·. 31 -de agõsto de 
194·8. - ·EURICO G. Du'TRA. 

Inteira.do. 
f 

MENSAGEM N.0 . 191, DE 1948 

E..'tcelentfssimo Senhor Presidente do 
:senado · Federal. 

. Tenho a honra de acusar o .recebi· 
mento- . e de agrade~er a Mensagem 
com a qual Vossa Excelência encami.,. 
nhou ·autógrafo do Decreto .Legisla.ti- · 
ro n.0 23, de 1948; que· aprova a de
cisão do Tribunal · de Contas, dene
gatória do Registro ·do contrato cele
brado entre ·o Ministério da ·Educa-

, ~cW -~c~:Saúdt: .. c --a--:firnU:,-Barretc,-~·Silva -
& c1a. 

Rio- ·de Janeiro, 31 de ·agOsto de 
1948. - EURICO .G •. DUTR.(. . . . 

Inteirado .. · 
Telegrama: 

Do Ministro da Justiça e Nf!gócios 
Interiores, comunicando o f'Í31lecimen
to · do - Sr; . General Alcio Souto, bem 

-como- a-· hora dos seus funerais. · -
Inteirado. 

Ofícios: ; ; · 
Da Câmaj-a. do~~ Deputados: 
Senhor 1.0 .Secretário: 
Tenho ·a; honra de · encaminhar a 

Vossa ~relência, para os . devidos 
fins, o. incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 502:-A, . de 1948, que toma 
extensivas ·aos Suboficiais e Sargentos 
do 1.0 Grupo de Caça·. da F. A. B. 

· que operou no _teatro de. guerra da 
Itália, ·as vantagens concedidas · ao 
pessoal da G. E. B .. pelo Decreto.;lei 
n.o 8.159, de 3 de novembro de 1945 _ 
e Lei n.0 . 11, de 28 de dezembro de 
1946. . 

Aproveito o e:rísejo para reiterar a 
Vossa . Excelência. os . protestos de 
minha distinta. consideração. 

. Rio, em 2 de setembro de 1948. -
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário •. 

PROJ'E'l'O DE . LEr DA . CÂMARA 

. N.0 334, de 1948 
Torna extensiva .aos Subojiciafs 

e Sargentos do 1.0 Grupo de Caça 
da F.A.B., . que. operou no teatro 
de guerra da Itália,· as vantagens .. 
concedidas ao pessoal -da: F. E. B., 
pelo Decreto-lei n.0 8 .159, de 3 de 
novembro de 1945. e Lei n.0 11, de 

· 28 de dezembro . de 1946. 
o Congresso · Nacional• Decreta: 
Art. 1.0 -- São extensivas, no que 

·lhes couber, aos Suboficiais e Sar• 
gentos do 1.0 Grupb de caça. da Fõr
ça Aérea Brasileira (F. E. B.), oue 
operou no teatro de .Guerra da Itália, 
as vantagens .concedidas ao pessoal 
da Fôrça Expedicionária · Brasileira, 
pelo Decreto-lei n,o 8 .159, de 3 de no
vembro de· 1945 e Lei n.0 11 de 28 de 
dezembro de 1941l. . . : 

. ·. Parâ~afo único. -:7.-. As vantagens 
referidas serão desfrutadas pelos in
teressados no limite da;s possibilidades 
existentes na Organização da Fôrça 
Aérea Brasileira. 

Art. 2.0 .-··.São excluídos das van
tagens. constantes da. presente lei. os 
condenados, em sentença passada em _ . 
julgado, por crimes oomet;idos no tea;- . 
tro de ope'ràções~ . . . ,· .. . . .. . .... 
· Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua. publicação, revogadaS 
as • · disposições em· -contrário. · 

A Imprimir. 
. Senhor l. a Secrelládo. ·-. 

·Tenho a honra de encaminhar a 
Vossa Excelência, para; os devidos fins, 
o incluso autógrafo do Projeto de Lei 

. n.o 1116-B- de .1948, .que dispõe sôbre 
tsenção de direitos e taxas a material 
hospitalar para o Instituto de Roent• 
genologia . (câncer, seu diagnóstico e 
tratamento) . . 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Ex.celência os protestos de mi-
_nha distinta consideração. . 
.. Rio, em 2 de setembro · de 19148 •. -:
Munhoz da .Rocha, 1.0 Secretário. 

- PRO.JETO DE LEI DA CÂlltARA 

N.0 335, de 1948 
Dispõe sôbre isenção de direitos 

e taxas a material hospitalar ·para 
o Instituto de . Roentgenologia 
·(câncer, seu diagnóstico e ~rata-
menta). · · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo au• 

torizado a conceder isenção de direi
tos aduaneiros, ~Osto de consumo e 

... ~-.~. 
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demais taxas, exceto a de previdên
cia social, para a aparelhagem· des
tinada . ao diagnóstico e· tratamento 
do câncer, impol'ltada pelo Instituto 

·de . Roentgenologia do Câncer, com 
sede em iBelo Horizonte, Minas Ge-_ 
rais. 

Art. 2.0 Os aparelhos a que se 
refere o art. 1.0 são os seguintes: 

·1 unidade de radioterapia,· Maximar 
250, e seus acessórios· para terapia 
profunda· das neoplasias; · --

1 unidade de raio X, KX-8-33, para 
diagnóstico do . Câncer gástrico, pul-
monar, brõnchico e metastases; · 

1 unidade portátil de Raios X, mo· 
dêlo 4, tipo .F; . ._ -

l unidade móvel de· · radiodiagnós-
tico, modêlo ECDX;' . ·· ' · 

Art. 3.0 A presente Lei entrará em 
~igor· na data de. sua publicação; 

Art. 4.0 Revogam-se as dispbsições 
em contrário. 

A imprimir. 
Senhor 1.0 Secretário, 
Te:lbo a honra de- encaminhar a 

. Vossa Excelência, para os devidos ffus, 
o incluso autágra:f:o do ·Projeto de Lei 
n.0 · 803-A, de 1948 _ que altera a or
ganização. _do .. Estado _ Maior .. ~ Geral .. e 
dã. nova. redação' ao De<7et0-lei nú
mero 9.520, de _25 de. julho de 1946. 

Aproveito o ensejo para· reiterar a . 
Vossa Ex_celência ·os protestos de mi
nha distinta consideração; .. 

ruo, 2 de setembro de 1948. 
Munhoz ·eza Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE ·LEI: DA CÂMARA 

. N.o 336; de 1948 . 

Altera a ' organiZação do Estado 
. Maior _Geral e dá. nova redação 

ao.-.Decreto"-lei· n.0 .9520, de 25 de 
julho de 1946. . · 

O Congresso .Nacionàí decreta: 
Art. 1.0

• o . Estado Maior da:s Fôr
ças Armadas <E.M.F.A:> tem· por 
objetivo prepar~ as decisões relativas · 
à organização e emprêgo em. conjunto. 
das Fôrças· ·.Armadas e os 'planos ·cõr-' 
respondentes. Além· disso,- colabora no 
preparo da '-mobilização total da. Na-
ção. para a Guerra. . . 
. Art. 2.0 _o Estado Maior das Fôr

ças . Armadas · compreende: 
a) Ohefia do ·E. M .. F: A. 
b) Membros consultivos e acessóres 

es~cializados. 
c> Um Gabinete. _ . 
e)· Quatro Seções de Estado-Maior 
f) Uma Seção Administrativa. . 

I ' 

Art. 3.0 A Chefia do E. M. F. A. é 
exercida por um Oficial-General de 
qualquer das Fôrças Armadas de li
vre nomeação do Presidente da Repú-
blica. · . · 

Art. 4.0 O Chefe do E. M. F. A. su
bordinado diretamente ao Presidente 

. da República, exerce além dos traba
lhos inerentes à sua Chefia ··a su
pervisão do preparo e execução ·· dos 
exercícios combinados (Exéreito, Ma-
rinha e Aeronáutica) ; · · 

Art. 5.0 São· Mem!>ros Consultivos 
e Assessores. Especializados ,permanen:.. · 
tes dó E. M. F; A., os Chefes dos Es-. 
tados-Maiores do Exército, da Armada 
e da Aeronáutica. · . . . 

Parágrafo único .. P.:lderoo. ser desig
nados ~lo Presidente da ·República, 
por proposta _do Chefe do E.M.F .A., 
civis de reconhecido saber e _compro
vada competência· técnica· para, em 
caráter temporário,· desempenharem 
funções. de consultores ou assessores 
técnicos ·em assuntos' que, embora, não 

_ se -relacionem com as· questões trata-
das pelo E: M. F. A:· · 
_ .ru:t. 6.0 As · subchefias .são· exer
cid:as . p_or Of,iciais-Generais de pôsto 
,correspondente~,ao-de_ General .de .. Bri
gada; · ilidicados pelos ·chefes dos Es
tados-Maiores do Exéreito, . da. Ar
mada- e da ·Aeronáutica dos quais _são 
considerados representantes· pessoais· e 
permanentes· juntO ao E .. M. F, A 

Parágrafo único. Cada. · Subéhefe 
flispõe de um Assistente.- de sua con
fiança, como auxiliar diretor, de Pôs~ 
to correspondente ao de Major. . ' . ' .. 
· . AI:~. --7~ 0 Além das atribuições :· que 
lhes éonfere o art. 6.0. os Subchefes 
são auxiliares diretos do . Chefe do 
E.M.F .A. é.·· seus conselheiros nos·· as
suntos atinen.tes às· respectivas Fôrças 
Armadas. · 
· .Ait. 8.0 6 -Gabmete é chefiado por 
:um Oficial· de posto ::orresporidente ao 
de Coronel e compreende dois Adjun
tos, dos . qua:is um de posto: corres
pondente :- :ao·:.c_ <j.e Tenenlte·Coronel _ _ e 
outro. ao :d~i,Capitão. . · · · · 

Art. 9.0. As Seções do Estado-Maior 
são chefiadas por Oficiais . de posto 
correspondente ao de Coronel, sendo 
dois do Exército; um da Marinha e um 
da .Aeronáutica. · · -

§_ 1.0 As: 1.a, 2.a e· 4-.a · Seções dis- · 
põem de três Adjuntos, cada uma 
com dois Tenentes-coroneis . e um 
Major ou equivalente, de Diodo que 
cada Fôrça Armada teniba nelas· um 
adjunto, 

. ..;.., .... 
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... §.2.0 .a· a.a Seção. dispõe de Adjunto Veton.0 39, de 1948 
icom três Tenentes-Coo-onéis e três ' · 
Majores . ou equivalentes de modo que Opôsto pelo Sr. -Prefeito do Dis:. 
·cada Fôrça Armadru tenha nela dois trito Federal ao Projeto' n.0 5(), 
A. _djuntos, de 1948, da Câmara .. dos Verea:. 

dores, que regula as férias·· dos 
. Art, 1'0. As Seções de Estado-Maiox inspeto_res de ensino. · · 
podem solicitar ao Chefe do E. M. Distrito Federai,· 1. ·de ·setembro de. F .A. a convocação de. representantes 
:das Diretorias Té.::nicas ou de ser.. 194.8 · 
.viços de qualquer daS' Fôrças Arma- Excelentíssimo SenhÔr. Presidente .. 
das, para colaborarem em seus tra.. , Tenho a honra de encaminhar . a 
-balhos .·com os conhecimentos e in- vossa Excelência, nos têrmos do pa-

. formações a elas inerentes. rágrafo ~.o e para. os fins· do pará;-
Art. 11. As · Seções do' Estado.. grafo 4.0 do. artigo 14 da . Lei Orgã~ 

Maior. devem manter íntima ligação· nica, o autógrafo do .. Projeto n.0 · 40 
entre si.· No interêsse de uma 'melhor da ·cãmará dos Vereadóres, . que me' 
coordenação ae · trabalhos podem as foi enviado em 23 • de agõsto . p~óxi.
·seções ligar-se · diretamente com as mo passado e ao ... qual neguei sanção 
Seções da Secretatia Geral do Con.. pelos motivos em seguida e..X}Jostos. 
-selho de Segurança Nacional e·. com 2. Regula o projeto em aprêço . as 
as de Segurança· Nacional dos Minis· férias dos inspetàres .de .alunos, de:. . 
térios Civis. · · terminando · que aqiü~là:s .lhes serã'o 

· · dadas, nos· externatos,, conjUIIltamen.:.. 
Art. 12; A Seção .Administrativa te com as dos professôres, e tambélil· 

(Tesouraria e Almoxarifado) é che- nos internatos, cu~os . alunos se au
fiada por um Oficial Intendente de .sentem. Nos estabelecimentos onde 
pôsto correspondente ao de Capitão os ahmos permaneçam no período d@ 
ou 1.0 Tenente. férias·· escolares, os inspetores pode.~ 

Art. 13. A Seção Administrativa rão .trabalhar, ·ma;s, nêste caso, dia 
~é" ·subüild1:ü.ada;:.:.-a0-- Gabin-ete~--- iUiicio.. :o- projetü~ · serão-·cremun.eradõs·-- cüni·-·--a 
.:nando o . Chefe de ·Gabinete como gratificação de um têrço do respecti
.Agente-Diretor e o Capitão-Adjunto V() vencimento. · · ' 
como . Fiscal Administrativo. . 3. Igua~ proppsição foi votada,.' ~o 

anó findo, pela mesma Câmara. Del'-
At;:. 14. Todos· os ofiCiais comba· xei-a de sancionar nos· têrmos .da. 

tentes· do E .. M. F .. A. com exceção Mensagem n.o 68 de 24 de outubro 
do Capitão-Adjtmto e 'dos. Adjuntos .de ·1947, cujos motivos lograram. a. 
de ·Ordem devem- possuir o· CUrso de aprovação do legislativo, que manteve 
Estado-Maior do Exército ou da Ae- · .o meu voto . 
. ronáutica, ou· de comando .. da· .Es.- 4 .. Não havendo variado as circuns:. 
cola de Guerra )~·aval, · · conforme a tânciâs, nem . sm·g.ido ra'zóes novas 
.Fôrça a ue pertençam. para justificar ·a alteração do regime 
· Art .. 15. Os ·oficistis, em serviço no de férias dos inspetores de alunos, · 
E. M. F. A. serão nomeados por de~ recebi com surpreza o projeto que 
creto do ·Presidente da República me· reproduz os preceitos anteriores. · . 
diante proposta do: Chefe do E. M. 5. Com efeito, a determinação no· 
F .. A. · sentido de coincidirem com as fé· 

rias escolares ·as. férias dos inspeto.:. 
· · Art. 1&. O . Govêrno Federal pro· res de alunos, à primeira vista tão 
verá o Gabinete, as Seções de Estado· natural, não · pode ser sustentada 
Maior e a Seção Administrativa do diante das realidades a que. à admi
funcionalismo necessário · que, · em nistra:ção é obrigada a prover. . 
princípio, será obtido mediante re· 6. · Nas casas de ensino,as ativi· 
quisição do efetivo dos Ministérios . , dades não ficam . concluídas com 0 

Militares. · · encerramento do ano letivo, nem são 
Art. 17. · O Regimento Interno de- reiniciadas ·somente · com a reabertu

·verá ser revisto dentro de 60 (ses• ra das atüas. Durante as férias es
.senta) dias, contados a partir da vi- colares se efetuam exames de admis
,gência da presente Lei. · são, promoção e conclusão. de cursos, 

Art. 18. · Esta Lei entrará em vigor de tal sorte que o afastamento cole· 
tivo do corpo de inspetores de alu

·na . data de sua publicação, revogadas nos num só período do ano acarreta-
cas disposições em contrário.. · ria graves inconvenientes aos funcio- . 

A imprimir, namento regular das escolas e, con-

' ... ,, ', . .-~ 

';< ... 
......... :: 
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. seqü~~te;r:r_1ép.~,: . ª' obi"~. All . ensino D: ....:... Ós. rhspetóres . l1ê Serii!ém 
E'" po. _·r e. ,st. a .,impor.,ta.nte ~~- qu_ e_ . as em. iiiterná.tós, nos · nüSs · i>êrma.ne
t't - - a: d Çâ.m alunos durante 8 · mtervâ.lo. en.:. ~):'ias .d<?s ins~t-~re!l na6. sao .. a as .. .;;e· o's p''er·

1
•
0
. d·. 

0
_ ·s· le· ti•;;.;.s .. ,· · .. ...:;;ao~ .• _ • ..,,.;.;..1 ... _~ de forma a coincidir. com o descan.;. w. ·•" """' Uü" ""r 

Çê5 escolar e siin deft:li1.as },)êla ad- (!Uando .·. elll. _ ex~rcicio ,durante .. O ,pe.:. 
ministração pôr tiiil processo dé re- riodo de .!natividade -escolar, a um mês: 
-vezamen~; de. acõrdo .. oo.m. o J.nterêSse de férias· ·por· ano, de acõrdo .com: :a. 
público atingido no caso. . . . . escola. orgàilizàda ·pelo -Diretor · do 

7. Pelo· mesmo mo~i:vo ora exposto, ·Estabelecimento; -e à gratificaÇão de 
não se jUStifica _a griitifiêação eXtra- um .têrço dos vencimentos durante o 
ordiná.Tia aos inspetores que traba- 'Periodo · da5 férlàs ·escdlares,· 
lharem duránté as férias escol.ai"es, .· Art. 2.0 -- Revogam;.;se as dispósi- _ 
grliitifieaÇão c:tue· só é devida àqúeles ções em contrá.Tio:: .. · • · 
SeÍ"Ventuái-ios' . cujo' horário' 'norma:! mo N.o 4o DE 1948 
sofre prOilTogáções é (,iUe, · · portantO, · · 
deverá ser -atribuíd .. a aos ·,in. spetores : ·.OP.6stp·P._elô Sr:.Prefeito dO iJis~ 
quando is5o Oi:orr'er côm relação a trito Federal. iii> PTõietõ n.0 .84, da. · 
'êles. · · · . Câmara àcis · Vereâàores; que àiS-

8 .. Os proféssôres, pela natureza és;. põe sôbi'e .o preénc1iimento, êin éo;. 
pecial dos. 5eus encargos, têni férias missão,· àô · cii/rgô àe. Diretôr .· àe 
mais longàs do que. o pessoal. admi.:. estabellú:innento de -enSino: sécztn-
~isti'a~iJ.()~ .. e, . entf.e_ta.nto, nãO. aufê.rem dário ou tecnieo. c 

·gx:atifleaçoes . especiaiS; · quando con;. n· t ·t F ·d· ·- al-1 d te · :Vôcàaos à o semÇo ' durantê -as fériaS .. 1S rl o e er e se mbro de: . 
·êSCoiare5; · · . - - · . · · 1948. . _ 
_ k o_ Egré!Po: 8en_ad.o da República Excelentissimo senhor Pres1de~te. - -· 
vérã, . e~ consequência, após um exa- · Tenho a- honra . de· encaminhar . a 
ine mais· atento do assuntõ;. que ·não Vossa •Excelência, nos têrm.o's do pará.:. 

. :aevei:rios _ alter!ll" . para os- inspetores _ grafo 3.0 e para os :firiS .do parãgrafo 4. o · 
ae.-rãlUiriõs: -o~ ·.i"êgi$.e --"ãe-·:·iérias::pi•t:V.lStü - · dü ·-a...-tigü ·-14 · ~dS,.-·.'_I,ci >:O:'gftnica;-:c-~~utó~.. . 
pelo 'Estatutô dos FU:ricionârios ,aa. grafo da Projeto n.0 84, da.Cã.miu-a dos.. 
,J:>refeit:ura, cujas disposiÇões -a. · êste Vereâ.dores; que me foi enviado em 23. 
t:espeita ; sãO P:erfeitamente. satiSfàtó.; de agôsto· próximo findo. e ·.ao · qual. 
rias. A adriliilist:i:-aÇão do en.Sirio . cu:riJ.;. negliei sanção pelos· motivos em se-
pre providenciar,· :no interês5e .de .~5ua guida expostos. . . . . .. · . - . 

· .própria aÇão; para que. as .férias dos . 2. Os .cargos de diretor ·dos estabe;. 
inspeti::lres de alilnos venha.ni a c'oin- lecin1entos de ensino seci.uí.dário e téc;. 
cidii, tanto quàD.to,· .com a. pausa'· das . · mco . da Prefeitura -são hoje_ providos. 
a u 1 as , devendo também organizar em comissão, pelos· antigos· Diretores 
uma. escala justa. de rodízio para que . 'efetivosincluidcis no quadro supleiilen-

. uns não sejam -melhor·· aquinhoados· . tar ·e na fil.lita dêstes 1JÓr qliêm o Pre:..:. 
-. ·do que· outros .quanto. ao período das feito designar· (Decreto-lei n.0 9.909·. 

· ·t:espectivas . férias, A . êss-e .. propósito, artigo .16 .. e ... seu .. parágrafo ·úriico, con:' 
:tenho. sempré recomendado as :medi- binado com. o artigo 15, n.0 • I, do Es
das que se fa;2:em miStér; ta.tuto .. dos Funcionários Municipli.is) . 

"10~ Renovando à.os senhores a ex- . · 3:. Pretende ? projeto alterar .~êsse 
p~ssão. d.a ~miriha .confiança na isen- - regrme, de~ern;unando que os ·refer~-:-- . 
çao do . seu. julgamento relativo aos dos A$~rgos, seJam preenchid()S medi-

. .vetos que tenho sido levado a opõr ante :concurso .de· 'titulos · entre os pro- , 
-a _algumas medidas da Câmara dos fessõ;e.s e pelo prazo de quatro anos. 
Vereadores, aproveito o ensejo para DiSpoe al.J:?.da que o ~go de.diretor do 
reiterar ·a Vossa . Excelência ós pro- In,stituto de Edu~çao, hoje também . 
·testas de meu alto aprêço. _provi?o. em comissao, seja preenchido 

Angelo Mendes de MoraiS Prefeito entre cmco de~ seus ·mestres, indic~os 
· · · •t · F · a1 · · ' pela congregaçao respectiva. ·. . 

- do Distn ° eder · . . 4. Nos têrmos do decreto n.0 6.665,. 
,A}"t. - .. 1.0 Os inspetores .de alunos de 24 de abril dt;! 1940, ainda em Vi-. 

terao. férias .. anuaiS. reguladas do. se- gor o Prefeito tem limitado·o seu cam-. 
guinte modo: . ' . ' . .. pó. 'de escolha, quando trata de pro• 

I - ·os inspetores que servirem ver os cargos acima .referidos, a saber,. 
nos -externatos· e .. nos internatos, e obrigado a nomear entre os funcio
cujos alunos. se ausentarem durante ·narios das carreiril.s e cargos isolados: 
o per:íodo de férias, gozarão os mes• · diretamente relacionados com a na
mos p&:Iodos .de féria.s. que couberem · tureza dos trabalhos afetos àquelas: 
aos professôres. · - funções. · 

' 
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5. Com· êste objetivo a administra- prpfessõres. ~ .gue. ·~ .p .alto :con-
. ção resguardou o principio de crue.adi- cimo em quê teiiliõ 'â súâ. congregá.,.. 
reção .das casas ;de .en.>ino deve ser con- ção, · nenhum inconveniente havei'ã. 
fiada .aos técnicos, às pessoas .de cul• quittido -.tõr ,o. càSbj .. em· levar para a. 
tura .v:oltadas .aos ·Problemas .de educa;. dli'eção .do Iliãtltut:ê,outiõ nome ilustre 
.ção, e ,não :aos leigos aos que jamais ·nos circlllôs · .educii.cionàis e com os 
cuidaram .dêsses assuntos. · ·requisitós :})árá •manter ·éada vez ~. 

6 .. Por .êsse .lado, portanto; o Prin"· ,viya .a . <Sila tl'àd4i~. ,Q .àtual diretor 
cipal objetivo .c:ll>. pr~jeto, 9ual o de. ~n- do Instituto. ··Jl'ertênilé1 áliás, ao .quà• 

~~~ !~~á-P[~fi;1~~1~~~ri~:r\t~n~~ .~· Ji~íiÓ~~ginfaé~ ~~.~~~c~~~~IT: 
d · v.b · . · ··. · · · · · 
· 

07. Não 1;1os parece,_ entre1:anto, _pro-· ' i2, ·.ói)ntiante,~·ill:.que o _Egrégio Se•. 
cedem .a inovação de ·fixar o-comissio- ,~a.c:io ,dà .:S~P.úb~it.·.sabe:r.4 apreciar os 
namento em quatro ariós'; nem a de- motiyos ,,em ,qui;! .liD;é.:a~io;para neg~. 
restringir ao quàdi'o dos professôr~ do ~anção ,ao ,pr_oJetó ,em exame, . aprove1to 
rnstitúto de Educação a esfera de es- .~ ,en.Seji:l j.)~ ·,renovar ,a vossa Exce
calha do.· seu.diretor. !~ci~ os.protesto~ .. d9 .m.~u a1t<?• aprê-

8. Como êxPlléiuei àcimá, limi1ian- . çô, --'- Angelo Mendes .de .Morazs, Pre,.. 
do;,se a :designar pará ~tais funções as leito .do ·DiStrito. Fêderàl. . · · 
pessoas que .aprese~j:em ~o~ecil!lentos · ·. · · ·PRo~:rà :n:.r~DÓ ·. · '· 
especializados,. já a ~llllillStrw;ao en-
controu ·a Unha que nao convem trans- · .Art, · .i. ó . .,.- ó ,Prêfui:chilrierito, :em 
por em tal matéria.· Qualquer outra ,comiSsãõ, ,Pôr (j'li,âtrp·::anõ.s, do cargo 
limitação_. ,é: ~~~~ia~a .e foge, sem ile D!ietô:f de '.estãbélecimentó de eu- . 
necessidade .e conveniencla, para o in- · siilõ seeiliidãriô ·ou técriiéo será feito, - -
terêsse ,públicO .d_os ):>rinocíp~os doJlli- mediante concurSo de títulos entre os 
nantes na esfera a:dmmistrat1va no que . titulados :éfeivós do. qiíàdro d~ profes-
se refere àos PõStos. de confia.riça. sôres do De})aa'tamentó à que estiver . 

9, ·.Á eXperiência :tem.~consagrado a _ ·afeta. __ a .eàJ:ióla,- : ' - . · - ·· · 
regra -·ãe\giie' eles deve_m ser ocupád~s pa.rãgrafq Jínicó . .:...:. F.irido o prazo de 
em caráter · ·transitóno;. Geralmente, éômisSiàO:ado, :p~Jderá o Dlretor · ser 
os dlretores dós e.stabelecimen:tos ,de recoriduzi.do. . . · .. :--
ensilllo permanecem em suas .posições .Árt. 2.o - . ,Q . Dirêtor do · ID.stituto 
sempre que .correspondam ao seu fiel de EducãÇãõ Será no:irieâdo em comis:
e proveitoso exercício, e · sõmen:te São. são sem prazo limitado, por escolha do 
mudados quando a exêcuçã;_O. de .de'- ·Piefêitó; dentro .os cinco profes.!)ôres 
terminado progresso; ou razoes outras indicados .J)ela . :Congregação · . dêsse 
de comprov.aiéla conven!ência admi" ed d .... ,. 
nistrativa aconselham · a . eonvocação · ucan ••uO. · · 
ou a mobilização de outros :valores para ' .Art .. 3,o '-· Revogam-.~é as disposi-
as funções · em aprêço. Tanto · àssim, · çijes em contrái'io. · . 
que foram .. raras as substituições efe- · . A Comissão :.de Constituição e 
tuadas no-curso .dó meu govêrno e sem- Justiça. . · · 
pre .com :i: interlerência selecionadora · ,,_

0
. N.o 

4
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da · Secretaria . Geral de Educação e • ., ... 
CUltura, encairegadl. de superinten- · .óp6sto -· pe~o· .. sr •.. P.reff#,to .do 
der os nossos educandârios. Distrito. ·Fedf!.r!11. .. ao projeto nú-

10. A fixação .do- pia.ZO de quatrc) ·· · · .meró lÓfi.,. ele · 19~. da Câmara. 
anos para o provimentO dêsses cargos; dos V:eretidor.Çs, que mandei se de-. 
cuja importância não preciso . encare- nomine ;;.Rúd.. Magarinos Tôrres" 
~er,. poderá colocar..:nos numa situação · ó trecho eza Estraéla · Velha da 
;prejudicial à administração do ensino, Tiiuca compreendido · entr_e o /i-
impedindo-nos de . substituir por. ele'" nal da rua Conde· Bon/zm e a 

· mentos mais ·capazes e mais úteis primeira interseção· jetta na ave-
aqueles, no desempenho do põsto, nãó nida Titjuca. . . . · · . · 
hajam "cohfirmado a animadora es- · · · · Sénh. • • Pr 'd te 
Pectativa de sua nomeação, 0 que, in- Excelentíssimo. or. . es1 en ; 

·felizmente, em .alguns ca.Sos aconrte- Tenho ,a .ho~s. ·,de ,~caminhar a 
ce. . . Vossa Excelência; nos :t:êrmos do. § 
. 11. Não véjó, pois, razão par a m,e- 3.0 e· para os fii:is do § ·4•0 do art1go 
dida votada pela Câmara, nem :tão. · · i4 da Léi Orgânica, ·o 'autógrafo do 
pou::o para a que manda nomear di- Projeto n.0 106, da · Oli.irl1l.ra dos Ve
.retor do :Instituto de Educação sõmen- .read9res, .que me ·foi enviado em 26 d~ 
te . quem pertença .aO setll corpo .ele ·agôsto .p, findo . ~ , ~. · qual negue1 

• 
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sanção pelos · motivos enl.· segiil~a · !'!X~ 
postos. 

2. Manda o projéto que se deno .. 
mine "Rua Magarino --Tôrres" o tre,. 
cho da EStrada Velha da Tijuca com
preendido entre o -final da rua Con
de Bonfim. e . a primeira interseção 
.feita pela avenida Tijuca. 

3. Nada tenho a opór quantO. à í:io:
menagem que se pretende ·prestar ao 
saudoso juiz Magarino Tórres e, por 

. isso, já determinei, ·de. ··acôrdo co:in a 
atribuição· legal que · nesse · assunto 
também. me càbe, qoo se-. fixe o seu 
nome em outro logra.êiouro, . se possi;. 
ver, no mesmo bairro em que residiu. 

4:. Não me parece, po:rém, ·acertado 
alterar a nomenclatura atual da Es;. · 
trada Velha da: Tijuca e penso. que se 
deve firmar, -desde· já,, uma linha de 
resistência. às tentativas de modifica- 1 
ção de. certos nomes tradicionais, co
mo êsse, dados a ruas, caminhos . ou 
trechos antigos da topografia cario'-
ca. · · · · · 

. 5. Há,· no . Rio .de Janeiro, muitos 
nomes: assim, . provindos de tempos 
imemoriais, nascidos da própria · ima- . 
ginacão. POPular e aue. verdadeiros_ si
nais -ou -síinbolos, se . inccirporam de
finitivamente aos sítios·. e lugares 
consagrados pela' estima do povo e 
de cuja. paisagem ·passam a fazer .par
te. · · · 

PROJE'l'O·VErADO 
' Art. 1.0 - O primeiro trecho da 

Estrada Velha da Tiju.ca, compreen.;. 
dido entre o final.da Rua Conde Bon
fim e a primeira interseção feita 
pela Avenida Tijuca, passará a cha• 
maa·-se Rua Magarinos Tôrres . 

Art~ 2.0 -. Revogam-se as disposi.:; 
ções em contrário. . . ' 

A Comissão de constituição e 
Justiça. · 

São lidos e vão a imprimir os-. 
seguintes pareceres: 

PARECER 

N. 0 812, de 1948 

Relator: Senador Santos Neves 
Da Comissão de Finanças, sô

bre emenda ao Projeto de Lei da 
Câmara n.0 135-48. 

Volta à Comissão de FinançR.s. em . 
virtude de ·emendá' apresentada pelo 
nobre Senador João Villasboas, o Pro
jeto de Lei n.0 505, de 1948, que con
cede isenção ·de direitos de importa"
ção e demais taxas aduaneiras. inclu
sive imnôsto de coiCSumo .. nara .anare
lhagem- mecânica destiliada . ao- Ins
tituto de Pesquisas. Tecnológicas de 
São Paulo. 

Visa a emenda acrescentar ao Pro
'jeto as expressões "excetuadas as ta.
xas de previdência", sob o fundamento. 
de que assim o tem decidido, em casos 
·semelhantes, o Senado Federal. Data 
vénia, tal não tem acontecido .nesta 
Comissão. que, pela .maioria dos seus 
membros, já firmou ·a. convicção de 
não estar.ce>mpreendida a taxa de pre
vidência social nas taxas adu;\neiras, 
tanto_ assim que a Alfândega não. a. 
dispensa, salvo mediante isenção es
pecífica~ p • · . · 

6. 1l:sses nomes antigos não devem 
desaparecer, especialmente numa ter
ra em que escasseiam, como a. nos- · 
sa, .. os motivos e as . inspirações para 
o · culto e a evo.cação do . passado. 
Acredito-- que o varão ilustre,- cuja 
memória se quer- ·homenagear com
esta inova:ção, seria .o primeiro a pro
testar se, ainda vjvo, sentisse amea
çado. o apelido da Estrada Velha da 
Tijuoa, nome t~adiciona.l . que,. por 
certo, guardava .carinhosamente co
·mo um dos traços mais interessantes 
do pitorescó · sitio e.m que viveu; es
_crevendo os seus livros .e afinando o 
seu . espírito. · · 

7. SUbmetendo ao ·.Egrégio Senado 
estas razões,· aguardei ·o seu ·respeitá
vel pronunciamento, Para, no caso· 
favorável ao meu .ponto de vista, _.es
colher ouJtro · local, ·para a placa do 
Desembarg-ador Magarino Tôrres. · 

E' o caso do presente. Projeto de Lei 
que, aprovado .tal como está redigido, 
torna indiSpensável o pagamento· da 
referida ·taxa para o . desembaraço 
aduaneiro dos artigos importados, co,. 
mo é desejo do nobre ·repres'entante 
de Mato Grosso, nos têrmos 'de sua. 
_emenda. 

. Aproveito. o 'ensej~ para ·renova~ a 
Vossa Excelência as expressões do 
meu alto aprêço. . · 

Angelo Mendes àe Morais, Prefeito 
do Distrito Federál. · 

Nessas condições julgamos supérflua 
a medida proposta, opinando ass1m 
pela rejeição da emenda. . · 

Sala das Comissões ,em 31 de ngOs~ 
to de 1948. :_Ivo d'Aquino, Presiden
te.·- Santos Neves, Relator. - Al
fredo Neves. - Salgado Filho. -RO
dOlpho de Miranda. - Durval Cruz. -
José Amertco. Alvaro Aàolpho. 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA. 
N.0 135, DE 1948 

EMENDA DE PLENÁRIO 

Emenda n.0 1 

. Acrescente-se ·onde convier: 
"excetuadas as taxas de previdên

cia". 
PARECER 

N.0 813, de 1948 

Da comissão de .Relações Exte
riores. sôbre o Projeto de Lef da 
Câmara n.0 111, de .1948. 

Relator: - Sr. Bernardes Filho, 

A Proposição i!l.0 ·434 de 1948 .altera 
a redação dos arts. 1.0 e 2.0 do Decreto 
lei n.0 9.825 de 1.0 de setembro de 1946 
por proposta do Executivo em Mensa
gem endereçada à Câmara dos Depu
tados .. 

Ao invés de manter o regime insti
tuido pelo art. 1.0 que fixa rigidamen
te os países que d_evam ter adido mi
litares, navais e aeronáuticos, a nova 
relaÇão deiXa a -critério do Presidente 
da República essa iniciativa por pro
posta do Chefe do Estado Maior ·aeral 

E' .i11P,O"Ói'tT,::rt.l .a .. .a.H•a. ,..1'\-n.uo'I"\;A-....,;,... .- .rio 

nova re'd"'aÇãõ, consfder~dÕ,.~'é;:b;~'tud~ 
em face das funções do Estado Maior . 
Geral, como coordenador- das. ativida
des das Fôrças Armadas,' . -

A redação dada ao art. 2.0 -do mesmo 
decreto lei regula de modo_ mais · con
sentâneo com a hierarquia militai a 

·situação dos adidos em face das Co
miss_ões Militares, Naval oti .Aeronáu"' 
t~ com países em que estas existam, 
seJa em caráter permanente seja em . 
caráter temporário: 

Opinamos, assim, pela aprovação do 
proJe~o. 

Sala das Comissões, em 1,6 de agôsto . 
de 1948. - Alvaro Maia, '.Presidente. 

Bernardes Filho, Rel:atot.-....:... Flá
vio Guimarães. - Alfredo Neves. -
Arthur ;Santos. - Pinto Aleixo. 

PARECER 

N.0 814, de 1948 

Da Comissão. de Fôrças Arma
das, sôbre o Projeto de Lei da Câ
mara n. 0 1!1 . de 1948. 
.Relator: - Sr. Ernesto :Dornelles. 

Submete o Sr. Pr!JSidente da Repú
blica à consideraçao do congresso, 
a.nteprojeto de lei que modi!fica o De
creto-lei n.0 9.825, de lO de setembro 
de 1946. . . 

. :ti'.ste último, . attialmente- em vigor 
.discrimina os pàis'es. qtie devem ter re~ 
:presentantes 'das:.· Fõrças Armadas 
,Junto às missões 'diplomáticas, e fixa, 
taxativamente, para cada;caso; o grau 

· hierárquico dos riiilltares· a serem no-
meados.· . , . ·· · 

·Em exposição ·de. motivos ao Sr. Pre
sidente da República, · e sObre a qual 
já se manifestou'favoràvelmente o Es"' 
tado Maior Gera:I, o Sr. Ministro da 
Guerra, depois ãe apontar. inconveni
entes revelados na' execu~ão da lei ·aci
ma .referida, . sugere, se· restabeleçam 
normas _j~ consagradas pela. prática 

• de longo.s anos, que, iPOr mais flexíveis, 
melhor se adaptam à natureza muito 
particwar' de tais comissões. · 
. Os argumentos. contidos na mensa
g_em ,presiclencia:I, a .nosso· ver, justi
flcam plenamente as medidas propos
tas. Somos, por .isso, pela aprova.ção 
do projeto. · · . : :_.. . . 

Sala das ComiS.sões, em 1 de setem
bro de 1948.- Pinto Aleixo, Presiden
te. - Ernesto Dornelles, Relator. -
Salgado Filho. - Mayard'.Gomes. -
Alfredo Nasser~ ....:... Severino Nunes. 

PARECER 

N.0 815, de 1948 

Da Comissão de Const~tuição e 
Justiça, sôbre ·o Projeto de lei da 
Câmara n.0 234:, .de 1948. 

• o 

···.RelatOr: - Sr. Arthur Santos. 
.• . . '. . 

A Santa Casa de Misericórdia de 
São PaUlo solicitou ao Sr. Presidente 
da República dispensa de consignação 
nominal para diversos medicamentos 
e. aparêlhos destinados ao Banco de 
Sangue do mesmo· estabelecimento, . a 
fim de gozarem. dos favores aduanei
ros previstos em lei. 
· Na. conformidade' co_m o disposto no 

art. 12, inciso 11-do Decreto"'~ei n.0 300 
de 24 de fevereiro de 1938, _ os medica
mentos .e aparêlhos importados por 
mesas. administrativas _de casas de ca
ridade gozam de isenção de direitos 
âe importação. E,· nos têrmos · de seu 
art. 6.0 , não têm direito aos favores 
da mesma lei, as mercadorias que não 
forem importadas · diretamente, isto é, 
com .a consignação· :nominativa de 
quem pleiteiar o favor, 

E' essa dispensa de çonsignação no
minal que o Projeto de Lei n.0 234, de 
1948, consagrou, atendendo ao expe
diente, com que o Sr. Ministro da Fa
zenda remeteu. à Câmara dos Depu
tados o pedido da Santa Casa de Mise
ricórdia de S.' Paulo, dirigido ao Se
nhor Presidente.·da República. 

o' 
~r:', 

-• t,H' 

: •1 
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.;.... tsa·
o· · proj~t~.· I\l}p::',j.:::~c'g~~1lçip~. · 

:oe_. · 5ua. conve:hj~li!i, ~-. . · ~- çlQUt~· Qq:,. 
missão de ~~Q!lo!f· .. ._' . . _. 

da: :M:énsagem n.o 392, .. de 13 cte' a:gôSto 
de 1947, aprovou. o Projeto· de Lei nú

. mero :238 de _1948·. pelo qUiail é . con
cedida isenção de . direitos de inipor

. tação e demais ' taxaS aduaneiras, in
clusive impôsto de consumo, para ma

. terial adquirido pelo EStado de São 

Saàa: das 00~~~1 -fl:P' 19 g~· agôstQ 
de 1948. - wqz(,!ep;~r p~~r.q~q,~ Pre!'li~ 
dente em exercicio: ·..;:;.. · A.rlhur ·Santos, 
Relat()r. - .L'J.lÇio . . Cqtr,e_a. -. . 'Filinto 
Müller. -. O lavo' Olf'P~ra , .. ...;,;;. EtelVina 
Lins. - Ferre~r.a, · 4E!' So:~a,. · · · · 

.. ·,;,r, ·''.• .. 

PAREÇER··· 

!'l'P: ·ais;: ·4~! i~4~· 
· Da Co1nissão• de·:Finanças; sôbre 

. o Projeto de.'Lei·àa;'Câm'a,ra: n~rf 234 
de 1948~··:. · ...... · .. " · ~ . · ... · 

· . Relàt~r:. s;r: R4cidli:ili~i :tmr~4~' · 
· E~ objeto ·ria·; 'pres~. ·PropasiçãO' o 

ProJeto· de l.ef':ri.0 '.701:.;48; dá Cã.míaa'a: 
dos Deputa:dos;.:oriunt:to: da ·Mensagem 
n:o 392.:947, dó · Exril.o: 'Sr •. Presidente 
da República, que concede· a:· isenção 
d,e direitos. de. ~portaç~ ·e demais 
t?xas aduan$-as, ·inclUSive .imposto· de. 
consumo, a 9 · caixas, pesando 2. 697 
quilos, contendo· -'!liXl.- conjunto -de for~ 
nos eiétricosrcC!l!lPleto_~· ~~WI' reSpeQti
vos pertences, procedentes . dos· Estados 
Unidos da América:.·do Norte· e desti
lliados ao Instituto de Pesquisas Téc-

. nológicas _ dó · Esfàdo·'de .. são Paulo. · 
. -_ o~ ·aitidicto<·Pro)et<): de: Lei logrou a. 

aprovação da Comissãó,·de FinanÇ'as da 
Câmara dos; ·D.eputados.. · 

A · Comissão de Justiça do Senado 

P~ulo. . . · · . 
Esta Comissãq já ·entendeu. ser des.;; 

necessária· . qualquer lei, concedendo 
isenção de impostospara material im
po;rtadq• pelos' '.Estados· ou· mlmdci
plos ex.:Vi do .que .estatui ·a Consti:.. 
tuição: no seu artígo 31, v. a . 

Para não . retàrdar, no entretanto, 
o. desembaraço do. Ipaterial importado, 

- opinamos como . em casos semelhantes 
· já ·q· fez esta Coniissão, pela a,prova
çãó· dér Projeto de Lei n~0 238 da· Câ• 
mara . dos Deputados. . .. 
. Sala. das . Coinissões, em 17 de agôsto 
de 1948. _-_. · Waldemar Pedrosa, Pre.; 
sidente·em exercício. -Filinto .Müller, 
~elator .. -. Arthur . Santõs.-- .Verg~ 
niaud Wanderley. - .Etelvina Lins. 
·· .. ·Lucio Corrêa. --:- Olavo oztveira, 

-
PARECER 

Da Comissão .. de Finanças, sô 
bre o · Projeto de Lei· da Câmara · 
n.0 238, de 1948. 

Relator - ··. Senador · Rodolpho 
M~randa. · - · . 

Federal, aprecúindo·: o; ·assunto; julgou • 
. desnecessária.-a: e:ül;bQração de· lei es- O Sr. Ministro da Fazenda· .enca
pecial, isto em· virtude··.do que preceitua minhou . à Câmara dos Deputados, 
o, art. 31, V a, da;. Constituição· Fe~ juntamente ccim a Mensagem n.0 568; 
deral, manifestan?q-.~.: nãô· obstante; do Exmo. Sr. Presidente· da; República 
favorável ao• ProJetQ~, vi,sa.ndQ' ao ·de-: ã Exposição de _Motivos n.0 1. 480, de 
sembaraço imediato.· qo J!12,terlal im.- 23 c;le ollltubro do mesmo ano, rélativ~ 
portado, a exemplo· de· concessão feita; à solicitação· da Santa: Casa de Mise
em casos idênticos. · -· ricórdia de São Paulo no· sentido de 

A vista. do. expôst01 ·~nios pc,r que ll;te · se.!' conce~ida dispensa da con
~e co!lceda 3.9 Estadº 4é. ·São- Pll,ulO ~ s1gnaçao nomm~l para ~tirada de 
1sençao solicitada,. nos: têrmoo do ·PrO::. -.aparelhos e· med1cap1entos que se en
jeto de .Lei :Qi.o· 701;. de 194'8. · · . . . · contram:<·na Alfândega .de $antos; des~. 

Sala das Conlis5õe5; · ~ ~~ ~El ~gôs~9 tina<! os à·' Santa Casai .de Miseri\!Ól:"dia 
de. 1948. ..,- . Ivo .. d(,{q~i~o. Presi_dentEl;. de Sao P.aulo, estabelecun.ento .hosp1ta-: 

· - Rodolpho de Miranda, Rela.for. --· lar;. a fnn· de gozarem dos favores 
José Americo.-.. SantO$ Neve&.-· ves,.. aduaneiros previstos: em lei. . . 
pasiano · Marli.,.s. -·--· . V.tctorino' Freire; . O. Decreto-lei n,o 300; de 24. de fe-

~algado Fil1J;o~- -.. ApolOniO' Salell:; . vere1ro -de !938, em seu ~·- 12, .. incl-
. · . ' • · < · · · · ... so II, dispoe claramente que gozam 

PARECER' de isenção de ·direitos de·· importação 
N,O 817, de 1~ oS medicamentos e. aparelho~ 'inipor-

. · ;· . · · · ·· : . · · · · · . . . tados pelos Estados e Mumcípios e 
D~ Comzssão; de .. Cop.stituu;ão· s mesas administrativas de . estabeleci

Justtça, s67>re o Prpi(!to· de Lei· df!, mentos de assistência hospitalar gra-
C4mara n;P. 2.36.'..,. ~948.: tuita ·e casas. de caridade· e· etc. lião 
Relator ~ ~en; Filinto' vtluer sendo extensiva essa. · medida às so,.; 

. . • • · ·• .. · · ffl · · - • . oiedades, ordens,. confrar.ias e dema.is 
A Câmara; dos· De1)u~ados;. por so- entidades privadas ·cujos associados 

licitação ·do Poper ~ecutivo; a,tra.vés. contribuam para a sua manutenção. 
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. Po;- óutro. ~o o ar!;. ~.0, l.e~~a c, 
do c1tado decreto-lei prescreve que a 
·~nC~ss.ão dp f~yór alfàndegái?.o · fica 

. expres.same~te '~ndicionado à eXigên-
cia ou obrigatoriedade da responsa
bilidade nominal, para efeitO, . certa
mente, de; prevenir irregularidade ou 
especulações comerciais por.· parte de 
entidades importador,t.S. · ·. · . 

A 'Câmara;: dOS· Dep)ltadO.l';, exllJlli
:na.ndo o asS'Illllto, ela®.róu o .. PrqjetQ 
de · !,;ei n.'1 700,-.408, concedendo a dis
.pensa: de. co~i~ii.o dire:tâ, solicit~.da 

· pela Santa Casa · de Misericórdia, o 
qual foi · aprovado plea Comissão de 
·FiDãnças daquela ·alta · Casa .do Poder 

Por SUa vez,. à: cOmissão de Justiça 
do Senado Federal julgou constitucio

. nal o .. Projeto;· entendendo que da sua 
conveniência·· sé pronunciaria a Co-
m.i~sgo de Finanças. _ . ·. -

Ressalvada; como foi. ·a. constitucio,. 
na.lidade do Prójeto, somos pela. sua. 
aprovação, dada. a sua . finalidade emi.,. 
nentemen~ , socilal e assistencial e 
tendo · em vista. os. inestimáveis servi
ços que ao Estado e às ·classes favore
cidas vem prestando aquele modelar 
estabelecimento hoSpitalar que é a 
Santa Casa. de Misericórdia de São 
Paulo. 

. S$. das-Comissões, 3Lde agôsto de. 
1948. - Ivo d' Acju.ino, Presidente. _ _,. 
Rodo1Jpho de· Miranda, Relator. -
Vespasiano· .Martins. - .. AjjOlonio Sa
les: -· · ··Alfredo · Neves. - Victorino 
Freire. -· Santos· Neves. - Salgado 
Filho. José Americo. · · 

PARECER 

N.0 819, .de 1948 -
' .I • 

Da Comissão de Constituicão e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei :La 
Câmara n. o. · 252-48. 

Relator: .Sen. ·. Aloysio de Carvalho. 

Pelo projeto-sob par~r. ·é o Poder 
Executivo autorizado a abrir ·pelo 
Ministério da .Marinha. o: crédito 15-
pecial de Cr$ 2.369r384,00 para •pa,. 
gamento· à Construtora Melo ·cunha, · 
S .. A.,' como rea.j~stame 1to do preço 
das obras de construção da Escola 
·de . Aprendizes Mari .1heiros em Re
cife. 

Acompanha ao processado, vindo da 
9âmara dos Srs. Deputados, o . avulso 
unpresso, contendo a mensagem do 
Sr. Presidente da República; datada 
de 21 cl.~ abril de 1948, 5olicita.ndo o 
crédito, . a exposição de motivos jo 
Sr. Ministro .da FazendA anexa !1. 
e,ssa _mensagem·, e ó · parc~er _da Cq- · 
missao de Finanças da Câmara r:on;.. . . 

cedendo a abertur!!, .do CTédito, ·subs--
crito pelá. totàlidade dos presentes à 
sessão de 20 de junho dêste à 10. · 

. Não contam ·porém, os eleme 1tos 
.originais em. que se basenram · êss'es 
documentos, para o reconhecinientó 
do direito da firma. ''}I·T~·: Cunha s; 
A.", ao pretendido 1-eâjusta:i:nen~o. 

Entretanto, alega · o .3: . Ministro 
da .Fazenda. em sua exposição· de ni~·,;. 
tivos. sob n. 0 423 que o ~ister!o 
da Marinha firmou, em 1944. um con.,. 
trato com a "Construtora 1\ .110 
Cunha, S. A.", .·para execução ãe 
obras "la Escola de· ,• ~"endizes Ma
rilheiros de Recife, pr.· importân:
cia de CÍ'$'13.669.557,00. "'lnze me~ 
ses .depois os construtores pediram re
ajustamento do· contrato, de 25% · sõ
bre o valor das ,presta~ões r.estantes. 
a partir de agôsto de 1945. visto t.o;;
rem sido majorados tod,o,s os salários; 
por deliberação do >indica.to d.e clas
se de Pernãmbuco. · ~'!.s prestações 
a serem pagas subia.m, então, a Cr$ 

· 9.477. 536,00, sendo· de' Cr$ ........... . 
2.369.384,00. ri · reàjustamento. · til! 
comó fixado no pr'ojetõ: . . : 

Opinaram pelo · deferim~nto o Mi
nistério da. Marinha e o Departamen

. to Administrativo do Servioo. Públi
co, tendo a Co 1tadciria Gerá! da ~e
·pública conclu do pela 1ecessidade 

• de .abertura de· um crédito espec~al, 
a que o . projeto apende. 

Diz à parecer da Comissão. de Fi
nanças da· Câmara. sen-do relator ó 
Sr. Deputado Toledo Piza, que .. no 
ensejo daquele aumento de salários, 
o Sindicato de COnstrução . Civil de 
·PernambucO acedeu em pleitear. uma 
majoração c:Ie 25% !Jôbre às coriStru: 
ções contratadas "à vista do aumen.,. 
.to- da mão 'de. obra. que o.ca.sionou 
também a elevação de todos os' .m:a.,. 
teria.is", sendo que os· empreiteiros. de 
obras do·. govêrno do Estado foram 
logo ·atendidos, dirigi 1do-~e. ~ntão, 
os. do Govêr 10, Fed.eral· aos · respecti
vos Minist.érios, dentre êles. a firma 
. "Construtora }14:elo e Cunha". Con
forme . afirmado no mesmo PIU'ecer, a 
Diretoria de Engenharia Nával con
cordou com o reajustamento de · ·pre
ços e. posteriormente, a Consultoriá 
Jurfdic:a do Ministério, esta invocan
do vários precedentes . concretos, na 
admi 1istração . brasileira, bem como,, 
em abono deles, a doutri .1a da proce
dência' da revi,são cot~tratual para 
ajustamento das suas cláusulas às 
novas condições do· ambiente em que 
as part~s assinaram o oompromisso. 

•" . .. 
·--~~-~..:.:1 
~ . ·.:·_p) ... :,..,, 

-:···"' .. ·"' 
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. Trata-se, na hipótese, do projeto 
de lei que abre o crédito para. paga
mento do preço das obras, corres
pondente ao reajustamento. Opi
namos pela' sua aprovação, caso a 
Comissão de Constituição e Justiça 
entenda suficientes os elementos aci
ma expostos, úJ.icos co:1stantes ·do 
processado, oferecidos· .ao nosso exa
me. 
· Sala da Comissão, em 19 de agôsto 

de 1948. - Attilio Vivacqua, Presi
dente. ..,... Aloysio ·dê Carvalho, Re
lator. -Etelvina Lins. - .Vergniaud 
·wanderley. - Arthur Santas.· 
Ferreira de Souza. - Filinto Mül:.. 
ler. 

N.0 820, de 1948 
Da Comissão de Finanças, só,. 

bre o Projeto de Lei da- Câmara 
n.0 252, de 1948, 

Relator :._ Sr. Santos Neves .. 
-:' Em .mensagem dirigida à Câmara 
dos Deputados, pleiteia o Senhor Pre
sidente da República a abertura de 
um crédito especial de dois milhões 
ttresentos e sessenta e nove mil · tre
zentos __ e· oitenta .e ·quatro cruzeiros 
Cr$ 2..369.384,00) ·para pagamento dos 

. construtores ---da--Escol~ -:de- Aprendizes 
Marinheiros eni Recife, Estado de Per-
nambuco. . 

Conforme se depreende da exposi
ção de motivos que acompanha dita 
mensagem, o . Ministério . da Marinha 
firmou, em 20 de· novembro 'de 1944, · 
um contrato com a Construtora Melo 
Cunha· S. A., para· a execução da
quelas obras pela· importância. de. Cr$ 
13.669.557,00. Em face, porém; da. 
majoração de todos os salários • e do 
crescente encarecimento· dos materiais, 
solicitaram os construtores, onze me
ses após a assinatura ·do contrato, o 
reajustamento de 25% sôbre · o va
lor das prestações a -serem ainda pa
gas, no montante de Cr$ 9. 477. 536,00, 
que correspondem à referida impor
tância de Cr$ 2. 369.384,00. · 

contratadas às condições ocor
rentes na execução 'do contrato, 
tornando'"S de maneira imprevi- · 
sível, excessivamente onerosa. 
àquela firma". · 

E; ao examinar o assu:nto, antes de 
encaminhá-lo ao Congresso Nacional, 
também· o Senhor Presidente da . Re
pública desejou ouvir o Departamento 
do Serviço Público e o ·Ministério da. 
Fazenda que igualmente concluiram 
pela pr.ocedência ·e justiça do pedido. 
feito pelos construtores. 
. Nessas condições :nada temos tam

bém . a 'opôr à legalidade do crédito. 
solicitado, ·opinando_; assim,· pela aoro
vação do Projeto ae .Lei· n.0 252, de 
1948, nos têrmos · em· que nos veio. 
da Câmara. dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 31 de ~ôsto 
de 1948. ·.;.;,. Ivó d' Aquino, Presid'ente. · 
-· Santos Neves, Relator. - Vespa~ 
siano Martins. - Alfredo Neves • ..,... 
:Apolonio Sales, ·com restrições. -
·RodOlpho M~randa: - José Americo~ 
-· Durval Cruz. 

PARECER 

íN.0 · 821, :de 1948 _ 
Da ComisSão de Finanças sôbre 

o Projeto d.e.· Lei d!! Câmara ?!.0 

127,de .19~8. · · · 
Relator:· Sr. ·José Americo ... 

· Solicitou o Presidente da República 
. em Mensagem de 30 de maio de 1947, 

acompanhada de uma exposição d'e · 
motivos do Ministério da Fazenda, 
isenção de · direitos de importação e 
demais taxas aduaneiras ·para uma 
caixa, com: o · peso bruto de 10 quilos, 
importada pelo ·Instituto Alfredo Vi
eira de Carvalho, contendo 10.086 mi
ligramas de rádio e acessários para. 
sua aplicação. · 

· Informando o processo, assim se 
manifestou. o Dr. Camilo Raul Pra
tes, consultor Jurídico . do Ministério . 
da. Marinha: 

De -a:côrdo com o Decreto-lei n.<> · 
300, de 1938, gozam dêsse favor pro
dutos destinados para o- tratamento 
de cancer, não estando, entretanto. 
incluído . o radium. E; tendo o De
creto-lei n.0 • 9 .179, de 15 de abril Çe. 

· 1946, perdido a sua . vigência, em fa:
. ce do art .. 65, n.0 n,. da Constituição 

Federal, .depende essa: concessão de 

"Pelo exi:>osto, ·e à vista da in
formação prestada · no processo 
pela Diretoria de Engenharia Na,. . 
vai que assinou o .contrato e acom-

. panha a sua execução, julgo de 
justiça ·o deferimento· do pedido 
da firma . Cesar Melo Cunha & 
Cia. Ltda., de serem reajusta
dos os preços das construções 

lei especial. · 
Deve ser aprovada a proposição. 

nos . têrmos em que _veio da Câmara, 
pela natureza do material e pelos fins 
a que se- aplica. . . 

Sala das' Comissões, em 31: de agõsto 
de 1948. · ...,.. Ivo d' Aqu~no, Presidente . 
- José Americo, Relator. - Alfredo· 
Neves. - Santos Neves. - Salgado 
Filho. - Vespasiano Martins. - Ro
dolpho Miranda. Apolonio Sales. 
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PARECER 

N.0 822, de 1948 

Da Comissão de - cónstituicao e 
JuStiça, sôbre o · Projeto de· Lei 
n.0 251, de 1948. . . . 

. Relator: Senador Vergniaud wan.:. 
derley. · . . · . 
· ·Comprovando · a insuficiência· . de
suas verbas, para fazer fá~·· a deter
minatlas _de5pesa.s, oriundas da.· neces
sidade de seus··· serviços, o Ministé
rio do Exterior pediu uma su:ple
mentação, com o . que não concordou 
a· Câmara dos Deputados;. esta conce'
deu, porém, autorização _-para que o 
Executivo abra um crédito especial de 

. quatro milhões e setecentos mil cru
zeiros . (Cr$ 4. 700~ 000,00), para ocor
rer ao pagamento da:s despesas refe
ridas. Spmos pela sua aprovação. · 
· : Sala das Comissões, em 17 de agôsto · 
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Pre'
sidente em exercício... - · Vergi1ULUà 
Wanderley, Relator. - Olavo Olivei
r.a. ---' Arthur · Santos. - Etelvmo 
Lins. - Filinto Müller. - Lucio Cor-rea. · 
·· .. 

PARECER 

"N.0 ·823; de 1948 

Da Coniissão. de ·Finanças, .sô
bre o Projeto de Lei da Câmara 
.n.0 _251,. de 1948. · 

Relator:· Sr. Alfredo :r:reve.s 
A Proposição da Câmara dos Depu

tados n.0 - 251, de 1948, abre, ' pelo 
Mmisté~o ·das ·Relações Exteriores, 
o crédito especial de Cl'$ 4. '700. 000,00 
(quatro milhões e setecentos mil cru
zeiros) ,par.a. ocorrer' ao pagamento de 
~espesas de pessoal, material;· servi
ços e encargos 'ainda ao exerc~cio de 
~947. . . - - ·. . 
. o crédito foi solicitado em Mensa
gem· do Sr. Presidente da República, 
que assim o justifica: 

Senhores Membros da ·Câmara dos 
Deiputadps. · 

··.1. "0 Sr. Ministro das Relações 
Exteriores , justi.fma a · necessidãde da 
abertura de .ILLill crédito suplementar 
de Cr$ 4.7:00.000,00, assim desdobra-
do: · · 

~· nlante da. C?mprovâd~ insuti
ciencia das respect1vas dotações orça
mentárias, conc1ui o Sr. Ministro da. 
~azenda, na hpOsição anexSI, favo
ravelmente à concessão do re!ôrço. 

. 3. Assim, tenho a honra de sub
rne~er à consideração do Poder Legis
Latlvo o anexo ate-projeto de Lei 
que consubstancia a· providência jul.: 
gada indispensável". · . · 

Essa a consequência naturail dSSI do
tações insuficientes, com o propósi
to de estabelecer-se o equilibrio orça- . 
rnentário; · mas que · resu1ta ·invartà
velmente · ne. ·pedido de créditos suple
mentares ou especiais para pagamento 
d~ _des.t:!esas j~ ·realizadas. Este, sem 
duVldSI,·o caso em aprêço. · 
~ ·Comissão de .Finanças, por isso, 

opma . ·pela - aprovação da Proposição 
da Câmara dos Deputados n,o 251, 
de 1948, nos têrmos em que está .re
digida. · . 

Saia das Comissões, em 31 de a.gõs
to de 1948. - Ivo el'Aquino, Presi
dente. -. Alfredo Neves, iRelator. -
Rodolpho de Miranda. - José Am.e
ricr>, - .D11-rt'al Crt!.Z. - Salgado F!'
lho. - Ferreira de Souza. Santos 
Neves. 

PARECER 

N.0 824, de 1948 

. Da Comissão de Constit1Lição e 
Justiça, sôbre o Projeto ele Lei da 
Câmara n.0 276, ele. 1948. 

Relator - Senador Etelvina Lins. 

O Projeto n.0 276 de 1948, n.o 647-B, 
da Câmara. dos Deputados - autoriza 
o Poder Executivo a alienar, por venda 
ou permuta, à Prefeitura do Distrito 
Federal, os prédios da rua cl.o Là.Vl·a
dio. n.0 84 e rua da Relação n.o 14, 
nesta capital, pelos preços ':lU valores 
·da avaliação a que se proceder no mo-• 
mento em que se verificar a venda ou 
a permuta. 

. Gratificação de """""'resen- C·r$ . - t - .~ .... 
. . B/ÇaO • • ••••••••••••••• 3 .000. 000,00 
Ajuda de custo .... ; . . . . . soo. ooo;oo 

. Telegramas . . . ·. . . . . . . . . 600. ooo,oo 
Congressos e Conferências OOOo.ooo,oo: 

Resultou o projeto de Mensagem do 
Chefe do Poder Executivo, · verifican
do-se, pela exposição de motivos do 
Sr. ·Ministro da Fazenda e pelo pro-

. cesso que a acompanha, ·estarem os ·. 
imóveis condenados à demolição den
tro do · plano da Prefeitura, de alar
gamento da rua do Lavradio e urba
nização da região ~djacente. 



'\'" ... . ·. 

~~ .. ' .. 

-190......: . . . ' ~-

O caso está . na. competência do 
Cpngresso (incisq IX do art ,' 65 da 
Constituição). 

Pela aprovação do. projeto. 
Sala das Comissões, em 31 de agôs

to de 1948. ~ Waldemar Pedrosa, Pre
sídente em exercício. ~ Etelvina Lins, 
Relator. - Aloysio · de · Ca?'Valho. :...._ 
.A.rthur Santos. ~ Lucia Correia. -
Vergniaud Wanderley. - .Olavo Oli

veir:_a. - Ferreira. de Souza. 

reis, em número de 'Vinte, e, através 
sua . longa e . 1niiíteriúpta ~xistêucia 
escolar, já formou 359 bachareiS, sen
do que dos dez de~>embargadores do 
Tribunal dé Justiçà do· .Amazona$ 5 fo
.rain por elà.- diploinàdos . ...:. ós. deSem
bargadores Sadoc Pe'r'êira, Aridré Ara
újo; João Corrêiâ; João Machado e Fe
lismina Soares, além de quase todos os 
juizes de Direito e membros do Minis
tério Piíblii:o dó' Estado:· · ·· · - · ·· · 
. · ;S:Sses · tít'\Jlos; ~videritemente, fal~ . 
por· si .. e nos. dispensam 1e maiores 

·.considerações a· propósito da iniciativa 
.dos· ilustres· repr~enta.nte~ · do .Amazó,::. 

Da Comissão de Constituicão e nas e demais senadores que a; apóiâ~ 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei do ram. Trata-se, .. adeniais, de projeto ~ 
Senado n.o 27, de .1948. · · . tudo e por .tudo igual ao que aprecia:-: 

Relator ·- :senador Etelvina ~mos, há pouco, nesta Comissãp, sôJ:>re:. 
Lins. ' · . · · · · · .· -~ .Faculdade de Direito de Golãs, já-

aprovado em plenãrio e que acaba q,é 
Pelo Projeto de Lei do Senado n.0 27 merecer o apôio unânime da CoiQis:-

de 1948, ficac transformada em ·estabe-' Sá() de Constit:giçã!) e. Justiça da ou-. 
lecimento federal de ensino superior a ·tra Casa do Congresso. · 
Faculdade de Direito dó A.JD.azonas, m·- Pela aprovl!.ção. . · ·. 
corporados ao Patrimônio Nacional to- Sala das Comissões, em 31 de :agps-. 
dos os seus direitos, bem imóveis e to de 1948; _;_ WaldemarPedrosa,Pre
m6veis. . . sidénté eni exercício .. _;_ Etelt•inó Llns, 

qolheu ó. relat~r os dados que :se Relator. - Ferreira de SouZa. ·: ·. · 
seguem, sôbre o estaoelecimento de que Ver.gniaud Wanderley. - 0 7avo Oli~ 

· se .trata: · · veira. -- Alovsio .. de Carvalho .. vencido. 
· a> · Parte integra:nte da antiga F.s- . - Lucia· Co-rrêa. · -· · Arthur Santos. 

cola.Universitária· de :Mianáus, fundada com restrição; -
em 17 de janeiro de 1909, a Faculdade PARECER 
de Direito do ·Amazonas teve os :::eus 
títulos considerados vãlidos pela lei N.0 826, de .1948 
estadual n.o 601, de 8 de outubro de Da comissão de constituição 
1909; e Justiça, sôbre o Projeto de Lei 

b) ·· em 29 de abril de 1941. adotou da C4mara n.o no, de 1948. ·_ . 
a lei· orgâriica do· ensino superior da · Relator:·~ Sr. Aloysio de Car-
República, ·n.0 8.659, de 5 elo 'mesmo valho.· · · · 
mês e ano; . . · · 

.c) · em 14 de outubro de .. Hi22, 0 O Projeto de Lei da. Câinara nú~ 
Govêrno. Federal nomeou o primeiro mero 438.:.1948,. estende· aoS' militares 

· Inspetor Federal do Ensino .1mito à reformados · com· fuildamê:nto rui 1e; 
mesma Faculdade-que entã:> se cha-. tra d do ar:i:go 66. dà' Decreto-lei nú-:: 
mava "Faculdade de. Ciências J'urídi- mero 3.940, cie-'~6 ·de. dezembro· de 
éas e Sociais de Manáus"; 1941~· os beÍlefícios coricedidos aoo, 

à) ·em 3 de agõsto de 1923, o con- ·funcionários públic~ fedei-ais; está:: 
selho Superior do Ensino da Repúbli- duais ·,e municipais pelo DeCreto-lei· 
ca, por unanimidade· de voto!l, conce- n. o 9. 513, dÊ) 25 · de julho' de 1948. 
deu-lhe equiparação às Faculdades O Decreto-lei n.0 9.513; ·,isenta. da 
oficia!'s; . . . .. tributação 'do impô&to ·:de . renda as 

e) em 3 de outubro ~e 1936, por·lei . ~port~<:ias ~el~tiv~ a_.oS proventf!!S · 
estadual n.0 124, o governo· do Estado dol:l fUiilJClOnã.ri<JIS PUJ}?licos ruposenta.':' 

· encampou o estabelecimento . meneio- d~ p.a forma. 40 ~go 201 d() · ~-:. 
nado,. que está em prédio .próprio, ·de -creto':"lei n.0 1. 713, · de 28 de out'!J.b~ 
alto valor, aliás, o que atende )J'erfei:. · de 1939 (Estatuto· dos · FunciOIIlários). 
ta:mente às exigências pedagógic~ ~ isto €, os fUQ:lC~oná3?-QS · ~enta.dqs 
lligiênicas; · . . . . · . por in'V'8lidez resulta:nte . de · tuber-

f) a Faculdade de D!Teito ~o .1\ina- culose. at,va,' àlleiiliÇ~o mental, n:~ .. 
zonas titulou em 19 de dezembro de plasià maligna, cegueira, lepra . -ou 
1914 a sua primeira turma de . óachà- parllillsia. · · · · · · · · · 

.. 



o projeto em ex'ame 'estende &s~ 
benefício aos militares · reformados 
nas mesmas: condiçõeS, ·previstas no 
artigo ·66, letra à do Decreto-ler· nú.:.
mero 3.940, de l6 de. dezembro de 
lil41, que regula a mati.vidade· dos 
niilltares do Exército. · 

na ponto de · vis ~ ~onstitucic;m~. 
nada a opôr ao projeto, por. CUJa 
aprOV'aÇãci oomos, portanto, de pru,:-ece-
cer. · · 

.Sa.da das ComiSsões, em 31 de a.gôs
to' de 1948. ·- Walàemar Pedrosa, 
Presidente em exercício. - Aloysio 
ãe Carvalho; Relator. -· Arthur· San• 
tos. -· Vergniauà·-Wanãerley. - Lu
ciO Corrêa. - Olavo Oliveira. - ·Fer-
reira· ãe Souza' ' 

PARECER 

N.o 8?7, de 1948 • 

Da· Comissão. de Constituição e 
Justiça, s6bre. o Proieto ãe Lei 
da· Câmara. -n:.o 229, ãe 1948. . . 

Relator: :-:- - ~ enaãor FJter.mno 
Lins. 

, o Projeto n.0 229. de ~948, vín~o. 
da. Câmara 'dos Deputados COIJ?. o nu~ 
mero 715, · do mesmo ano, e ,resultan- · 
te de Mensagem do Sr. Presidente 
da República, autoriza a abertllr3;, 
pelo. Ministério da Agricultura, do 

. a-édi-to de Cr$ 9.000,00 (nove mll 
cruzéiros), s~lementar ao · .orçamen
.to eni. vigor, para pagame:ntci de gra
tificação de magiStério a · José Pio de 
Lima Antunes, ,professor catedrático, 

' . padrão M, da Escola de Agron~ 
Elizeu· Maciel. · --

Nada opõe· a Comissão de, Consti
tuição e Jtistiça à aprovação <io pro--
jeto_ • . -. ' 

Sala das Comissões, em 5 ~de agõs~ 
to. de. 1948. ~ Walãemar Pedrosa, 
Presiden' e . em exercició. - .. Et'elvino 
Lins, Relator. - Arthur Santos.· -
Vergniauã Wanderley . ....:,.. ·Lucio cor-. 
rêa. - Filinto MüZler. 

PARECER 

N.o ·828, de 1!;148 

Da Comissão de Finanças, sõ
bre o Proieto àe Lei àa C4maru 
n.0 229-1948; 

Relator:·.~ sr. Apolonio Sales, 

O· Projeto de Lei da Cã.m:ara nú
mero 229, ~e 1948; autoriza, a abertu-

va, pelo Ministeiio· . da Agricultura., 
do CI'Iédito de :·Cr$ 9.()00,001 SUiplemen
ta.r ao orçáiixieintô em. ~or, para pa
gamento de· gciftficação ·de m~té"' 
rio· ao Professor Catedrático José 
Rio de . Lii:na AntU!lles. 

Sou de pare~r que a. lei deve ser 
aprovada por se tratar de uma des
Pesa determinada em .ciisPOs:itwo lega~ 

Sada das Com.issões, 31' de .agôsto 
de 1948. - Ivo d' Aquino; Presidente~ 
- Apolonio· Sales, Relator. - Salgado 
Filho . ._, Vespasiano Martins. - Al'
tredo Neves. -. · Victorino Freire . ....,.. 
Rodolpho Miranda. ·- José · Americo. 
..,.-- Durval Cru2. 

PARECER I· 

'"- N.0 829 de 1948 

· Da Comissão de Reitação de 
Leis. · ·· 

Redação final do Proieto àe Lei 
ãa Câmara n.0 2G7, ãe 1948. 

Relator:. - SenaàQT Cicero de 
Vasconcelos. 

Esta Comissão apresenta, . e.in ane
xo, :a redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 207, de 1948, aJprovado 
pelo Senado. 

Sala da Comissão de Redação de 
. Leis,· em 31 de agôsto de 1948 • 
Clodomir Cardoso, Presidente. - Ci
cero de Vasconcelos, Relator . .:...._ Au
gusto Meira . ...,... Waldemar_ Pedrosa. 

. ANEXO. AO PARECER N.O 829 

Reãação final do Pro'jeto àe Lei 
àa Câmara n.0 207, àe 1948. 

o congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' o· Poder Exe<iutivo arlto

rizado a-abrir, pelo Ministério da Edu-. 
.-cação e Saúde, um crédito especial de 
Cr$ 33.000.00 <trinta e três mll cru
zeiros) , pàra o pagam~nto a Luís 
Amadeu Capriglioní, profe.iSor catedrá
tico (F. N. M. -O. B. 1 ·padrão, M. 
do Quadro Permanente do Ministério 
da Educação e Saúde, da ,gratificação 
de magistério a que fêz Jus no perio
do 'de 1 de. janeiro de 1941 a 31 de de
zembro de 1946, de acôrdo com o De
creto~lei n.0 2.895, de 21 :ie dezembro 
de 1940, modificado pelo . .:Jecreto-lei 
n.0 8.315; de 7 de dezembro .de 1945. 

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

N.0 830 de 1948 

DA'CO~SSÃO DE REDAÇÃO .DE LEIS 

.Redação final . do Proj~to de Lei · 
.da Câmara n.0. 232, de 1948. 

· Relator: - Sen. Augusto Meira. 

A Comissão apresenta >i· redação fÍ
nal do Projeto de Lei n.o· 232, de ini_. 
çiativa da Câmara dos Deputados, a 
este anexa. . · 
' Sala da· Comissão de Redação "de 
Leis; em 31 de- agôsto de 11948; - Clo
domir ·Cardoso, Presidente. - Au
gusto M eira, . Relator. · ·- Cícero de 
Vasconcellos. - Waldemar ·Pedrosa. 

ANEXO AO PARECER N,~ 830 
.Redação final do ·Projeto de Lei 

da Câmara n.0 232, de 1948. · 
·._o Congresso Nacional decreta: 
. Art. · 1.0 ·~ o Poder Exe(:utivo auto
rizado a abrir um crédito suplementar 
de setecentos e oitenta mil cruzeirO.s . 
(780.()00,00), em refôrço da Verba 1 -
Pessoal, do Anexo n.0 25 - Poder Ju
diciário. do vigente Orçamento Geral 
da República' (Lei n.0 Hi2 de 2 .. de de-
zembxo de 1947), a: saber: · · 

:. O SR. AND.RÀDE RAMOS- Sr. 
Presidente, achava-me ausente · na 
sema-feira passada, quando tMltos 
nobres Senadores, .com • grande emo
ção, prestaram homenagens àquele 
gra.nde .. espirito que, na m!l4'lhã. do 
mesmo dia, nos deixatva - ·o pad1·e 
Leonel FramJQ.a, insigne sruderdote e · 
reitor da Universid!líde Católica, com 
tão grande messe · de serviços aQ 

· Brasil . e · especialmente à' juventud~ 
desta cidade. · · · 
. Seu amigo de anos· atrás, polis em 
1919 foi professor devotado de meus 
filhos, de :física e de geometria,_ no 
Extema.to Santo Iná.cio, seu compa
nheiro e servidor desde as . primeiras 
horas de .fundaÇão da 'U.niversidade 
Católica, à qual fui levado ,por êle 
e pelo nosso tão saudoso amigo. e 
guia, S. Em. o. tCardeaJ. D. Sebastião 
Leme. 

Para esta .realização tão cara ao 
espíritp' de D. Leme, pois via na .Uni
yersidade tantos frutos .. ótimos, foi 
em LeO!Ilel França que. encontrou a 
fôrça e alma, o pensamento. e a ação 
que a concebeu e ·concretizou, vlm
cendo muitas e na,turais dificuldades 
e tropeços, e a trouxe desde a pri
meira hora · áio fast~gio die · i'eaillza
ções, trabalhos e vitórias ·que· já· con-·Verba 1 - Pe.Ssoal 

Consignação V - Outras 
com· Pessoal . · · 
~-, s';c 25 - Substituições 

!;rugra:ram como ·uma .notável ins'ti
despesas tuição de estudos, de formaÇão de 

caráter e de reforma de costumes pa

05 - Justiça do Trabalho 
01 - Tribunal Superior do 

Trabalho .............. . 
02 - Tribunais Regionais· 
· do Trabalho .... ~ ...... . 
03 - Juntas de Conciliação 

e Julgamento .......... . 

Cr$ 
ra nossa.· jurventude. 
· Não podia, pois, vindo hoje ao Se
nado, . deixar de mruni!estar de pú-

150 00 · blico a minha saudade, a rilinha dôr, 
· 0•00 por perda nacional· tão sentida e tão 

70. ooo,oo chorada, _àssocitando-me tàs hbooi:nrdena-
gens aqm pres adas, e· . rruns: an-

560 000 00 do do meu coração as. esperanças de · 
· · ' q)le sua grande .obra na religião, · na 

Total .... , . . . . . . . . 780. opo,oo ciência e na educação . terá CO!Illti
nuadores e discipulos, para levanta··· 
rem cada dia mais alto o nome e a 

Art. 2.odeEstsaualepi uebnll~cral·~ em vigor memória dêste . exemplar ·doutrina_. 
na data açao, revoga- ' d 

·das as. disposições em contrário. or · . 
o SR P.R""'c"mEN Sr. Presidente, o padre Leonel 

· ,_, TE - Está fi!Ildn. ' Fra.nça, pelas qualidades · raras que 
_·a leiljjur.a do ex;pediente. . cultivava em sua alma, ;pela vigi-

Terminad.o o prazo regimental para · lância: que em si mesmo exercia nas.' 
recebimento de emendas· perante a .pel'!feições do seu espírito, .. pe:J.a rfôrça 
Mesa, vão às Comissões competen~ com ·que repelia. as paixões e as in
os Projetas de Lei "da ·Câmara nú- jtUStiças, 'POdia apresentar e nos 
meros 327, 33-() e 331 e o Projeto de trruns:initir nas suas obras e atitudes 
Decreto Legislativo n.o 30, todos de esta coisa tão necessária e cada vez 
1948. mais escassa do ensino, do conheci-
. · Tem a palavra o &-. Selnàdor · menta, da visão do material, devas
Andrade Riamos, primeiro orador i!Ils- sado, anáJlisado, ref'Utndido e elervado 
crito, pelo espiritual • . 



CompulsaT, lêr, meditar, suas obras 
construti~as e divulgadm-as, como 
entre outras; "Ensino Religioso e En
sino. Leigo", "0 Divórcio" e êste pri
mor de profundeza de sabedoria e filo
sofia que é· "A Psicologia àa Fé,; ou 
ês·te outro repositório de ciência socio
lógica que é a "Crise àÕ Mundo Mo
dernp" é justamente encontrar a pie
~ conrfirmação do ·conceito que aca
bo. de emitir, como sempre.sEmti sua 
alma. e sua· V<liiltSide, preoc'lipada em 

. disciplinar, organizar, · .submeter, do
milllar, v:en~r, o material pelo espiri
tual dentro das· fô11ças illlteligentes 
e invencí<reis do Cristianismo. Sua. 
Iüiguagem eni livros, em. aulas em 
discursos, . na pregação, era sempre 
escrupulosamente cuidSida, . verná.eulo 

·puro, abundante na silllonímia, sonoro 
na frase, perfeito na forma, harmo-
~oso.no conjunto. · 

Sr~ Presidente, em .1921, inst:Ltu"'" 
1u-se, nesta ·cidade, a cerimônia da 
Páscoa· dos intelectuais dos · wtigos 

·e dos atuais alunos das. escolas su
periores. Para · esta priméilra cerimô"'" · 
nia escreveu D . .Sebastião· Leme, en
tão ArcebisiJ<l-CoaJdjutor, àquela ora
ção··::;ubllme que seu es');lírito· peregri
no sabia compôr! 

. . . . .................................... . 
"Nós temos fé, Senhor, mas au

niEmtai a nossa fé! ... 
. Para ·,os nossos i·ntelectuais, e para 
nós· obreiros humildes do ~pensamen
to c!lJtólico do Brasil, i:nstàintemente 
suplicamos· a esmola de um raio de 
vossa luz divina, a fim ·de que bem 
servindo a .verdade, possamos .servir 
também os destinos espirituais dessa 
Pátria incomparável. .. · 

E assim cada ano para essa festi
vidade da Páscoa . dos . intelectuais, 
que voltava periõdicamea:lite · no ciclo 
litlÍrgico da Igreja, se. éscrevia uma 
exaltação, •Uma prece $ipecial, um· 
::~~pêlo! ,pe 1931 até 1948, coube ao . 
virtuoso e preclaro P. Leonel Franca 
compor estas · páginas· sublimes de 
con'V'ite à Eucaristia, que êle tão bem 
definia, preparada IJ<lr Deus · como: 
Princípio àe Viàa Divina e Fonte de 
Paz Profunda! Que lindas lflôres de 
variadas formas, cores e jpel'lfumes 
poderíamos colher, nesses amorosos 
a.pelos . euca.ris.ticos, para. agm-a nesta 
hora de melancolia e tristeza. da sua. 
partida, fazer grinaldas que o. glori
ficassem ou desfolhar s:ua.vemente as 
pétalaS rescendentes e belas de sua 
linguagem, que restará. conosco -

-Eis algumas partículas dessas lflore-
slnhas! 
· 1931 - . . . E como todo ser se 
renova aproxilíla.ndo-se âo seu prin
cipio, a Deus nos vamos unir mais 
intimamente pela· comunhão sacra
mental, para. regenerarmos, na pure:. 
za. das suas fontes, a vitalidade do 
nosso Cristianismo. · . . 
• • ••••• o ••••••••• o ••••• o •••••••••••••• 

. 1936 - . . . A · Pásêoa é a. prima.:. 
vera do ano ··religioso; quadra. de re
jlLvenesci:mento interior e de renova
ção das energias· espirituais. 

• • • ••••••••• o •••• ~ o • o ••••.••••••••••• o o • 

1941 - ... Luz para as inteligên~ 
cias e vida ipa!J."a as Sllmas. O sacri.:. 
:fício da Redenção, abriu-nos as fon
tes de uma vida nova, à. mais alta. 
vida. de ·filhos de Deus, :participes · 
de sua natureza. e herdeiros de sua 
glória! · .. . . 

1946 - .... há. 'Vinte e cinco am.os ·· 
.uma alma generosa. teve a idéia. . ines
perada de reunir ~para ii. coiiliUiilllão 
·pascal antigos e ·!!Jtuais alunos das· 
Faculdades Superiores. O escol da 
nossa cultura compreendeu a beleza. 
fecunda; d-a ·iniciativa,.· e·· vem. re5pür1-
dendo fiel e constante à delicadeza 
oportuna' dq convite. 

E' que a. comunhão une a Deus e 
irmaJna ,os homens! · · 

•••••••••••••••••••••••••••••• o •••••• 

1948 - . . • Neste momento de an- . 
gústia e apreensões, de h<lriiontes tão 
esctn"os, as almas precisam de paz 
profunda e a huma!Ilidade de ·mais 
cristianismo. · Saibamos cumprir o 
dever que na hora presente nos im
põe a Providência. Multioplique:mos as . 
comunicações; cada conrtato mais ínti
mo . de uma alma com Deus, é um 
progresso de felicidade e na paci
ficação da fam.ilia humama •. 

••••••••••• ~ ~ •••••••••• o ••• o ••••••• o • 

Eis aí ràpidamente, colhendo com 
interval,os de cinco anos, alguns illls
trumenfus e f-ormosos períodos dês
ses seus tão elevados, tão completos 
e tão amorosos apêlos eucarísticos, 
florezinhas do .seu coração amigo, de 
sua cândlda atina! 
' Sr. Presidente, esta minha cl:dade 

natal, especialmEmte . a; jU!ve:iltude da. 
zona sul, tanto lhe deve, que .a mi
nha fraca e humilde voz não podia 
ficar, muda, e cresce nesta tribuna, 
com a ·voz de gratidão de uma co
letividade, que guardará o !Ilome de 
Leonel Franca, sua. memória, sua fi-

,·· 

/ 



' ' ' . 

l~~~.a.. re.us ,a>rinf~iliiPJ?J• seu .eaJSino com · lar que j;iv.e, •11i ~nrã.." .de· ,coma:odar e 
ternura e amor ...... . . . . .. pe1a. qual pass~am,,todos quantos de-

.São Tomás de Aq~o. o Doutor votaram. suas ,éx.istênciâs à .defesa :da 
.Â4gélico, ná.s _suas P.:t:~·~d.ll.S ,ined~-:: ~trtá; j:>,roiurando tirar" o mel:h<n- pro
~al(ões .,e . estud~, s()bre -~ pttelz~a veito ,!308Sivel do canhão: · ~ 
e .a vontade do .homem, mestra ·QWin'" Feitó .cliefé milhar, d~ois -de ·cOD;. 
dô .à inteligê1icià é supefio1:_à iion.;.acie, eltiir .todos ris c'iH'sos com .brilhantismO 
~ -e.sclaié.ee:- "pã_ri}:ue e mel7!-ór iu7Ül.r .a e 5empre lan.ti:eado, d~empennw ,as 
DeuS que conhecê-lo .~ ,inversamente funções de .SUbChefe do. Estado Má:ior 
quanto .é melhor .c.OJi]!.ecer .as coiS.as do 'Exército e de Gotilainda.nte da DiVi.;; 
máteiiais, -que ainá-las". _ . · .- . · - M.,. M""--'-·•~- .. - · · 
. ·· Em Leóiiel Ffá.ricia., tôdá. .a. suã Vida.· sao o .• o- ~; 
se nôS atigür.a .e .reVela· .éoírio . uma. fiel · trltiirià:iriêilte, éxerêiâ o. càrgo . _de 
reàli.dade deSsa. <I<iititrinâ. de SalbêdOria, ché!e de Gabinete Militar ·da. P.re8i.:. . 
e amor, .dó. DOutôX Aiigélico· é 8sSifu d_êri·c~ d~ -~~b1iCa·, ·a1~!!- ~~-

ads '1tóâ · n:s · .. --·t · • arem . que lhe fo1 cOO!f'erida- e à qüal se entre- . 
~~e pi~adê; :Wa.rti~~~siiS mo- . gou co~ ~á a d~~à~ó, ~idlld,e 
râdã.S do ·pã;i, mas côirio verdádeirà. ' e. J.n.teligê~lat;é:fé~ ;~f? comicialal!od~. 
1. - d · · · ·ad· ·· ·d·- De "" - · · · ·.· · os ·recursos os p.~.v.~.ISS · , ao 
ê~t~;)l a a~gtr ~Ôb~~~~~~~. extr_emo _a~. sa,c:ntu:aa:-a )>~~· Vida;. 
irihia · de -Jetis, sôbre ·a;· .Uniorersidade . ~z:~. Pr~d~te •. : ~:é sõ~te . .o 
Oàtólica; sõbre seüs à.mígéiS; .c(>legiiS, ·. Exéic1to .. que lam~il_!l... !!~ta.. .per~!~:; 
dis ( U:l · "''é' ' lumin 'dad' ·· · d. - estou -certo- de que.-a. na.çao brasileu-a. c_•P ·os e ,115,-as __ . OSl es o .......... __ .. -.:~..; ... _ .. _ . ...... : ... .. ..:. 

· · d · ·m·t · · · - ·1· ·- · . es...,; cons .................. com o. passamm .... de seu graJD e esp o e as -conso açoes tão - ..... ._ ... 'ldad. a· · filh .. · · --:- · · 
do seu inagroãnhn.o ,cór.ii.Çã.O, é ·faça.:.· ,_. _ v:hlolioso ~ ... o,: .. ~ .. o. qu~l~C? 
mos nós por- segtür o:s caminhos que q!le soube, q~~e ;o. :V~rqor. dos anos, 
nós traçou e · merecemioo a proteção ~dá-1~ com~entus1asmo, ao ~eu ser-
s as bondades de ,.Sua Sllma !!J'eregrliia! :v1ço. . . . . . . . . 

o · SR. PRÉSIDENT.i!: ·~ óantinüa. - Sr. Presidente, d;omo ·~ liberdade -cie 
a;-~·hüra···aó~éX:!Jeâi~te~-:..~.·. ·· -·· m .•. ·--·-··~- . requcrcr..<a~.--V~ --Ex.a'-des.6ua·-:,m:n.a;. ·ct;;. 
· . . . .. ·,~;;..;; . · , - · , .. missão de SenadOireS pllll'a. acompanhar 

, ~em· a pa ......... a.!. o:. :ê~~o.r , Pinto 0 cortejo. fúneb~ do ilustr~ militar, 
Al~o, segun~O. oraclo_r_ mscnto_.. ·.. cujo saimento se realizará .hoje, às ·16 

O SR. PINTO M·ETXO -:-.Sr. Pre- hôra8, nó PaláCió Guanãba.ia., . 
sidente, já· é do co:riliecüi:ientó !PubliCO .. · ,;_ 
···t·..:,·- ... ··t· __ ·a· .,..,_-:.,;,"ãl- ·d·· rn··- O Sr. Ferretra de Souza .Permite o ..... ecrmen o o """"'er e :v15ao · · · · -- · .. .. · •-" · .. · -· · --.,., -" · · · t. · • ... ... . V. Ex.a. um apar ..... ? .(Assentzmento do 
.a.~ClO SOU O, S~ duVid_a; _grãli:id(l per- oràdor) • Queirá V. Ex. a inoorpõrar à.o 
d~ ,par~ C! ExérClto N&Clop-al.e por _que seu cl.iSc'iirsó a. :Inanifestação dé p'esar 
.nao dizer? paa-a a Na.çao :b:rasilell'a.-. da bwncada. da Uiliãó .Democ:rática Nà.-
. O· General Alcio Souto oonsagrou ;cional por êsse. a<loriteciirii.ento, ma.n.i- . 
tôda. a sua vida ao serviço das armas. · !estação ·essa que .bein. mostra · que 

Filho de distinto oficiai de artilha- . V. Ex. a. fala não iiidiViduaJ.iriemite :nein 
ria, .ingressou na carreira mili-tar ain- por .uma. corporação, senãO por todo 
da meni:no,. no colégio em boa. hora ·. o Senado... · 
f.ilndado por Tomás. Coelho pa!Í'a for- . o sà. PINTO ALEIXO - Muito 
necer. bons. e~ementos ao pais inteiro, gratO ao aparte de v. Ex. a. que, para 

· na ... d1plomac1a, ~nflm, · epJ.. todos .. os mim, cOillStitui uni · !pl'Ívilégio · e ·.uma 
setores da .ativldade humana. . . hooir.a.. · · 
.. ?eQtieni:no, <lOnheci-o·_sempre dedica- o sr. Attilio Vivacqua - .Peço a v. 
de. ao estudo. Sua. trajetória. no Exér-:- Ex. a. inclua nas suas. ma.nilfesta!Ções o . 
cito foi uma ascensional.marohã por 
todos os postos. hierá.i'quioos, distin- .pesa.ro· ·srd.oOPla~oRO. Zi•"'z·ra'- ,.,;,....; n·ome- do 
g:uindo-se, illJV'ariàvelmente, aJela apli- ~... """'~ 
cação ao seiwiço e pelo a.pririloramento P .. S. P., associo-me . às justas home-
das qualidades do caráter. - na.gens do Sella.do . à memória do Ge;.; 

Oficial ainda joyem, fez-se anotilhei- ri.eral Alcio Soo.to · · 
· ·ro exímio, ~cialidade em que. era . . o SR. PÍNTO ALEIXO -:- Está vis

r-eSpeitado, . granjeOU -à. consideraçãó :tó qúe, Colhido -de improviso, falei ·na 
·dos -chefes e a estima dos seus cama· .qualidade de niiliar, .mas nOOJCa me 
·radas. . e&iueço de que, nesta Ca.sa,.soit Sena-

Foi-lhe reservada a missão de orga- dor e membro do P.S.D. ASsim, é com 
~a.r O Grupo '!mscola, ur.iidade mode:- muita. h001ra.. que recebo os aJpal'll;es de 



v; Ex . .u -ê j)asso à fàlar éin nóiiiê riá.S homen" ;,.,;ens· ... a' s' """"'. . ·m' . .., ''""",l.ft..Oas' ·a· ·o· ' 
dê .toa<>S 'ós 'PáttiüoiS. General Alclo SoutÓ:.. .. ....... "'"" 

:Nestas c:'óri.âic;QeS, sr. :i?residênte su.:; :bóritmua." ·. a hor.·a.ao ... ~xPectienif.e; 
p(:iiilio i:iü~:iri.eii ~uêrmumtó terã . .::rws . Tem à j)aJa:vrà o sená.dor Apolonio 
rarÇâ, ~o Cdlitar. cófu o :<.ínoió ae SÍI:les, terceliõ óràdor inScrito. 

I todoS ôS Sià. smá.doiiiS. -r o S.R.. A.Poi.omó SA.tEs ..;..;. se
.· :ê. SR. PREs~ ~ o se:riàdo iiliôr Pre.Sidente, é háibitó julgar;;.Se à 
âJOO:JJa. Q.e ~- tfreque:ri:iri.entó do Se"' grandeza de um país ·pela . pll!jiull.çià 
liiidôr :Pili.o. AleiXo nô sentido ae· ~r .d .. e. _su_ ·.a.· ec_ .oiiorilla_· ; pe· "la. evnreSsãO nu
nomeàda iima. .cõ:ilüSsão dô senado · ~erii:~ dê .. Seüs filhos; ;~18. riqueza 
para ~iilihài- · ós funeriüS do sau.:. ae suas rese. I'V'lLS . ria.turá.is :.. pe· 1. a; ôbrá. 
aaso Geileria AJ.cio âoü;tó; · humana que reeaia, ·à :Prlirieira Vista, 

'i>s séiiliorêS c:iüe õ. âi ro' . . . 'úêi- _como dein<l!OOtrillção do engenho de'-' 
··-- ,.. . . . ... . - •.. - .. . J>. ~- q nOdó; éonfia.nÇa e, até; illfout~ dos 

r~~t• á.c<;u:~~~~~e se17ta.dos. <Pausa~· que ·lhe habitam as fronteir"~. 
~ aprov _, . ~ 

ieõiiooüá. a lióiã._ dõ expediente. Aii:il::ncam maiores lôas a.oS ba.i-dos 
·,Ó SR; ·.VroTORINO FEmE .- Sr. e -aos poetas, aos escritOreS e aos ar.:. 

Presi. . dente,· .. eom. •o •. deswpare:cimA-""' ·.do tis tas aquelas nil.çõe8 · ônde o êxito 
Generail Alcio' Souto, oriorrido "~tem . . nia.teriÍI:l pontilha rias Pá.gina.s da bis.:. 
nêsta . CàJPitã.J., jíêfdeü á. .N .. i.ãô e ~ · tória, ou se pe'l'lpetua rios nioi:nentôs 
Ex. eréit.o .um dos.· seus .. gr'_âtrid..,.es' ~ .. l'Vl. ··- dé ciVilizaÇão que.' se somam nas 

. .,... gr· . anões cidades' ,· n'as' f"b;;;;;..,;; e ·nos·' 
~.~r~:· .. ~~~~dqj~e-lipi!i'~.e ~~p~de.-~ .............. comprav-....... :na ora do · cam-pos, . para con:fôrto gerà;l, para 
il 

.... t. ·- c ......... ' .... · .· .... :pengo,. 0 .anroveit.,...,..,_.,.,.to de· .todos· .. us re extinto era um dos maiS de6ta- . ·.- . ~ '·. . 
cádo.S órnameritds dá sua classe. Terras e povos felizes, os que mar- . 
. ·.:r~o. _a.a~~d<! ~~ ~ PflStos _da chàm adiante no acumula!'!•de ri.que
h,l~:t:_a~q~a . .II!iJi:tar,.~é~ da s.ua g.rande Za.s; no generalizar-'se o .emprego, nas· 
capBJCldade profissiona.J. .nàssuia cultti- suas lides de tudo .quanto\: concorra 
.iá 'm';,.ejá.VêL_ · ·: · . · .· - ·· - .. · pa.t~ domfn~o maior do homem sôbl"e 

.como. aluno, quer no Colégio Mllitax, as fôrças e. coisas da. natureza, .. 
- que n~ Escola de Guerra, quer ainda Mais' ditosos .os ·povoo em que os 

nas Escolas· de AperfeiçoamentO: e do ·elementos de ·cultura inteleotual se 
Estado Maior, o General Alcio ·Souto disseminam a.o alcance de todos, .pro
semPre fof o primeiro, tendo-se im- pdrcionandcr-se a ascenção segura e 
posto à. }mirifraA;ã.ô_ de ·tOdos pelo ca- constante do n1vel onde pairem as. in
rá.ter e pela bravura ·demcmstrada em · teligêilcia5 da média, ou aonde a~l!n
.vãria.S. ocii.Siões~ . . jam os lummares pri'Vilegiados do in-

A. 29 · cie outubro· o :país ~ ~elou . · tel~~ · . . 
em :vão para sua coragem, e 0 bn- -. -E este o vez? coml;Hll J?-O Julga
·lhwnte militar teve ação desta:c81da no , 1llentó das ~tnas .. DisséreJS ~ue até 
movimento que rei.ri:l.plantOIU 81 demo- - as inquiet~çoes que. sobrepau-em às 
cracia em .:nossa terra.· ·. . ~l~eraçoes human~ como deco:-

B ·- · ld · d- · bom. . · · · -' - . . renc1a dos desentendunentos e ambl-
, . om. s_o a o, cidac!!K! e exce- ções da. hora que corre, nem elas en-

lente. amig'(!, ch~e de !f~fiia: _exem- ,;trem em linha de co~ta nos para~elos 
piar, o d~pa~irilento do Geeral Al- estabelecidos ~ara a maioria dos que, 
cio Souto . a.br1u . um grande claro na. no fôro íntiino ou às escâncaras ar
&'!l!L classe e :r:naior aiald~ ~o . coração mam :estranha compeliçãb entre os 
dos ~~ admiradores· · . .países que se acerquem melhor do 

Col?l ~tas pallJ.'vras,· ·sr:: Présidente, banquete da vida. 
e. sohd~lZalldo-me com o . eminente Também eu, na minha juventude, 
Senador ~~a Bahla.; deixo aqui a rne 'deixei arrastar por estas compara
mamifesrta.çã.o de .pesar !io Govêr:il.o e ções, mêdindo a prosperida.de de mui
do povo . de. meu Estado e . do partiõo tas -pátrias; pelas indicações dos seus . 
que tenho a . honra de represel!lltar ·dados estatísticos de 1)rodrução ou ·de 
.nesta; casa_: . 'elementos de produção . 

.. . O SR. PRESIDENTE.;..;_, Ern cum- Dei-me até ao luxo de ajuntar às 
P~tO à ,êfelibêrB.ção do· Senado,. e~pressões ·núméricas dos cômputos 
deSigno os Sealadores PintO . Aleixo, estatísticos, as narrattvas sôbre fei-
·Eva.nd_ro Vianna é .Joaqwm Pires !P!I.Il'Si, . -tos gloriosps desenrolados nos campos 
em. comlssãO, representarem esta. Casá. de batalha; . colhidos nas páginas· da 
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liistória, mesmo em sua fase c;;ontem~ porque será carga, su.brepticla para· 
porânea. · . d~tl"lliç~o dêstes ,mesmos elementos de 

Não sei se poderia aduzir como es~ Cl':ilil!!açao, o germe da.s desordens mo~ 
cusa de me ter eu enfileirado entre r~us, a q).le nenhuma civilizaÇão· resis:
os que tão , superficialmente julgam ;t~u _até hoj~, nos longos s'éculos oonhe..; 
a sorte das nações, o minguado da c1dos da História da Humanidade. · 
minha experiên<:ia, na vida · apenas Em reciproca, tÔda.s aS :vezes q~e 
começada. posso· admirar, em nossa terra exem~ 
· Sei que, hoje, penso ·bem diferente~ .plos de yida elevada· e int~vel no 

mente. No· avaliar a grandeza de um seus apnmormnento moral, pa&S0 a.. 
paíS, não esqueço a. eJqJressão dos confiar mai.si nos destinos do Brasil. 
valores morais dos seus filhos; Não a ~tes exemplos são a maior riqueza .. de 
esqueÇo, antes superestimo,· dando~lhe gue se possa. orgulhar um povo. Serão 
o índice núlnero um na. .. ~eria.ção de eles .que, direta ou indiretamen:te con~ 
todos o_s valores de que se orgulhe: tribuem para. o vigor desta. fõ$ ima..: 

Felizes. os 1povos, . mesmo quando oente das nações que se: oxg;ulham 'de . 
econômica:mente desaJustados, quoodó · .suas altas e preciosas resennas· civ!i.cS.S·; 

· nãO .contem :fa.tos .guerreiros cheios de nas horas decisivas.para os seus deS'ti~ 
louros e de conquistas, se podem a.tri~ nos de .grandeza e de prosperidade. · 
buir~se um nível elevado de costu~ · · Quando, no sábado passado, il.ssisti 
mes; se podem orgulhar~se de pos~ . às cerimônias fúnebres que se realiza~ 
suir aLta percentagem de elementos ram na . igreja. de ,Samto Ináicio, em
temellltes. a. Deus·. _ . ·homenagem aos sagrados. despojos do 

Não. será· talvez sem genial propõ- grande e modesto jesuita Padre Leonel 
sito que os .la.ti:nos chamam de "vir~ Franca, .todos êstes penSamentos vie:. 
ius". a. virtude tanto quanto a :fôrça. ram à minha mente consternada. 
A virtude. será sempre a maior :fôrça O luto que se espalhava pelas naves· 
que assegure aoS indi!viduos·, como às vastas e repletas do templo, tralllspu,:; 
nações, a fôrça. necessária para que nha. os limites . da benemérita. congre.;. 
su;bsistam: vitodwos nos erilbrutes po~ gação religiosa. Atingia à linda cidade 
limorifios da vida. do Rio de Janeiro, a· todos as recantos 

O homem virtuoso é .bem 0 bom desta · idolatrada terra brasileira.; que' 
fermento da. linguagem b1blica. En- perdia um dos se'ils mais ilustres fi~ 
volivo os seus semelhantes no circulo · · ·lhos. . . 
de óuro da sua· boac inlfluência na Deitado em. um modesto esquife de 
misteriosa alquimia · que transforma classe. pobre, ali· estava eawolvido ·na 
as almas, e se reflete nas manifesta- pompa reliigosa do rito lfúnebre da 
!tÕ~ mais sublimes e elevadas. Igreja, a que tanto· estremecera. Ro-

Quando ouço ou leio critiCas, em menageavam~no, comovidos, . o Oar
a.pa.rência., mesmo, sinceras, da situa- deal, inúmeros Bispos, aLtas autorida
ção a·ngustiosa por que vai passando 0 des da República, os· expoentes da in

·Brasil, só me deixo. tomar de a.preen-. teligência universitária do Brasil, ex-
sões quando elas atingem- a.s fron- pressão salientes dos f81Voreé:idos ·da. 
teiras. do mundo moml. Quando se. fortuna, estudantes, rapames e moças; 
apontam fatos ou se -a.duzem ocorrên- crianças do. curso primário, dos giná.-. 
cias que. exprimem um~ rebai:!re.mento sios, velhinhas pobremente !Vestidas. 
do espírito criStão dos que habitam . Vi tamta gente, naquela. manhã sa.u-
esta.. formosa. -pátria .. · · dosa de setembro, procurando prestar 

Nestes momentos - e· só nestes - um derràdeiro adeus, invulgar preito 
pTessinto a derrocada, convencido que de veneração ao humilde filho de San
estou da superioridade· dos v:alores es- to· Inácio, que não me· pude furtar a 

• pirituais. Qua.ndo os homens não se um s~ntimento de maior confiança.. na 
aprimorarem na.s suas atitudes de recUJPeração do Brasil. 
conscinêcla; quando não se a;justarem · · .A:ifinal··o~que ali. se homenageava? A 
às exigên·cias destas ou no ·caso da.- tn.teligêncla, a invulgar i!llteligência de 
queles que, .. mais felizes·, tilveram fré; um huniànista., de um filósofo, de um 
quando não se ajustarem a.os supre-. polemista, de um escritor, de um COiil
mos mandamentos de Deus, n·ão serão sumSJdo universitário, que tudo isto 
os recursos da civilização hOdierna. que era o Padre Fr.anca., em excelsa . gra
lhes trarão tranquilidade; que lhes· as- dua.ção? Sim, reconhecia-se isto tudo . 
.segurarão bonança e progresso. Isto Mas não só. Romenag~-se, princi-
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pallmente,. o homem de virtude .. O sa
cerdote de vida austera e pura, pauta
da nas regras' imorredouras do grande . 

· Patrla:rca Santo Inácio. Levava-se ao 
jesuita que perecera no fislco, doloroso 
tribllito à fraJgilldade da matéria, mas 
que pea-manec~a pela admirável eleva
ção de sua alma, na amizade !lincera 
de· tôdas aquelas almas que dêle ti
nham ·recebido uma parcela de bime
fício, relembrada com emoção, até às 
lágrimas, na . hora · suprema daquele 
inesqueciVJel adeus. , . 

Tenho para mim que· o Padre Leonel 
Franca .que eu considerava um dêstes 

·raros gigantes de cultura que ainda se 
encontram, superando a superficiali
dade e agitação da hora que corre, foi 
bem uma das maiores benções com 
que .a Divina Providência prodigaHzou 
o Brasil, ·nos úlitimos tempos. 

No acanhado recinto de sua cela: de 
religiOso, o Padre Leonel despejava 
centelhas de fôgo que i.D:fa.amavam. as 
int·eligências da altacultura brasileira. 
Por om:l.e passava o fio aguc;a:do do seu 
raci'Oeiinio • disciplinado o exuberante, 
:ficarv:a a ·marca da conquista: Os ho
mens de ·,boa. vontade, rendendo-se à 

·evidência àe · uma. iógical · ae· "clare-zz:L 
adam.antina; os menos ·felizes, BJgnós
·ticos e calculistas, rendenção nos mo
mentos fugazeS~ da recuperação de si 
mesmcis, a semente das eternas :verda
des, sementes por mãos· tão delicadas 
quão carinhosas. · 

derrota sofrida pelas mãos de quer se 
org.u)hasse de êxitos obtidos. · 

O que importava ao zeloso amante 
de almas era espalhar o i:lncomparável 
benefício da verdade: levar aos seus 
adversál'ios a suprema alegria de uma 
certeza que êle possuia, na plenitude 
acessível à ·fragilidade humana. 

Os seus livros, soohores Senadores 
traziam a marca do que acabo de . 
referir. Na sua obra polemistica "A 
Igreja, a Refol'll!la e a Civilização" de- .· · 
balde procuremos encontrar o desejo 
de :ven·cer por vencer. Encon!Waremos 
aJpert..o:ts a ânsia imensa de demonstrar 
aos irmãos desgarrados da, fé, os ar
gumentos admiráveis com que êle, o 
formi:dá.vel jesuita, escudava a sua 
pró.pria ifé e a fé que .prega'V'at à. moci
dade brasileira:, que idolaJtrawa., contra 

· a suprema humilhação de erros inexis
tentes, de crendices indignas do ho
mem. civilizado, argüidos por outros. 

b Sr. Hamilton-Nogueira:_ V. Ex.a 
dá Ucença para uni aJparte? ·· 
· O SR. AIPO LO NO SALES . - Com 
muito :praz~r. '' 

I"'\ c:r.,. Untt'Vt<i1+"'"- 7\T~"""'no: ... ,_. "R.K ...... .: ......... 
- ""-~•• ,.,._,,.,.,.,.,VIII o4'WV:JW .... C.I""- ..I.Y~U.&.YV 

de enfermidade. impediu'-me também 
de comparecer ao Senado na sexta-lfei
ra, e igualmente impede-me: de falar . 
hoje sôbre essa grande figul'.a. Mas 
estou de pleno· acôrdo com V. Ex.a. ao 
dizer que o Padre Leonel . Franca foi, 
incontestàvelmente, ruma das maiores 
glórias da intelectualidade brasileira. 
Como muito bem diz V. Ex. a êle ja
mais procurou :vencer quem quer que 
fôsse, mas sim convencer, fazendo com 
que os ·princípios do 'crisltianismo ,fôS-

· Não exagero, meus senhores, quando 
coloco a fulglllrante expressão de inte
ligência do Padre Frànca entre êstes 
gigantes do intelecto que marcam. épo
ca na História da humaillà cultura .. 
Era do saber e para o saber qúe a.quê
le sacerdote previlegiado !Vivia tôdas 
às horas de sua 'torturada vida física. 
Nem mesmo, as enfermidades o afasta
vam dos alcandores do pensamento: A 
sua formação teológica e filosófica te
rá marcado época nos anais :da Com
panhia de Jesus. Disse alguém," quan
do ainda em ··,vida o Pada:e Franca, 
que S. Revma'. tinha uma lógicá cte 
fôgo. Expurgava de .arena intelectúal 
onde pensadores ousassem com êle se 
medir as últimas relvas da incerteza; 

. sem :vi!Vidos no mundo, que êle magni
ficamente retratou na sua, obra '1 A 

os liquens sorrateiros dos mais escon
didos ou inofensivas sofismas. 

Apenas o Padre Francà ·tinha uma 
habilidade extraordinária, sean: sacri
ficar a verdade, sem retirar. um .só ar
guanento que militasse em defesa das 
teses sadias que defendia, jamais .ne
gava ao contendor o amparo de uma 

crise do mundo moderno". . 
O SR. APOLONIO SALES·- Agra- . 

deço o apaxte,de V .. Ex. a que corrobo
r:i minhas pala;vras em tôrno da figu
ra invulgar dêsse grahde jesuita. 
- Na sua món.Ôgratfia sôbre o Divór

cio,· o que se nota · é o desejo .de pre
venir a. sociedade brasileira. contra o 
falseamento voluntário ou inconscien
te, da a.preciação doo fatos psicológi
cos e· sóci'ais, . desenvolvidos em tõrno 
de um · dos mais· ·angustiantes pro
blemas da hora. ;presente. E o~fa.Z, ma
gistralmente, condensando em poucas 
pági!Das o fruto de amadurada me
ditação e .o documentário de sua ex
periência de exímio ·.condutor de al
m.as. 

-· 
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· N&o quero analisar um~ por. wna as t~tq ia p seu escrúpulo ~e&.ta: amo-
obras deixad!lS. em fo1·ma de llvrQ pe- rá.vel feicão do :seu •CS.l'áter, ·~nl~ ~9 
lo inesquecívél reitor da ."O"niver~dade tinha !iúvida de corrigir' qualquer têr-
do Brasil. mo dos seus admirá.veis estudo.s•, que 

História da Folosofia, Química or., acaso. tiv~sse des:pertado ress~timen-
gânirca, ·Relíquias'. de uma . Po~a. tO em vez de jorrado luz parSi ·escla-
EnSin'O Religioso e· Ensirio Leigo, O 'recimento das espfl:itps. . 
Divórcio, a Psicologia da Fé, tudo são Apaixonado da verdade, Poore · Leo
expressões de alto. sa:ber; inteiramen'- nel quis, com que o seu exemplo ·e com 
t'e votadas ao bem 'do. próximo. o seu talemo, multipUcar na mocida-

Não quero, porém, :privar-me de res- de do Brasil, a. que .tanto queria, os 
saltar o alto significado daquele mo- faróis que :pelos tempos em fora con
mento de equilibrio e pensamento tinua5sem <Clareando. as· brumas das 
que :é a · obra institulada . A crise do controvérsias do t!llllPO. · 
Mi~mdo Modema. Nela o .sB~Cerdote Daí o seu· amor pela Uruversidade 
ilustre, ó filósofo completo, peri'eito; . Católica, que êle soube elllaJolgar nas 
nela o caridoso homem de Deus, o sa- eleva4a,'s· corit.enda8. pela asceliÇão sem
piente diretor de almas, a.po111 1ou, num. pre mais -;pa1•a o alto, na5· conquistas 
portUg·uês esrorreito e em rara fornlO-. maravllhosàs do espírito: · ... 
SUl'·a de lilllguag·em, ·as principais. cau-. Meus Se.ilhores·, não queria deixar de 
sas de inquietação do murildo, . nes.t.a dizer peraiJ,~e o s.enàd5> B:-1~ pala- . 

' hora: ;trá.gica de contradições e de an- vras de saud~e em r~ee do desa_pare-
gústias que sacodem · a· humanidade. cimen:tq qo Paàr~ ~eo~el Fran.c~.' 
. Não fêz exame ·superficial, . porque Faço com à emoção mais·. smcera,. 

nada era superficiru, nilqueiC' m.Odes- .cuniprindõ um:· dever ê'·SiO·mesmo tem
to sacerdote· jesuita. ,Aa>rolfoUiildoÜ':'se po atérid'é:md."o 'aos' âi.tà.riies' de íid!~Íiiri.:. 
~rqueriu .p.a,s.· sua,s ~e.~P:ra.das !'Uedi':'· Ção peloS" méritos· de um:·brasileÍr({ilus
taçães e prolongadas leLtura&. os. prilll- tre gifê, 'fPi>~úrilá.tuS' in !ii-evl. é~Ie
cipais motivos de en!fermidade 'do sé- 'Y'i.·~.tem.~ por .. !J.. ·.~.'!llta" • .C~~etl9.tl l.A.r.go CUJO.· P.m:.~·n,;l=l~ 'tri'tTATn"""-~ .'Fiel· a .. :·si···-~.Les-· -- - · - d .. . .... ..,_ ~~,. '~ · .,.,.. • ..,... . . .. . . t~mpo, embora vivesse IPOtícos a111o.s~ . e 
mo, nao pQd.ia apqntar· outm.s causas uma 'vi!ia de beneficias·' e belllÇáQ8 p8,
ciç{ ~ú'e' o·. '#~~~ep.tg d~ . verda~es, .ra.··q~ s~~ 'se~~lli .. ·.jl.h~s .. ' . . . . : 
a&~ ~~nr~r.~. qE ~~~tf'ho s~~~ Com,p~ec~Ill ~is os Senhores Se-
de ouro de um.a lógica admimv:el, Ie- nador.es: · · - . · . · ' · 
· , ô ·aos leff' · · 'inídiS·CIIlitivelairente · g~çL . . . _ qres, . . -· . . - .. . . • Viotorilllo Freire. 
!!§ ·~~ ·+!W,s· ·lind~ de S'lla rpena.. . FéiTéira·· de ·sõuza. 
o. frq~9. ·~ ~urecl46 ge·~~u ·p~- · Fi.liilt'ó ·Müne:r:·" ' 

. Sl'\ffiell.tQ cgn~orefrp · . bÍà.W Ollv'EiJia. 
P.;oçyr.~m • .\l~;W.l.Ares: ~AA:pr~. na ~~~·r C!~ ·q~·. 

poJ.4nm-.fa atuMij.O çlo P~r~ Leonel Pereira Pinto. 
Fr~a. P.a · c~ted~a. ~!t im:p,rC:Ma, nq DÜÍ':vhl Cruz'. 
l~vro, l1Q cqD:f~iO:n!4'!Q, nª vi~a 11il~1- ' ,rq~ti~·~. 
ciosa de .re:ijgi~o p~!de t:_ o"r~~ M~t~ Ql~P.!!?·-

·te, 1Wl ~lo <Ie ~~f!.d~. N~ ave 'Rt~J,rg Qpp,ç~ye!l·· 
4j.fiçHlc!~.d~ para ençoi*f!.r~ · ... · Aloysio de Carvalho· . 

.SObrepaira o seu ,:i(l$ejo imenso de $~;ig~ó · ~fuó:'" · · 
difiin44' a. :ver4ll.!ie, ·de ·~r. ~~ Pin>to Aleixo. · 
:ql~p~ q.e y~"qd() de uzn~ .çariçtaqe IX;l!ll- . ~!ff~o··:r~'Í~Íl§er (;1~) . 

~ d~~a. a·. ~q~y~çifi;í ~01 · Deixam de comparecer os._Senho:.. 
eterno, sobre a fragilidade peresc ve res sénWciôres: · · · , · ·qp ·~~AA~~f:?.• ·,, . . . ") ~ ,. , . , -. ·... · ·. ·· <· ... ~r- '• •· 

~9P.liMO 9,e :QP.:r,. ly.I~c~!iP .qqsrt~. M!l-rfalhães ~arata. 
P.~~jl g~~ ~m'd.ou ~J~ do ·gr!IA<Je bl$- ~~~,:~:lino. 
PQ, <> ~~rij(Q ~PmP.p.liyJ:1, l'!P~:rnn4~ oo- Novaes· Filho. 
tr!3t!!/Illtg. no e~~P.~s> !io ~~~o ~l:l- · GóeS . · · - ·· . , . 
c~~ P!t ~j!L··~·~Pr 1!-0!l· q~~ ~~., .. ". ~P.n~. 
S«ml W!Üil~ qq ó~-a~ ~. · ~l,q~~ q~ ~OY!!-flS· 

:r.~r.~ ·~o~~~+ 9 ~r!>. 1!1-~~~:r r..~º c~lhº. 
la.:Y'l'a Pl~~QI> q~l~c~HJi ~:Qumf!. _ .A.- ·~~~es :ji'llh

1
· <> • 

nuação contundoote ou pessoal. . ~~rçqng~ ~Jho. 

. .'· . 

. . 
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Euclydes Vieira.: 
Roberto· Glásser. 
Getulio Va.r:gas (12) . 
O SR. PRIESIDENTE - Esgotada a 

hora do ex:Pediilnte, passa-se à 

ORDEM DO DIA 
E' sem ·debate aprovado, em 

discussão única o se~inte . 
PROJETO DE LEI . DA . CÂMARA 

N.o 257, de 1948 
' . 

O Congresso· Nacional de•creta: 
Art. 1.0 E' o Poder ExecutiiVo auto

rizado a rubril', pelo· Ministério da Fa
zenda, o crédito especial de Cr$ .... 
33 .. 817,20 (trinta·e três mil, oitocentos 
e dezessete cruzeiros e vinite cent~o~) . 
para qcorrer. ao pagamenrto da dife
rença. de . proventos de atpose!!lltadoria 
a que faz jus o continuo aJp<>sentado 
da Secretaria da Cãmara dos Depu- . 
tados,.Màril!kl Titara cia .Silva; no pe
ríodo d~ 1. ·de agôsto de 1942, a 31 de 
dezembro· de 1947, de acôrdo com a 
:Resolúcão ci.a câmara dos Deputados 
n.0 Z5,: àe 13 de fevereirc) de 19~8. - -

Art. 2.0 Esta lei en~rará ~m vigor 
!la 4ata de .S~a puQlicação. · 

Ant. 3.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - Sobe à san
ç&o o Projeto de Lei da Câma-ra nú- · 
mero ~57, C!~· ÜÍ4~. · · 

, E' sem debate aprovado, em dis'
cwsão 'única·, 9 sêguinlé 
P~OJETO DE · LEI DA CÂMARA 

. · N.o 2'tQ, :de-1948 · 

O Congresso Nacional decre-ta: 
Art. ·1.0 E' o Poder Execfrtivo · au:: 

torizadÔ. a a;brir, 'Pelo MiniStério da 
Fazenda, o ·crédito especial de Cr$ ... 
600. ooo,oo (seiscentos· mil cruzeiros) , . 

· P~raJ . 'pagameÍllto ao: . ToÚ:ring 'Club • do 
Bra.Sn ·.do 'aUxilio de que ·trata. a · Lei 
n.o .-166, ·de· 10 · de novembro de 1947. 
. Ai-t: 2P . Esta ;lei en~ará em vigor 
na.· ciatà de süa ,publicaç~. . . 

,Ar:t. 3.0 Rev0gám~se . ·as- disposições 
· !lm conrário. 

;• ' .• I. :;•• [ 

O- SR. PRJESIDENTE - O pro
jeto de Lei Ç:I~. ·ó~ma.i-a n.0 ~o .. d7 
1!14&, que ~ca~~: qe ser votado, va1 a 
C()~ss~o de Redaç~o _de Leis. 

Disçus.são umca do, .Projeto de 
Lei da Câmara n.0 .166, de 1948, 
qlt~ dispõe sôbre ô custeio das des-. 
pesas cie fiscalização das .~tida

·cles .autárquicas federais~ as quais 
exploram serviços industriais. 
(Com pareceres !fav-oráveis núme
ros 781 e 782, respectivamente, das 
Comissões de Constituição e Jus
tiça e' de F'ina:Il!ças, o 2.0 com 
emenda de l'edação) . 

(Pausa). 
. . 

Nenhum Sr. Senador querendo usar 
da palarvra, dou ·por encerrada a dis
cussão·. 

Vou ··submeter a voto em prim~iro· _ 
lugar a emelldár de redação da Co
missão · de Finanças. 

E' a'Provada a seguinte 

ED4ENDA -DE REDAÇÃO 

Da Comissão· de Finanças, ao 
Projeto de Lei aa . Ca1+z.ç,ra nú-mero 166, de 19.48. ' . ;: 

Ao art. 1.0 : 

Substitua-se:· _ 
"t:::t1i:ida<ies autárquicas". 
Por: ·:. · 
"Serviços autônomos da União". . 

E' ap;-QV!idO, co!ll fi- modif~cação 
co:ilstante da emenda, ó seguinte .. . '. . . . . 

PROJETO DE ~EI DA CÂMARA 

. N.0 166, de .194~ 
o -Congresso Naciona.l decreta: 

,. . ~ ' - • I 

Art. .1.0 ··As entidades autárquicas 
federais deverão cüstear a.s despesas 
de fiscalização jtilgadas l1eéf!ssárias ao 
pe:rfeitp funcio11amento das' restpeeti-
vas Delegações de Qo!ltrôle. · 

Parágrafo Único. Nas despésas com 
c · pessoal . da Delegação de ,contrôle 
incluir-se-,á a gratificação· meiliSal de 
mil -cruzeiros (Cr$ 1. 000,(}0) para. cada 
qual de ·seus componentes. 

.Al.1t. 2.o ..A. delegação de Contl·ôi.:i 
apresentará anualmente, na época 
própria, a previsão· de suas despesas 
par~> o exercício seguiillte, a fim de 
que seja . incluída na proposta orça
mentária qa entidade autárquica sob 
sua fiscalização. 

· .-\rt. 3.0 Es·ta lei entrará em vigor 
nlj. 'qat a de. suà PU!>licação. 

Al't. 4.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

.· 

·-
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o SR PRESIDENT..E - Vai à Co- reduzir os vencimentos sugeridos na . 
missão d.e Redação de Leis o ~jeto ;proposta governamental ou para re
de ·Lei da Câmara n.0 166, de 1948, ;pelí-la "in rtotum", mas para. majo
que aca;ba de ser apr~vado. · · rar vencimentos e - o que mais gra-

ve ..:... par!J. estendê-los . a outra cate-
Discussão única do. Projeto àe geria· de· funcionários. 

Lei àa Câmara n.o 244,· de 1948, Na comissão de Constituição e Jus
que reestrutura os cargos àe T~- tiça foi: wprovado o par,ece~ do nobre 
soureiro e Ajudante de TesoU?'et- e eminente colega, cujo nome decli
ro ào Serviço Público e àá ou- ;no com tanj;a simpatia e respeito, 
tras proVidências· . <Com pare.ce-' -Sr. Senador Olavo. Oliveira. 
res ns. 796 e 797, respectivamente- o Sr. Olavo· Oliveira - MuitO abri-
te elas Comissões àe Constitui-
çdo e Justiça e àe Finanças, ta-. gado a V. Ex.a.. · 
varáveis. à Proposição e contrários O sR. ARTHUR S:AiNTOS - Lere 
às, emendas) • o parecer do nobre relator e .percebo 

as tortlll'as da sua argumentação, as. 
O $R.' ARTHUR SANTOS (*) angústias da sua · inteligência para 

Sl'. Presidente, pedi · a !Palavra :para conseguir invocar subsidio de doutri
!azer uma declaração de voto. Se na em favor da tese sustentada no 
estivesse · presente à ·Comissão de · parecer. · 
CollSititui~o ~ Ji.Ist~ça · q~do. êste Em caso já passado e discutido nes-
;projeto fol ali debatldo, itena o pra- ta casa, tive ocasião de invocar con- . 
zer e a honra de subC!erver .. o voto sidera;ções de Piinenta Bueno, de Bar
vencido do nobre e emmente C?lega. , . balho e de outros grandes inté.rpre
Sena:dor Etel!Vino Lins nos· segumtes :tes das Constituições brasileiras; para 
têrmos: definir e conceituar o instituto da ini-

. "Vencido, qurunto às: ·emendas ciativa. -0 eminente relator do ;pro-, 
e quanto aos dispositivos do pro- jeto na Comissão de Constituição e 
jeto- que···.se· afastaram da Men.- Justiça, inrvóco'tl. Aurelino Leal e .-'1ge
sagem do Sr. Presidente da; Re;.. nor de Roure. 
pública, estendendo o ·aumento aos Não era meu propóSito, Sr. Pre-
conferentes". sidente, inSistir nesse poa1to de vista, 

Màis uma vez, o Congresso INacio
:00.1 de posse de Mensagem do Sr. 
Presidente .da República propondo a 
reestruturação de determinados qua
dros do funciOillalismo público e con
seqüente aumeDJto de vencimentos, 
estende êsse regime a outra; _ catego
ria de funcionários. Foi o que. !êz 
a C'âmara. dos Deputados, es-tendendo 
aos conferentes da Caixa .de· Amorti
zação e ·da casa da Moeda;. os ven:... 

·• cimentos e vantagens con:.fendos' ·aos 
Tesoureiros e ·ajudantes de· Tesou
reiro. 
· Apresentadas e~end!IS nesta •Casa, 

a Comissão. de F:tnanças houve . por 
•bem rejeitá-las. In!felizm.ente, ou 
por outra, Iamentàvelmen.te, a ·· :Co
missão de Finanças não rejeitou as 
emendas da Câmara dos DepUJtados 
:para que o projeto ficasse .estrita
mente dentro da proposta do Govêr.no 
Federal. . . 

Mais uma vez o Congresso, tão 
cioso· das suas prerrogat!Jvas, toma 
conhecimento da mensagem não !()ara 
crltiJcar a iniciativa do Go'V'êrno, :para 

( •) Não foi rervisto pelo orador. 

!Porque o Senado já. repeliu a doutri
na .por mim sustentada;- já. reatir- · 
mou, .por. maioria esmagadora, -· em
bora_ l:evisando votps· anteriores, dês
tte mesmo Senado, e Q fêz ainda re
centemente, -~que o § 2.0 do art. ·67 
da Carta Constitucioo·al não tinha a 
extensão · que _pretendo haja inspira
do o · legislador coiilStituinte. Entre
tanto, não. posso deixar . de tece:t: al
guns comentários ao parecer- do· oo
ibre rela;tor, .sr. :Senador Olwo Oli
veira, ·que éi-tou Aurelino -Leal, co
brindo-se de citação que lhe é inte
gralmente desd:'avcirável. Peço a aten
ção . dó ·Senado para as ·Palavras do 
eminente constitucionalista: · . . 

'!0 direito do senado à emen
da é amplo· - ensina Aur.elino 

· Leal, citado• !Pelo douto relator -
coordenado ao da . Cãmara, ex
ceção feita de . qualquer iniciativa 

'· de -tmpostos". 
E', pol'ltarut~; Aurellno Leal quem" 

sustenta :POnto de vista idêntico· ao 
que defendo nesta Casa - o de ca
ber ao.Senado, no regime da Consti
tuiçãó ide 189-l, emendar os projetos 
vindos ria Câmara, ex,ceto aqueles que 
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se 1·eferissem a iniciat:i:va de· .!Wpos
tos, porque a Carta de 91 dava à Câ
mara dos Deputados inicfativa dessa 
natureza . 

.E' JU.stamente a tese que sustento, 
Não cabe ao Congresso NaiCional 
.emendar os ;projetas resultantes da 
iniciativa do Presidente . da· Repúbli
ca, no particular, estendendo a ou

. tras categorias .de funcionários o au
mento de vencimentos sugerido. 

Continua .Am·eliano Leal: 
"Isto é, para que · o direito de 

iniciativa da Câmara não seja 
a;bsorvido pelo direito de emenda, 
do Senado, não pode êste propor 
norvos impostos, porque, em tal · 
,caso, o direito de ,prioridade da ou--. 
tra Casa do Congresso seria atin
gido. Fora daí não vejo ·em que 
a ConstituiÇão embarace o ;poder 
do Seriado". - · (Teoria e Prá:.. 
tica da Constituição ·Federal_ Bra-
sileira, pá;gs. 423 e 429) . · 

· O autor, · conseqüentemente, e!lld:i
leira-se -com Barbalho e Pimenta Bu
eno, asseverando que· a -in~ciruti.va ·de 
projetas~-·- que. ~a:be aü Prêsidente da_ 
República, não ;Pode ser alterada no 
Congresso N"'a!Cional, estendendo-se o 
regime· proposto a outras categorias 
de funcionários, e o faz na conceitua
ção do instituto da iniciativa: pm-que; 
a contrariu sensu o Senado, no regime 
da constituição de 1891, e o. Congres
SOi·Nacional, no da Carta de-1946, es
tariam usando ·de illliciativa outra que 
não a 'do. Presidente da 'República em 
referência a determinadas categorias 
de · d:uncionários. 

Agenor de Roure, ·também · citado 
pelo nobre relator,. declara: 

''Desde que qualquer dos assun
tos sôbre os quais a ,Câmara . de
ve pronunciar-se em primeiro lu
gar chegue ao Senado, êste pode 
introduzir nos ;projetas disposi
ções nova.S capazes· de refundi-lo 
.por completo. isto é, .pode·. tér mi
ciativa nas · providências legisla
tivas concernentes à matéria, por 
meio de emendas aos projetas de 
. orçamento, de créditos e de fõr
ças e aos oferecidos pelo· govêrno. 
· Tem-se en.tendido apenas que 

, o Senado não cria impostos novos, 
embora aumente, diminua ou su
prima os criados pela Cllmara". 

Portanto, o que Agenor de Roure 
sustentava era que o Senado poderia 

aumentar, diminuir ou suprimir os 
impostos propostos pela Câmara, mas 
não pocj.eria criar novos. 
· E' justamente a doutrina que venho 

sustentando: que o Poder Le.gislativo . 
pode, toma.ndo conhecimento de Men
sagem, do Presidente da República, 
diminuir,. suprimir ou ainda rejeitar · 
a proposta, no tocante !!!O. aumento de 
vencimentos; ·não pode, .porém, 'esten
dê-la à nova categoria de f·uncioná-
rios ~orque então estaria exercendo 
uma' iniciativa, criando aumento, de 
<v,encimentos para .uma categoria· de 
funcionários que não aquela referida 
na Mensagem Presidencial. 

Por êste motivo, Sr. Presidente, se 
estivesse presf)nte à reunião da Co
missão de constituição e Justiça, te
ria subscrito o voto vencido do ilus
tre colega Senador Etelvina Lins. Em. 
relação ao projeto votaria itão somen
te a reestrutração dos . . quadros de 
tesoureiro e de ajudante de tesourei
ro e seria contrário à emenda· da Câ
mara que estende o regime aos'·con!e
rentes da Casa da Moeda e da: Caixa 
de Amortização. Pela mesma .razão, 
teria ·também 'V'Ot.ado (}Om 11 ... IQornjs
são de . Finanças, . contràriamente às 
e:m.endas auresenitadas nesta Casa, 
<Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. · 

O SR.. OLAVO OLIVEIRA ('") -
.Sr. Presidente. em ·homenagem · ao 
douto colega, Senador Arthur. Santos, 
que à · qualidade de eminente ;parla
mentar alia a de 1Xbalisado mestre da 
dir.eito constitúcional. .. 

O Sr. Arthur Santos - Muito o'bri
gado a V. Ex.a. 

O SR. OLAVO OLIV.EJIRA - ." .. sou 
forçado a dar alguns esclarecim~t?S 
ao Senado, em tõmo da tese jundi
ca em discussão. 

Em o fazendo, parto preliminar
mente, .da afirmativa . de que a nü;n 
pouso interessa o mérito da ·questão 
dês que é assunto, no .. meu fraco en
-tender,. da competência ·i;lrivattva .da 
provecta Comissão de Finanças do, Se

_nado . 
. Ressalvando, assim, os meus ar.gu
mentos, .tecendo assim as minhas con
siderações, dentro do quadro jurídico· 
e do aspecto eminentemente constiu
donal do assunto em favor da tese da 
intel."lprertação restritiva da ~apacida-

<") Não foi revisto pelo orador. 

~· .. . ·. 

'·• ,. 
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de dé . qualquer . elas casas do con
grêsso pára emendar os projetds pro• 
venientes de proposta ou inicia-tiva do 
Poder Executivo; militam, reunem-se 
e j.untam•se ·ao meu conhectmento as 
opiniões de duas autoridades: uma, de 
Barbalho, o primeiro intérprete ·da 
nossa •Constituição; outra; do ilt.tstre 
Professor e Senadoc Arthur Santo:;, 
,porque a . opinião cte Pimenta Bueno 
!bi exarada em 1857; no regime do 
Im·périO, a11.tes, po~tánto, da Repúbli
ca, não aJproveitando, assim, a Cttação 
dêsse publicista do regimo transato, à 
discUssão em n•prêco. · · . 

Ora, · em fàiVOr da teoria da i.ri·ter
pretáçãé> . de que o ·:Póder de legislar 
côiibém em si; implícito, o ;poder de 
emendar; e o :Poder de emendar. só 
potie ser exereido ria sua plenitude, 
pára mais ou ·.para menos aliam-se as 
autoridades de Aureliano. Leal, Age• 
1~m: de Roure; · Carlos .Maximiliano, 
Témistocles Cavalcanti e' Pedro Cal'-
rrlõn. · · -

Meu · nobre colega . e. douto .. amigo, 
éom a sutileza ·dê espírito comum as 
i!llteligências superiores; procurou lêr 

., e ei:lXêrgar· ou lObrigar, na .passagem 
Pbr· mhú··.citadli ·.tlt: Aui•&li:no:·Leàl~'"~.opi-. 
nião . contraria aó meu po:nto· de vis: 
ta,. Mas, data vênia, chàmo a atéh-

. ção de S ... Ex;''· para .o pensamento de 
A1;1relino Leal que é o exp~esso . .Por 
~rm. porque, adiante da ,palavra "ini
ciativa" ê~e colôca. â éXJ)ressãó "no-

. ·iVós impostos" atribüídá. a é:ómpetên
cHi pára &ilà crià.Çãci ào .Senado, atra
véS de emenda. 

E· S .. Éx.a, o liobre colega, ilt.tstra
do. .proie,ssor. de . Direito .constitucio
nal, há de certo, lembrar-se. que, AU-. 
relino. Leal, sôbre o aS.Sunto, nos con
tà a .angustiosa interpretaÇão do se
íiãdo, interpretação que nãó se fa
zia em face da ConstituiçãO, mas ·em 
face do. Regimento. Certamtnte, há 
.de se lembrar· .S ... Ex. a - como ago
ra me ocorre à. memória -.:.que· Aure

lmo Leal diz ,que a Mesa do· Senado 
inter:pretaJVa o Regimehto da Casa co
mo proibindo aos Senadbr.~.; indi-

. dúa1mente, .a- inicia tia dé oferecer 
emendas que aumentassem ~ostos;. 
mns permitindo, reconhecendo esta fa., · · 
cUldatie à Comissão· de Finanças . 

A :resolução provocou choque do 
plenário com a. referida Comissão, o 
qual só se resolveu a 13 de setembro 
de 1917, -com a. modificação do Re
gimento que passo:u, então, a opermi· 
tir a. apresentação de emendas, .. majo-

., 

- rativas de impostos, quer pela Comis
sã,o éie Flnàn:ças, quer por qualquer 
Senador, individualmente. , . 

Ora, dE!sde essa .passagem . hiSitórica, 
. temos a interpretação- da Consrtitui

. ção; pêlos fatos. No nosso Direito, na 
nossa vida. oparlame11,tar ~ dentro. das 
Coi:istitüições adotada5 pela Reyúbli
ca; já no regime da de 91; Já na de 
s~ e, agora, · no da Const~tuição de 
1946, não falando .na de 37; porque, .ao 
seu tempo, não funcionou o Parla-· 
mentó - sempre se entedeU: a ini
ciativa. do Presidente da . Re,pública 
como i:nera proposta para fazer des
p~rtar; pai:a fázer nasqer a capacida
de Iegi<;lativa no_Pài·lamento, opara fa-

. zer s..tJ.tà.r a . máquina legifera:nte . do 
.Senado, dérttro da · sua amplitude le
giSlativa ·de emendar para mais ou 
!Para menbs. · · 
. b .Sr, Filinto Müller - Pézmite Vos
sa .Excelé:i:lcia .um ,apàrté? (Assenti~ 

' m,entd ào or.ailbfL~ v. Ex,a fêz re
iferência à Cónsti:tuição .de 1937. Que
l:o:lemqrar. gue. p~Jpseu .art: 65, as 
;pr!i,postas .do Govêrno erairi si.mples
niénte. a<Provádas ou· rejeitadaS !Pélo 
J:>.oci.Eli:_.:í,;,eg_;sj~tivo, hãci. pódendo sofrer· 
qualquer emenda. · 

O SR. , OLA VO oi.ivEriiA. -.,. Agra
deço o aparte . de v. Ex."- que fala em 
.proveito da minha tese. 
~o huniilde parecer por mim apre

sentado citéi o argumento .. de que a 
Constitüição .dê .46 é reàção à consti
tuiçãd de 37. 

ó Sr. Filinto .Milller - Peclêita.-
meiJJte. . ' '-

d sR..· oLAvo oLÍVEIRA - .E se 
.a constituição -de 37-'céimo que.· dimi
·nüiâ, cetceâva, ilá. realidade, à funÇão . 
legislativã dó CongrêSSbõ, :tomandó-á, 
J;lrã.ticamente, quase nula; desde que 
a lei pártê do Executivo, só sé pode in
terpretar, ....:.. não só no reg~tne atual 
conio nos institutos congêneres · à se
melhança do tex:to que ci.tei, onde in
rtei:feriu a :vontade do povo, .. - que a 
Constituição de 46 é · como que rea
ção à de 37. Esta interpretação veii). 
em. nosso proveito, quando atribuímos 
a ambas as Casas do Congresso a 
amplitude da ca;pacidade de· emendar 
as propostas. do Executivo. . 

o- Sr. Arthur Santos - Permite Vos
sa Excelência, um apar.te? <Assenti
mento do oradi:n') .:.... Estou ·otiVindo 
V. Ex,a com tôda a a;tenção e não de
sejava mesmo aparteá-'lo, mas ·a cons
tituição de 34 tem dispositivo quase 



ia~ntico aó da -de 46. :i?ortahto, esta 
não é reaçãb à de 37. A ConsUtuiÇão 
de 34 màntéril. o mesmo dispos~tivo da 
de 46; no tocante ã; irliciàtiva de pro
jêtos de lei (li.tê cnám emprêgos, ser
viÇos ou àumentam vencimentos. Su
bordina-os a Mensagens do Presiden
te da RepúbUca. O arg.umento de Vos
sa ~celência, datct venia, não .pro-' 
cede. 

O ·SR.. OLA Vb OLIVEIRII\ - Agra
deço a V, Ex. a a _.honra _ do aparte . 

. Devo, e:Iitretárito; esêlàrecer,. primeii:a
iriente, que .à orgailiZii.Ção êia .função . 
legiSlati~a · difhl'e . grandeiri.elllte lias 
I(JonstitüiÇõês· de 34 é 37. 

o sr. F'iünto Müll~i' ~·Dá v. Ex.a 
licenÇa para ·ilin . apaí':te? (Assenti.:. 
7/ientõ . aó éniidóf) - .Comentando a 
IC'ónstituição dê· 1S46, oarlos M:axi;. 
riiilià.iib -'- iric!Xtitestàvelmente grande 
átWlfidade - qiiandõ se relfere ào âr
ti.go 59, comparando~o ,Cl)fu o ar.tigo 
56, item _32, diZ que o.s!stenià de !freios 
e contrapesos, estabeleciél.<> pelá... ccm.s
tituição, não pode ·privar 6 Beliado · de 
emimêlar am:Pliliiiente as leiS. referen-

. tes ~ ~iriliil~tcis. o c_ôriíentario de Car
lOs l',~:L9..imiliri:ho ·: cChtrrl,põc~Sc intcfra ... . 
ineilte à; ~entação do ilustre mes
tre senador Áiitliilr santoo·. 

b sr. ~nliür santos-::- NãO sou àb-
solütiünênte mestre. · · 

O SR. OLAVO OLIVÉÍRA -· Agra
deÇo a honrà· Cios apa.i1tes dos ilustres 
e .próveto8 colegas. · ·· 

Ex!pllcruvia que os mecanismos legis-
lativos ·das Coilsttuições de 34 e 37 
diferem grandemente. ·Em 34 o ~OIVO 
é soberano, ·a.través do Parlamento. A 
iniciativa e· a capaciêlade do Congres
so; na elabor_ação de leiS, são ama>las. 
Em 37 estão elas subordinadas 'lw Po-
der ExecutiVo · , 

Q:umdo digÔ e ·realfirmo -· e: ~penso . 
estar com: a razão ,= que o argumento 
sóciológil:lo do coirteúdo -de uma Lei 
Básica, que se opõe· à outra, deve co·ns
tituir a.rn;la a guiar nossos pensamen
ltos na lides da interpretação, não de
sejo referir-me a textos isolados. Alu
do ao espírito geral qtie presidiu a ela-
1QOração do Estatuto de 37 e orieil;ltou 
em relação ao mesmo, o de 46. 

Sr. Presidente, ma.is do que as opi-

lãmehto; _ temos a ·interpretação cóils
tahte; ·perefté; .nó regime díis bonsti:.. 
tui~ões iie 9i e s'!. 

E' preciSo lemhrii.r que a capàciaati.e 
foi ·tão ampla, dêle . se cfiegóii a tal 
a-buso, que se tomou necessária a re
lforma· da 'Carta Mãg'na, a ifim -de eli
minar o v.êso de criar repÍU'Itições, e 
legislar dentro da lei anua do orÇá;. 
mento. 
. Nà doi1StittiiÇãó âê 34 a.Ssim sé · ra
ticoti. E ó · me.Smo . decorrê; nát~àl
m,énte, com J)ropfiedâde, põriiüê :iió.Ssâ. 
f.tiilÇão é . _ estabeleCer o clioqtiê :aãS 
icJJéias, para projetarmos -a lüZ da ver-
dade no acêrto dé iiossa.S _ d~iseõs. ÁS 
dubiedades . é lV'acilàÇões sãci natiliais 
éll1 tôdas as dasrui cie julgamentó ói.t. 
elaboraÇão de lé!s. 

_ Os ,PróJ?rioo àutores, a.pri.ilcipio, ·não 
COgitaram da matéria. O .. rpi."irii.êii'd que 
se ocupou -do assunto. foi Teiri.ISJtooles 

. Cavalcanti e; depois, éiu'lós MaXifuf.;. 
lianó. Todos; no entànto; pronúncia~ 
~am-se ·no sentido de que a ;ca}lacitla
qe de emendar _proleto oritmdo dó Po
der Executi.yo é ampla ao &mado co
mo à Câmara, A iniciativa do Presi-
.n~nt..,:.. .Na. -~.An1'1hl.i,..a · ,,.,,a.na .. n"\oie. C!i.ani------ -- ---~----.. ~-- ~-·o·-
fiCà que a môViirientaÇãó do àSs~o. · 
para dci'erir à .plenitüdê dà càJpãiCwãr 
de do congresso. <Müito bem; muitO 
bem.) · · 

O.S&.: BR.ESIDEN'IE - Contin-ua a 
discussão. (Pausa) . 

:Não havenao maiS quem queira tisar 
da palàiVra, dêélaro-a en.êerraaâ: -

. Vai.:.se proceder à votaÇão. 
Em. primeiro l'ugar: ser.ãô _ v-otad.âs as 

emendas. Dúas são do plexíãi'iti e ufua 
apresenta perijJlte a Oom!ssão-, estan

. do tôda5 com ·pareceres contrários. 
EMENDAS 

Ao Projeto de Lei élà Câmara n.0 244, _ 
de •1948 
N.0 11 • 

Redigir li.ssim o artigo 4.0 ·e seu pa-
. rágri:t.fó í.ínico: · -

. Art;. o4.o "OS atuais ocupantes do~ 
cargos de Ajudantes de Tesoureiro, 
padrão 23, do Quadro Suplementar do 
Ministério da Fazenda, .transforma
dos em Tesoureiros-A:judantes, ·pas
sam à letra "N" e os de ipadrá{) "N" 

. niões - a maioria ou a quase totall-. 
dade, de. doutos e sálbios iiileérpretes .é 
a nosso favor - comentários e pas_
sagens dos autores. em proveito da 
nossa, tese, da amplitude ou .iplenitu- . 
de da capacidade legiferante do Par-

· terão a· melhoria de uma ·letra'. 
Parágrafo único. São asseguradas 

aos demais - Tesoureiros e Ajut!antes 
de· Tesoureiro, êstes transformados em 

'",_'t 

... , 
···•• I 

. ~ .. :I 
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TesoUl'eiros-Ajudantes, inclusive os 
de padrão 31, do Quadro ·suplementar 
do Ministério da Fazenda; as vanta
gens e direitos da situação em que 
se encontram. 

N.0 2 

ACrescente-se· onde convier o seguin
te: 

.Art. - As :v'Ontagens .conferidas por 
estã lei ·aos Tesoureiros e Tesourei
ros-Auxiliares são e:l>."tensivas aos Al
'lnoxarifes dos diversos :Ministérios 
cujos· vericinientos obedecem a se
. guinte calssificação : . 

1." Categoria - Almoxarifados com 
moVimento anual entre vinte e um e 
cinqUenta milhões de . cruzeiros -
A1moxarife ·cargo isolado padrão "L". 

2." Categoria ~ Ãlmoxariiados. oom 
· movimento anual entre vinte e um e 
cinqUenta milhões de cruzeiros - Al- · 
moxarife cargo _isolado padrão "L". 

3." Categoria - Almoxarifado ·com 
movimento. aillual entre· dez e vinte 
milhões de cruzeiros - Almoxariie 
cargo isolado ~padrão "K": 

4 a_ ~ntPnrtrin~- .. .A 1Yn.I'VV'o,..;rf'o,:rn.c- "-""""' . -· --.. ·-:~-· .. _ ··--··--.....,_ ..... .,;, """""~ 
movimento anual in:ferior a dez mi• 
lhões de cruzeiros - Almoxarife car-, 
go isolado padrão ".J". 

N.0 3 

Parágrafo ú!I:J.ico. Os tesoureiros ex
tralllumerários merisalis·tas que ser-

. vem n:as :repartições federais onde não 
há ·tesoureiros, mas que .fazem ;pa- · · 
gamentos pelo regime de adiantamen-· 

· tos, passam a Tesoureh:os. 

·E' aprovado o seguinte 
PRomo DE LEI DA. CÂMARA 

N.0 .. 244, de' 1948 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 As· ;tesourarias das repar

tições· subordinadas ao Ministério· da 
Fazenda · são classificadas · em cinco 
(5') categorias, de acôrdo .com a ar-' 
recadação; os pagamentos ou a mo
vimentação de valores a seu cars:o, da 
forma seguinte: . . 

1." categoria --Tesourarias de mo~ 
vimento superior a dois (2) milhões de. 

. crueziros; compreende as do Distrito. 
- Federal e Estado de São PaUlo 

Tesoureiro, car.go em comissão ·;padrão 
O; Teso.ureiro-A·uxiliar, cargo Isolado 
padrão M. · 

· 2.11 .c~tegoria ...:_ TeSourarias· de mo.
. vimento superior a duzentos (200) mi
lhões até dois {2) milhões· de cruzei
ros;· com~prende as- dos Estados· do 
Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mi
nas Gerais e Rio de Janeiro - Te
soureiro, cargo · em comissão, padrão 

· N, Tesoureiro-Auxiliar, cargo isolado, 
.padrão L~ 

3." Categoria - Tesourarias de mo
vimento superior a cinqUenta (50) mi
lhões até . duzentos (200•) milhões de 
cruzeiros; compreende as dos Estados 
da Bal1ia, Paraná, Salllta· Catarina, 

·Pará e ·Ceará ....:.. Tesoureiro, cargo em 
comissão, padrão . M; Tesoureiro Au
xiliar, cargo isolado, padrão K. . . 
· 4." Categoi·ia · ~ Tesouraria de mo
vimento superior a vinte e cinco (25) 
milhões até cinqUenta (50) milhões 
de cruzeiros; comprende as dos Es:
tados de Alagoas; · Para1ôa, Amazo-
nas, Ser-gipe e Rio Grande do Norte 
- Teso.ureiro, cargo em comissão•, pa
drão L; Tesoureiro-Auxiliar, cargo 
isolado .padrão .J. · 
. 5.11 •Categoria'- Tesourarias de mo·

·vimento inferior a vinte e cinco. (25) 
milhõ-es_ de cruzeiros; compreende. as 
dos Estados de-·Mato G-rossô, -E.Spfrito 
Santo, Màranhão, Goiás ·e Piauí - Te
soureiro,· cargo em comissão, padrão 
K; Tesoureiro-Auxiliar; cargo isolado . 
.padrão I. . ·. 

·· .Art .. 2.o ·Dentro dos mesmos limites 
fixados no artigo. anterior, são· clas
sificadas· as Tesourarias dos· demais 
Ministérios 01.1 serviços autônomos . 

· Art. 3.0 Os Tesoureiros e Tesourei
ros Auxiliares, extranumerários men
salistas, .que servem nas diversas. re
-partições . federaiS, passam a· _ ser 
Tesoureiros-Auxiliares, com o ~padrão 
correspondente à responsabilidade que 
lhes ca;be, observados os limites das 
diversas categorias ·em que são ;Çlas-

. sificadas as respecti'VIas Tesourar1as. · 
· Art. 4.o Os atuais ocupantes dos 
cargos de Ajudantes de Tesourerro, 
padrão 23, ' do Quadro Suplementar. 
do Ministério da Fazenda, passam. a. 
letra N e os do :padrão N terão a me-
·lhoria de uma letra. · ' · 
_ Parágrafo único. São asseguradas 

· n.os demais tesoureiros -e ajudantes de 
Tesoureiro, inclusive os de padrão 31. 
do Quadro Suplementar do .Ministério 
da Fazenda, as · yan.tagens e direitos 
da situação em que se encontram. 

Art. 5.0 Aos Tesoureiros efetivos das 
dhrersas repartições do Ministério da 
Fazenda é assegurada a melhoria do 
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vencimentos, nos. t.êrmos da classifi
cação constante do artigo 1.0 desta lei. 

Art. 6.0 O provimento dos cal'gos 
vagos de T~soureiro Auxiliar do Mi
nistério da Fazenda é condicionado à. 

. supressão progressiva dos cargos ex
tintos· de Tesoureiro e Ajudante de 
Tesoureiro .do Quadro Suplementar 
daque-la Secretaria de Estado. 

Art. 7.0 o cargo de Tesoureiro 
é· transf-ormado em comissão e será 
exercido obrigatôriament.e po·r um dos 
Tesoureiros-Auxilia:res, lotados naTe-. 
scuraria 'da respectiva repartição. 

Art. 8.0 ·Os órgãos de rpessoa e de 
cada unidade administrativa anosti
Ihados na· tesouraria da respêctiva 
repartição. · · 
~t. 9.0 A despesa 'Clesta lei será 

atendida em cada Ministério, com os 
recursos da conta-corrente dos quadros 
respectivos. 

Al't. 10. Os atúais ajudantes de Te
soureiro, in,terinos, em exercício no 
cargo a 13 de ·novembro· de 1947, data 
em que foi enviada ao Congresso a 
!llensagem do Executivo que obrigou a 
presente lei, serão obrigatôriamei!JJte 
a.proveitados nas. vagas de Tesoureiro- · 
Auxiliar que vierem a ocorrer após a 
vigência desta lei, nas Tesourarias em · 
que servem observados o ·critério• de 
antiguidade e os req-uisitos do artigo 
13 do Estatuto. dos· Funcionários Pú-
blicos Civis da União. 

Art. 11. Aos ·amais ocupantes do 
cargo de Tesoureirà das diversas re
partições federais é assegurada a. si
tua·cão de efeti:vidade ·nos mesmos car
gos; ·atendidos os padrões especifica
dos nesta .lei, e· . êsseS cargos dervem 
ser nrovidos em . .comissão · somente 
quando vagarem. 

Art. 12.. Pa-ra efeito de classilfica-
cão .de que. trata o art. 1.0 enten
dem-se como arrecadação todos · os 

· movimentos de valores · das Tesoura-
rias e Pagadorias. . . 1• . _ 

Art. 13. As novas denominações de 

lotados na .Caixa ,de Amol'ltização, os 
. padrões de vencimentos vigentes em 2 
de setembro de 1941, e os que :vigora-· 
rem à da:ta da publicação da :presen
te Lei será indenizada a cada um dos 
servidores que a .ela tiver direito, 
"ex-vi'• do Decreto-lei n.0 4.645, de 2 
de setembro de 1942. 

Art. 13. Esta· lei entrará em vigor 
na . data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - Encaniinha
rei a Proposição. n.0 2-13, de 1947, à co
missão de ·Reda9ão de Leis. _ · 

Discussão única· da Proposição 
n.O 213, de H!.47, que regula a 
aquisição, perda e a reaquisição 
de nacionalidade, e a perda dos 
direitos· políticas. (Parecer favorá
vel, com emendas, da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob. o nú
mero 783). 

(Pausa) ,. 

Nenhum Sr. Senador desejando usar 
da .palana, declaro a dis~ussão encer-
rada.. . :: 
· Passa-se à votação, comet<ándo pe
la.<: emendas, -que são em número de 
37, 1;ôdas da Comissão de Cons-tituição 
e Justiça. 

· São aprovadas· as seguintes 

EMENDAS 

A Proposiçãq n.0 21-3', de 1947. 

N.0 3 

Huprima-se o art. 2. 0 • 

·Ao art. 3.0 - Diga-se: 
"A opção a qU.e se refere· 0 art. 1.0~ 

II constará de têrmo", suprimida, as
sim, a expressão "e o art. 2.0

". 

N.0 4 

"Suprima-se, no art. 3.0, a parte 
d'inal "ou no· cc.nsulado do Brasil do 
domicílio do optante" .. 

N.0 8 
cargos e· respe•ctivos padrões de· ven- Ao art. 6.0 • 

cimentos !fixados pelo· art. 1.0 .desta ·· Suprima-se o § 2.0 , passando. o § 1.0 
lei, apliquem-se aos atuais Ajudantes a ser parágrafo único. 
de Tesoureiro .pertencentes às Te-
sourarias classi·ficadas nas diversas ca- N.o 10 
tegorias estabelecidas pelo menciona- 'Ao art. 8.o III:· 
do artigo. · Supr1ma-se a expressão final: "e 

Art. 14 ·E' revogado o artigo 11 do interêsse e afeição pelas coisas e tra
Decreto-lef n.O 4. 645, de .2 de setembro dições do Brasil". 
de 1942~ 'N.o 12 

.Art. 15. , São. extensivos aos Con-
ferentes de Valores e conferentes do 1." parte 
Ministério da Fazenda, nomeados ou Ao art. 8.0

, 11.0 VII: 



2.n parte 

Ao art. 8.0, § 2:0 • · 

Sti·prima-se 
N.0 13 

Ao art. 8.0 , § 1.0 • 

''Suprima-se a referência ao inci
so "VI". 

N.0 23 

Ao art. 14; § 1.0 , letra "a". 
Suprima~se a ·parte final: 
"assim coni·o de interês.se e ad'ei

ção pelas coisas e tradições do Bra-
sil". · 

N.0 33 

Suprii:na-se, no art. 33,- § 2.~. as . 
éx!)ressões "adquirir direito de q-ue 

não pc•deria gozar ... " 

Ao art. 39. 
Sui:rrii:na-se. 

Ao a.rt, 40. 

N.~ 34 

N.0 35 

. _ Em .vez. de. § .1.0r-diga-se "pa.rágrrufo 
único" e suprima-se o § 2.o. 

N.0 5 

Ao art. 4.0 : 

A 

Em vez de "o menor, filhó de brasi
leiro ou brasileira ... ", diga-se: 

"O representá.:t1te lega:í do menor ab
solutlllmen-te- incapaz (0. divH, artigo 
5.0) , . filho de. brasileiro ati brásileira, 
nàscido no· estrM:Igeiro e cti:jos :pâiS ali 
não estejam á. serViço do BraSil OU! do 
próprio menor, sé · relativamente in
catpaz (0. Civil, art. 6.0 l)..,,_assistido 
de seu re'Pres~ntante legllll". 

B" 

Ao revez · de "de sua · chegada ·ao 
pais, .pa.ra nele residir ... '', é -.melhor: 
"da che-gada-do mesmo- menor ao pais, 
para nele residir ... ". 

c· ' ' 
Suprim8im-se as palavras: "p'or seu 

reP,resentante legal"; 
b 

Em lugar de " Juiz de Direito 
do seu domicílio se. tràmscreva no Re
gistro Civil. .. ", diga-se: 

" Juiz do seu domicilio compe-. 
teilte para ·Registro Civil; nele se 
tr::tr..screva ... ''. t 

E 
sut:stitua-se a expressão "têrmo de 

nascimento" por "assento de nasci
ml:i!'1to d'eito no estrangeiro". 

Ao invés de "fazendo cOillSitar 
dês-te ... ", ·escreva"se : "fazendo•-se 
constar do têrmo de transcrição ... ". 

G 

Acrescente~se, depois de "respecti
vas- certidões" unia ·:virgulá e mais 
"ainda em relatório ... ". 

:8: 
Onde se lê "maiol'idade", leia'-se: 

"maioridade civil". (Código Civil, ar.; 
tigb 9.0 ). ' 

I 

,Cci!lVert-a-"se a :parte final a começar· 
de "fazêndb constar dêSté ... " nu.--n 
parágrafo com a segUinte rectação: 

"A tramcriçãõ se fará rpor bêrmo 
dei'endo cor.star dêlé e das resrp-ectivas 
cert.ià.ões, ai.rida em relatório, só vale'-
,..o.m . .;-.n,.,.,n .n,.Mro·-·,il'o._,....,_,;;.n-n-l;A"....:Iíi.--""'""" ---· _.., .............. ~·v• ..... - -""': .. .&._,..1.\ooi.A..&&Athao.I.Y"""""' ""'4.Q-

Sileira at-é ~qtiãtro alias a-põs atingida 
a maioridade ciVil". . . . . . 

27. se·aceitás essas.emelidá.S; o-:_ar
tigb 4.0 .passará a ter à · segtünte re
dação: · ·.. · . ·· 

"0 repi;e.Sêiltaiite légÍll do menor ab-
.-sôiutamente ihcruiiãZ c-o. Cli:vil: aw.

go 5.0 ) , ·rilhõ dé orasilêfró· ou d~ ora.
s!Iêirà, iiiiséido · :iiô ·estrangeiro, e cüjos 
:phlS ãli ; ãcHs:rejam à sêi:V:i.Ç()_ .ào Brii.
sii, óü f própriô nieribr rélativàmente 
incapaz, niãs por êle· assiStia~. po(iê
rão n<>s cenrf;o e vinte 'diàs · wpós a clie- · 
gáda ao .mésmo ao paíS pará nêle re
sidir, requerer aó Jüiz do seu doDii-

• enio c(?mpéfélite. :Pari o Rég!stto ·Ci'
vU. iielec·sê tràii.Screva o assentO do 
seu . nascimento feitó .-no . es:tra'ligeirti. -· * t:o:·A :trámscrição se lfará ém têr
mos. devéndci constar dêste e das, res
pectivas cer.tid~; ainda êm relatório,. 
que ci mesmo .sõ valerá como prova· de 
nacionalidade brasileira · até q-uatro 
anos, após aJtingida a màlorldade ci-:
vil". 

N.0 14_ 
Art. art. 8. 0 , § 1.0 • 

Diga-se depois de IV. 
"bastando o uso .adequa:.cto da Hn.

gua portuguêsa, e a residência de um 
ano,- ininterrupto ... '' 

... , ·:. 
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N.0 16 

Reéiija-sê ó parágráfo unico do ar
tigo 10: 

"A petiÇão devera ser ã.SSiniulà 'pelo 
naturalizando · ou, se :português e 
analfabeto; :por procurador seu com 
poderes esj)eCiâiS, reéõnhécida qual
quer das firmas por tabeiião . e ins
truída com os· seguintes . documen
tos· .... " 

N.0 17 

Dlgã-se iio .ãrt. io, . pafágrlilfo úni
co nr: 

·• S:.testãtlo · p~lií::ià,l tle · boriS an-. 
tecedentes e · !ôlha comda; pas'
sados. pelos serviÇos· coinpeteiltés 
dds lugares onde tennam .tido 
residência no' Brasil". · 

Su:pri;na-se · às êxpfessões: "e, no 
estrangeiro, nos últimos dez anos". 

N.0 · 21· 

Redija-se a matéria do art. 14:: 
".'\s.Sinado e publicado; o deCreto de 

natUraliz!IJÇâO será. enviiulo ao JuiZ· de 
Direirto ,._ dôr-:.-domic!lic -de: -:'.àtUxrtiizado. 
o qual designará imediatamente uma 
audiência pú·blic.a solene, em que o 
magistrado eJOp1iliará àquele a signi
ficação. da sua. nova qualidade de ad-. 
.fV~rti-:lo . dos deveres._ e· direitos . que 
ela .acãfretà, làyríilido-sé iifu. .têimo 
nô . ,lt'Vi!"ó de. audiências; o qual sem 
assinado J)elo Juiz e peló natUraliza-
ao. . 

§ 1.0 ôriae houver mais dé uin Juiz 
·de Direito, . a entrega será !eilta :pelo 
que lfôr com:petente para ps feitos . da 
Un;ão: ·entre diversos iguli.lmente com- .. 
J)etentes; peló dá 1,11 Vara; rião liarven.
do juízes especiais ·para os. feitos da 
União, pelo da l.a Vara CÍve~. 

§ 2.0 Não . extinto Juiz de Direito 
no muaücipio, a entrega :poderá ser 
feita ·liledia..nte autorização sua pelo 
seu s~bstituto .togado. 

§ 3.0 Em u'a mésma audiência pode
rão ser entregues mais de um de-
creto. · 

§ 4.0 A naturalização surtirá eife.tto 
some:nte ·depois de entregue o decre-
to ao naturalizado. · 

§ 's. o o naturalizado :pagará rupenas 
as custas da audiência do expediente 
e das. publicações, na forma do Regi
mento de Custas. 

N.0 24 

rSti:bsÜtua-se, no aH. Í4, do .pi:'Qjeto, 
o § 2. pelo seguinte: 

"ao naturalizado .de nacionalidade 
portuguêsa exigir-se-á, quanto ao 
inciso "a", apenas. a· demonstração · 
do uso adequado dá língua portuguê-

N.0 27 

Ao arl. 17: 
A :hati.irálizaÇão nao importá na 

áqúisiÇão .da · nacionàlidàde lbra5ileira 
Pêlo cônjilge oli pêlos filhóS do hat'u
râlizâé:lo. 

Aó árt. 24. 
bigà: ... 

. "Ao ~eceber o pedido do :Mhiistro 
da J).lStiça . ou. .o inqüiérltà, :O Ji.iiz 
.ma:r:;dará atituá"-los e a:brir ViSta ime
di!i.ta ao rej)reserita..'>lte ao• :M:frli.Sterio 
.Pútiüco". · 

N.0 ·1. 

. Ao art.' 1.0 : 

. Pârá~~·atü _ __;_ 'Pai~á ós ereitcis do li.0 · 

r,' di> àft. i.0 . éô:riSidêtairi~sê ten:i:tório 
no :Brásil,. àlérii ao território. pfõ:Piià
mêiltê ditá, nia!S os. nos longos, riiaies 
iritériores, . haíàs, golfos, ilhaS é marés . 
te~ritbdais: · 

a) os nihrios e aeronaves de gtierra 
brasilêirós onde quei: .qwê e$1téjam; 
. lb). és riaVi.ôS mercantes .brasileiros 
em alto inar oti de passagem rios ina.
res . territóriais . de .país estrangeiro, 
desde, neste wtimõ caso, que não. se 
diii1á áo :põrto do referido pàís; 

<:) As aeron:Wés riÍlél'càntis ·brasilei
ras êm võo sôbre o alto mar' ou de 
!PaS.Sageril sôbrê águas rterritoriáis· . óu 
téfdtórià' éstrangêifo desdé, néste 'úl
tiiho càso, que não veriham a .pousà.r 
em põr:to do. respectivo .pàis. 

N.0 2 

Ao art. 1.0 • · 

Acrescei:J,te-:sé: 
§2.o A nacionalidade estrangeira cio filho de pais residentes no Brasil 

a serviço do seu· pais só atinge a fi-
liaçãq legítima. · 

N.0 6 
··Ao art. 4.0 • 

Acrescente-se: 
o 2.0 'o disposto neste artigo e no 

§ 1,0 se aplica. aos filhos de pai ou 
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mãe brasileiro, nascidos no estrangei
ro depois de 16 de junho de 1934, não 
estando qualquer daqueles. à se:J.Wiço 
do Brasil, desde que a transcriçã·o se
ja requerida em 180 dias da 'Vigência 
desta ,lei. . 

N.0 7 

·Acrescente-se depois· do artigo 4.0 : 

Os filhos de brasileiro ou brasileira 
nascidos :no es•trangeiro, estando . no 
país a serviço do · Brasil, ,bem como 
os que se domiciliaram no Brasil até 
16 de julho de 1!134, poderão requerer 
ao Juiz de seu domicilio se. trans
creva no registro Civil o· assento do 
seu nascimento,. provadas as condi
ções anteriores estabele·cidas na Cons- . 

. tituição de 189'1, artigo 69, 2.0 e 3.0
, 

na de
1 

1934, artigo 106, b, pr. na Car
ta de 1937, artigo 116, b, pr. e na 
Constituição de 19.46, artigo ~29, n 
_pr. servindo o referido têrmo ou as 
respectivas certidões de documento 
comprobatório de aquisição de nacio
na·lidade brasileira. 

N.0 9 

· Acrescente-se depois· do· ~t. 6.0 : 

· Art. O processo de concessão de ti
tulo declaratório será iniciado !POr pe- . 
:tição do próprio punho do naturali
zado ou de procurador seu com pode
res especiais, deClarando nome, nacio.:. 
-nalidade, profissão, domicilio, nomes· 
ao cônjuge e dos filhos brasileiros ·e a 
indicação precisa do imóvel ou dos. 
imóveis da sua propriedade. . 

Art. Recebendo a . petição. devida
mente instruída e acompanhada de 
documentos probatórios dos requisitos 
constantes do art. 69, 4:·o e 5.0 , da 
·C'onstituição de 1891, determilllará o · 
juiz a publicação de editais tpara ciên
?ia pública, podendo qualquer cidadão 
Impugnar o pedido :no prazo de dez 
dias. com ou sem o oferecimento de 
documentos. 

Art. Com ou sem impugnação será 
a.berta !Vista dos autos, por outros dez 
dias, . ao representante do Ministério 
Público, podendo êste. impugnar a na
.turaliza;ção, Ol!'erecendo documentos, ou 
limitar-se- a opinar em face da prova 
oferecida. 

Art. Em seguida, serão os , autos 
conclusos ao Juiz que os despachará 
no prazo de trinta dias, cabendo de 
seu despac:ho agraNo de petição para 
o Tribunal de Justiça do Estado, in
terposto dentro em cinco dias e na · 
forma dei C. Processo . . . . . . . . . ... 

Art. As partes poderão funcionar 
pessoalmente .ou por intermédio de 
advogado, só se admite a· prova do
cwrien!tal e se aplicarão subsidiària
mente as regras do C . do Processo 
Civil.. 

~.o 15· (V. 39-A) 

Ao• ar.t. à 
Acrescente-se: 
§ Aos nascidos no Brasil, de · pal 

ou mãe ~strangelros aq-ui residentes 
a serviço de seu país se·. um dos pais . 
.fôr brasileiro. exigir-se-á apenas· o 
requisito da c!lipacidade civil da reei- -
dência, na forma do art; 9.0, I, po
dendo, entranto, naturalizar-se o 
menor a requerimentQ ou· com a assis
tência do prpgenitor que rtiver o 
pátrio poder. 

N.0 '15-A 

Ao art. 9.0 , VII. 
1.a parte 

. Acrescenrte·-se depois de "CrS ..•. 
100 .00.0,00" uma virgula e mais "ser 
agricultor ou industrial dono de !fun
do de indúst:rio, .cu agrícola no u.ai- ., 
nimo do mesmó valor ... " 

. 2.a parte 
Redija-se a ~arté lfinal: 
"cu possuir cota . integralizada, no 

mfnimo ae montante idêntico ·em so,;. 
· ciedade comercial ou civil destinada,· 
principal ~-permanentemente, ao exer'
cício ãa indústria ou da agricultura". 

N.0 18 

·Ao.art. 13: 

O parágrafo único pa.Ssa a ser § 1.0 • 

Acrescente-se: 
§ 2.0 O. pro,cesso deverá estar ulti

mado dentro em cento e vinte dias a 
ser, com ou sem as· informações, ime.;. 
diatamente no. Distrito Federal, devol,;. 
vido ao Ministério da Justiça e nos 
Estados e Territórios ao. . respectivo 
GOIVernador. · 

§ 3.0 o Departamento · Federal de 
Sezurança Pública, ou a •Secretaria: de 
Segurança Pública ou · serviço congê
nere dos Estados consultados pelo que 
tiver sido inicia,lmente :provocado de• 
verão prestar as informações dentro 
em no.venta dias, sob pena de respon
sab!Iidade dos . funcionários culpados 
pela demora. · 

I 
~ 
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I 

N:019 

Ao art. 13 .- Acrescente-se o se-
guinte: _ / 

ParâgraJfo - Prestadas as informa
ções, ou sem elas, na :forma do artigo 
anterior, o Departamento Federal de 
Segurança Pública, devolverá o proces-

. so .ao- Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores e, nos Estados ou Territó
rios, à Secretaria de Segurança ou ór
gão congênere e enviará. ao Governa
dor respectivo, que o encaminhará ao 
Presidente da República, .por intermé-

• dio daquêle Ministério. · 
N.0 2(} 

. Acrescente-se entre os arts. 13 e 14, 
l!J:Odid'icada a numeração. do artigo 
seguinte: · . 
· .Art. 14. Recebeido pelo Ministério 
J.ustiça o :p~õcesso do Departamento 
Federal de Segmança Pública ou do 
Governádor do Estado, será. êle estu
do pela seção competente, e, depois, 
dado a despacho do respectivo Mi
nistro, ;o · que, satisfeitás as diligên
cias que. IQrdenar o apresentará· ao 
Presidente da República com o seu 
parecer.· . . 

§ ,1.0 Ressalvadas pi-ioridades d-ê
correntes do a.rt. 9.0 os :processos serão 
examinados e informados em cada 
classe em ordem cronológica rigorosa; 
sob· pena de responsabilidade. · · . 

§ 2.0 A matéria· do art~ 39. 
§ 3.0 Se o Ministério determinar 

qualquer · diligência que i:ndependa do 
interessado,_ a repa11tição ou ·o ser:v:iço 
encarregados deverão cumpri-la den-
tro em sessenta dias. . . 

§ 4.0 A seção competente do Minis
tério da Justiça dará conhecimento ao 
interessado por carta _reputada, de.· 
qualquer exigência feita. · 

N.0 22 

Acrescente~se entre as matérias dos 
arts: 14 e 15: 

' 
Durante todo o ;processo de na-
turaliza~ão poderá qualquer cida
dão ·brasileiro apresentar impug
nação fundamentada, que será 
junta ao !Processo com os do
cumentos que a ac'ompanharem·~. 

N.0 28 

Acrescente-se ao art. 19: 
Parágrafo ú:nico. considera-se vo

. luntàriamente naturalizado em outro 
i()afs. o naturalizado nos. têrmos desta 

lei que aceitar, · expressa ou tàcita
·n;ente, a continuação. ou a restS~ura
çao da sua n!J.cionalidade anterior, se
gundo a lei daquele pais. 

N.0 32 

Ao art. 26, § 1.o. 
Acrescente-se, transformando o -pon-

to numa :virgula: -
"contando-se a partir da aceitação 

do encargo". , 

N.0 37 "' 
Acrescente-se 'em capítulo espeéial 

da rubrica. · 

"DA NUI.lDADE DO DECRETO DE NATURALIZA 
. ÇÃO 

Art. (depois da matéria do artigo· 
32: . . . 

. E' nulo o. decreto de naturàlização 
de se provar a falsidade ideológica 
em matt:rial de qualquer dos documen
tos d~tmados à prova ·dos requisitos 
estatu1dos no art. s.o .e especia:lmen-
te dos referidos a.rt. 9.o. · . _ 

- A nulidade será declaradi:L em 
seção com o mesmo rito constante dos · 
ar.ts. 22 e 32, podendo ser proposta 
pelo--Ministério .Público ou ;por qual-
quer cidadão. · 
. § - A ação de nulidade deverá ser · 
p;ropósta dentro em quatro anos a.pós 
a entrega do decreto de naturaliza
ção. 

N.0 11 

Ao a:r:t. 9.0 IV: 
Diga-se "profissão lícita. 

· N.0 -25 

Ao art. 14, § 4.o. 
E em vez "de tu:rl ano contado. . . " 

"leia-se" : · 
de dezoito meses, contados da data 

da publicação". 
N.0 29 

T.ransfira-se 'a norma do art. 21, 
pa,ra um . artigo sob numeração pró
pria, depois do arit. 37. 

N.0 30 

Ao art. 22 
Substitua-se a palavra "requisição 

por "solicitação". 
Ao art. 41·. 
Transponha-se para a parte ·sob a 

.rubrica "Dos Efeitos da. Naturaliza
ção". 

.. 
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O SR .. PRIESIDENTE - Ultimadas 
a -vOtação das em~ndas, :vai ser agora 
vqtado· o projeto. 

Os Senhores que o aprovam, assun 
emendado, queiram conservar-se sen-

. tados. (Pausd). . 
E' 3Jllrovada, com as modifica

ções . cantantes das emendas acei-· 
tas, a seguinte: 

PROPOSlÇÃO 

N.0 2·13, de 1947 
o Congresso Nacional decreta: 

DA NACIONALIDADE 

Ar.t. 1.0 São brasileiros: 
I. os iilascidos no Brasil, ainda . que 

de pais estramgeiros, desde que não 
· residam êstes a serviço de se.u rpaJs; 

II. os :filhos de brasileiro ou ·brasi-
. leira, nascidos no estrangeiro, se os 
pâis estiverem a serviÇô ·(!o Brasi,J, 
ou, se, não o estando, 'Vierem reí;idir 
no p~is, Neste casO., atingida a máio
ridade,· deverão, ;pf1,rà conservar ã. na
cionali.dade J;>ra,sile;ra, optfu.." :por · ela, 
dentro em qu111tro anos. 

m. · os que adquirain a_ nacionali
dade brasileira,. no5 · 'têrmos ·do axti-· 
go · 69, ris. IV e v d!1- constituiÇão· de 
24 de· ;fevereiro de 1891; · · · · ·· · 

IV. os nat~al~ados, pela forma es-
tabelecida· nesta Ief. · · 

·D!L opção:· · '· 
Arit .. 2;o . Os nascidos no Brasil, de 

pai ou mãe estrangeira, aqui ·residen
te a serviço de s~u pais, e se lllnl dos 

. pais fôr brasileiro, poderão optar pela . 
nacionalidade brasileira, na !formá do 
art. 129, II, dá ConStituição Federal. 

Art. 3.0 A opç~o -~ que se relferem 
o art. 1.0 , II e o axt. 2.0 .constará .de 
têrm!) assinado pelo optante oú seu 
pr.ocurador, no Registro. Civil de. nas
cimentos, ou no Consulado do Br.a.Sil 
d() domicílio do optante. 

Art. A:.0 O· menor, filho de brasileiro 
ou ~rasile~ra, ~1~ci!i9 no estrangeiro 
e CUJOS pa1s ali não estejam a serJVi.ço 
d() ~:r~il. lJOd~rá nos. cento e vinte 
di!J.s i~~d~atos_ ao de sua chegada ao 
pais, para n.êle residir, · requerer por 
seu representante legal ao Juiz de 
Direito de seu domicílio, se transcre
va no Registro Civil; o têrmo de 
n~U.Ue'AtQ, fazenqo-se ~tar dês·te 
e ·das respectirvas·_ certidq~ · que os 
mesmos só valerao como ' p•rOIWJ. da 
nacionalidade brasileira' até : quatro 
ano,s após atingida a maioridade. 

Ali;. 5. C! São brasileiros natos os 
de· que. tratam . os ns: I e n do ar;. 

tigo 129 da .Constl'tuiçil.o Federal e o 
art. 4.0 desta lei.. 

DOS Tt.n!Los DECLARArÓRIOS 

Art. 16.0 Aos estrangeiros, que, até 
16 de jll.l:ho • de 1934, hajam I Sidqui
rido naclonalildade brasileira, nos 
têrmos do art. 69, ns. 4 e s--·da Cons
tituição . de 24 de · fevereiro de .1891, . 
continua assegurado o direito de re
querer, em· qualquer· tempo, · ao Juiz 
de Direito, de· seu domicilio, o titulo · 
declaratório. . , 

§ 1.0 Da eX!pedição dêste, · dará. 
ciência o Juiz expedidor ao Minis- ' 
ttério da JustiÇa e ao órgão criado 
pelo art. · 162, . parágrafo· único, da 
'Constituição Federal. 

§ 2. o. A · intenção . de adquirir a na
cionalidade ·brasileira só se mani
f~sta, de mQ!io expre~o. com o pe
dido do título declaratóriQ. . •' . -·. . -. 

~A ~A~AÇÃO 
.Allt. 7:0 A concessão da naturali

zação é de faculdade exK:lusiva do 
Presidente da . República, em decreto 
referendado pelo MiniStro da · Jus-
tiça. . 

Art. 8.0 São con!dições para a na-
turalização: . · 
· · I)· ~de c,ivil do natumlizan-
do, s~gun4o a lei brasileira; , 

:q) · ~ênchj. continua no território 
11p,c;l.on~l ~o ·prazo inínimo de cinoo 
~os, im~~a.~eJ:L~ aJ,1~riQres ao pe
dido de . naturalização'; . · · 

r.~) l~r e ~c,;-ever' ª' ling'!la portu
guesa, segundo. a coildição do natu
~{1-!fi~ô,· ·~ -ip.E!l;-êssEi ~~- af~içã<1 ~s 
co1sas e tradi~ -do país; · 
. _WJ exercício . d~ p.rqfis5ão ou posse 
qe bens ;.sUifliclentf:es -à. mrunutençã.o 
pr6pria ·e dâ. fámwa; ·. · · ·· · 

v- pqm pr9eedit:nento; · 
· :vn · a ·ausêiJ.Cia ·de. prQ1lúncia ou 
coDJdenaçoo no · Brasi:J. ou no 'estran
geiro; por orim.e 'cujâ·pena seja supe- ·, 
rior a t1m· ~n9 de pj:is~p; · · . 

VJ:I) :saiilidaicle física. . .. 
§ 1.0 Aos portugueses não se eXlgl

rão a& ccndiç!)es dos ns. III, IV, VI 
e a res~dêo:lcia no Brasil bastará · ser 
de· uni R.no · iilinterrupto, imedia.ta
~l'!l_!te i1-nterior ªq' ~do ·de natU:rali
zaçao. 

§ ~.0 Não sj:! eX!ilgirá. a prova de sani- · 
daJde física .. a' -nimhüm. estrangeiro, 
quando o prazo de ··re:s~dêlllCia fôr· su
perior a um a;no: 

Art. 9.0 o prazo de residência. fi
xa,éio _nó a;-F. · ·a: o, E!' •. será. rooüztdo, 
q~anõâo ~ naltura.l~do jpreenc'hef· . 
qualquer das seguintes condições: . 

• 

• 
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I) ter filho ou cônijugue brasileiro; 
II) ser filho de brasileiro ou bra

sileira;,. m> recomendar~se por sua capa
cidade profissional, cientifica, ou ar,. 
tístiica; 

.!IV) ser agricultor ou tra;balhador 
especializa:do em qua~quer setor indus
trial; 

V) ter prestadõ ou poder prestar 
serviços relevantes ao Brasil~ a juízo 
do 'Govêrno; . . 

VI) ser ou ter sitio emprega'd() ~!'11 • 
legação ou consulado do l3,ra~il:· e 
contar vinte anos· de bons serv1ços; 

-VII) ser proprietário de bens imó
veis situados no Brasil, no valor mí
nimo de Or$ 100.000·,00 ou possuir 
cota . integralizad!l. nes.te · va1or e~ es
tabelecimento industrml ou agr1cola. 

Parágrafo único. A residência será 
taibelecimelito industrial ou agrícola. 
de""uni anó no caso do nú:merQ I e de 
doiS an<>s nos casos dos ns. I e v:r; 
e dé tri!H -ãnoo nos demais. 
. .Art. 10. o· el!ti-a.ni.éiro q~e P.rete,n

de'r ':i:J.aitúraalzaio,;;se, "dev~rª-~ reque;-ê-1() 
ào' ·P:resiideíité--iià Rep'4b~ica, declaran
dÔ nà.'"P.ei.tÇão ~o. nome .. por eootenso,. 
ri· ionaliidâide.. n tüia1idade; ·filiação, 
~~9 #viÇ~~;-fuêS~~ ·a.no·ae·nasci..; · 
~~g! . m"P.f~~!tl. -~ .lu~ar.~s. o

1
1,1de 

~IL :r!'lsi@4g ~~~·er~or~~~·e, ~~u_ ~u 
nP. ~trttn~~~Q. . 

Parágrafo únicO'. A, ~tiç~o se:r~ 
~~~ Ijelq n!Ltura;~do; .c~. a 
fi#na ~~~~kl~ PQr ~!J:~ll.ã.o !'l lP~~ 
tr,üf.da cpm q~ s~g$l,te~ ~imrt;~~: · 

r) · carteira · de identidade para es-' · 
trangeiro; · . 

·II) atestado p~licial de res~~ncia 
conJtinua · no :arasil (ar.t. 8.0 n,umerÇ> 
m: m> fôlha corrida e ates·tSJdo. de 
bons . anteceden~, P~!Ldos P.elos ser
viços · pol~laís e;Qropetent~. dos ll-Jg!l~ 
res on:de tenham residência no Brasil 
e, nó· estrângeiro, . :Cós · ú1tiriios · dez. 

·anos· · · .. · ·· · · 
. • -- -··' .t . 

IV> carteira prqfission!ü, :. dí6;>~q~a, 
11-testados d~ 8$1õociadqs sm:cUcj!tqs ~u 
emprêsas empregadoras (art. 1!.0 nu~ 

· mer>Ó. .IV; . . . . . . 
V) atestado de saniclaõe· física: · 
v:J:) celitidões ou atestados 'qu~ pro,

v~.· qtJ.an4o f~r o ca.c;o. as ciCi:ndl.çpes 
dq $:~. 9.~ n~. ·I. a VJJ!; . · 
. Art. 11. Serão exigidas ~o úni~as 
condições .para. !L. n!'<tura;liza.çã.q das 
e&Ír,~eiras~ casadas, há mais· cJ.e c.ln.,
co · anos, com diplomatas brasileiros 
em at.ivfd·ade, as mencionadas nas ali-. . -·. . ' ' . -. . . 

neas m e VII do art. 8.0, cieyendo 
e> ~o 4e ~tU'~zªção setor insd .tru!id ,.. 

. do com a prova do casamen .. ev a
mente aütori.Zado p'eló Gõvêi!no Bra
stleiro, sé assim era exigido ao te!lllpO 
de ser corifráído o matrlrilôni?. . . 

Art. 12. A petição ·de que. traJta o 
Art. 1{), será rupresenta;da, no ·Distrito 
Federal, · ao MID:is>térlo da 'Justiça e 
Negócios Interiores, que, .depois de ~e 
examinar a conformidade com os diS
positivos desta lei, .remeterá ao· De~ 
par;tamento Federal de Segurança Pú
blica, para a Sindicãncia prevista no 
parágrafo · único · do. artigo seguilnlte. 

Àrt. is. ~os :f!:stados e Territórios, · 
a petiÇão, dirigida · ao Presidente ·da 

-República, será a.:presentada à Prefei
ltU!ra lv.f!un:i.cipal .da· ~ocalidalde em 
que rés1dir o na,turail:izando, e dai re
metida à Secretaria de Segurança ou 
órgãos corre~Pôndente ào - Goy~rno 
dcf Eg.taicio o· qua:I' poderá, entretanoo, 
recebê..;la diretameaite. . · 
·IPaXágrafo·lini~o.: A Secretaria de 

Segurança, antes de se opinar' sõbre a 
naturálizâçãcí -fa.rá a remessa dás :fi~ 
chas "individuais dac,tisloscópia.S do 
n·aturaliiandola:ó s órgãos· CO!lgêneres 
dos Estados, óride tenha êle :residido 
e '·fará • sindicâilcia sôbre ·a sua vida 
P~w~·. 
~- ~4, ·~~~o e lJ:tll~lica:c!o. o 

~~re!{! se1~~· ·en~~g:l!~ no
00
. D~riti?, .. ~

d~al · 1)1:! o 'r.\alnartamen compe""'n-
te~ d~ Mmlstéfi~crã·· ;r.jiSti~a"e" Nég6-
cio~(iln.teniires :e rios .. Es:tados . e T~t
r':tóri&'-,. 'elà'' ootoriii • é" iie enêantfuhou &iP.iãimente"o~P.ecU~o .. · · · 

. §--i'.ii' A- 'entrega' s'erá feita' 'ao pró
prio natur8!lizado, ·por têrmo lavraõo 
em li'\'l'O prllpr.~o, · ~ D}e@!!-11:~: 

a),. q~monstr~ç~ d~ saib~:r l~r. e 
escrever · a .lín!ttta. por.tuguês!l:! ~~lm~-: 
do &Ua CQndiÇ!U>, pela leitura de ·tre
C'lioá ·· âa Oónsti:tuição Federal, assim 
como . 'do 'futterêssé ··.e âféi'çã.o pélàs . 
coisas e tradições do Brasil: 

b) declaração expT.essà cie renun- . 
ciar à n-àcionalidade a!Dterior; 

c)· compromisso de bem- cumJpr1r os 
deveres · de brasileiro. 

~ 2.0 o nàtu;rallzado de nacionali., 
dade portuguêsa, está obrigad.o sã
men-te à con:dição da letra' c, do pa
rágra.f(! a.nt~~Pr. · 

§ 3.<!. A data. d!J. entreg!!-, c(Clm a qe
c-Iara,çãp de t~r si<lQ lawr~do o têrmo 
e prestado o CQll1JPromisso, será ano., 
ta.q'o ·no Decreto e co.munic!Lda .. ao 
MtrustériQ da Justiça e N~igócios tn~ 
tllri9r~.. · 1 

/ 
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§ 4.o o Decreto. ficará. sem efeilto, 
salvo motivo de fôrça maior devida
mente comprovado, se a entrega . não 
tôr solicitada no prazo de· seis ·meses, 
contados na data do recebim.enJto da 
!ll-UibUt~ão~; qu~ o naturalizado 
residir no Distri11o Federal, e, nos 
EstaJdos e TerritórioS, de 1\.lm ano 
contado pelo respectiv.o govêrno. 

§ 5.o ·Decorridos os prazos do pa
rá.gralfo anterior, serãio os decretos 
devolvidos ao Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores e, por simples 
despacho, mSillldados arqui'Var, · ano
tando-se esta circlmSitância no re-
gistro respectivo. · 

§ 6.o Se o naturaJizaldo mUdar de · 
residência no decorrer do processo,: 

. poderá requerer, seja efetuada a en
trega do decreto no local da nova· re-
sidênc~a. . 

·Art. 15. Será suspensa a entrega, 
verificada pelas autoridades federais 
ou estaduais, mudam.ça ilas condições 
que autor~vam a. natu1·a11zação. 

DOS EFEITOS DA . NATURALIZAÇÃO 

Ant. 16. A natur811izaçã·o só produ,. 
. zii'á efeito, após a entregà do decre
to, na forma do art: 14, e conlfere ao 
naturalizando o gôzo de todos· os di
reitos civis e poliJtjjcos, excetuados os 
que a Constituição. Federal a.tribui 
ex:Cilusitvamente a brasileiros natos. 

·Art. 17. A nslturallzação ·de· um 
eônjuge não ilnPortará a aquisição da 
nacionalidade brasileira pelo outro: 

Art. 18. O Ministro da Justiça, no 
ato da 'naJturalização, poderá autori-: 
t:ar a tradução do nome" do na,turali
zando, se êste o ·requerer. 

DA PERDA DA :N'ACIONALlDADE 

Ar·t. 19. Perde . a nacionSJlidalde o 
brasileiro: 
· I -. que, por natura·lização volun

tál'lia, a<lquirir oultra nacionalidade; 
[I .- que, sem licença do ll?resi-

• dente da República, ace~ta.r, de go
vêrno estrangeiro, co~ssão, emprê
go ou pensão; 

m - que, por- sentença, judiciária, 
.tiver cancelada a naturalização, por · 
exercer alti'Vidade nociva ao i!Ilterês
se nac.ionaJ. 

Ar.t. 20. A perda da nacionallda
:de, ·nos casos do art .. 19, serB. decre
tada pelo Presidente da República, 
a!Purada as causas . em.· processo, que 
inicjado, _de ofício, ou mediante re
presen~ãlo fundamentad~, correrá. 

no Min.isitél'io da Justiça e Negócios 

Interiores, ouv.i!dos sempre . os inlte
ressados. 

Art. 21. A · perda e a reaquisição 
·dos direitos'' políticos serão àecilara- . 
dos por decreto, referendakio pelo 
Minis·tr·O da JUSitiça. 

Ar.t. 22. · O processo para cancela
mento da naturali2ação será da. com
petência do J.uiz de Direito· do domi
cildo. do na.turallzan:do· e iniciado· me
dia.nlte r~uisição do M.iiili.stro da. Jus
tiça au~ representação de qualquer 
pessoa. · 

:Art .. 23. A representação, que de
verá mencionar, eXJPressamente, -a 
ativnade reputada · noci'Va ao inte
rêsse .n.ak!tonal, será dirigida à . auto
ridade rpolicia.l competente, que ma.n-' 
dará. ms·taurar o necessário fuqué-
rito. ~ · , -

:Arit.. 24. . Ao reieeber a requisição _ 
ou inquérito, ·1> juiz· fará os · autos 
conclusos ao órgão do. Ministério Pú
blico; que opi!Ilará . no prazo de · cinco 
clias, oferecendo a denúncia ou reque:. 
rendo. o arquivamento; 

· Parágraf·o único. Se o órgão .do 
Mi.nis.tério Púibl'ilco ;requerer . o arqui.,
vamento ... o· juiz caso oonsidere . im
procedente .as razões .invocaJdas, reme.:. 
terá. os 81Utos ao . Procura.dor Geral, 
que - oferecerá a denoocia, : desümará 
outro órgão · Ido MiJnistér!o Pú:bllco 
para oferecê-la ou insistirá no pedi-

. do de arquivamento, que nãJo poderá 
· então -ser recusado: ·.. · . · 

Art_ 25. o ji.ti2l, ao reeeber a de:.. 
núncia, · marcará-- . dia e hora, ·para 
quaüifiooção do denuncisido, determi
naàl'tlo . a. cttaçã;o que se fará p'or 
mandado. · 

§ 1.0 Não senldo o denuncd'l!rlo en
. contrado. a ci:taçáJo ·será feita por· 
editais •. com o prazo de Quinze (15) 
~M. . 

§ .2.0 se o denunciaido não. comua
recer no dia e hora determiln:ados 

. prosseguira.:.se-á à sua revelia, dàndo
se-llie, neste caso, . curador. 

· oAr·t. 26. o denunciado ou seu pro
C'U·ra'Cior ·.a parrt;ir da 81Udiência de qua
ld!f:llcacãio, terá . o prazo de cilrioo ('5) 
dias inldepemiente de notiificSJÇãô' para 
oferecer alegacões escritas, r~uerer 
dili!zências e i!Ildicar o rol de teste-
munhas. . . 

Parágrafo único. Em se trruta.ndo 
de revel, o pra.zo será concedido ao 
CIUr!IKior nomeado. 

.Art. 27. · Deoorrldo o. prazo do a.r
~igo anterior, determàlnà.rá o .iu19: f!. 
re~.lizacã.o das dili~c!as ren,e-rir:las 
pelas partes, inclusive Jnquirição. de 

. '., 
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testemunhas, e outras que lhe 'pare
çam necessárias tudo no · prazo de 
vinte (20) dias. 

:Avt. 28. o MJ:riiSitério Público e · o 
dentl!IllCiado, a seguir, terão o prazo 
de quarenta e o~to (48) horas, cada 
um, para requerer as diligências cuja 
necessidade ·ou conveniência tenha re
sultado da instrução, 

Al'it. 29. · !Esgotados êsses pràzos 
sem requerimento das partes, ou con
clu~das as diJ.igências· requeridas e "or
dena;das, será a~berta vista dos autos 
tto Ministério Público e ao denuncia
c.;o. que ·terão 3 dias, cada um, para o 
of.arecimelllt·o das razões finalis. 

Art.' 30. Findos êsses prazos, serão 
os .a,utos conclwdos ao J,ui.z que, den
tro de dez (10·) dias, em allldiência, 
cou1 a presença dó denunciado e do 
órgao do Ministério Público, procede-
rá à lei-1:iura da ,sentença. , · 

Al1t:, 31. Da· sentença' que concluir 
pelo · .;3!llcelámento da naturalização, 
cabers. apelação, sem efeito SUSIPensi
vo, para o l'ri'bunal Federal de Re
cursos,·· no prazo de dez dias, contados 
da audiência em que se 'ti'Ver realizado 
a lei:tura da seilltença; independente 
de notificação. . -

Pará;gralfo úndco .. !Será ta.mlbém de 
'''dez (10) dias, e nas . .mesmas condi

ções, o prazo .para o Ministério Pú
blicio apelar da sentença absolutória. 

Ar.t. 32. .A:. decisão que concluir 
pelo ·ca.IlJCelameillto da naturalização, 
depois de trans~tar em _julgado será . · 
remetida iior cópia ao Mindstério .ea 
Justiça, a .fdm de ser ave:r.bada a mar
gem doregjstro do respectivo decreto. 

DA REQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE .. . ..... 

Art- 23. O brasileiro · que houver · 
perdido a nacionalidadé por qualquer 
das cruusas do art. 19, I e II .desta lei 
poderá readquiri-la por decreto se es
tiver domiciliado no , Brasil. '. ' 
· § · 1~o o pedd.do de- reaquisiç.ãó di
t"igido ao Presildimte da Rlep-úbl~ca, 
processado, no Minis-tério da JIUStiça, 
a:o qual será encaminhado por 'inter
médio dos respectivos governadores, se 
o requerente residir nos Estad·os ou 
Territórd.os. . 

§ 2.0 A reaquisição, no caso do ar
tig-o 19 n.o I, não será concedida se 
se aJPUrar que o brasileiro, ao se na
turalizar- es-trangeiro, .o fêz para ad- · 
qulil'ir direitos de que não poderia g'o
zar, ou eximdr-se de deveres a cujo 
cumprimento estaria obrigado, se se 
conservasse brasileiro. 

§ 3.o No caso do art. 19, n.0 II, é 
necessário tenha renuncia~d~:~ à comis
sãlo, ao emrprêgo ou pensão de Govêr
no estrmgeiro. 

§ 3.0 No caso do al't. 19, n.0 n:, ·é 
necessário rtenha renllllldaido à comis
são, ou emrprêgo OIU pensã·o de Govêr
no estrangeiro. · · 

IArt .. 24. ,A verifdcação do disposto 
nos §§ j2.0 e 3.0, do artigo anterior,· 
quando necessária, será efetuada por 
intemnédito do Ministério das Relações 
Exteriores. 

DOS DIREITOS POLÍTICOS 

Art. 35. São direitos políticos o de 
vo.tar · e ser v·otado, o de exercer car
gos 'PÚ!blicos ~ os que a Constitui
ção e as leis atrirbuam exclusivamen
te a ·brasHeir.os. 

Art .. 36. Os direitos -polirl;ioos só. 
se suspendem ,ou· perdem, nos casos 

. previstos no al.'t. 135, § § 1. o -e 2;o, 
da Constirtuição. . 

Art. · :§7. O brasileiro que .houver 
pe~do. os direitos políticos, P.oderá 
readquiri-los: · :: 

a) declar3!11Jdo, em: têrm.o lavrado no 
Min.is·~rio da Justiça, se residir no 
Distrilto Federal ou, nas Secretarias 
congêneres, achar-se pronto para su
poxtar ônus de que se h!Wia ldberta
do, se êsse procedimento não importar 
fraude da le1; · , . 

b) llifimlail'cto, por têrmo idêntico, 
ter .renunciado à Condecoração, ou ti
tulo. noblliárqulc,o, devendo a ocorrên
cia ser cômunicalda por via · cl:iplomá
tica ao Govêrno estrangeiro respec
tivo. 

DISPOSIÇÕES ESTRANGEIRAs , 

Ar.t. 38. As petições e documentos 
relativos à naturalização_ e. ao t~tulo 
declar!lJtór.io serão selados. 

Art. 39. O Ministério da Justiçá, 
.astellldêndo ao local de resldên.cda do 

· natural:izanJdo, poderá marcar prazo 
p-ara o cumprimento dos . despachos 
que proferir, sob pena de caducidade 
do pedido, se não forem observados. 

Art. 40 . .Haverá, no Depa:r.tamen<to 
competente do - Millistério · da JUSJ!liça 
e Negócios Interi-ores, dois livros es
peciaJs destinados, um, ao registtro dos 
decretos · de naturalização e; outro, ao 
registro dos títulos declaratórios ob
tidos na forma do art. 6.0 • 

§ 1.0 :t!:sse Depàrta.men.to comunica
rá ao. órgão criado pelo art. 162, pa
rágrafo único. da Cons.tituição Federal, 
as natu:ralizai;ões efetltVamente conce
L'l.!ldas e seus cam.celamentos. :ll:ste ór-

. gão terá a seu cargo livros especiais . 

'· 
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para registro ·de naturalização e tí
tulos declaratórlos. 

- § 2.o Nas Secretarias de Segt:ll'ança 
dos Estados, ou nos órgãos . congê
'neres, e nas Prefeituras Municipais, 
haverá livro especial dest.mad-o à la
vratura dos têa·mos de entrega dos 
decretos de naturalização. 

Art. 41. A na_turalização não isen
ta . o nalturalizaldo das re~onsabilida:
des· a· que estava anteriormente obri
gado perante o seu pais de orige~. 

Art. 42. Os efeitos da mudança de 
naclonalida:de, quanto à lei pessoal do 
nrutural.izaJdo,. regulam-se pelas nor
mas do Direito Internacional Pri'Vado, · 

Art. 43; ·Os reauerimentos de na
turalização . que jli se encontràm no 
Ministério da Justiça e Negócios In
teriores, serão despaohaldos na con
formidade desta -lei. 

Art. 44. Esta lei entrará em vigor· 
na data ·de sua 'PUbli'ca~Ção, revogadas 
as -disposições em :.contrário. 

O SR. PRESl:DEN'I1E - Vai à Co
missão ode Redação ode Leis a Propo-
sição n.0 213 de 1948. ·. 

Discussão unica do. Projeto ãe 
Decreto · Legislativo ··n.0 14, ãe · 
'1948, que aprova ·o Acôrdo sôbre 
Transportes Aéreos entre o ,Bra
sil e a Noruéga: firmado a 14 e 
no"!embro de 1947, no .Rio de Ja
ne~ro. (Com pareceres das Co
missões ãe Constituição e ·Justica 
de Relações Exteriores e· de Viâ
ção e Obras Públicas). 

iCumpre ao senado deliberar sôbre 
se esta mrutéria deve ser discuti-da 
em sessão :púlbli.ca ou sem-eta. A Mesa 
não odl~õe de . elementos suficientes 
para desfazer a, dúvida, . diaDJtes dos 
têrmos do Regimento. Deveria · por 
isso, consultar o plenário. _Sen.d<i po:. 
ré~ •. visivel a faLta -de número ':para 
deliberar, fica transfedda para · a 
Ordem do Dia da próxima sessão a. 
discussão do Projeto de Decreto :Le
gislatltvo n.0 14, de 1948. · 

Está esgotada a matéria da Or
dem do Dia·.· 

Nada mais havendo ·que .tratar vou 
e~rrar a sessão, designando p~ra a 
próXima, a .8 do corrente, a segu~nte 

ORDEM DO. DIA 

.Discussão ÚildiCa 'do !Projeto de De
creto Legislativo. n.0 14, de 1948; que 

;aiProva o Acôrdo · sôbre Transportes 
Aéreos enrtre o Brasil e a Noruéga, 
firmado a 14 de. novembro de 1947, 
no .Rio ·de Janeiro. (Com pareceres 

das Comissões de Constitlu.ição e Jus
tiça, . de Re1ações E~eriores e ·.de. Via-
ção e Obras Públicas) . , 

Discussão úndca do Projeto de Lei 
da. Câmara. n.0 173, de 1948, que con
cede à Companhia Paulista de Es
tradas de Ferro ·isenção. de cllreitos 
de impo11tação e . demais taxas adua
l!leiras .para mruterial que · especifica. 
(Com pareceres · favoráveis, sob nú
meros 777 e 778, respecti'Vamente, das 
Comissões de ConstLtuição .e· Justiça 
e . de Finanças, o 1.0 com emenda, 
contra. a qual se manifesta o 2.0 ) • 

Discussão úmca do. Projeto de. Lei 
da Câmara n.o 236, de 1948, que au
ltoriza a abertura pelo Ministério da 
Agricultura, do crédito especial de .. 
C'r$ 16 .185,50, para . pagamento ~ de 
gratificação de magistéri·o ao Profes
sor Crutedrático, padrão M, José Pio / 
de Lima A!ll'tUI!les·. ···(.Com. pareceres, 
favoráveis, ·sob números 804 e 805, 

· respootivamenJte, das Comissões · de 
Constituição e Justiça e de ·Finanças) ~ 

Discussão úmca do !Projeto de· Lei 
'da Câmara n.o. 118, de 1948, que con-

. cede lisenção de direitos c<e impool1ta-' 
ção e ·demais taxa.S · aâuaneiras, inclu
sive a de previd&cia social, para três 
aviões, dez :bonelaidas de material ac;. _ 
cessó:ro. e duas· mil ditas de gasolina. 
OCom pareceres sob números 533 e 
802, respecti'Va,mente, • das Comissões 
de ConstituiçãO e J'UStiça e de Finan~ 

· ças, · o primeiro contrário e o segun-
. do favorável à proposição e à emen- · 
da do plenário) . · _ · 

Discussão úmca cio . Pró.ieto de Lei 
da Câmara n.0 162. de 194..8, Que au;. 
rt:oriza a inscricão de ·novas saUnas no 
Insti-tuto Nacional do Sal. (Com pa
receres favoráveis, sob números _ 800 
e·-801, resoer.tl:vament.e. das Comissões 
de Cori&tltui·cão e Jus·tiça e de . Fi-
nanças).· · 

Levan;t.a-se · a sess~ó às 16 horas 
e 20 mil!lutós. 

EM!E'N'DIAIS AO .PROJE'}:'O DE LEI DA . 
C.AMARA N.0 326, DE 1948. QUE SE 
REPUBL11C:AM POR TER/EM SAíDO 

. ICOM INCORREÇOES: 
N.O 1 

Ão §. 2.0 do art. 2.0 : 

:Suprima-se. 
Justificaçllo 

ll': obscura e si:bilina a redação do 
llisposiUvo · /.ll!lSplrllido talvez pelo 
DASP. A proibição ali expressa pare-
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<:e armadilha . .perigosa para o fun
cionalismo dos quadros suplementares 
e eootinJtos . 

.Ao administrador :não pede. ser di
rigida a $l1'<>i'bição de que se cogita, 
porquanto não . :tem êle o arbítrio de 
modificar vencimentos. Só o legisla
dor, só o C0111gresso; é que fixa ven
cimentos. Logo o parágrafo em exame 

. não se aa:>lica ao F'oder Execúrtivo. 
Dirige-se então ao Legislativo. 'Na-

da, porém, mais absurdo .. o Gongres
. so faZ e revoga as leis. Uma lei or
dinária não pode proilbir, de modo ab
.solutó; sem prazo nem condição, que 
o Co11gresso faça ou. deixe de fazer 
determinaJda 1ei, ou . a/dotar determina'- · 
da norma. Isso é fUillçã.o da lei cons
tituc.ional, ·porqua.nto, em nosso regi
me, _há uma lei fundament_al; que tra
ça limites à função do legislador ·or
dinárilo, não tendo a lei ordinária ~essa 
fõrça impediti'Va, própria da lei cons-

II 
Ficam incluídos no padrão "0" do 

art. 3,0 do mesmo substitutivo, os 
ocupantes do padrão numérico "26" 
do Quadro Suplementar do· Ministé
rio da Fazenda. 

III 
Em seguida ao artigo 27, acrescen

te-se o artigo infra, passando ·a 2.9 o 
atual art. 2S do referido Substitu-. 
tivo: 

Art. 28. Não· serão beneficiados 
pela presente lei . os servidores que, 
ocupantes de cargos de carreira ou 
isolados, iP8rcebem vencimentos ou re
muneração iguais ou - superiores .. ao 
atribuídos ao Padrão "0", de que 
trata o art. 3.0 do Substitutivo da 
Comissão de Finanças ·da Câmara dos 
Deputados. 

. Justi/icagão 
tirtucional. o Ct>ngresso não pode au- Q • 
tolimitar-se no ~ercício. de·. suas fa-. . uem ler o dispositivo do parág·ra-. ' fo único do art. 4.0 , !POderá ter a im
culdades sobera.nas ·e constitucionals pressão ·de que os ·ocupantes dos car-
salvo por deternliDado período. gos "30" e "31'' não serã.o contem-

AdotaJdo o 'preceit.o, iriamos, através piados no aumento, Visto tal disposi
intef$lretações -collifusas e -tendencio- ção falar. em "diferença· de vencimen
sas, sacrificar as legítimas · aspirações tos". 
de servidores, CJUJjos. níveis de remune- Essa .impressão, eU:tretanto, desapa
ração desiguais, ostentam inljustiças recerá uma vez verificado . que uma 
que ficariam sem: reparaçã.o. É tempo vez verificado que fUncionário do pa
do Congresso estudar ·a . reestrutura drão· numérico "30'' ganha atualmen
dos vencimentos, em bases mais ho- te Cr$ 7.05{)1,()0 e um do padrão "31"' 
nestas, evitando o absurdo de_ se re- c s 7 650 oo · 
munerar desigualmente funções anã- r · · ' · 
l d - 'd" t' De modo que o primeiro 'logrará o 
ogas quan ° nao 1 en lcas. acréscimo mensal de_ Cr$ 1.350,00 e o 
_ Nenh~ ~~ a'Ctve~ com a. s!lpre- último o .de Cr$ 750,00, importâncias 

· s~ do d.isp<>sltlVO, PQls a a~1Stra-· que faltam para . completar Cr$ .... 
ça.o é obngruda a pagar vencrmentos · · 8.400,00 atribuídos ao padrão "0", 
de :acôrdo com ·as. ta~las aprOIVad!ts que é a derradeira .classe incluída no 
pelo Congresso. ·Saar _disso é que nao escalonamento do Substitutivo. 
Poc:Ie o .Executivo. E. quanto o Leg~i~- Ora, ninguém poderá .n:egar que os . 
latlvo tiver de ;rest~turar os venc_1- aumentos mensais de Cr$ 1 ;350,00 . e . 
mentes do funcionalismo, 0. ,que ~ao 750,00 não sejam ponderáveis, tanto 
c,onve!o f·a~r agora! po.r. Clrcunsta~~ dos nas letras A, B, c, D,' E, F, G, 
ela~ conhec1da.s. entao adotax:á 0 cri- H e I do Substitutivo irão perceber 
térlo e a técnica que .achar JUsto.. .o 'acréscimo respectivamente, de· Cr$ 

Sala das· Sessões, em 1 de setem- 350,00 - 360,00 - 390;(}0 - 430,00 -
bro de' 1948. Vergniaud Wanderley. 4'70,0-0 - 500,00 ..__ 520·,00 - 630,00 e 

N.0 '2. 

Suprima-se o. parágrafo único do 
art. 4.0 do Substitutivo ao antepro
jeto do Executivo sôbre o aumento 
de vencimentos do funcionalismo da 
União, substitutivo ê'sse ·de autoria da 
Comissão de Finanças da Câmara dos 
Deputados. , 

740,00. 
Conclui-se, pois que na escala. cons

tituídà 15 • classes que vã.o de · "A'' a 
"0", 9 dessas classes figuram com os 
vencimentos inferiores a Cr$ 750,00 · 
atribuídos ao padrão numérico "31" 
restando, apenas, 6 classes - de "J" 
a "0" - que figuram com vencimen
tos superiores a essa quantia. 

~ ... 
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Obedeceu-se, po1· conseguinte, ao 
critério nada justo de se beneficia
. rem melhor os que já ganham mais. 

E, ainda assim, os membros da Co
missão de Finanças da Câmara, não 
satisfeitos com êsse critério, enten
deram de presentear os funcionários . 
padrões "30" e "31" com mais as im
portâncias mensais· de Cr$ 500,00 e 
1. 500,00, respectivamente, resultando 
daí os aumentos totais, para cada 
qual de Cr$ 1.850,00 e 2.250,00 por• 
mês. 

E o mais revoltante e absurdo em 
tudo isso é que os funcionários que
forem promovidos depois de entrar em 
vigor o Substitutivo em aprêço, não 
vencerão nunca aludidas quantias. 

Fica, .. dessa forma, eVidenciado . o 
privilégio inominável, instituído no 
Substitutivo, em detrimento· de outros 
servidores -da Nação, que vierem a 
exercer ·as mesmas atribuições com · 
.categorias idênticas. 
· Como se viu na mensagem presi

dencial, o critério adotado fere, de 
frente, a in~enção . do · Govêrno de eli
minar as desigualdades dessà nature
za, --' colide com o disposto no pará.;. 
grafo único do art. 5.0 do própil'io 
Substitutivo, além"' de transgredir 
acintosamente, os artigos 14>1 pará~ 
gralfos 1.0 e 157, parágrafo úxlico, da 
Constituição vigente. 

E, em últimamente, um "31" pas
sará a perceber Cr$ 9. 900,00 por mês, 
sobrepujando, assim todos os funcio
nários civis e militares que, ·de acôrdo 
com o Substitutivo, 11ão poderão rece
ber vencimentos ou remuneração su
periores a Cr$ 8.400,00 mensais. · 

Convém assinalar que, entre- paren
teses, nas mesmas condições privile.: 
giadas, ficarão também os · atuais 
ocupantes dos padrões "P", "Q", "R" 
e "S", com os vencimentos de Cr$ 
6.'750,00, 7.500,00, .8.250,00, e 9.000,00, 
que passarão a ter mais Cr$ 5'oo,oo, 

_.1.500,00, 2.500,00 e 3.500,00, de acôr
do com o parágrafo 2.o do art. 3.o do 
Subs.titutivo . 

.Somente ao último, o de padrão 
"S" que ganha Cr$ 9.000,00 é que se 
deveria respeitar a diferença a mais 
sobre Cr$ 8.400,00, mais nunca au
mentar-lhes os ·vencimentos por isso · 
já excede do padrão máximo a ser 
adotado. Os outros "P", "Q" e "R" 
deveriam ser reajustados no aludido 
padrão máximo e nada mais. 

O que se quer fazer é agravar as 
situações . de desajustamento que o 

Presidente da República propõe eli
minar, na sua mensa,gem publicada 
no Diário do Congresso de 24 de cor
rente. o mais importante, em . tôda 
matéria em debate é que seja supri
mido o parágrafo único . do arf:igo 4,0 

do Substitutivà em questão, ·contrária 
ostensivamente o ·ante-projeto gover
namental e o próprio parágmjo úni
co dô aludido · SubstitÜtivo, injrct 
transcrito: Não haver,á, no Serviço 
Público Civil, cargo de. provimento 
ejetivo~ isolado ou de carreira, de pa
drão superior a "0", ficando supri

. mic!;os todos os ·padrões de vencimen-
vos superiores". . _ 

No presente caso não há sómente 
mera alteração ou . ampliação, mas 
quase total reforma do ante-projeto 
presidencia,l com a circunstância de 
ser êste, nas suas linhas gerais, mui
to razoável, justo e económico do que 

. tal Substitutivo. Aquele; pelo menos, 
não estabelece novas e flagrantes de
. sigualdades ou. privilégios . escândalos, 
como ora: sucede no . tocante aos off:i.·· 
ciais administrativos dos· padrões nu-

. méricos "'30" e "31n, cuja situação ·ex
cepcional constitui berrante infrin

. gência ·do. próprio Substitutivo. 
Sala das sessões; em 1 de setembro 

de 1948. -:- Fernandes Távora .. 
· N.0 3 

. SubStituam-se pel,os seguintes os 
parâgrafos 1.0 e 2.0 do art. 3;0 do Pro·-

- jeto dé Lei n.0 . 672-B, de 1948, da 'Cà
mara ·dos Deputados, que -reajusta 
vencimentos e salários do pessoal ci
vil e militar da União: 

§ ·1.0 Os. atuais ocupantes dos car
gos, de provimento efetivo, dos . pa
drões P,- Q, R e S terão os seguintes 
vencimentos mensais: · 
P- Cr$ 8.900,00. 
Q - 9r$ 9. 900,00. 
R - Cr$ 10:900,00. 
R- Cr$ lO.O,l)O,OO•. 

. I 

s ·- Cr$ 1L9oo,oo. 
§ 2.o Os cal'gos dos funcionários 

referidos no parágrafo anterior, serão 
transformados,. quando vagarem, em 
cargos do padrão o, salvo os incluí
dos, pelas leis ora vigentes nos Qua- · 
dres Suplementares dos· diversos Mi
nistérios, os quais serão ·extintos, logo 
que vagarem. 

Em' conseqüência dessa emenda, su
prima-se, por desnecessário, o pará
grafo único do art. 5·.0 do ·projeto. 



-217-

Justificação 

o projeto manda transformar no 
padrão o os atuais cargos, de provi
mento efetivo; dos padrões P, Q, R e 
s (§ 1.0 do art. 3.0 ) e ao mesmo tem
po (.§ 2. o do art. cit. ) , assegura aos 
atuais ocupantes · dêsses. cargos uma 
"diferença de vencimentos, nestes in
corporada, para todos os efeitos~· 
(sic), de acôrdo com tabela que es
pecifica. 

Ora, a disposição constànte do pa
rágrafo 1.0 dêsse art. 3.0 , envolve in
justificável "capi3o dimip,utio" para 
êsses altos funcionários, porque os faz 
regredir ao padrão O, pelo .qual já 
passaram há anos. ·.Apesar do au
mento de vencimentos concedido, há 
aí,- positivamente, ·uma degradação 
para êsses servidores que, com justa 
razão, . se sentem na iminência de 
um grave· dano moral. 

Dem.ais, não há .nenhuma vantagem 
quer de ordem administrativa, quet· 
de ordem financeira, 11essa exdrúxula 
disposição do projeto. se aprovada, 
ela virá' somente tt·azer o desestimulo 

. . aos ocupante~q;laqueles cargos, todos 
antigos .chefes 'e diretores de serviços, 
os quais regredirão a um padrão in
ferior, para :ficar equiparados a fun
cionários que hoje lhes estarão su
bordinados. Fazendo-os voltat· ao 
padrão o,· mesmo - lhes dando ' um 
acrescimo -de vencimentos, a título de 
diferença, o projeto os degrada fun
cionalmente. E, afinal, em benefício 
do próprio serviço público, as leis pre
cisam atentar nas conseqüências mo
l'ais de suas disposições, :pois os ser
vidores, -principalmente- os da mais 
alta. categoria, como os de quem _·se 
trata, necessitam,' mais que tudo 1para 
se sentirem estimulados em sua aten
ção,· de :ficar a salvo de -diminuições 
funcionais e de degradações ·lamen
táveis como a· que ora se projeta.· · 

Para . melhor ressaltar a profunda 
estranheza que a .medida causa. é 
oportuno assinalar que ela . não · en
contra precedente na vida adminis
trativa do país, pois até mesmo o Di
tadura; nas numerosas reformas que 
introduziu no Serviço Civil sempre 
teve o cuidado de respeitar ' a situa
ção pessoal' dos .. funcionários inclusi
ve no que concerne a vantagem de 
ordem moral e a posições hierárqui-

. cas. · 
Mas não é sóniente êsse o incon

veniente do· projeto. :G:le infringe o 

princ1p1o estabelecido no seu próprio 
art. 2.0 , que manda tenha todo cargo 
"CJ correspondente padrão àe_ venci
mentos" ·(sic). Ora, os venc1mentos 
estabelecidos para o padrão O são de 
Cr$ 8.400,00 (art. .3.0 do· projetó). 
Entretanto, se aprovada a injusta dis
posição dos parágrafos L 0 .e 2.0 dêsse 
mesmo art. ·s.o, ·haverá, na realidade, 
pertencendo ao. padrão O, :funcioná
rios com cinco vencimentos· diferen
tes... Estará, assim, tumultuado o 
valor do padrão 0,. cujo· enunciado já 
não mais exprimirá um· "quantum" .. 
Não tolherá a alegação de que os fun
cionários dos atuais padrões P, Q, R 
e S perceberão apenas uma diferença 
de vencimentos pois é o próprio pro
jeto que- manda incorporar essa .. dife
rença aos -vencimentos, para todos os 
efeitos. · 

A presente emenda visa corrigir 
êsses inconvenientes todos, sem a 
maior despesa que a admitida • pelo 
próprio projeto, 1pois não altera, abso
lutamente, os vencimentos atribuidos 

-àqueles · funcionários, pe]o projeto 
vindo da Cãma:ra . 

A emenda mantem os atuais 
ocupantes dêsses car.gos nos padrões -
em que ora se encontram, respeitan
do, assim, como e. de justiça, sua si
tuação, dá-lhes os mesmos· vencimen
tos que lhes atribui o projetá e, ao 
mesmo tem:po, _manda transformar no 
padrão o êsses cargos, _ quando· vaga
rem, salvo os ja_ incluídos, em virtude 
de leis vigentes, nos Quadros Suple
mentares dos diversos Ministérios, os 
quais serão extintos ao vagarem, como 
é 'de lei. · 

Dêsse modo, sem á.lterar a sistemá
tica do · trabalho aprovado .vela Cã- · 

. mara e ·sem ·aumentar. despesas, a 
emenda evita os inconvenientes i· apon
tados. E', pois, emenda que_ merece 
aprovação. 

A supressão do parágrafo único do 
art. 5.0 do projeto é conseqüência na
tural da :üteração suge:dda para os 
parágrafos 1.0 e 2.0 dO -a.rt. 3.0 , ];lOiS 
o aludido parágrafo único estabelece: 

"Não haverá, no Serviço · Público 
Civil,. cargo de provimento ~fetivo, 
isolado ou de carreira, de padrao su
iPel·ior a O, suprimidos to,do~ os , pa
d:~:ões de ·vencimentos supenores . 

Sala das Sessões, em 1 de setembro 
de 1948. - Henrique àe Nc.vaes. 

. :.': 

': 
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N.0 4 

Ao art. 8.0 : 

·Os vencimentos mensais dos postos 
àos oficiais generais · correspondem ao 
segui. nte: · 

· Cr$ 
a) General de Exército 
:'l.lmirante de. Esquadra 

Tenente Brigadeiro . . . . . . . . 20. 000,00 
b) General de Divisão 
Vice Almirante 

Major ·Brigadeiro . . . . . . . . 16.000,00 
c) General de Brigada 
Contra Almirante 

Brigadeiro . . .. .. .. .. . . . 12.000,00 

Ao art. 9.0 : 

Os vencimentos· dos demais postos, 
corresponderão aà seguinte: 

Cr$ 
Coronel e Cl!lpitão de Mar 

e Guerra .. . ..... ·...... 10.000,00 
Tenente Coronel e Capitão 

de Fragata . . .. .. .. .. . . 8.500,00 
Major e Capitão de . Cor-

veta ............... · ... 
Capitão e ·capitão Tenent~ 
1.0 Tenente . . .. ...... .. 
2.o Tenente :. . .......... . . . 

7 .200,00· 
6. 000 ,()10 
5. 000,00 
3.600,00 

Art. 10. Os vencimentos das pra
ças de pré correspondem ao seguinte: . 

A 

Aspirante a -oficial médico 
Suboficial . . · .......... .. 

•raüeiro Mór (cozinheiro 
e alfaiate) 

1.0 Sargento · .............. . 
2.0 Sargento .... : . ...... .. 

Taüeiro de 1." classe <co
. zinheíro e alfaiate) 

3,0 Sargento . . . ...... , .. 
Taüeiro Mór (barbeiro, co

:peiro, arrumador e sapa-
teiro) . . .............. . 

Taifeiro de 2." classe (co
zinheiro e alfaiate) ..... 

Taifeiro ·de 1." classe (bar- : 
beiro, sapateiro e copeiro) 

Aluno da... E. E. Aer .. (3.0 

e 4.0 períodos) . . . ..... 
Estagiários Curso F. Enfer-

meiros . .. . . .......... . 
Cabo ......... ; ......... .. 

· Taifeiro de 2." classe (bar
beiro, sapateiro e co-
peiro) : .......... , .. 

Soldado de 1." classe (I. 
G, . Ct.) Engajado 

Cr$ 

3 .. 000,00 

2.400,00 
2.100,00 

1.8{)0,00 

L300,00 

1.200,00. 

1.100,00 

1.100,00 
·aoo,oo 

750,00 . 

650,00 

Soldado de 1." classe Alu
llo' da E. E .. Aer. 2.0 pe
ríodo) - Soldado de 2." 
classe (I. G. Ct.) En-
gajado .·. . ......... . 

Soldado de. 2." ·classe ... . 
Aluno E. E. Aer. (l.o pe-

ríodo) Aluno Esc. 
Téc.-Aviação . ·: ...... 

Cadete do 3.0 ano da E. 
Aer ................ . 

Cadete da .. Escola E. Aer. 
- Cadete ·do ·Curso Pré
vio· ·da E. E.· Aer~ ·
Aluno do Curso O. R. · 
Aer. . . : ............ . 

B 

Ministério da Guerra 
. . 

Aspirante . a oficial e Sub-
tenente .........•... 

Sargento ajudante e 1.~ 
Sargento . . · ............ . 

Músico contra · mestre ... . 
1.0 Sargento e músi'co de 

1." classe .. .. , . ; ...... .. 
2.0 Sargento e músico de 

2." classe , . :. : . .... ,., ; .. 
3." classe· . ·. .· ........ ; .. 

3.0 Sargento e músico de 
1,° Cabo e músico de 4." 

classe' · .... : .. ....... 
Cabo engajado de fileira, 
· ou· empregado . . .'; ...... . 
Cabo engajado, especialista · 

ou .artífice .. , .......... . 
Cabo ·engajado, . mecânico 

ou. r~dio . telegrafista .. 
Cabo convocado, de/ fileira· 

ou empregado . . . . •..... 
Cabo ·convocado, especialis

ta ou artífice . : .... · .... 
Cabo convocado, mecânico 
· ou rádio · · telegrafistà ... 

Soldado· não mobilizável e 
.Aluno da Escola Prepa-
ratória de Cadetes ..... . 

Soldado_ mobilizável, de fi-
·leira· ou -empregado e Ca-. 
detes . .. . .... ; ...... · .. . 

Soldado mobilizável, . espe
cialista ou artífice e ca

. dete do .último ano .•.. 
Soldado engajado, de filei-

ra ou empregado ....... . 
Soldado ·engajado, especia

lista, artífice ou cornetei
ro de 2." classe ........ 

Soldado engajado, corne
teiro de 1." classe 

600~00 
400,00 

350,00 

250,00 .· 

200,00 

Cr$. 

3.000,00' 

2.400,00 
2. 700,00 

2. 400,00. 

2.100,00 
1.800,00 

1. ioo,oo 
800,00 

'900,00 

1.100,00 

550,00 

650,00 

750,00 

100,00 

200,00 

300,00 

55{},00 

fl50,00 

750,00 
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c 
Ministério da Marinha 

· Cr$ 
Guarda Marinha e subofi-

cial . .. . ... ~ . .. .. .. . . . 3 . 000,00 
Taifeiro de· 1.6 classe (co-

zinheiro) e 1.o. Sargento 2.400,00 
2.0 Sargento . . . .. .. .. .. .. 2.100,00 
Taifeiro. de 2.6 classe (co-

zinheiro) e· 3.0 Sargento . 1. 800,00 
Taifeiro de 1.6 classe (ar-

rumador, . barbeiro· e pa-
deiro) . . .. .. .. .. .. .. . 1. 300,00 

Taifeiro de 3.6 classe '(co-
zinheiro) .. .. .. .. .. .. 1. 200,00 

Taifeiro de 2.6 classe (ar-
rumador, barbeiro e pa-
deiro) ·.. .. .. .. . .. ... .. 1.100·,00 

Cabo . . . ....... ~ ... , . . . . . 800,00 
Taifeiro de 3.6 classe (ar-
r~ador, barbeiro e pa-
deiro) . . . . ... , . . . . . . . . · · 750,00 

Marinheiro de 1.6 classe . 650,0'0 
Marinheiro de 2... classe, 

soldado do o. F. Ni. -
Soldado. tambor e corne-
ta - Soldado especial!:-' · 
zado dos ramos CV e MA 
- · Soldado · (Companhia 
Transportes) 

Grumete:·. 
Sorteado (soldado) --Sol-

dad<> (voluntários) ..... 
ASpirante da último ano . 
Aspirante ............... . 
Aprendiz. de marinheiro ... · 

Justificação 
' 

550,00 

I 350,00 
300,00 
200,00 
40,00 

Embora reconhecendo o alto esui-
rito · de justiça que presidiu · à elabo
ração. do presente "projeto de lei; na 
Câ~ara dos Deputados, não "podemos 
deiXar · de reconhecer a exiguidade 
de vencimentos com que foram con
templados os chefes das nossa Fôr- · 
ças Armadas e os . demais oficias que 
as c.ompõem: . . 

Homens ·encanecidos no 'rude servi
ço..:. militar que. ascendem aos · mais 
elevados postos depois 'de uma vida 
tõda ela de . renúncias, de saCl'ifícios, 
de estudos de tôda ordem, ·têm direi
to incontestáveis a melhores proven
t_os do. que, os contemplados no pro
Jeto em SJprêço, _o que aliás foi pre- . 
Visto na mensagem· presidencial onde . 
lhes foram reservados justamente, os 
vencimer.tos constantes da emenda 
que oferecemos. · 

serviço militar, no elevado propósito 
de concorrer para a manutenção da 
segurança· nacional. 

Sabemos das dificuldades que asso
berbam o erário público · e tivemos 
satisfação, tomando conhecimento das 
preVisões feitas ,pelo Departamento do 
Serviço Público, · · 

Temos conhecimento do esfôrço que 
a Nação realiza. e para que ela dis
frute da. tranquilidade indispensável 
ao ·seu labor produtivo imaginamos 
que só dentro da base de uma remu
neração justa aos seus servidores com 
especialidade àquéles que devem 'asse
gurar a sua ordem interna, é que se 
:poderá criar a situação ·ideal para o 
trabalho produtivo e eficiente~-

.. Somos. dos que éntendem - é a ex
periência da Vida. demonstra bem ~ 
que a soberania das nações repousa 
exclusivamente no valor da suas fôr
ças armadas. 

Não será' com soldados mal nutridos 
e instruídos, nem com. um ·quadro ele 
oficiais angustiados · por necessidades 
de tõda orãem,. em conseqüência de 
:não. poder atendê-las .por falta de 
recursos muito menos ainda por de
ficiência de material bélico adequa
do, que uma Nação poderá impôr res
peito· à sua soberania, à ordem dentro 
de. suas fronteiras .. 

Será· sim . com as Fõrças ·Armadas, 
bem equipadas bem mstruidas, bem 
organizadas e bem conduzidas que . a 
sua vontade será respeitada. . 

No propósito de contribuir em par
te para êsse desideratum é que apre
sentamos as presentes emendas. 

Sala das Sessões, em 2 de sétembro . 
de 1948. - Pinto Alei:l:o. - FilinfxJ 
Müller. - O lavo Oliveira. - Eucly
des Vieira. - severianà Nunes. -. 
Maynarà Gomes.·- FláVia Guima:.. 
rãcs. - Pedro Ludovico. -. Pereira 
Pinto. - Etelvina Lins. - Evandro 
Vianna. - Vergniauri; W.anderley -
Dario Cardoso. - Augusto Meira. -
Henrique Novaes . .:...._ Apolônio- Sales. 
- Clodomir Cardoso . . 

N.0 5 

Redija-se o artigo 5 da seguinte 
forma: 

"Os proventos da disponibilidade fi
cam desde logo reajustados, alteran
do-se os padrões ou referências res- . 
pectivas de acôrdo com as modifica
ções operadas em relação ao pessoal E' chocante o tratamento dispen

sado àqueles que se consagram ·· ao · em atividade. 

··.v· 

' . 
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Justificação 

Tal como está redigido o projeto 
"Os proventos da disponibilidade 
serão revistos ... ", o pessoal que se 
encontra em .tal situação ficaria pri
vado de se beneficiar, desde logo;. com 
o aumento apesar de ser êste o espiri
ta da lei. Aquela revisão futur~ é dis- . 
iJ)ensável, pois nada mais simples do 
que, mantendo-se o padrão atual do 
funcionário em disponibilidade, dar- · 
se-lhe o aumento equivalente . 

O mais seria sacrificar uma parte· 
dos servidores, sujeitando-a· às delon
gas ma1s ou menos infindáveis de co
missões designadas · para procede1· à 
revisão que, por assim dizer, é auto
mática, porque não poderia fugir à 
sistemática vigente. 

-Vale acentuar que o ·servidor em 
disponibilidade não é, como o apo-: 
sentado, senhor de· sua liberdade, po
dendo agir livremente no terreno ec.o
nômico. Está sujeito permanentemen
te. ao Poçler Público que · a qualquer 
momento pode convocá-lo; Como tal, 
não pode encetar, sem peias, outras 

. atividades remuneradas, pois nem si
quer lh·e é dado fixar a sua residên
cia em lugar diferente daquêle em que 
está sediada a sua repartição. Vive, 
por isso e por · motivos estranhos·· à 
sua vontade, em situação instável, 
com vencimentos · que atingem um 
terço do· ·que lhe· ·competia, curtindo 
dificuldades e vivendo sôbre a pres
são moral de ser apontado como ·um 
parasita do Estado, um inativo em 
fhn. · 

Se representa um pêso morto para 
os cofres públicos, mas não contri
buiu ·para isso,_ o estado que promova 
o seu reaproveitamento, para elimi
nar o mal, tão prejudicial a êle pró
prio como ao indivíduo. Mas não· re.:. 
gateie ·O. que é humano e justo . 

Sala das Sessões, em· 2 .de setembro 
d~ 1948. - Attilío Vivacqua. Verg.: 
nzaud Wanderley. - Evandro Vianna. 

N.0 ·6 

Substitüa-se o artigo 16 pelo se
,guinte: 

Artigo. - Os proventos de inatí
vidade dos funcionários civis SJ)Osen-

:_tados ou em disponibilidade da União, 
bem . como dos -militares· da Reserva 
Remunerada· e Reformados terão um 
acréscimo correspondente à 2/3 (dois · 
terç_os) do aumento que for conce
dido aos servidores civis e militares 

em fitividade, da mesma categoria, 
função, pôsto ou graduação. 

Justificativa 

A nossa Constituição vigente, em 
seu art. 193 diz: "Os proventos da 
!natividade ·serão revistos sempre que, 
por motivo de alteração. do poder 
aquisitivo .. da moéda, se modifiquem 
os vencimentos dos · funcionários em 
atividade". 

:ll:ste dispositivo .'constitucional ·foi, 
também, mandado aplicar aos mili

. tares pelo parág1·afo 6.0 , do art. 182, 
. da mesma Constituição. 

Em bem elaborado comentário ao 
dito artigo escreveu Pontes de Mi
randa: 

. "A regra· dirige-se aós legisla
dores ordin-ários e pode a justiça, 
ao ter em. mãos .lei que .aumente 
vencimentos sem o reajustamen
to que o artigo~ 193 impõe, 'repu-
tá-la inconstitucional. . 

A aplicação aos funcionários 
públicos em atividade ·será aconi
iPanhada· sempre, ·de aplicação aos . 
inativos, sôbre a mesma base, se 

· outro critério não se tomou. A · 
revisão não implica equiparação; 
mas· a todo aumento há' de cor
responder- aumento. · 
. Os interessados · devem exercer 
o direito que lhes cabe no arti
go 141;. § 37". - (Comentários à 
Cqnstituíção de · 1946,. página 167; 
vol. IV)·. · 

São ainda. de brilhante parecer ·do 
Tribunal de Contas da União; · sõbre 
melhoria . de vencimentos de funcio
nários públicos ativos e iJ:iativos (pu
blicados no Jornal do· Comércio de 15 
de fevereiro de 1948 -· Tribunal de .. 
contas) os seguintes tópicos: 

·I .. 

"Esta iilovação, humana e -tam
bém de grande. interêsse para a 
própria administração pública 
não eXistia ·na nossa legislação, 
nem mesmo · em leis ordinárias, 
quanto n1ais como ·garantia cons
titucional". 

"Infelizmente· muitas das' ga
rantias inscritas na nossa Lei das 
Leis, por falta de sanção para o 
seu não cumprimento reduzem-se 
a méra 1·ecomendação". 

"Promessas fagueiras feitas- em 
sombrios desenganos Nada 
mais". 
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"Nas suas promessas e interes
santes realizações para ter o equi

! librio humano entre empregados 
e empregadores, o Estado Moder
no não pode esquecer a sorte dos 

_seus próp~ios servidoresn. 
"E com êsses louváveis propósi

tos _ como lei · complementar da 
Constituição de 1946, a Lei n.0 116, 
de 15 de outubro de 1947, e ainda 
outras, ,projetas de lei, dos mui
tos que transitam pelo nosso · Po
der Legislativo, aumentando ven
cimentos de funcionários em ati
vidades, tem, muito humanamen
te aquinhoado em tais . benefícios 
também os inativos"·. · 

"São os inativos constituídos da 
mesma massa humana que os ati

. VQS" •. 

-·,c o m o êstes, experimentam 
também as agruras da carestia 
alarmante . da vida. - E, o que é ·· 
pior, vão sofrê-las quando já al
cançados pelos anos, enfraqueci
dos pelas diferentes causas de in-

. validez, determinantes do seu 
afastamento do serviço público, 
não têm mais condições físicas e 
:psíquicas para enfrentá-las". 
. "o custo da vida, em sua ver
tiginosa ascendência a ··actos . 
aflige"_. ,· 
·"Muito bem orientada,. a nossa 

nova. Constituição de 1946, ado
tando a. .tése· de que o estipêndio 
·dos servidores :páblicos tem o ca
ráter alimentar, mandou ·revê-lo 
para. os · ativos e inativós, sempre 
que- ]louvessé sensível · alteração 

· do poder aquisitivo · da . moéda" . 
I . . . 

Os postulados · nêste parecer foram 
sancionados pelo 'Tribunal de Contas, 
no julgamento do respectivo feito, em 
sua Sessão Ordinária de 2 de março 
de 1948, con!forme a Ata n.0 22, dessa 
Sessão, publicada às páginas 4. 629-
4.638, do Diário Oficial (Seção I) de 

· 22 do mesnió mês êie março. · 
E o Senado .em sua alta sabedoria 

acabou de confirmá-la, a,provando o 
Projeto de Lei n.0 44 de· 1948, relativo 
ao aumento da Magistratura Federal. 

Resulta, pois, de tudo isso, o reco
nhecimento pelo Congresso Nacional 
e o Tribunal de Contas, do aumento 
mínimo de dois terços (2/3)· para os 
proventos da inatividade dos funcio
nários públicos civis, como ds dos mi
litares, por aPlicação obrigatória do 
estabelecido no art. 193 e : parágra
fo 6.0 do artigo 182 da vigente Cons
tituição Nacional,· sôbre o. acréscimo 
que fôr .concedido aos vencimentos· dos 
em ativiêiade ou efetivos. Pois, num . 
texto da lei, - a presunção · é de que 
não existem palavras superfluas, · ó 
vocábulo "Sempre" evidencia que .está 
no espil:ito da lei determinar impera
tivamente a 'concomitância· do au
mento. e considerando ainda que ;pelo 
art. 141 ta,mbém da· Constituição, to
dos são iguais perante a lei, é justo 
que o mesmo critério adotado ·.J:)ara 
os aposentados do Magistério seja 
extensiva aos aposentados civis e mi-
litades. · 

Sala das sessões, em 1 de setembro 
de 1948. - Flávio Guimarães. - Eu
clydes Vieira. 

N.O 7 · 

- Ao § 2.0 do art. 16. 
Redija-se da seguinte 

· rágrafo 2:0 : · · 

forma· o pa-
"A . melhoria de vencimentos 

dos Servidores Públicos deve sem
pre ser feita de acôrdo com a si
tuação econômica dêstes, a: dig
nidade das· funções que lhes são 
-entregues, em benefício dos pró
prios interêsses públicos''. 

"A J_,ei n.0 116, de 15 de outubro 

"Computo do provento. ou venci
- menta a que se refere o parágrafo 

· an:terior, não se incluirão os decorren- • 
tes de cargos legalmente acumulá
veis, as gratificações e outras vanta
gens a que fizeram jús os referidos 
inativos". 

· de 1947. melhorou os vencimentos 
do Ministério Público. do Distrito 
Federal e Territórios. E, como 
devia. fazê-lo, estendeu essa me
lhoria. numa proporção de (2/3) 
dois _terços, aos membros do Mi
nistério Público aposentados. 
Adotou. ·assim, essa Lei, a. orien
tação determinada pelo artigo 193 
da Constituição". 

Justificação 

A emenda obedece ao imperativo da 
lei, ressalvando a hipótese de pro
ventos resultantes de cargos acumu
láveis de acôrdo com a Constituição. 

Sala das Sessões, em 1 de setem
bro de 1948. - Attilio Vivacqua. -
Vergniaud Wanderley. · 

'•'?
~·~:! ~::~ 
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N.0 8 

Substitua-se o § 5. 0 do a1·tigo 16 
pe!o seguinte: 

maiores desta impodância porém me
nores de quinhentos cruzeiros serão 
l'eajustados ,para quinhentos· cruzei
ros (Cl'$ 500,00) mensais. 

"0 'disposto no parágrafo anterior 
não se aplica :lOS funcionários refe
ridos no artigo 185 da Constituição". 

. Justificação · 

Pretendemos com esta emenda fa-. 
zer justiça, embora retardada, deter
minando o aumento dos proventos das 
pessoas civiS ou ·militares·. recebidos 
do Tesouro Nacional como pensionis-

Justificação 

A emenda, além de constitucional é 
também de toda justiça, e são ipOr 
êle abrangidos apenas os ;Professôres 
e os técnicos que pela natureza de 
suas funções merecem . todo amparo 
dos poderes públicos, e êstes 11ão ti
verem tratamento especial ··como os 

, tas, reformados e aposentados meno..; 
res que 'quinhentos· cruzeiros (·Cr$ .. 
500,00); e não podem ·ficar na dispo
sição geral para· inativos e pensionis
tas, · pois sua msiéria continuaria. 
~les constituem· odiosa e fuíqua · exce-membros da-. magistratura. ' 

Sala das Sessões, em ·1 de' setem
bro de 1948. - Augusto Meira. -
Flávio 'Guimarães. Vergniaud 
Wanderley. 

N.0 9 

Substitua-se 11a "Tabela de Aumen
to de Cruzeiros do· Pessoal Inativó 
(correspondellte ao artigo 16): Ollde 
se diz Cr$ 1.500,00, 1.100,00 e 750,00, 
respectivamente, por 30, 25 e 20%. 

Justificação 

A presente emenda visa substituir 
o aumento fixo atribuído aos que per
cebem mais de Cr$ 5.000,00 :por uma 
percentagem de· 30, 2S. e 20%, con
forme a época de reforma ou aposen
tadoria, restabelecendo assim o prin
cípio de ;Percentualidade mantido até 
os que percebem Cr$ 5.000,00 .. o au
mento· fixo viria 'quebrar o critério 
pe!'-'Centual estabelecido pela Subco
missão da Câmara e acarretar uma 
injustiça, atribuindo vencimento di-
ferente - aumento igual. _ 

Sala das Séssões, em 1 de setembro 
de 1948. - Ernesto Dornelles. 

Ni,0 lQ. 

Re~ija.,.se n~ artigo 17 o parágra-
fo 2.0 da segumte forma: · 

· .§. 2.0 Quaisquer pessoas civis ou 
anilltares . que, como pensionistas, re
formados ou aposentados recebam 
.Pl'Oventos mensais, menores de qui
nhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), terão 
os mesmos reajustados na forma se-' 

· guinte: aquêles cujos proventos sejam 
menores de trezentos e cinqUenta cru
zeiros (Cr$ 350,00), serão reajustados 
para esta importância; e aquêles cujos 
:Proventos sejam ·de trezentos e cin
qüe~ta cruzeiros Cr$ 350,00) ou 

Ção. e por isso necessitam dessa dis- · 
:JJ?Sição . especial, aliás muito parcimo
mosa. 

Nosso discurso de 5 Cie' maio de 
1948, pronunciado na tribuna dêste 
Senado, e publicado no dia 8 de ·maio 
a~ .1948, no Diário do Congresso, às 
pagmas ns. 3.063 e 3.065, amplamen
te eJO.":Põe· a dolorosa situação dêsses 
·aposentados e pensionistas anti.ooos 
servidores da Nação, ou deséendentes 
dêsses servidores que vivem à· mingua, 
com exíguas retribUições e são milha
res como por exemplo: no Amazonas 
a de Alice · Tabajaras .de Carvalho, é. 
de .Cr$ 18,60 mensais; no Pará, :Maria 
de Lourdes ·coelho de Moura, Cr$ .. · 
9,00; no Piauí, Alzira Freitas, Cr$ ... 
9,40; ·no Rio. Grande do Norte Leo
~or. de Siqueira, Cr$ 8,00; no Ceará · 
l'!ancisca Falcão, Cr$ 7,50; no Espí~ 
r1to · Santo, Adélia Nascimento, Cr$ .. 
11,00 _e Ald!l Borg~s, Cr$ 9,00; em 
Santa Catarma, Alina Vieira de. Car-

. valho, Cr$ .8,00 e assim por . diante 
domiciliados nêste ,Distrito Federal e 
em todos os Estados da União. 

:Poderia, ·pois, ·continuar as · dita- · 
ções nêste mesmo teõr, às centenas, -
conforme os documentos que ·'junta
~os-· a :essa justificação, ·e que forne
Cidos em tempo pelas Contadorias dos 
diversos Ministérios bem . provam a 
clamorosa injustiça e abandono de 
~rovidências em longos anos, em que . 
ficaram aposentados, reformados e 
pensi~nistas, dignos de uma justa re
paraçao; 

Sala das Sessões, · em 1 de setem
bro de 1946: -Andrade Ramos. 

N.0 li 
·O artigo 17, alínea c ficará assim 

redigido: . · 
c) Mais de Cr$ 1.000,00 ...... '15% . 
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N.0 11-A 

No'§ 2.0 onde está Cr$ 100,00- diga
se Cr$ 300,00.. 

Justificação 

A alinea c, como está redigida, im
portaria .. em excluir do aumento geral 
os proventos de· !pensionistas, superio
res a Cr$ 2.000,00. Esta exceção so
bremodo injusta, não poderia ter sido 
a intenção da :Câmara dos Depu.;. 
tad·os, tendo em vista o ·sistema do 
de pensão prevista no art. 17, além de 
seu caráter provisório, é de tal ordem 

. exígua, que n-ão . representará · qual
quer ônus sensível para o Tesouro a 
providência de irreéusável justiça, 
consubstanciada· na emenda. 

Razões, também de irrecusáv-el ·jus
tiça, considerados os objetiV'OS . do 
projeto, impõem . como se estabelece 
.na segunda· emenda ,a fixação do Ii-

. - mite mín1mo de Cr$ 300,00 para as 
pensões que atualmente não atmjam 
essa importância. 

Sala das Sessões, 2 de setembro .de 
194:8. Evanàro Vianna. Attilio 

. Vivacqua .. -. [>ereira Pinto. - Filin
to Müller. - Vergniauà WanàerZey. 

Ni.0 12 ' 

Ao artigo 17_.0·: 

Substitua-se- a letra c pela seguinte 
, c) de Cr$ 1.0(}1,00• 001 diante . . 15% 

Justificação 
' . 

Não se compreende que havendo um 
aumento de proventos de ordem ge
ral, que se atenda a toà,os e se deixe 
de lado aos que peréebem pensões 
superiores . a Cr$ 2. 00(),00, pois' que 
para êsses as dificuldades de vida 
tambem existem, · e afetadas ficarão 
com as arrecadações a serem feitas 
para atender. aos benefícios desta lei. 

que ocupam cargos idênticos, na sua 
integridade. 

Ju$_tijicação 

Não se compreende que só aos pro
f~ssôres catedráticos se d~ a integra
l~dae!-e dos vencimentos, pois isso se
ria mstituir uma casta de privilégios, 
quando o dispositivo constitucional 
foi repa1·ãdor, e nenhuma· restrição 
fêz aos vencimentos a serem pagos. 
Se com êste dispositivo se procura in
terpretar o art. 24 do Ato das Dispo
sições Constitucionais · Transit'órias, 
que se- faça de modo· amplo e· equi-
tativo.· · • 

Sala· das Sessões, 2 ·de setembro. 
· de 1948. - Euclyàes Vieira. - Olavo 

OZit;eira. . . 

N.0 14 

Redija-se o · artigo 25 da seguinte · 
forma: 
· Ao artigo 25 do Projeto de Lei da 
Câmal\a n.o 326, de 194à: 

"Os funcionários que :Perderam car
go de magistério, .por desacumuiação 
ordenada . pela Carta - Constitucional 

·de ~937, _e oi:a em . disponibilidade, 
ex-vz do art. 24:. do Ato das Disposi
ç~es. Constitucionais Transitórias, têm 
drre1to aos mesmos . vencimentos atri
buídos. aos que exercem os cargos que 
estariam ocupando, até, serem, nestes 
ou em outros, obrigatoriamente apro.;, 
veitados, de acôrdo com a respectiva 
habilitação". · 

Justijicaç~ 

A redação do projeto está imper
feita, merecendo reparos quanto · ao 
fundo, em parte, e. na forma. 

Com efeito, o art. 25 ,preceitua, no 
princípio: · 

"Os funcionários que perderam fun
ção vitalícia ... ". 

Sala das sessões, em 2 de setem
bro de·-. 1948. - Euclyàés Vieira. 
Olavo Oliveira. . E' de salientar, dêsde logo, que não 

houve, em verdade, perda de junção, 
mas de cargo. O funcionário poderia 

Ao art. 24 dê-se. a seguinte re- . não estar, ao tem,po da desacumula-
N.0 13 

dação: · ·. ção, exercendo as suas funções, mas 
"ht .. 24: · - Os iuncionários ·que nem por isso deixou de perder o 

perderam cargo·· efetivo, por desa- ~argo. 
cumulação ordenada pela Carta de Essa parte foi aclarada· na emen-
1937 e pelo Decreto-lei n.0 24 de 29 da SUJ:>ra. 

' de novembro de 1937, e com direito à A emenda também preferiu a ex-
disponibilidade ex-vi do art. 24 do p1-essão "cargo de magistérió", ao 
Ato· das Disposições ·Constitucionais envêz de "função vitalícia de magis
Transitórias, :perceperão os· mesmos tério", para· se aproximar do modelo 
vencimentos que . perceberem .aquelas ' da Constituição de 1934: (artigo 158, 

.. "t.: 

·, ;_·j, 

·. •.,' 

... , 
. ' '• ~ 

. i 
-~ 
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§ 2.o) , que instituiu para os profes
sôres as garantias de vitaliciedade e 
de inamovibilidade, nestes têrmos: 

§. 2.o - Aos professôres nomeados 
.por concurso para os institutos. of~
ciais cabem as garantias·. de vltall
ciedade e de inamovibilidade nos 
cargos ... ". 

mentasse proporcionalmente os dos 
juizes substitutos da mesma Justiça. 

Entretànto, o art. 124, n.0 IV da 
Constituição Federal estabelece .que a 
diferença entre os vencimentos dos 
juizes vitalícios não pode exceder de 
trinta por' cento (30·%) de uma para·. 
outra eutrância .. 

o artigo 2S, em exame, demonstra a intenção de um justo resguardo aos 
direitos, já reconhecidas na Consti
tuição vigente que vem de ser apre
ciados à luz dos preceitos constitu
cionais dominantes ao tempo em que 
os mesmos foram adquiridos. Daí, 
mais um motivo para .que a relação 
se ·inspire nas _normas inseritas· na· 
Lei Maior de 1934. 

Ora, os juizes substitutos da Justiçá · 
do Distrito Federal constituem uma 
de suas entrâncias, tanto que o Egré
gio Tribunal de Justiça local, eni :obe
diência ao disposto no artigo 124, 
n.0 IV,· in-jine, da Constituição, por 
mais de uma vêz, deixou de organizar 
listas de promoção, por merecimento, 
ao cargo de Juiz. de Direito, à· vista da 
inexistência de juizes substitutos . que Sôbre melhorar a forma, tem · a 

emenda, nessa parte, o mérito de . eli
minar possíV'eis erros de interpre-
tação. · 

De igual . forma, deve ser .modifi
cada a expressão contida no artigo 
em causa - "vencimentos atribuidos 
aos demais catedráticos", pOr ser de 
notória imprecisão, convindo que fi
que mencionado que os proventos pre
vistos são os do cargo que de direito, 
por decorrência mesmo da própria 
Constituição, competem ao funcioná
rio ao qual se aplica a disposição. . 

Tais são· as modificações . propos
tas, que .se completam com outras me-
ramente de redação. . . 
· Sala das Sessões, em 2 de setem
bro de 1948. - Attilio V~vacqua. -
Pereira Pinto·. - Vergniaud Wanã.er
letJ. - Evandro Vianna. 

N.0 15 
Substitua-se o artigo 29 pelo se

guinte: 

Art .. 29. - ps atuais juizes da Câ
mara de Reajustamen-to e· os Juizes 
substitutos da Justiça do Distrito Fe
deral terão vencimento idênticos aos 
dos atuais ocupantes. dos padrões R e 
Q, respectivamente. . 

Parágrafo único. - Os vencimen
tos estabelecidos nesta lei serão pa
gos aos juizes substitutos da Justiça 
do Distrito Federal a partir de 1 de 
janeiro de 1947: 

Justificação 

A emenda visa sanar omissão co
metida no Projeto de Lei da ·Câ.mara 
n.0 44, de 1948, no qual fo1·am aumen
ta,dos para Cr$ :jl4.·000,00 mensais 
os vencimentos dos juizes de direito 
do Distrito Federal, sem que· se au-

contassem os dois anos de exercício 
· efetivo na .. ·· entrância, exigido· por 

aquêle inciso da lei magna. 
Quanto- ao parágrafo .. tem por fim · 

dar cumprimento à-determinação con
tida; no art, 16· do. Ato das Disposi-

. ções Constitucionais· Transitórias. · 
A emenda ora àpresentada corrige 

também a desigualdade do tràtamen
to · dispensado no ·referido Projeto 44 
aos juizes de direito e aos substitu-. 
tos. Ao passo. que os primeiros pas
saram ·a vencer. Cr$ 14.000,00 men
sais, sendo .beneficiados com um au
mento de Cr$ 5.000,00, por mês, os ·se
gundos ficara;m · com Cr$ 7. 840,00, 
quase a metade do que receberão os 
primeiros, tendo um aumento de Cr$ 
840,00 mensais · sómente, cumprindo 
salientar que tal desnível iria· refletir 

· "igualmente nos vencimentos · dos 
membros do Ministério . Público local; 
pois a lei que lhes regulá os venci
mentos estatui que os curadores ga
nharão tanto. quanto os juízes de di
reito e os promotores, tanto. quanto 
os juizes substitutos. . 

~ . . 
· Sala das Sessões, em 2 de setem

bro de 1948. '- Dario' Carr!oso: 

N.0 16 

o.nde ·convier: 
Artigo. As Caixas de Aposentado

rias e Pensões, que tiverem a seu car
go o pagamento de proventos de apo
sentadoria· a servidores civis da União, 
também acrescentarão, a êsses pro
ventos, a importância do aumento fi
xado nesta lei, e serão indenizadas 
pelo modo previsto no artigo 1.0 do 
Decreto-lei n.0 3. 76!l, de 28 de outu
bro de 1941. 
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Justificação Justijica'&iva 
O Decreto-lei n.0 3. 769, de 28 de. A· a:posentado:ria, na classe imedia-

outubro · de 1941, d-eterminou que os tamente -superior da carreira do fun
associados_· de Caixas de Aposentado- cionário g._ue contar 35. anos de sel·
rias e Pensões, quando aposentados, viço público; é dispositivo · já inte
teriam os proventos assegurados aos grado no .projeto de reVisão do Es
demais funcionários, de acôrdo com tatuto dos Funcionário Públicos Ci-
a legislação em vigor; sendo a dife- vis, em-· andamento na Câmara dos 
rença entre o provento recebido da Deputados. 
Caixa respectiva e àquêle que tivesse A medida proposta pela- -emenda é 
direito como funciónário, pagos, na · uma antecipação da vigência dêsse 
forma do- mesmo Decreto, pelo Tesou- dispositivo, aliás, grandemente limi- • 
ro Nacional. · tado nos seus· efeitos, com a restri-

0 Decreto-lei n. 8.512, de 31 de de- ção do beneficio, sómente concedido 
zembro de 1945 que concedeu o últi- aos maiores de 60 anos. 
mo aumento .geral aos servidores. ci- t o disposto na emerida não acerre
vis, militares, reformados, inativos e - aro!'l.umento de despesa ao i)resente 
pensionistas, determinou que os titu- P Jeto de aumento de vencimentos 
lados da União, aposentados pelas . e constitue um ato de justiça para 
Caixas de Aposentadoria e Fensões com velhos funcionários carregados 
percebessem o aU!IXlento determinado de bons serviços à Nação, muito deles 
no mesmo Decreto-lei pelas res:pecti- be~ando a idade da compulsória, qom .. 
vas Caixas à' conta do Tesouro Na- mals de quarenta anos 'de serviço pú
cional; cabendo a.o mesmo Tesouro blico, sem, entretanto; :terem logrado 
indenizá-las nos têrmos do Decreto- o· prêmio de seus esfôrÇos - término 
lei n.o 3.769, de 28 de outubro de 194:1. de_ sua carreira, não por .culpa _pró-prla, mas do Quadro em: que foram 

Não se trata de conferir direitos 
por isso que o aumento .está assegu
rado pelas leis citadas, e· os funcioná
rios beneficiados já· estão· relaciona
dos pelo _Tesouro; a· emenda visa, 
.aJ)enas, · evitar que . os funcionários 
civis titulados da União, aposentados 
pelas Caixas de_ Alposentadorias e 
Pensões, tenham as. vantagens -que 
lhe são devidas, retardadas -pelo de
morado expediente- entre as diats 
Caixas e a Diretoria de Despesa do 
Tesouro Nacional,. como aconteceu 
para execução da Lei n.0 8.512, de 31 
de dezembro de 1945 que reajustou 
os vencimentos dos funcionários da 
União. 

Sala das. sessões.'· dm 2 de setem
bro de. 1948. - Joaquim Pires. . 

. ' 
N.0 ·17. 

Onde convier: 
'· Art. · Os funcionários pertencentes 

ao Quadro _Suplementar Numérico . do 
Ministério da Fazenda, incluídos· · no 
Quadro Alfabético, constante da pre
sente Lei, que contarem 35 anos de 
serviço público e :50 anos· de. idade, 
serão, se o · requererem, aposentados 
nas classes imediatamente superiores 
dêsse Quadro, com tõdas as ·vanta
gens asseguradas aos que nele ingres
sam, procedentes do Quadro Numé
rico acima referido. 

incluídos em 1939, o qual, sendo de 
extintos, sem possibilidades de ·de
senvolvime;}to, decorrente do creSci.; 
mento do serviço público- no .-.recurso 
do temJP,O, não facultou a críação de 
novos cargos, abrindo vaga.S' que de

. vessem ser preenchidas pelos seus 
componentes, como -aconteceu aos ou-
tros -Quadros, especialmente ao Per-
manente. · 

No Quadro1 Suplementar NuriJ.érico 
do Mlinistério da Fazenda, há funcio
nários com 15 e 20 anos de classe, que . 
~da não sofreram alteração em sua 
carreira, desde que .nele foram incluí-

-dos, _quando- de sua criação em ·1939, 
· conseqüêlllcia exclusiva da escassez de 
vagas nesse Quadro. 

Sua Excelência, o Sr. Presidente 
da República General EUrico Gaspar· 
Dutra, impressionado com essa situa
ção vem,· desde o ·início do seu_ govêr
no, dando preferência aos mais anti
gos serventuários na pi·omoção a úl
tima classe da carreira, porém, as 
raras vagas que se verificam são in
suficientes para atender a todos os 
que merecem êsse ato de justiça de 
Sue. Excelência. · 

A. inclusão da emenda no presente 
projeto de lei, justifica-se pelá opor
tunidade que se depara de se fazer 
justiça ampla, a velhos se-rvidores, 
vítimas de defeitos inerentes a qua
dros de ·extintos, dêste modo, com-

.. ... 

',•'' 

i/ 
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pensando-os, embora tardiamente, do 
longo .. tempo que serviram, aguardan-
do promoção. · 

. 
Justificação 

· A providência da obrigatoriedade 
da apresentação . pelos inativos dos 
seus títulos de iProventos · de inativi
d~de, para a IIJpOstila dos aumentos 

Rio de Janeiro, 1 de. setembro de 
1948. - Fernandes Távora. 

N.0 18 

Ao art. 16, acrescente-se: 
§ 6.o. · Aos inativos, cujos proven-.. 

tos. são pagos de conformidade c_:om 
o padrão numérico . dos respect1vos· 
cargos é assegurada a reversão na 
forma da lei, obedecida a equivalen
te de padrões ~tabelecida no E!Xt. 4.0 • 

estabelecidos aqueles proventos, é re
produção da constante para os au: 
mentos concedidos pelo · Decreto-le1· 
n.o 8.512, de 31 de dezembro de 1945, 
decorrendo essa obrigatoriedade do 
fato de que não podem os ditos tí
tulos de . proV'entos de inatividade 
conter uma importância a . ser paga 
impoDtância maior que . a constante 
dos mesmos títulos. . 

Justificação· · 

A emenda visa· atender aos direi
tos dos antigos funcionários dos . qua
dros suplementares cujos vencimen
tos foram fixados em. padrões numé
ricos. 

A êsses, sob fundamento de. se te,. 
1·em fixados em padrões num&icos 
.t·eversão aos mesmos cargos, · ou.se a 
concedia em. outro cujo· padrão alfa-' 
bético correspondia à quantia infe
rior· aos proventos por êle percebidos. 

o projeto estabelece· ago.ra . a justa 
equivalência entre os. importâncias 
correspondentes aos pàdrões· numéri
cos e alfabéticos. E .é· para qU:e não 
exista .· dúvidas sõbre · o direito · do 
:funcionário e aquilo que lhe é legal
mente devido . que é . :proposta a 
emenda. 

Sala das Sessões, em 1 . de setembro 
de 1948. - João Villasbóas. · 

N.0 19 
.Acrescente-se ao arttgo 16 do Pro

jeto, o seguinte. 

§ 6.0 Os inativos ficam obrigados 
a apresentar os seus títulos de pro
ventos de inatividade às. repartições . 
competentes, no prazo improrrogável 
.ie noventa (9{}) dias, iPara a. apos-

_-tila dos respectivos aumentos-;- esta-. 
belecidos nesta Lei, sob pena de ser 
suspenso o pagamento . daqueles pro
ventos, até que satisfaçam. esta exi
gência; devendo aquelas repartições 

· .·o prazo determinado para dentro 
dele ser ·realizada . a supra-dita apos- · 
tila pelas respectivas repartições 
com · a punição dos funcionários res
ponsáveis por. Iião respeitarem êsse 
prazo, tem por finalidade evit_ar o que 
se deu com a apostila determmada no 
supracitado· Decreto-lei .n.0 8,512, de 
31 de dezembro de 1945, ainda r...ão 
executada, em muitOs títulos ~presen
tados dara aquela apostila. 

Sála das · . Sessões, 1 de setembro 
de 1948:. -· Joaquim Pires. 

N.0 20 
Ao ProjetO n.0 326 de ·1948. . . 

·Acrescente-se· ·os artigos 29. 
Parágrafo lÍliico. Os ·ju:lzes e ·.os 

Procuradores do Tribunal Marítim<?. 
além dos ·vencimentos padrão estabe
lecidos para a letra o, terão aumen
to idêntico ao atribuído aos juízes da. 
Câmara _de Reajustamento Econô-
mico. 

Justificação .. 

Os .. juizes e os Procuradores do Trio. 
bunal . Marítimo, estão desde 1934, 
equiparados aos Juizes de Direito e 
curadores da Justiça do Distrito .Fe
deral e aos Auditores de· segunda en
trãncia da' Justiça Militar, .pelo De- . 
creto n.". 24.858, de 5 de julho• de -
1934, que organizou c o Tribunàl Ma;o. · 
rít:i.mo,- Lei. n.0 284, . de 28 de outubro 
de 1936, ·que padronizou os vencimen
tos do funcionalismo publico e I>e
cret<i-lei n. -7. 675, de 26 de junho de 
1945, que .reorganizou o Trib.una._l Ma-:realizar a referida· apostila dentro do 

prazo de· cento e oitenta (180) dias, 
a contar da data do recebimento dos 
ditos títulos, sob pena· de punição dos 
funcionários responsáveis, na forma 
da alínea IV do art. 231, do vigente 
· Estatutcr dos Funcionários Públicos 
Civis da União. 

rítimo. ·. 
Ao Projetá n.0 44, de 1948, .do Se-. 

nado.· Federal, que reajusta os venci
mentos da. Magistratura e, do Minis-· 
tério Público, foi . apresentada uma 
emenda pela. Comissão de Finanças, 
mantendo a equiparação dêsses fun
cionários. 
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A Comissão de Constituição e Jus
tiça manifestou-se . contràriamente a 
essa emenda, sob o fundamento de 
que o Tribuna1 Marítimo não faz 
parte do Poder Judiciário, . e nessas. 
condições os seus funcionârios não 
pode,riam ser incluído no projeto de 
1·.eajustamento da Magistratur~ e do 
M).nistério Público. 

o projeto de reajustamento de .ven
cimentos . dos servidores civis . e. mili
tares, 'no art. 29, atribue aos Juizes 
da Câmara de Reajustamento Eco
nômico ,aumento 'idêntico aos conce
didos· aos atuais· ocupant~s do.._ pa-. 
drão ..R. 

A nossa emenda pleiteando para os 
JUizes e os Procuradores do Tribu
nal Marítimo ·o que o art. 29 conce
de aos Juizes da Câmara de Reajus
tamento Econômico, não estabelece a 
equiparação a que tem direito por. lei, 
êsses f.uncionários, :pelos menos, po
rém, suavisa a situação material e 
moral· em que se· encol!ltram; até que 
seja passivei . restabelecer _a equipa
ração, de que. sempre gozaram, aos 
Juizes de Direito e Curadores da Jus
tiça do Distrito Federal e Auditores 
de segunda entrância .da Justiça Mi~ 
litar. 

Sala das Sessões, . em .1 de setem
bro de 1948. --- FláVio Guimarães. 

: ·. .'. N.0 . 21 

·Acrescente-se onde éoitber: . 
Os -benefícios da . presente lei são 

extensivos a todos os e~regados au
tárquicos da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil, correndo- a· despesa 
por conta do aumento da subvenção 
que a União consigna• no Orçamento 
à m:esma ferrovia na :forma do arti
go n. 28, do Decreto-lei n.0 3.306, de 
24 de maio. de 1941. · 

Sala das· Sessões, 2 de .setembro 
de 1948. -

Justificação• 

Embora de outra.S · vêzes tenham 
sido extensivas aos servidores . da 
Central do Brasil, as vantagens dadas 
aos funcionários · e ~tranumerârios 
da União, paira,~ todavia, com fre
qUência, . uma certa dúvida na con
cessão dessas · mesmas vantagens. 
Cumpre acentuar, . entretanto, que, 
em face dos próprios dispositivos le
gais que regulam a autonomia dessa. 
via férrea, os quais determlna.m o . 
.ieguinte: · 

"0 pessoal· da E. F .. c. B., 
com exceção dos funcionários, fi
cará .sujeito às normas dos De
cretos-leis ns. 240, de 4 de fe
vereiro de 1938 e 1,1009, de 26 de 
dezembro P,e 1939, com as modi'
ficações desta . lei e posteriores, 
até a expedição .do· .Regulamento 
a que se retere o artigo . anttf!,rio~" 
(artigo 13, do Decreto-lei nu-· 

mero 3,3(){i, de 24 de ·maio de 
1941 que instituiu a Central·_com 
personalidade autárq'l.l.ica - os · 
grifos são meus) e o art~go 12 

(que é o anterior citado) que: 
!'Será expedido pelo Presidente 

da República o Regulamento. do 
Pessoal da Estrada: de Ferro Cen
tral do Brasil". 

Enquanto não fõr • ·· apresentado 
aquêle Regulamento do, , Pessoal, os 
servidores da Central ficarão· sujeitos 
aos referidos . decretos-leis e modifica
ções posteriores, diplomas legais que 
regulam os direitos e deveres. dos ex
tranumerários da União. · 

.. Não. tendo sido até hoje apresen
tado dito Regulamento do Pessoal, a . 
legislação aplicável ·aos aludidos ·ser.
vidores 'ferroviários é a mesma dos• 
extranwnerários âa União, ·o que -im- · 
porta na concessão de tõdas as van
ta.gens · proventura dadas a êstes. 

Nem mesmo a alegação. de que a 
Central não :figura no Orçamento d,a 
União procede, porque ela recebe da 
União, sob a forma de subvenção a. 
importância necessária para atender 
ao custeio normal dos seus serviços 
permanentes consoante disposto pelo 
artigo n,0 ·28 do mesmo 'Decreto-lei 
n,0 3.3.06-41 que diz: 

(A partir de 1942,- o orçamento 
geral da União consignará .à E. 
F. c.. B.,. uma subvenção da im.;, 
portância correspOJ:fdente à des-· 
pesa com : o material permanen
te, e as demais repartições as do
tações .para pagamento de servi
~os que· venha.m a requisitar da
quela Estrada". · 

Além disso, a derrogação da auto
nomia da eentral na parte .referente 
ao pessoal com o restabelecimento do 
Quadro n do Ministério da Viação, 
quase que já é assunto solucionado 
pelo Congresso, pois o projeto de lei 
da Çâ.mara referente ao caso . está 
transitando por esta Casa ·SOb o nú
mero 287-48, já aprovado por aquela. 
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Assim, além de ser estritamente 
legal e humana, a presente emenda 
se antecipará ao aludido projeto de 
lei que derroga a ·autonomia da Cen
tral na paz:te do. pessoal e transf~r
mará em legítimos extranumerár10s 
da União todos os :ferroviários que 

. não sejam :funcionárois. 
Sala das sessões, em ·2 de setem

bro de 1949. :........ João ,Villasbõa~. 
. N.<> 22 

O Ministério da Agricultura man
tém acô!'dos com vários Estados e 
Distrito Federal. para desenvolvimen-

. ·to . de trabalhos . de. fomento da pro
dução, segundo os dispositivos da Lei 
n.0 199, de 23 de janeiro de 1936. 
E' uma excelente modalidade de co
operação, libertando as atividades 
dos serviços de assistência técnica à 
agricultura de entraves administrati
VOS e . evitando dispersiva dualidade 
de organizações :fedefa.is .e regionais. 

Nesses acôrdos a União e . os Esta
dos · contribuem com cotas illa propor
·ção respectiva de 2'/3 e 1/3 e as des~ 
pesas com o pessoal estão limitadas, 
a 50% da contribuição total. Foi 
sábia a lei nessa limitação, prevendo 
·a formação de quadros · em despro
porção com os meios materiais de 
trabalho. 

O · pessoal técnico e administrativo 
admitido e mantido ·com· os recursos 
dos mencionados acôrdos é todo con
tratado, . anualmente, _recebendo r!'l
m.uneração dentro dos limites e · refe

'rências dos quadros de .servidores efe
tivos e extranumerários.· Justo é, 
portanto que se lhes estenda o bene
fício do aumento instituído no pro
jeto ·n.0 •• , . •. . · 

Importa, entretanto, que essa me-
-' dida não venha perturbar a marcha 

dos trabalhos, que se desenvolvem 
sob o vantajoso regime dos acôrdos 
o ·que se daria se, sem reforço de do
tação, fôsse eÃ"'tensivo aos respectivos 
servidores o beneficio da lei em · dis
cussão, o que importaria em se dis
pender com a manutenção do pessoal 
em serviço acima de 50'% da.s dota-
ções. · 

Ainda, tendo-se · em consideração 
que os servidores contratados dos ser

. viços mantidos pelos acõrdos em re
ferência, estão -sob o regime de con-

. trato ano com remuneração enqua-· 
drada nos limites das classes e refe
rências dos quadros normais, convém, 
para limitação de despesas e pela 

consideração da relação . que tais ·ser
viços .guardam com as administra
ções estaduais, que os aumentos aos 
mesmos concedidos perfaçam remu
neraçã-o não superior a que terão 
os servidores dos quadros normais nas 
classes iniciais, · nas carreiras corres
pondentes ·ou correlatas . 
. Com essas considerações, proponllo 
a seguinte emenda, onde coüber: 

A de~?Pesa decorrente do aumento 
de remuneração de pessbal contrata
do mensalista e diarista, pelos servi
ços mantidos sob regime dos · acôrdos 
celebradàs :Pelo Ministério·. da Agricul
tura e os Estados e Distrito Federal, 
para fomento da produção, correrão 
por crédito .próprio, aberto pela pre
sente lei para suplementação das co
tas federais dêsses acôrdos na impor-

. tância total dos acréscimos de despe
sa decorrentes. 
· As remunerações do l!>essoal contra

tado, . mensalista e diarista, pelos ser-
. viços referidos no . período anterior, 
fica limitadas aos padrões e referên
cias das classes iniciais dos quaêiros 
efetivo e extranumerário. 

Sala das Sessões, em. 2 de setembró'' 
de 1948. - Henrique de Novais. 

N.0 23 
Acrescénte-se onde couber: 
Os benefícios da presente - lei são 

extensivos a todos os elll!Pregados au
tárquicos da Estrada de Ferro~ No- . 
roeste do Brasil, correndo a. despesa 
por conta da subvençãó que a .União 
consigna . no Orçaunento à mesma .. sob 
a forma de recursos . complementares, 
consoante. dislposto pelo art. 26, · do 
Decreto-lei n. 4.176, .de 13 de março 
de 1942, mediante o aumento que se 
tornar necessário. 

Justificação .'. • 
A situação da E. F. Noroeste do 

Brasil ,é perfeitamente idêntica à da 
Centràl do Brasil. · Pelo Decreto-lei· 
n. 4.17-6, de 13 de março de··1942;. foi 
extinto o Quadro IV do Ministério 

· ·da Viação é instituído o regime au
tárquico naquela ferrovia, .ficando, 
porém; o seu pessoal sujeito à legis
aação ·do . extranum.erário da União 
Federal enquanto não :fosse expedido 
o Regulamento do Pessoal, consoante 

1 determinam os artigos ns. 12 e 13· 
· dêsse mesmo Decreto-lei. · 

Assim, e como até agora não tenha 
sido expedido o aludido Regulamen-
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to do Pessoil.l é óbvio que qualquer 
vantagem concedida aos extranume
rários federais estender-se-á àqueles 
servidores ferroviários, uma vez que 
estão· sujeitos à mesma legislação... · 

Além disso sendo a Noroeste intei
ramente ·Património. Nacional, ;Fe
deral, pode negar aos seus servidores 
a qualidade de empregados da- União 
Federal, tanto mais quanto pelo ar
tigo n.0 26, do mesmo Dec.retó-le inú
mero 4.176-42, é disposto · que essa 
mesma União fornecerá recursos 
complementares para· a . execução . dos 
seus serviços, os quais, eVidentemente,., 
terão _de.· const~ no Orçamento Na
cional, motivos êsses que trazem a 
convicção de que realmente têm eles 
direito ·ao aumento ora em discussão 
nesta Casa. 

Sala das .Sessões; em 1 de setembro 
de 1948. - João Villasbôas. 

N.0 24 · 

Acrescente-se, in-fine. 

" .. .nem àqueles legalmente 
láveis". 

Justificação 

acumu-

Art. Os vencimentos do Escri- . 
vão, do Escrevente e . do Oficial de 
Justiça da . Auditoria de Justiça da 
Polícia Militar do Distrito Federal, 
serão respectivamente ' iguais aos dos 
Escrivães, Escreventes e Oficiais de 
Justiça do Distrito Federal. 

Justificação 
A presente emenda é· oportuna, jus

ta e imperativa. Visa corrigir a omis
são verificada na elaboração da Lei 
que fixou os vencimentos da Magis:
tratura e do Ministério Público da 
União. 

Os membros da Justiça da Policia · 
Militar do Distrito· ~dera!, dentro 
em breve, em: virtude de lei especial, 
também do Corpo de , Bombeiros, isto 
é, o Auditor, o Promotor, e os dois .. 
Advogados de Oficio foram. excluídos 
do Projeto, ·de aumento dos venci
mentos dos Civis e ·.Militares,' porque 
deveriam ser incluídos .. naquela .lei de 
fixação. 

Verifica-se, porém, uma omissão já 
insanável quando positivada, na fase 
da votação final. 

A omissão' é destituída de· qualquer 
fundamento . . o têx"to, como está, é inconstitu- / 

cio:óal, por invadir a. lei federal, o Constituiria irrefutável injustiça, 
âmbito do Estado e ·.do Município. grave lesão de direito, a persistência 
o projeto Virá impedir, por exemplo ·do Poder iLegislativo nessa omissão~ 
que um professor da . Universidade . do Rezam. preceitos constitucionais: -
~ràsil., membro també~ do · magisté,.. · "Todos são iguais perante a lei". ·"A 
r1o municipal d~ . Prefe1tura do, J?is- Lei não prejudicará 0 direito adqui-
trito · Federal, t1vesse JlS respect1vos . rido" · 
proventos reajustados,· com· flagran- · · · ·. · 
te choque de competência 'legisla- -· A omissão em apreço importa numa 
tiva. exceção injustificável e veio :ferir di-

. Salà das sessões, 2 de setemb;o de . reitos adquiridos pelos mencionados 
1948. -. Attilio Vivaçqua. _ veru- .integrantes da Justiça do Distrito Fe-
niaud Wanderley. --: Evandq-o Vianna. deral. . · 

Onde convier: 

Art. - Os . vencimentos, direitos e 
vantagens do Auditor, do Promotor e 
dos Advogados de Ofício, da Audito
ria de Justiça . da Polícia Militar do 
Distrito .Federal, a partir· da data 
referida na. Lei ·de fixação dos ven
cimentos da ·Magistratura e do Minis
tério . Público da União, serão, res
!Pectivam.ente, iguais aos dos Juizes de 
Direito, dos Promotores · e dos De
fensores Públicos· da Justiça do Dis
trito Federal. 

Em virtude do que· preceituam os 
artigos 5.0 , n.0 XV, letra /, 25 e 1~ 
n.o XII da ·Constituição da. Repúbli
ca, . a Justiça · da Polícia . Militar do 
Distrito Federal está integrada na 
Organização Judiciária do Distrito 
Federal, tendo como órgão de segun
da instância o Tribunal de Justiça. 

Desde· sua reorganização pelei De
creto-lei n.0 21.947,. de 12 de outubro 
de 1932, os . seus titUlares, Auditor, 
Promotor,· Advogados de Ofício Escri
vão, Escrevente e Oficial de Justiça. 
fazem jús aos mesmos direitos, rega
lias e vantagens da. Justiça Militar, 
cujos co~onentes foram agoz:a equi-
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;parados aos de . idên~ic~ funções da 
Justrça do Distrito Federru. 

Acontece mais que, pelos Decretos- . 
leis ns. 8.569-.A:, de 7 de' janeiro de 
1946, e n. o 21.1·65·, de 23 de_ maio de 
1946 · os 'componentes da Justiça; da 
Polféia · Militar do Distrito:. Federál 
passaram a integrar o ·mesmo quadro 
e a. mesma. tabela da J.ustiça do Dis
trito Federál. Imperiosa era a re
estruturação . consequente . dêsses .de
cretos-leis,· mas o· D . .A:.'S~P'.· sempre· ·a 
protelou, mui' ~rribora advertido' pelo 
Ministério· da Justiça .e _Negócios In'-: 
teriores. 

Verifica-se mais que: consoante o 
"Di.âtio do coili8TessO: Naeioíial'' de· 1s 
de m.3io último, . a comissão: de' Con.S• 
tituiç&>- e Jrustiça: da Gâmarà~ dos 
DePutados,. votando o Projeto ri~ J:.200 
de· 1946, quê cli.idài da Org~ão1 da 
Justiça do' Distrito- Féderai; em! obser:. 
vãncia aos citados' Prêceitós~ co~ifu,. 
cionais e: aoS: meri.cfóriádos' Deci:'etOs
leis,. integrou~ a .rusliiÇi dli- Policia_ Mi
litar do Distrito ·Federal nessa' Oigá·- · 
nização, conferindo.~ aos- .seus- r~SlJ&cti
vamenüe; os' mesmos, ·vencimentos;' di·.:. 

. reit'os e·.van:t·agens qui:i cabém aos: titu:.. 

lares de id~tic'as !unções na Justiça 
áó' Dlsti-ito Federal. 
- saifemamos; fina'lmente, que o· Pro~ 
motor da. Justiça da Polícia Militar 
do·. Distrito Federal, pelo Decreto n.0 

3. 494, de 27 de dezembro de 1938, 
a1énj ~aS' funç9~s det'~rm.iiúic!~:S .!?_elo 
Código da: ·Justiçá Militar, tem mais 
as de Oonsuitor Jurídico da J;>olíéia 
Militar <Art. 203 do RegulamentO' do 
Comando e dos· Serviços> ; 

Quanto aos· servêntuários· da AÚdi
toria da Polícia Mili~ar, . 1 Esc;fiv:ãó, 
:t Escrevente· e 1' Oficial de JIU:Stiça 
faze:rà ·jús,·. ein face·' dos reféridós· pre-

.. ccitos;. a9s v.enc_iX;rient;os. ~~s~ -serven.:.. 
tuá!ios:de' ~dê:pltJ;cas. flllições na Jus- . 
tiça' do· Distrito 'Federal; ou· sejam aos 
vencimentos· dos· Esci'ivães,. Escreven
tes é Ofieiliis de JustiÇa: ,d'SS · Và.ràs · 
CrimL"lais da Justiça do DiStrito· Fe'- · 
derá.l. · -

Acresce. a· cirt.iunstãhcia de que·· ês'
ses serventuários, em .conseqüência da 
Lei que integro~ o· Corpo de Bombei~ 
ros na Justiça da Polícia· Militar, 
terão . seus encaa:gos de- muito· à.m.
plíados .. 

Sa.'ià: das sessõ'es,, éhi 2' de setem
bro de 1948. - Alvaro Maia. 

N.0 25 

.A:crescente~.se· ã' tai>i!la do· p~ iilati:vo 0 seguinte: 
.. ./-

Vá.lor do p1:ove~to anual· 

Até toa;;oo: ........... : ..•...... o ••••••• 

ne:· 1'01;00-' a 200;00 .............. o 

IDe 201',00 a. 30~.oo· ... o .......... o 

De: 30~00' a: 500~(}() .. o ........... .. 

De · 5Ql',QO:' a 700;00' .. o .......... • .. . 

,E)e- 701',00 a: 1:.000;00 o •••••••••••••• 

. ~· l.O<l-.l,GO: a- 1·.500;00' .. o ........... . 

0:!7 1t.qO_l,OQ, a·· Z:.ooo:oo.- o •••••••••••••• 

Pe' 2 .. 001,00 a 3.000,00 .. o .......... .. 

. .De 3:.001,00: a:· .f.moó ............... . 
Jt)e! 41.0011,0() a1 5 .• uw;001 ........... _; ;; • 

J)e.•SJ.OOJ.}QOI 3,1 &.~~00 ........... ':';";. 
· .l:'>e' 6; oot.oo a;·· 7'. IIWiO<I' ........ , •.• : • : 

. . . 
:EmportãnciB. · do- aumen:w conforme 

a data da< inà.t.iviaádl:f 

. I De . i937 ; I A partir ci~· 
Até 1936 I 

J 
1~' •• 1'9('4" 

100,00 
120,00 
160,00 
240,00 
~OJ) 
~2.MO' 
56000r 
i®:®.: 
!ZgiOO 

fuoo'OO 
J..·:aooo;oo. L 1oo;oo. 
r.906;do; 

. I. . - . 

7MO 
9o;oo 

120,00: 

j. ·.~~~-
. 315;00' 

420;00 
. 52&-,0.0 

.iü)O,QO; 
. no;OQ 

I·· ~.QQQ;O~ 
1 .• 20(),Q(l, 

.. 1:.3®.00. 
. , ....... 

50,00 
60,00 

·ao;OOr 
120,0Q 
16!Y,O().' 
21~00' 
280,0()-
350;00: 
400;00.1 
52Q;OO 
&50;00: 
~50,®;, 
950-;90 . 

llif.àis, dk: 7:: ÕfiOÓ: -· 10~tió.- I,POr. 1·. eoo;oo do vencimento a.tuaJt. 
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Justtficação (Decreto 5.390); oficiais, porque di-
A a,ltera;ção !Proposta para tabela zem, requerem, solicitam ou represen

dos. ina.tivos ~ónstante . dó projeto . em ta~. ·do ofício, em: defesa da Fazenda 
apre90 _jus~lca-se. plenamente, pois "Vlgiando que. as suas leis s'ejam fiel~ 
manifesta ~ a. inJUStiça da referida men~e.. e?Cecutadas. e solicitando as 
ta.bela relat1vamente àqueles que em- proV1c!Jêncm~ _qu,e para êsse fim jul
pregaram todos os seus esforços pa- gar necessar:as ' (ib) ; porqUe exer
triótieos . ém benefício do País no . ce;n -a .. funçao de representante do 
árduo' serviço das . armas. Não é l~misterio ._Público Junto às Delega
possível que .aos . que recebem mais ço_es do T.rlbunal de Contas ,i)ecreto
de 5.000,00 mensais se dê apenas· 0 lel n.o 426, de 1938); e, finalmente, 
aumento _irriSórió de ·apenas Cr$ . . . por~~e representam a U.ndão em todos 
650,00 ·meruiãis. sôbre o que percebem os· -~erm9s, .aJl;lStes ou; contratos rela..: 
atualmente os vélhos ,ser:vidores . que t~:vos a .nnovelS, lavrados nas Delega
deram ao .País· o melhor .dos seus es- elas_ .do Servlço do ~atrimônio dà 
forços e do· seu. patriotismo no S.rduo. Uniao;. por último, àel~berat~'l!as, ou 
serviço das armas, mesmo porque as execy-terzas, porque · ctec1dem quanto 
dificuldades sempre crescentes da a9 JUlgamenb e _inscrição, nos ESta
vida afetam igualmente os ativos _ e · dos, da Divida .Aitiva da União. 
os inativos. 

Sala das 'Sessõei, i cie setembro de 
1948. - Dario Cardoso. 

N.0 27' 

Acrescente-se, onde couber: 

"Art .... ·0. cargo de. Procurador d8. 
Delegacia FlScal' do Tesotil'O: Nacion:ar, 
nos Estados, qüe passará a ·denomi
nar-se, simplesmente, Procúxador dai 
Fazéndà. Federal fi'C<); .incluido no pa,..: 
drão "N" · da respectiva; escala . de · 
vencimentos". . 

Justificação 

São os , atuais Procuradores JuntO' 
às Delegaeras Fiscais. do. Teso'uro Na
cional nos ESta:d'oS · ('a.ntigá Procurá
dores . Fiscais, pelo . :Decreto número 
5. 9S.(}, de. 1904; . Consultores, , pelo De
creto. n:.o 15.218 de 1921; Procurado
res· Fiscais·, pelo :oecreto :ni.0 . 24;036 
de 1934: ·e, fin'à1niente; Procuradorés; 
pela.. ..Lei '284. de ·..19'>...6) detentores. de 
funções . técnico,.;espéciallzadas, · que se 
dirigem. em.. defesa .dos, altos mter~s
ses da Fazenda Pública. · 

2 ... ~ue .. ·e'ssa:s funçõés. rêvestem as..:· 
peClt<)s rel~_vantíssjm'o ·e . complexo. ates
taJn-no; •· os três' . sentidos . em que se ' 
orientam,. sendo consultivas, oficio
nais é deliberativas ou executória$. 

3. Consultivos,. porque os Procura
dores obriga,tôriamente, emitem pa
r~!\ .. à .solic.J,tação· diOs. Delega.c.,.,s 
Fiscais e outras .. autoridades fazendá
rias, nos Estados, "a respeito .de. to-., 
dos os_ .negóc:i~ .... da adinjnistraçãp, 
que . c v.erse.m sObre, a inteligência ou 
execução .. d:e ;lei, .. não. podtmdo. ser. de
cidida ques.tao alguma _que eXija ~xa
me de direito, sem sua audiência" 

. 4, .Col'*-am':"se, pois, as Procilrado'
rias Fiscais, ' ~ . sitüaÇ_ão incoínóda "e 
p~sada de. órgãos mistos. - iliistós no· 
~~ntí~ó ,da sua lili.h!i: funciona:l-admi
nistrativa;, _eis.,qúé. gc~enl. füriÇi:i'es dé 
aconselhame'fJ-to . (consuLtivas) é dé 

1 execução (deliberatiyas;. COIDO. fiCOU 
explicado. Essa sobrecarga foge pc
ré~, ~s modernos princípios o'rgani
zac1ona1s e de racionalização dos ser
Viços .J?úbl!cos'; . convindo' . <SJCentúar. que 
aquelf:!S . ~u;nctqn.á~o,s· viv'~. esqueci
dos, e a perc.eberem vencuneiltos não' 
correspondéntes . à . cpll'lJ)lexid~de, â 
relevância e a respon:sabiiíc:lliéie ciãs 
suas atribuições. 

5.. bcupàÍites _qué. sãO de cargo isó
lado, estão .atualnienté, · os vinte· 'Pro".: 
cur.adores da Fazenda, .nós :Esta.doS', 
a~im: classificados <Lei 284, de l93ô) , 

,para. efeít<l de percepção de venci
m~I1t6'; -:- :ç>fto' ~~.o· K.~· cinco, pa
drao J, e sete J?a:drao I. NãO há ra
zão . para; tà:l . ciispàti'éiade, sendo a 
m:esma a; natureza das atribUições éie 
c:à4a Üm, )i /flutát,iS in'utandi, o mes~ 
mo. o volume .de . sérViÇo ... Se é . cer.to· 
que , o moviménto. _da PrQCuràdor..ia 
Fiscal em: Sãó' Paulo. supera, neces
*iamente, ao das demais P.rocura.do'
rias, ·também não se ocUlta que já: 
o. Proctirá'dor dispõe de vários awd.
ful,res, in(llusivé tim ÃdjÍlnto, e d'e 
q:-qantos vier a precisar. 

G. Convém: lembrar ;a; economia con~ 
seguida pêlo Govêrno, ao con.feriÍ- aos 
"J?ro'éüiâdores . ftuições . comuiá.tivas, 
junt~ a:_ qifer~n~s. repartições, ao in
véz de mandaJ:, em. cada uma: delas, ó' 
seu funcionâl'io especializado: Consui ~ 
tor, Proê:úrador, representante do :Mi-

'. 
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nistério Público, ou o que seja. Isto 
constitui excepção, dentro da sistema

. tica · Vigente na administração pública 
. e serve, ainda uma vez, para dar re

lêvo, dignidade e acentuar _;a; soma de 
responsabilidade e os esforços dispen
didos pelos atuais Procuradores. 

10. Cumpre acentuar, finalmente, 
que a. percentagem- de 6% atribuída . 
aos Procuradores, . pela cobrança da. 
dívida ativa · da União (Decreto nú
mero 7 .196·, de '13-7 -27) é de si irre
levante e aleatória (exceto no Estado 

7. O que é para lastim:ar-se . é que, 
mesmo onerado dêsse punhado de. 
obrigaç~. deveres e · responsabilida
des, que lhe empresta discutível as
cendência funcional e .lhes ressalta os 
méritos, tenha os . Procuradores per
manecendo, até aqui, inteirametne es
quecidos, isolados· <tal qual o cargo) 
de tõdas as cogitações do ~oder Pú
blico, no sentido de sua melhoria téc
nica e fina.n:ceira, muito embora ou
tros cargos e carreiras do SerViço· Pú
blico tenham se beneficiado de reni,
velamentos periódicos .em seu padrão 
ou escala de vencimentos. 

8. E' inacreditável dizer-se que os 
próprios Procuradores do Instituto de 
Aposentadoria e Pen;sões dos COmer.; 
ciá.rios, nos Estados, c. g., _in,i.ciara.m. a 
carreira no padrão K, e os procura-

de São Paulo) e tende a diminuir se
não ~ desaparecer. em face das sa.tÍções 
administrativas que o Fisco impõe aos 
devedores remissos, o que os levam a 
·eVitar que os débitos fiscais· passem 
à alçada. do Judiciário. . 

11. E' de incluir-se, pois, na lei que 
aumenta vencimentos em sentido am
-~lo e dentro de absoluto senso de jus-· 
t1ça., a._presente emenda, que visa re
parar uma situação injusta e errààa, 
dentro do Serviço Civil, elevando ao. 
padrão N o cargo ·de Procurador jun
to às Delegacias Fiscais do Tesou
ro Nacional, nos Estados, -uma .vêz que 
o atual padrão de vencimentos dêsses 
funcionários não condiz, absolutamen-

. t~. com a dignidade do cargo, . o re-

. dores faze:n,dários se· eternizam. no pa
drão I (quase comêço da carreira de 
Oficial Administrativo) J oU. K. Não 
se justifica, também, qtie os médicos 
e Engenheiros do SerViço Público as
cendam à classe o, e os Procuradores, 
ocupantes de cargo técnico de igual ou 
maior relêvo, permaneçam em situação · 

levo das suas funções, tomadas ·isola
damente, ou em comparação às de.· ou
tros cargos, congêneres ou. não, a eco- ·· 
nomia conseguida pelo Govêrno, ao 

· cometer-lhe encargos cumulativos, 
• j~to. a. repartiç~s diferentes, . para 
nao mdicar-se, por fim, a -alto custo 
de vida, a desorientar, econômicamen
te, ·a· quantos auferem ·renda limitada· 

de inferioridade. · - · · 
9. Já reconheceu o Poder PúbJ.i.,co, 

a:O transferir, sem prestação de con
curso, um ocupante do cargo de Pro
curador para a carreira de OfiC:ial Ad
ministrativ-a, sr-e aquêle cargo de ní
vel de conhecimento, ·e, por conse
guinte, de nível· técnico e . profissional 
superior a êste· último: Nem assim dei
·xar de entender, uma vez que os pró
prios chefes de repartições, sejam, co
mo ocupantes efetivos de .cargos, mé
ros Escriturários cla;sse E ou- Oficiais 
Administrativos padrão ·M; recorrem, 
em: caso de dúvidas,. interpretação de 
leis ou exame de direito; às Consul- · 
torias chefiadas pelos · Procuradores. 
Não poderá, por isso mesmo,. cientifi-. 
camente falando, isto é, quer se. enca
re a questão em têrmos de-racionali
zação de . serviços ou de política de · 
pessoal, admitir~se que um Procura
dor fique em nível de remuneração .in
ferior a um Oficial Administrativo,· 
pelo que se im!Põe, a fim de cor.!,"lgir-se 
uma situação errada, a elevação ·do 
cargo de Procurador ao Padrão N., 
que é a .classe imediatamente supe
rior ao limite máximo da classe de 
Oficial Administrativo· (M) . 

de pequeno pórte. .. · 
_12. Impõe-se, outrossim, como me

dlda simplificadora, a nova .denomi
nação do cargo, constante da emen-
da. · 

Sala das· Sessões, em 2 de setembro 
de 1948. - Dario Cardoso. 

N.0 28 
No projeto de Lei de ·aumento _de 

v~ncimentos, . acrescentar o seguinte 
dispositivo,_ onde co~ber: . 

"Quando, em virtude das determi
nações da. presente lei, ocorrer. que 
cargos isolados, •de igual ·denominação 
e. funções idênticas pertencentes aos 
mesmos_,-Ministélios. Quad!-o ·e Repar
tição, sejam'_'c~assifica.dos em padrões 
de vencl.ri:J._entos diversos, passarão ·di
to~ cargos;a. pertenc~r ao mesmo pa

. drao, que será o de maior ,vencimen-
to". . 

Justificação 

~- unificação só é exequível no pa
drao ·de maior vencimento, deVido aos 
direitos -adquiridos. · . . . . 
· Quando ~:}Constituição preceitua, re.:. 

petindo· princípio basilar das demo
cracias que ..!'todos são. iguais peran
te a lei", afirma ao mesmo passo. que 
a lei. não pode 'tratar. de modo desi-

I 
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gual aquêles que são da mesma es
. pécie. 

O simples enunciado dêsse princi
pio, fundamental que é, basta para 
legitimar a' norma legal que se suge-
re. · 

Mostremos, outrossim, que dita nor
ma é indispensável na referida lei, 

No nosso direito administrativo, os 
cargos isoládos contrapõem-se ·aos de 
carreira. Enquanto ·os cargos de car
reira, por lei, se integram em "um 
conjunto de classes da mesma profis
são,esoalonada.ç segunão os padrões 
de vencimentos· (art. 6.0 Decreto
lei n.0 1. 713, . de 28 de outubro de 
1939.), os. cargos isolados são os que 
,;não se . podem integrar em classes" 
(parágrafo único, art .. 4.0 • Decreto-lei 
citado) ou melhor, os que tem um 
único padrão de vencimentos .. (art. 
6.0 Decreto-lei citado). 

Há, para objetivar a emenda, .. no 
Ministério da Fazenda, por fôrça da 
fusão do Quadro Suplementar (padrões 
numerários de. vencimentos) com o. 
Quadro. Permanente (padrões alfabéti
cos de vencimentos) , um caso ;típico 
e flagrante dessa anomalia, que urge 
·corrigir em proveito dos princípios 
legais expostos e do acêrto da lei · ?o 
ser promulgada. E' o-.que ocorre com 
os Adjuntos .. da Procuradoria. Geral 
da Fazenda Pública: e releva notar 
que são apenas sete (7·) funcionários 
nas condições indicadas, de modo que 
a medida hão acarreta despesa pon-
derável. · · 
. Sala das Sessões, em 1 de setembro 

de 1946. - Francisqo Gapotti. 

N.0 29 
Ao Projeto da Câmara dos Deputa

dos n.0 . 326, de 194S, que reajusta 
vencimentos e salários de pessoal ci

. v.il e militar da ·.união. 
Acrescente-se onde convier o se

guinte artigo:. ... 
Art. . . . Os vencimentos dos pro

fessõres catedráticos do Ensino Su
perior e do · Côlégio Pedro II ficam 
classificados no padrão "0". 

Justificação 
A relevância do cargo e a impor- -

tância. da função que os professõres 
catedráticos do Ensino Superior e do 
Colêgio Pedro n desempenham no 
cenário técndco, científico e cultural 
Por sí sõmente justificariam a pre-
sente emenda. · . 

Mas temos de considerar também 
a função moral e civica do professor 
na formação da nadonalidade. O pro-

fessor deve ser protegido e exaltado 
pelo Estado. 

A despesa anual- com a mudança 
de padrão dos 550 professõres · com
preendidos na emenda, é apenas de 
Cr$ 15.312.000,00. Esta ridícula im
portância representa 1% da despesa 
total com o :a.um·ento previsto no pro
jeto d:a. Câmara, - importância essa 
muito aquém dos limites fixados nas 
previsões :financeiras. 

Sala das sessões, em. 1 de setembro · 
de 1948. - 1-lenri_que de Novaes. 

N.0 30 
Onde convier: 
"o· pagamento dos aumentos cons

tantes neste Lei não dependé de re
gistro prévio do Tribunal de contas,. · 
ficando os órgãos .pagadores autori
zados a efetuar, imediatamente, o .di
to. pagamento". 

Justificação · 
'' '. 

A medida promovida na presente 
emenda é reproduÇão da que foi es;. 
tabelecida pelo pecreto-lei n.0 8.512 
de 31' de dezembro _de 1945· para a 
pronta execução dos aumentos nêle 
determinados. · · 
~ -A -<.3i:iecessidadc da sua finalidade 
existê1 igua-lmente, para sua execUJÇão 
dos aumentos determinados · no pre
sente projeto de Lei, quando basta 
para justificaç~o da dita .emenda. 

Sala das Sessões, em 1 de· setembro 
de 1948. - Jo(lquim Pires . 

N.0 31 

Onde convier: 
Art. -.- :Ficam suspensos pelo pra-

. zo de dois. anos a partir da vigência 
da presente_ Lei, os dispositivos· legais 
ou regulamentars que estabelecem 
interstício ou estágio para o efeito 
de promoções ou melhorta de salá
rios dos servidores públicos da União 
militares do . Exército; Marinha e Ae
ronáutica. -

§ · único,. Ocorrendo vaga e nas 
épocas próprias, com · observ~ia .,de 
um i:ntersticio ou antigüidade de cen
to e oitenta dias nas classes ou põsto 
po"derão os servidores públicos e ·mi
litares indicados no presente artigo 
ser promoVidos pelo critério esta:be
lecido nas respectivas .leis ou regula
mentos. 

. Justificação 
A emenda em aprêço suavisa um 

pouco mais a situação dos servidores 
públicos e militares que no caso po
derão ter um aumento de vencimentos 

I .. 
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.à altu~a do custo d<:. vida a,tÜal, mas 
não incorre em maiores deSPesas pa:
ra a :União, pois existe· dotação orça
me.ntárl.a Própria ,dispQ.IJ.~vel ·para. t.õ,. 
~as as vagas, .tüna vez que a distri
.Qulção do c,rédito é feita· pelo núme
ro totl;ll de cargos,. fun.ções .ou postos 
providos ou a .serem próvidos. . · · 

·. E' jUsto. portanto para o efeito de 
Pl'O!l'Joçâo, · reduzir-se ··para, 180 diàs • o 
interstício _exigido, o Qual; atualmente 
e; n:o· mmu:no .de dois anos. tantO pa- . 
ra os "civis ·como para· os militares. 

Sala das Sessões, .em 1 de setemhro 
de 1948. - Pereira Moacyr. - Hen
rique de Novaes. :- Rodolpho' Mt
ra?~-.da. 

N.0 32 

,Onde convier, acr.e8cente-se. 
• Fica: ihcori)orado . à remuneração do 
OCÍ!pante dO . cargo téC!lÍCO, como" tal . 
reconhecido em Lei . ou R.egulàment~ 
uni ·acréscimo·'de 3.0% sôbre os ven-

. p4Jlen-t<os, · ,salá~·ios . ou gratificações. de . 
:r.unc.ão, · fixados· ·nesta LeL : · · · ' 
' ,"' ~ ' ' ' I I ' " · • 1 ,·; ; 

·. J'!':stifi_ca2~o 
Constantemente as. carreiras · téc

niCas dó seririço público · perdem e1e-
. .mentQs de comprovada coinpefêricia 
,aê:viaó· a·. maiores' compensações· ·en
.éoiitfiidás 'em. ativiaà.aes 'pai'ti.::ülares . 
.as·•necessidaâés .· aa:·maústtia ·deter-
~~-~m ---~~!!: ,q;ís~b· ·~,a'çF.f3p:rri:9.9-.~' m:e,ip,di:. 
Clo:u ·ao serv1ço pu •uco. · or 1sso; a su
'gestã:o· proposta 'intenta·· evitar a diS~ 
persão de elementos 'de diffcil substi
.tuigão, os quais mer:e.cem incentivados 
para ·a. formaçã.o e . permanência de 
uma equipe técnica indispensável ao 
exame e . solução aos .vários problemas 
_quê' int&ressam a . admínistráçãif'·'do· . 
nosso pais. . . 

Sala das Sessões, em 1 de setembro 
~~ 1948: - Pereira Moacf;r. -=-- Htin

.. _ r~JI'Jle .d.e ]l{ovaes. - Roàolpho Mi-
rand,(t. · · · · 

do Trabalho (Conselh,o Nacional .cl,o 
Trabalho). 

.Compete-lhe, como Tribunal Supe
rior de Recurso ,d:a; Previdência .So
cial, "Julgar em última instância os 
reentrsos .int'erpostos, de acôrdo· com a 
legislação em vigor iltLs decisões · dos 
órgãos .competentes dos Institutos . e 
Cp.i:ut.~ de lJ.pos~ntadorias e P..ensões, 
rezátivas à · ins.crição, contribuição, 
m?tl.tas, bep,efiéios e outras· quaisquer 
matérias cm ' que torem interessados . 
segurados, beneficiários ou emprega
.dores" (Art. 12.- dec. 8. 738 de 194.6) 

Assim o' .Conselho Superior .de Pre
.vidência social é o. órgão que no mo

-. mente julga as. ''.controvérsias oriun
·ãâs de relacões do trabalho'Tegmas,par 
lcgislCJção· social" .a _que. se .. refere o 
.art. 123, da Const-Ituição de 1945, (Se
Ção · 6, dOS Juizes e 'TribUnaiS dÓ' Tra-
balhO). · · · 

Em verd::~,de, em face da; ,sua ,cons
titu.i.ção . (p_aridade de represen~ã.o 
-de classe) jurisdição e co;m~~cia 
é de fa~o um. órgãp da J)lgt~ç~ .do 
-Tratalbo, c.ujo epquaclra.Il).ento de.i'ini
.tivo, 11essa c.ondi~ .sinda depende de.· 
legislação própria qomplell1~nt~r d:;t · 
nossa .. Carta. Magna, "ex-:-vi" do .. dis-

. posto .eni o art. 122; p~afo 4.0 .e 
5 .. ':' e Art. 123, parte· finfi,l. 

-Foi· organizado com a divulgaçãÓ. do 
Cóiirelho · Nacional do TrabaJho· Sendo 
'qui( m-etadê. dos seus .membros passou 
·a;' 'JuiZes" do atue.l'<Tribunitl : SUperior 
do' Trabalho e a· outr:=t metade· a· Mem
bros do. Conselho SUperior de' Previ
dência· Social, obsezyada. ~~.dad~ de 
distribuição das classes ~presentadas 
indusive empregados e empregadores. 

De acôrdo com a legislação vigente, 
os jUilgamentos _dêsse Tribunal. só pe-

. dem ser reàlíZadõs .. com a .. assistência 
dO l\l!iiiistédo Público, ~o:r intermédio o Procurador Gerar da Previdência · .... 
Social ou procliràdores da Previdência 
Sôctal, ·sendo · suà.s rlecisões · publica=-

N.0 33 - das no Diário da Jusf;.1ça: · 

, .. 

·Acrescente-se o sr:_guint~ artigo:· 
. Art. - Os juízes membros do Con
sell1o Superior .de Previdência Social 
(9) receberão, por sessão a que. Com
parecerem, um trigésimo (1/30). dois 

· yenr.:imentos· dos Juizes do Tribunal 
Superior do Trabalho, até o Máximo 
de 20 sessões mensais. · 

Justificação· 

O at.ual Conseiho Superior da Pre
vidência; Social· é o órgã·o com pari
dade de representação de classes, que 
substituiu a antiga Câmara de Previ
dência Social, do '.I'I:ibun?-1 da Justiça 

E' de justiça, por conseguinte que 
a remuneração de seus membros se-ja 
igual a· .dos atuais Juizes ·do T.t:ibuna.l 
SUperior· do Trabalho, antigos mem
bros, .:t::ambém, do ·conselho Nacional 
do Trabalho,. pagá .. entretanto por: 
sessão· a que comparecerem, conforme 
determina expressamente a legislação 
atinente à espécie. Decreto citado, 
n.O 5.788.· 

P.or outro lado, é indispensável que 
seja mantida .a hierar_quia, tendo em 
vista :os · vencimentos a que foram 
atribuidos aos· procuradores da Pre
vidência ,Social, <no aumento da ma
gistrature:> os quais funcionam, ex-
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clusiva.mente, junto ao Conselho su
perior de · Previdência Social, com
petindo.-lhE!S dar parecer nos proces
sos submetidos à julgamento e assis
tência d'llra.Ilte .as respectivas sessões. 

Sa1a das Sessões, em 1 de setem
br.o de · 19'48"; - João Villasbõas; -
Salgado Filho. - .4.ttilfo Vivaqua. 

Filinto .71!üller. - Pereira Pinto. 
- Aluysio de Carvalho. · - · Victori
no Freire. -- Evandro Via·1tnrt. . . 

N.0 34 

Inclua-se onde convier: 
. . I 

Art. - As atuais gratificações de 
função de ch,efia das repartições do 
:r.irinistério da. F.azenda ficam majo-
r.adas na se~te baSd: · 

Delégados Fiscais. do Tesou-
ro Na.Cional, rios Est;ados . . 100% 

Iru;;pe.~ores de Alfân,degas, De
legados Regionais e Seccio-
nais. da Divisão do. Impôsto 
de Renda, Chefes de Delega-
cias · go · SêrviÇo do Patrimô-
Jl!io da União; Chefes de Se-
_ções Re~ôjiais d.o Laboratório 
.de Análises, c.ontadores·.Sec
·Cion.ais da. O.ontadoria Geral 
.da · República :e.. Administra.;. 
dores de Agências Aduaneiras, 
Mesas 'de Rendas, Postos e 
Reg:istrõs . Fiscais . . . . . . . . . . · 50% 

Justificação 

O Projeto que visa. aumentar os 
vencimentos do :funcionaJismo civil · 
e · · militar · deiXou de contéll)lplar as 
funções gratificadas. 

O referido. Projeto,. ora em curso 
no Senacto, atende apenas aos · car
gos de .chefia. em comissão . 

. Ocorre, no momentQ, éOm as gra
tificações d.e função de chefia das 
reparti~ões o que . se verificou por . 
oca.Sião do último aumento atribuído 
ao funcionalismo civil · e militar da. 
União . ·(Decreto-lei n.0 8.5.12, de 
31-1:-245). que· não os conte;mplou no 
mesmo. . .. _ ·. . 

Deixar de conceder, agora., . o . aú- · 
mento em .. estudo· ao chefes de repar
tições Cem comissão) que são atri
buições à base de gratificação seria 
uma clamorosa injustiça. porquanto 
o Projeto prevê~ aumento :para os 
chefes. de repar.tições que são re
tribuídos à base de ·padrão de ven-
cimento.· · . . · 

O Ministério da Fazenda é um dos 
que mais· sofreriam com essa. falha do 

' Projeto. porque a . totalidade das suas 
repartiÇÕes sediadas nos Estados, 

sen,do os r.espectivos chefes, em co
missão, retr"íbuidós à base·· de · gratifi:. 
ficação, fio3rl,a.' "fol'a d_ó .aiuriento. · 

.O desajuste das atuais gratifú:a.
ções dess~; ·.chefes (a8 me~ "qi,le 
fo;ram f~JCa.das ·a.nteiiormeme · ~ ·ci- · 
tac;lo D.ecreto-lei ·n:o ·~f.51-2,- ae. sr ~de 
dezembro de 1945) àgràva.rla sobie
]JlOdo o problema qú.e já ,existe nll.
quele Ministério de . seleção de ele
mentos qualificados para os·.· .en.~ar--
gos de c~efia. . · · 

O aumento de .despesas .decorrente 
da . presente proposta correspe>nderite 
a. Cr$ 102. 700,00· mensais, insigilifi
ca.nte considerando-se a j:usteza .de 
sua aplicação. · 

Sala das Sessões, em 2 de setem
bro de 1948. ~ Maynard Gomes. 

N.0 35 
Nb art. 30, "antes da palavra 

iruCla aci'eS<:ente..;se c .;egUinte: 
"E:X~etuado o disposto no artigo an.

~terior ... " 

Ju_s.tif#cagão_ 
A emenda ·se- impõe, à vista. da in

clusão rio artigo anterior dos juizes 
substitutos da Justiçâ. do Distrito Fe
deral. 
S~a das Sessões. em 2· de= setembro 

de 1948. -:. Dario Carflos.o. 

N.0 36 

Acrescente-se ao artigo 22: 
Parágrafo ·único "'-- o ;pagamento 

de . pr:oventos e pensões de · que :tra
tam os artigos 16. e seus pa.rágrafos · 
e .17·, §2.0 desta · lei será. .efetuado 
concessão· pelo Tril>:unal ~e ·Contas." 

.Justificação 
Em conformidade com ·a legislação 

em vigor, o pagamento .de proventos 
e pensões . somente podé ser feitô após 
o Tribunal de · donta.S julgar · cta le
ga.J5ida.de df.l. · . dont::iesSão, através as 
apostilas· lançadas nos respectivos ti
tules de inatividade e pensão. 

· .À ser 'observada : essa • no'rma no 
aumento de proventos e pénsPes de 
que tia ta êste Projeto, os ina.tivos ·e 
pensionistas .não irão receber ime
diatamente - como -é de desejar -
os berie:t:ícios concedidos pelos arti
gos 16 e seus parágrafos e 17, § 2.0 • 

O pagamento irá efetuar-se tão 
s01nent~ depois que o órgão compe:. 
tente là.vrar as · apostilas· nos respec
tivos . títulos e· o Tribunal de Contas 
julgar da legalidade da concessão. 
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. Nessas condições os aumentos de 
proventos e .pensões, atribuídos. por 
êstes Projeto não produzirão os seus 
efe~t<ls imediatos, surgindo, daí, um 
tratamento desigual entre funcioná
rios ativos e 1nativos e pensionistas. 

' . 
percentagem até aquela importância, 
parecendo-nos assim, injusta e in
constitucional a exclusão. 

Impõe-se, portanto, uma medida de 
emergência, de exceção, para que to
dos os inativos e pensionistas possam 
recebe1·, :na · :mesma época, os seus · 
proventos e :pensõe:;;, com a majora
ção concedida por êste · Pro·jeto: · 

Sala das Sessões, em 1: de setembro 
de 1949. -· Maynard Gomes. ·- Pe
dro Ludovico. - Flávio Guimarães. 
- Evandro Vianna. - Pinto Aleixo. 

N,0 39 

Acrescente-se ao ar.t. 16, · § 1.0 , de
pois da palavra "categoria", o· se~ 
guinte: · · 

E a medida será a consubstanciada 
na Emenda ora apresentada e que irá 
constituir o "parágrafo único" do 
artigo 22. 

Sala das Sessões, em 31 de agôsto 
de 1948. - Evandro Vianna. 

N.0 37 

-Acrescente-se ao art. 20: 
§. 3.0 

- Os contribuintes do mon
tepio militar, em. !natividade, do 
Exército, Marinha e Aeronáutica, po
derão descontar a cota mensal igual 
a dos .militares, em atividade, desde. 
que requeiram ·até 31 de dezembro 
do corrente ano, ficando assegurado 

. aos seus herdeiros a pensão de .mon
tepio correspondente à contribuição 
na forma do §. 1.0. · 

Justificação 
• ~&:· 

Trata-se de conservar um direito 
do· De:ireto-lei n.0 3.91~. de 26: de 
que lhe foi concedido pelo art. 3.0 

janeiro <;Ie · 1946 •.. 
Nenhuma despesa traz ou acarreta 

ao Tesouro Nacional. 
Sala das Sessões, em 1 de setem

bro de 1948. - Maynard Bomes. 
Flávio Guimarães. - Pedro Ludo
vico. - Pinto Aleixo. - Evandro 
Vianna. 

N.?. 38 

Acrescente-se ao art; 17 da Lei 
11.0 326, de 19'4'8, - letra d: de Cr$ 
2.001,00 em diante, 10%. 

Justificação 
Baseia;.se a Lei n.0 ais ~ue aumen

ta .os .vencimentos· do funcionalismo 
!.nlativo, no artigo 193 da Constitui
ção, Q qu'al determina que os proven
tos da !natividade serão revistos sem-· 
pre que por motivo de· alteração do 
poder aquisitivo. da moeda se modi
fir...ar em relação aos· vencimentos dos 
!uncilonários em ativir.Iade. Não se 

'justifica pois· a exclusão dos pensio
nistas do Tesouro Nacional que per
cebem mais. de- .Cr$ 2 .000,00, tll'lrud
me, quando a lei referi.da manda dar 

· "respeitados os direitos adquiridos". 
Justificação 

Como se. depreende do próprio tex
to, a emenda· adl.tiva proposta, visa 
completar a inteligêalcia do · presente 
constante do § 1.0 do art. 16 .. do pro
jeto, procurando esclarecer a situa
ção de servidores anteriormente apo-. 
sentados ou reformados por fõrça de 
leis ordinárias, direitos, aliás, já as-
segurados ·na Constituição. · 

Há servidores· que tiveram, ao ·tem
po da reforma ou aposentadoria, in-, 
.corporados · aos proventos, diversas · 
vantagens sob v~iadas denominações 
tais as gratificações por 'tempo · de 
serviço, ditas adicionais, grátificações· 

· de funções, .. percent.agens, cotas, etc. 
Sala das Sessões,- em 1 de setembro 

de 1948. - Vergniaud Wanderley. -
Etelvi_no Lins . 

N.0 40 

Acrescente-se no § 1.0 

e no § 1.0 do art. 12. 
. "e os e~tranunierãrios 
Central do Brasil". 

· Justificação 

do art. 7.0 

da E. F. 

A E. ):1,. Central ·do Brasil é uma 
organização de forma diferente das 
que, entre nós, se chamain · "auta.r:-

. quia", Ela recebe como subvenção o 
pagamento da dotação .total· do qua
dro II e tém. autor~ação para usar os 
saldos desta dotaçao no pagamento · 
dos seus extr.a.numerár.ios ... .Ela é que 
se poíie dizer uma: orgaruzação com 
autonomia administrativa mas nun
ca uma autarquia do nosso tipo clás-
sico. ., . 

Além ·.disso a Constituiçãó · pelo ar
rt:igo · 23 das disposições tr!llllsitórias, 
dando· estabilidade e garantia aos ex-· 
tranumerários da União que contas
sem mais de. 5 anos ou tivessem pres
tado provas, atingiu os empregados 
da Central que são reguLados pela 
própria lei que lhe concedeu au.tono
mia pelos mesmos dispositivos apli
éádos aos 'demais servidores. da União. 
Acresce que, êsses empregados (salv~ 

' 
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uma ou outra exceção pelo abuso) tem · 
prova prestada no D. A. S. P. As
-sim sendo não é possível que sejam 
postos à mru:gem dos benefícios desta 
lei · m~imé quando estão nas ' mais 
baixas 'médias ·de salários e tem as 
maiores responsabilidades e atendem 
à movimentação do maior· volume da 
economia brasileira. · 

Parágrafo .. ·. . Nas carreiras de Con
. ltlador e. Otfilcila.l Administrati.vo do 
· Quadro Suplementar do Ministério da 
l''azenda, excluídns os cargos já bene
ficiados pela Lei n.0 ·200, :de 30 de de-· 
zembro de 1947, a conversão dos pa
drões nUinéricos de que trata êste ar
tigo, a fim de que sejá restaurada .a 
cquivalênci::~. de categorias originària
mcnte ·estabelecidás, observará, entre
;tanto, a seguinte correspcmdência: de 
7 a 9 ~ L; de 10 a 15 -- ~;.de 26 
a 22 -- N e de' 23 a 26 - O. 

Sala das Sessões, em 2 de setem
bro de 1948. - Joaquim Pires Ferreira. 

N.0 41 

Acrescente-se onde convier: . 
Art. Os professôres catecllráticos 

de ensino supe1"ior .e do , Colégio Pe
dro II perceberão' vencimentos. cor-
respondentes à letra O. • 

§ · 1.0 Os assistentes de ensfuo de 
escola si.tperior e do Colégio Pedro II 

· pi:mceberão vencimentos correspon
dentes à metade da importância atri-
buída aos catedráticos. . 

§ 2.0 Os vencimentos dos atu·ais 
professôres :_adjuntos de ensino supe
rior e dos professôres extram.umerá
rios mensalistas do Colégio Pedro II 
co1-responderão a. dois têrços dos .fi-: 
xados para os catedráticos. 

J.ustificação 
Os professõres catedráticos do_ en

sino superior e do Colégio Pedro II 
não podem ter acesso.' A Jl.ledida· plei
teada ·é justa, pois se trata, ineqUivo
camente; de uma classe de servidores 
que contribui de ·maneira relevante 

· para. a formação moral, cívica e inte
lectual da mocidade; O Colégio Pedro 
II · é o estalecimento padrão no seu 

· gênero e. seus catedrátJ.cos sempre. tive
ram vencimentos equiparados aos do 
ensino superior .. Não seria justo que 
a nova lei quebr~sse, sem motivo iPlau
sível; est.a tradição. Os parágrafos es

. tal!lelecem, ou antes,. mantem a pro
porcionalidade já existente . e -'visam 
conferir à totalidade da .classe, con
siderada comp todo orgânico, a .. in
dispensãvel 'corJ:.:elação de proventos. 

Sala das · Sessões, .em 2 de setem.:· 
bro de 9148.. - Pinto Aleixo. ...,... Fi-. 
Zinto Müller; - João ·Villasb6as . . -
Adalberto ....Ribeiro. - Pereira Pinto. 
-Augusto Meira.- Victorino Fr-eire. 
- Clodomir Cardoso. - Roberto Glas-
ser. - Severiano Nunes. - Pereira 
Moacyr. :__ Vespas-bano Martins. ......: 
Walter Franco. - Evanclro Vianna, 
-Sá Tinoco.· 

N.0 ' 42 

Acrescente-se ao artigo 4.0 ·o se
guinte: 

Jltstificação 
Quadro :Antertor. à ·Lei 284, de 28 

de outubro de 1936 - O ingresso co:. 
mo escriturário no ~inistério da Fa
zenda. anteriormente a vigência do 
sistema do reajustamento, verifica-se 
mediante habilitação ·em concurso de 
primeira entrância, que se ,:ealizava 
sob jurisdição do ·.Tesouro ou de suas 
Delegacias. · - ·, 

Obtida. a aprovação nesse concur:. 
so, o habilitado ficava em. condições 
de ser nomeado 4.0 escriturário de 
qualquer repartição faz~ndária. A no
meação respectiva se .efetivava obe
decendo a ambientação do candida-
to, do que sempre decorreu especial- ,..,. 
vantagem para ·o serviço público. · 

As repartições do ~inistério da Fa
zenda, ·disseminadas por ;todo o ter-" 

. 1-i.tório nacional, guaJ:dava.m entre si 
uma hierarquia que tmha por base 
o· vol'ume, a natureza. e as .caracterís-= 
ticas, · gerais e especiais, dos traba
lhos que L'IJ.es estavam afetos e em ra-: 
zão dessa hierarquia se fixavam os 
vencimentos dos respectivos cairgos. 

Para obter o primeiro acesso na· · 
éarreira,. ·.exigia-se do funcionári_o, 
após.o·mínimo de _dois anos de .efett
vo .exer.cício, ·outro concurso, chama-. 

' do de segunda entrância, no qual se 
·lhe afei'iam conhecimentos . especiais 
dos serviços fazendários. . 

Era-lhe assegurado o acesso ao mais 
elevado · grau da carreira, então · úni~ 
ca., - bem como remoções e promo:
ções dentro daquela hierarquia. . 

Os cargos se correspondiam dentro 
cte uma equivalência estabelecida pelo 
princípio que firmav:a. categoria . pelo 
ordenado. (Decretos ns. 2.807, de 3·1 
de janeiro de 1898, artigo 42, e 1.178, 
de 26 de janei.ro de 1904, § 1.0 do ar-. 
tigo 315) . . 

Aqueles que tinham exercício em 
repartições incumbidas diretamente 
da arrecadação das rendas públ1cas, 
possuíam um regime . especial de re~ 
muneração, qúe a ton1.ava ·composta 
de uma. parte fixa (ordenado) e ou-

., 
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tra P,roporcional àquela a_rrecaçi~ão, 
c·onscante· estabelecesse o regulamen-
to próprio. . · 

Caracterizavam-se como· tais, as 
Alfândega., Récebedorias e .Cole'torias 
Federais. Mais tarde, a ;Diretoria do 
!:m:pôsto de Renda. . . . · . .. . · 

Também se beneficiavam do slste
ma dS> retribuição por · propOrci~ali
_dade os colet-ores; escrivães, agentes 
fiscais . do lm.põs:to de consumo, .co
bradores do Tesouro, procuradores fis
cais e da Fazenda, seus adjuntos, PQ
rém sob outra fornui de .cálculo. 

;Dito regin:te de pagamento. atraia 
para aquelas repar.tições as ·vistas do. 
funcionaliSmo !azentjlário em geral, 
q~e O buscava atrayé~ de rell:\OÇÕes .f! 
promoções, .sempre com observânc1a 
da c!t!;e'goria, gerando-se ,diss.o . um~~o 
cóm~ticão ·sadia· de. valores que mUito . repercutia favoràvélmente ao ·.ser-viço. . . . ' . ' ' .. 

Entretanto, por . outro lado, acarre-
. tav~t- êsse mesmo sistema i'emtinerati

.. vo · in~ustiça no tratamento dispensa-

. ao a· êsses servidores; 'relativamente 
aos' aumentos 'sucêssivameilte . córiée
didos, · éom·· os qiilüs · :vieram .. sofrendo 
na: eqUiValência' de sua' câtegorla;:.'ori
ginàriamente .estab'e1ecida,. uinà. vez 
que os faii!l,m mc~dir sôbre a.· parte 
~ixla 'do ;venc~inento (ordenB.do), sez:n 
c.onsiderar . sequer a parte variável 
que. o mtegrava, e nunca os _incor:Po-. 
ra.ram definitivamente aquele venci~ 
mentos, como ~ria lógico acontecesse. 
· Aos· demais funcionários, porém; ·era 

disp_ensado :totalmente esse 'a,úrijento, 
isto, .. é, inocid~do sôbre os dóis ele
mentos: ordenàdo e gratificações . . 

Assim se PrOCedeu . quàndo· na. Ta~ 
bela Lyra e· no~ aumento de' ·1926. · 

Contudo, ainda · ·er.a vivente . àquele 
Decreto. de ~904 . que estabelecera a 
categoria funcional. . . · · · 

Cóm o 'Decreto n.0 23.481; ·de.21 de 
novembro .de 1933; firmando, para a 
cobrança ·dos direitOs aduaneiros,· a. 
base de oito mtl ·réis J:)or mil réis ouro, 
providências ·que ·'ctarta aos funcioná-

. rios aduaneiroS .Po.ssibilidade de .. me
lhoria de proventos, .veio· o Decreto 
n.0 23;517, de '29 do m~smo mês e 
ano, limitar-lhe o valOr .dá; cota.;· fi
xado . em Cr$ , 100,00 para a Alfân
dega do Rio. de Janeiro, Cr$ 80,00 
para a de SantOs e Cr$ 50,00 para as 
demais e; finalmente, Cr$ 105,00 para 
as Recebedorias Federais. 
,o critério dessa fixação não foi o 

rnessa ocasião, a . cota da Alfândega. 
de Santos era maior que a· do Rio 
de· Janeiro; e os serviços peculiares 
se equivaliam. · · 

· .A :faculdac;ie .Que .tL'll1am os .s~rvi~ 
dores da Fa~enda, em geral; de acorre
rem· aos Q~ladros··das Alfândegas·, 'bus
càrido ·melhores· vahta·g.e:n:s; :tOdas a1~a
tói'fàs por dependerem de circunstân
cias eventuais; . sempre criou 'õnus ao 
desenv'olviinérito . natural . :dõs 'quS:drós 
respeétiv'os, .. cujas próll1oç~~· ··eram 
difrceis e demoradas. Para nada dis
só, "éitretari;to;"àtentavà 'o Póder Pú
blico no sentido . de·.· estudar, . :Para re
solver essa situação. 

Mais tarde, a reforma .dos serviços 
do Ministério dá 'Fazenda · peló · ne.: 
cr..eto n.0 24.036, ·.de 1934, ·resolveu, 
com .o espírito. de dotar . o quadro do 
Tesouro l"Tacional .de pessoaJ, compe
tente e especializado, estipendiando-o 
convenientemente, estender:-lhes . o 
regime_de cOtas, como base··n.a. dá Re
ceoédoria do Distrito Féde!·al, já fi-
xada em· CrS 105,00. . 

Qual se vê; os aumentos sucessivos 
destruíram, por sua forma- de · inci

. ®n;ôía, a: . eqiúvalêricià de categorias 

. orlgiri.àriâme:nte ' estabe~ecidas. . Entre- ' 
:tionto a: mohilidàde de eargos, .·enJtão 
Jierinitida, · 'riãci · cõn~entia se · ;fizesse 

.ttão gntaiite··.como: agora a ofensa: ao 
patri.Inõnio dêsseií• servidores;. . . . 

Advento ãa Lei · 284, ãe 1946 - O 
reajustamenro .dos quadros .e v~ci
mentos do funcionalismo público ci
vil da União, làm:çado pell!. -Lei .. nú,.. 
me;r:o 284, .de ~8 de .o1:1tu)ll:o 4e. 193,~. 
firmou doutri.'la · nova~ . através de do~s 
princípios · :r:un.d~e,ntais a ~a~~: · 
fqrm,ação ,d~ carreiras . PI:Ofisslon~s · 
distintas, _definin~o a carr.eira f.WlClo
nal caracterizada pelas atividades 
desemperihàdas e J>S4roniz8.ção ,de 
v.en'Cilnentos, segundo um escal~nli.-
m,ento gradatiyo. . / 

Por . outro lado,. prescr.e\ria .. total-
. mente o regime. 'de .cotas, só deferlrn.

do · a proporcionalidade. aos agentes 
fiscàis do· impôsto 'de consumo, co
letores, escriv.ães,. cobradores da dívi - . 
da ativa da :uruã.ci, procuradores fis- · 
cais.· e da. Fazenda, que sempre a ti~ . 
~e;ram: sob outrà. base . 
· Era; .. portanto, .o momento de se res

tabelecer -Ó direitó dêsses 'funcioná
rios, em função daquela' equivalên
cia originária, que ·se havia. incorpO- · 

. raclo" ao seu · patrimônio, porque se 
implantava um sistema sob nova ba
se de direito, .e ainda porque isso fa
cilitaifa: o : enquadramento de. seus 
cargos, sqb um escalonamento justp 
e racional .. , .. 

Mas, não.' Conservou-se-lhes a mes
mà situação,' agravada pela !Padroni
zação· e subdividiu-se-lht.w a àntiga 
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oal"Jeira úni"''·· em duas: escriturário e··:O/._icn .· aêlliiinistra.tivo. •., . . . . . 
• :A''Ilcli!Sãô" uos ·car os aludidos se 
déu nova ''éstrütur8.ç,ã~ · ·· ôr · ~meio de 
;~ .c~lt.~~c?·;~tW.,êt;'~Ç>· ª~· co~derar 
~·.~o~ :g9~ pr.ov,en~s P_!il:r~ ·coincidir 
ou se aproXimar do padrao respectivo, 
.a§~.~a~C?i~ .~ per~~Çl da dife
~ffo~fa·.v.~r:. 1.;., a,. 1 ~9r · . ~~9~~<? t.r~.l:l-
... "Para o· caso geral, de todo o fun-

,;~9~ 1:uJ"~~· ~~~~ecru-: . _§. .•• " •.•... " . ... • . gu 
.a .venc111:1ento -· mais abono· 'provisó~ 
rio ,t;ei .1..83) • · · .. · · • · · · · ··· · · 
·. J:?.é~9:JD.P.o~o ~o · ~eguin~ "·t~FIJlC! · da . 
lgualdade, por l&$0 que' 'o vencimen
to' se''c'ôm. ·e" de 'órden'àdó' mà.is ... "ti-
I,ip?,Çã,'o,"~~~~!i!#.~e': ·:.:.;. 'Pad~~.~g~al 
.fl.bo,(?r,q~ag_o .. ~lS. ·,gl'~t.ificaçao _ mais 
.a . .l:\9 prQy~~Q.rlÇ>. .. .. . 

· :N:o caso . .dos :f~cionários em .. es
tudo, :a igua.l.c1ade · .dev.eria ser :Padrão, 
correspondente a ordenado mais .cotas. 

Note-,se .bem, a .. c.ondição .cotas .ex
cedi<J, de modo geral, o elemento 
constituido pel.ri; gratificação mais o 

· a.~l?:'? P.!9yj,~9F~9· · ·. · · 
Não se atentou, porém, para o caso 

esl?ecia,l ,dos !ntere~s!J4os e, prosse
gumdo-'Se no erro· .anterior Já assina
lado, deixou de· se 'considerar a con
dição cotas, procedendo-se a· inclu
são dos cargos· respectivos • ·em escalo
nam.~to inferior ao de· direito, com 
o .. 'que criou-se um verdadeiro' rosá
rio de classes nas· carreiras. . . . . ,. . -. . .... - . - . . .'. ~. ·,t,. 

Com isto, ficaram velhos funcioná
rios . das alfândegas nos 'Estados já 
·considerados de segunda entrâ:IÍ.cia 
. ag,r~pados na carreira de · escriturá.:: 
rio, sempre em inferioridàde ·de con
dições, ·:isto é, duas classes abaixo, 
:po_is! -enquanto para todos os casos, a 
m1c1al da .carre1ra de Escriturário·· era 
a classe E,· rias Alfândegas· foi a elas;.. 
.se C. A .. .realicllade ficou então a se.:. 
guinte: Quem percebia, no total da 
~~m~era.ç_ão mensal, Cr$ 9.66,60 foi 
mcluzdo ··na· classe ·c e o que .. vencia 
mensalmente Cr$ ·aoo,oo, o foi na clas
se . E, .. tudo na carreira de escriturá-rio. ... · · · ·· · · · 

Sobreveio-lhes mais outro sacrifí
cio com a obrigação de prestarem no
va prova de .habilitação exigida pelo 
Decreto-lei n.0 145, de 1937, para 3.1.
ca.nçarem o ingresso na carreira de 
oficial administrativo, o qual normal
mente, lhes seria uma promoÇão para 
que. já estavam habilitados pelo regi-
me a.nterior. . : 

Atente-se bem, ao. ingressarem ês
ses funcionários prestaram os mesmos 

,CO!fC'Jl.rSOS, COJll,pOstos das mesmas ma
terias, 'e tinham ·acêssó 'assegurado k~ 
galme.nte .de'f!.tro da mesma caii"eira. 
·~nic.~Z·.. · , . '· · · • · · · -~ · ' 

Posteriormente, o pecreto 1.8~7. de. 
1939, .reuniu-se ,em .dois .quadros .. todo .o 
pessoal do Ministério da Fazenda, isto 
é, colaco.u no suplementar, ('Xtinto, .os 
íunc~onãrios' de :que se .trata, ,e .rio ;per:- _ 
ma.ncnte, os .demais. _ . . 

S~tuo.u-se, portanto, num quadro ex
tinto, a maioria dos velhos · servidores . 
d'â 'Fazen,da; · qüadro· êsse·eon:Stitum~· de 
,l)adrões· numéricos, ·nos quais· foram 
n<;>v<Çl':le'nte ·e~lquadrados os càrgos ':t:és
~ctlyos pelo mesmo critério· 'adotado 
'q'uândó' da Lei." 284; assegurada tam.;,. 
bém a: percepÇão· da diferença ·em dis-
posição· tralísit'ória:: · · · · · · · 
.. :Acentuou-se·. âii:ida mais a injustiça 
pl·iiü.ltivaménte · · :Prat&cada. 
·~ ~9v.~ r~cl~~õ.e~ silrgirrup e .sem
,l)r~ o me~J71Q, CS:llê~do, r.epetido e. tas- • 
t1d10so argumento do jUlgador . para 
111egar êss-e direito. inconteste:· -. "o 
.1't'l!l'Cionârio nada·: sofreu, [)orque lhe 
foi' mantfda a' remíirteração anterior". 

Prosséguiu o mesmo rosário de clas
ses nas carreiras dêsse quadro ex;tin
ito e houver inúmeros casos em que o 
furi.doriãri9 ctuas · veze~ · proin.Ovido ain
da continuava''â receber a: diferença de 
vencimentqs. 

A categoria do servidor, maximé 
qualJ,do obtida atravé,s de prov.as pú
blicas e asseguradas ·por lei, é inco:n
testâvélmente. · Çlireito . patrimoniàl.' · 

Eritretanto, quando colocada nesses 
têrmos .qualquer reclamaçãa;, arguida 
sempre o DASP, para negá-la, a falta 
de.· recursos orçamentários para· aten.:. 
der à .respectiva despesa, bem como , 
repetia aquele argum:ento: - "nada 
perdeu o funciçnár~o, e~." . · 

· :É ·a: i.J:ÍjustiÇa perdurava! 
Com a promulgaÇão da Lei 200, de 

30 de. dezembro de 1947, atribuinao 
vantagens' e cont~do;res .e a.os antigos 
funcionários .das 1 Delegacias Fiscais, ~ 
que nunca as possuíram, ràvultou a in
justiça ·perpetrada aos· velhos ·servido
res· da Alfândega distdbuídas · pelos 
Estados do Brasil e mesmo. aos do Te
souro Nacional, da Diretoria 'do Im- ..._ 
pôsto de Renda e Recebedoria Fe
derais( 

Leia-se a respeito, o despacho do 
Senhor Dlretor Geral da Fazenda Na
cional, máxima autoridade adminis
trativa 'daquele Ministério, publicado 
no D. O. de 25 de maio do corrente 
ano, no qtia.l se faz estudo minucioso 
e convincente, concluindo-~e pela mes-
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ma forma acentuada· no periodo an- . O QUàdro suplementar, não seja 
terior. . ·ocioso repetir, onde se acha a maioria 

Diante de tudo isso, sem nenhum dos funcionários da Fazenda, votado 
desprimor à legitimidade de direitos à sua própria sorte, movimeilltou-se 
por ventura alegados, veja-se bem quão lentamente, dando mesmo a impressão 
doloroso e vexatória con.tinua ·a situa.- de que não fazia parte daquele pla-
ção desses antigos servidores. das Al- no. · · 
fãn:degas de todo .. o País, bem como As promoções respectivas se efetua
todos os demais esquecidos até aqui de ram sempre na média de s·ete a oito 
qualquer benefício desde 13. Lei do Rea-· anos, para um número reduzidíssimo 
justamente; que, em verdade, os desa- de ·vagas: · · . 
justou até lloje. · Tomando-se no acaso, o últinlo qua.-

Acresça,.se mais ·o seguinte: o quadro drimestre · de promoções no Ministé
permanente de- existência definitiva, rio da Fazenda, verificar-se-á que en
teve suas carreiras escalonadas racio- _ quaiilto no . _quadro permanente houve 
na:lmente e, por isso, desenvolveram- Vinte vagas· na. classe M, da carreira de 
se estas · ràpidamente para atender às oficial administrativo, no quadro sii
condições . traçadas no plano do rea- plementar apenas uma .na classe 41. 
justamente. Na carreira de oficial ad- Aí está a desproporção de que mui-

. ministrativo, POl' exemplo, a.S promo- to se beneficiaram os antigos funcioná
ções se verificaram sempre na média rios das Delegacias Fiscais contem
de três. a. quatro anos e para dar-lhe piados pela Lei 200, já citad-a;. ·O qua.

. melhor desenvolvimento elevou-se o · · dro que se segue ilustra bem essa afir-
nível máximo de L para M. mativa.: 

S~tuação dos dois flmcionários, antes da Lei 284 

Cargo: - Chefe de Seção de Al
fândega dq Recife 

Vencimentos mensais 

Ordenado ............ . 
Lira ; .......... , . ~ .... . 
ceitas ................. . 

666,60 

85,70 

1.000,00 

Total . .. : . . . . .. .. . .. 2. 052~30 

Cargo: - 3.0 Escrit. da.Deleg. 
Fiscal 

Vencimentos mensais 

Ordenado ............. . 
Gratificação . 
Abono Lei 813 

Total . . ........... . 

400,00. 
200,00 

220,00. 

820,00-. 

Situação dos dois funcionários em 2 de janeiro de 1947 

,)· 

Ex-Chefe de Seção da Alfândega 
do Recife · 

Cargo: - Of. Administrativo I 

Vencimentos· mensais 

Ordenado . . ... ; . . . . . . . 866;70 

Cotas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'.000,00 

Dif. art. 3.0 D. T. . .... . 185,60 

·Total . 2. 052,30 

.. / 

Ex-3.0 Escriturár~o . Deleg. Fiscal 

Cargo: - Escriturário classe G 

Vencimentos mensais 

Vencimento 900,00 

,.·Total . 
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Situação dos dois funcionários em dezembro de 1947 

Ex-Chefe de Seção da Anfândega 
de Recife 

Cargo: - Oficial Administrativo 
classe 23 

Venc-imentos mensais 

Vencimento 

Total 

4.500,00 

4.500,00 

Ex-3.0 Escriturário Deleg. Fiscal 

Cargo: Oficial Administrativo 
classe J 

Vencimentos mensais 

Vencimento 

Total 

............ 2.70.0,00 

2. 700,00 

Situação atual dos dois funcionários em 1948 

Ex-Chefe de Seção da Alfândega 
de .Recife 

cargo: - Oficial Admindstrativo 
· classe 23 

vencimentos mensais 

Vencimentos 

Total . 

4.500,00 

4.500,00 

Um conta mais de 30 anos de servi
ço, ao passo que o outro apenas doze. 

Como legítima reparação de direitos 
postergado, restaurando-se a equiva
lência de cargos originAriamente esta
belecida e incorporada ao patrimônio 
do fll'Il.Cionário como um direito ·adqui
rido por lei propõe o acréscimo de um 
parágrafo ao art. 4.0 do aílteprojeto, 
em discussão, ·concebido nos têrmos 
<:onstantes .da emenda. 

Não. se ar~ ente, para negar-se o 
direito · líquido dêsses servidores, com 
o aumento de despesas decorrente da 
retificação. ora proposta, porque a mes-· 
ma desaparecerá à proporção que se 
forem efetivando as vacâncias, por 
a~sentadorias, falecimentos, promo
ções, etc. com extinção conseqüente das 
classes inferiõres. 

. . 

. Senado Federal, 2 de setembro de 
1948. - Waldemar Pedrosa. 

N.0 43 
Excluam-se os padrões numéricos 

"23" e "26" respectivamente, da cor
respondência com a .letra "M" e 
"N", da tabela, e incluam-se êsses 
mesmos padrões ("23" e "26") ·antes 
dos padrões "24" e "27" da corres-

Ex-3.0 Escriturário Delg Fiscal 

Cargo: ---, Oficial Administrativo 
classe 26 · 

Vencimentos mensais 

Vencimentos . . ...... . 

Total . . ........... . 

5. 700,00 

5. 700,00 

pendência com as letras "N" e "0" 
da mesma tabela; 

2. Dado o acerto de tal medida, as 
comissões de serviço Público e de 

. Constituição e · Justiça não tiveram 
dllvida em aprová:.la incluindo, ain:
da, o padrão "23" na letra "N", em 
face de uma emenda. oferecida pelos 
plenários daquel'cl; casa subscrita por 
mais de uma. . centena de Senhores 
Deputadós. · 

3. Voltou o então Projeto 672-48, 
proposição que no momento se estud!l
·nesta Câmara Alta ao plenário da 
Câmara. dos Deputados, onde foi· cri
vado de emendas algumas cabíveis 
e oportunas, outras que, embora jus
tas, não· se enquadravam na matéria 
em discussão, por se referirem a· rea
justamento de quadro ou reivindica
ções antigas. 

4. Ninguém ignora que a rejeição 
de tõdas as emendas pela Câmara foi 
motivada. em verdade por essa úl
tima razão. O próprio líder da maio
ria; eminente senhor Deputado 
Acúrcio · Tõrres, em várias oportuni
dades, fêz decla.rações nesse sentido. · 
Todos nós sabemos que não se cogi- · 
·ta, 110 momento, de reajustamento 
de quadro e nem de reivindicações 



, -r:_. 

-242-

antigas. A _questão proposta prende
se Unicamente, a um à.úmento de 
vencimentos para fazer face ao ele
vado custo das utilidades. _ 

os cargos efetivos, quer sejam de um 
Quadro Suplementar, quer sejam de 
um quadro Perm,anente. . 

5. Aconteceu, porém, que algumas 
retificações à Mensagem Presiden- , 
ciar, dentre· as . quais figuravam as 
de que tr.ata esta emenda, foram co-

11. • Não se tratá, como sé vê, do 
cotejo de aumento que se pretende 
conceder ao número em referência: 
se tal aumento está ou não numa 
proporção razoável em relação aos 
dos demais padrões numéricos; pois, 
o, projeto e de reajustamento de re
muneração, sendo natural, como acen
tuou o próprio D. A. S. P., que a so
lução proposta pela Administração de 
Pessoal . "nem .sempre" fôsse eqüam
me, devido a . necessidade de. se gru
par determinadas classes; nivelando
·lhes os vencimentos para ·os efeitos 
do aumento imediato de salário. · 

. looadas à margem. 
6. Ora, é o próprio ~ecutivo que 

declara ser o objetivo da Mensagem 
guardar 

"a. mesma êorrespo"ndêncla, vi
sando .. tratamento equitativo e . 
unidade de orientação no que 
concerne à fixação do justo va
lor do trabalho". <ru:t .. 16, do amJ
teprojeto, Menságém' n.0 2t6-48). 

7. como se sabe·,· o critérlo adotado 
na org.a:nização . das tabelas do reajus
tamento da reinun'eraÇão do pessoal 

·civil e militar, óra em estudo nesta 
· Casa, foi . · 

~·o da• aproxiinação ·de valores, 
Compara-se • o ·salário .. da f~ção 
com o vá!or d'O símbOlo âlfaoetico 
enquadrando-se aquela. na ~etra 
de i.jue mais se aprdii:me em valor 
ábsoluto. Na hipótese_de,estar a 
rejer.êncía: exatamente entre as 
duas .. l~tras. da _escala alfabét~, 
enq?f~dra-se . a mesma na maior 
vàlo'r", <Mensagem 216'-48)·· <Os 
g!~os são. meu:;) . . 

,\1 JJ ;': .: 1 ',;' • ',;. , : . r • ••• -- , 

8 .. NllDJ; úmco valor. do esca.Ionamen
tà' àlfabeÚi:ó, cõrréspondénte â Üiiiâ 
I~#:~ ~~ .. -~~lai id~, .~or.~ .IP'1;1P,a~~ 
d~;e~~na.Q..as .. ,referencms . de. .s~ât1os 
( alg;:irismo~ ,.J,"omanos). . e detérmmados 
padrõe~ nüméricêís. úJgarismos arábi..: 
cos). A mesma orientaÇão foi manti-
da em. relaÇão áos postos· dos mmta-· 

.res .. ;-.. ·. ·,., ·, .-.. ~.- r.l· •. _ •• ';1_~·. : •. 

. Aliás, ,as. tabelas eaw1adas. peJo exe
cutiv.~.-. confírmam tál princípio. 

9·. Com. relação aos padrões numé:
ricos "26'.' .. das carreiras. do Quadro 
Sup1ementar do Ministério da. Fazen
da, n!í;o foi aplicado. o mesmo. trata
mento; como passo . a; . demonstrar. Es-
se n'úmero, atualmente com a .remu
neração fixada em Cr$ 5. 700,00 -
tanto entre as letras· "N'' . (Cr$ ..... 
5.250',0()) e "0" (Cr$ 6.000,00), - foi 

. enquadrado na letrà · "N" que . é a de 
. · menor v.àlor · . . . -.- . 

10'. · Co:ntesso que não compreendo 
u:r:n:à: quebra de norma estabelecida, 
qulá:n'do se procura re'ajustar_ venci-. 
mle:ntos• .A inatéria em. discuSSão é da:s 
qUê' n:ã:6 cómporta processos . especiais. 
de cla.SSificil;ção: de cargos ou: postos. 
O tratamento deve ser uniforme para 

12. Refere'-sÉi o .caso,- e isso é evi
dente, à aplica~ o da; . regra geral 
(a.proxiJnação de valores absolutos) .e 
não considerá-Ió exéeção, pois nada o 
justifica. · . · 

1:4;. p "~eto" .dos cargos efetivos. é 
a letra: "0".· Nessa letra foram gru
pados os cargos: é pósfos de. vencimen
,tos que dela mais , se aproximavam. 
Por que não'.' se enqúadrar também 
nessa mesma letra .o padrão numérico 
"26" quando se sabe quê o seu valor 
absoluto· (Cr$ 5. 700,()0), mais se.apro
xim'â dá letm "0" (Cr$ &.000,00), e 
não da. letra "N" (Cr$ 5.250,00). 
,. 1.4.., Con~ém. 1recordar .. que,, seg:undo, 
o, .crítério . âdotado_paia :os. óüirós .car
g,oS e!ét~vçs~.ctO:s' êi:V,js;·,.páiá: ;os:. pasteis 
c;ios . militares. e, .meSm.o·_. a'té PSJ::a, as 
ftp:l:Ç'ões •. d'9~. eXtrànume~os;. ~staiiâ 
que o,. p·a:drão. numérico -~~2õ:.' estives:.. 
~~:, ~xs;t~t~ .,én:tz:e, .a:C!uelas·. d\1as .. 1e~ 
.tt:as ,éfa ,.e. :Sqa:la .. alfa.J:>ética .. (N e· O) par. . a, 
enqu-adtá~.;se· :ne: de rií.áior válór "O'>. 
, ... i~, .. _&e)'a:#v'~m~n~ .#.o .. pá~ ,"23!;,· · 
llffilto-me ·apenas. a recordar o. crité
r~o~.,adota.do .,<tüifàã:de ... dé. orientação~ 
item, 6'.:.~süp':tEQ. e· .. aprovado~ jielá, aã
tilârffi ,,do~. Depll.tâãos'. :em. relação. ãos 
Téso.ureil:os.h.fl Àj]léfántes . de Têsou:
re~·,, (Pi,~j~~O,. 48'3'-4!8 .. ,art. ·,i_O) que 
tem -a segumte redaçâo: 

"Art. 4. o os atuais. ocupmtes 
dos cargos• de: . .A:jlldan.tes de Te
soureiro, padrão .. 23; .. do. Quadro· 
S.uplementar do Ministério da Fa
z.enda, ;passàm $!; .. letrâ .N e ôs de 
padrão· N ·terão a melhoria· de 
uma letra'' (Diário do congresso 
Nf.ll:,:ional, çie 20 de julho de 1948 
'.j)ágm'a s·.s19· e 5.820>'". 

. ,_. . ' . . . :. •, .. ' . . .. ~ ' 

16 ... Por. toaos. êsses:: moti.v,os, ,: Pr().
ponho ·que se.tam enq~,mdrados,: nas 1~
tras .. "N'~.e "0" .d'a:.êscala ideal,.,res-.. 
pectiv·amente; ... os . pa:dr.õeS: nu~rico~ 
"23" ·e 126" das carreiras do quadro 
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SUplementar do Ministério da Fazen-
da. . .. 

Sena,do Federal, em 2 de setembro 
de 1948. _; Evandro Vianna. - .~lavio 
Guimarães. 

N,0
• 4 

Corrija-se para "0" o padrão de 
vencimentos dos funcionários classe 
"23" do Quadro Suplementar; · 

Justificação 

.O critério sempre s~guido - em en
qua.dramento ou padronização de ven• 
cimentos de diversas classes, - tem 
sido· o de se adotar o padrão mais 
eleva'do, quàrido a ciiferehça para êsse 
padrão . for igual ou .inferior à meta
de da. diferença entre os venc~men
tos de duas classes consecutivas; ou o 
padrão de menor. vencimento - quan
do a diferença para o seguinte for 
superior à ... metade da diferença ames 
mencionada: . 

·E; que ê.Sse foi o critério adÓtado; no 
enquadramento dos · serli;ços· extra
numerários e dos funcionários do Qua
dro . ·suplementar, côiifiima.· ã.' e:ntre:.: 
vista· .á; "0. Globo", 22-5-4S; do Di
reter da Divisão do Pessoal do DASP. 

"O dU: aproxi:rrià.ção de. valore8 • . 
Compara-se salário da função .com 
o valor do· sfinboro alfabético, en,-. 
qu~rarido-s~ . aquela ria · letra de· 
QUE! Ipllis .• s~ a~;roxim. . e ~m :V..S.lor 
~bsolu:t9'.; Na. hipó~se dEt. estár .a 
~eferêricla exp,tamente ~tre d~ 
letras da escala alfabética enqua-
. dra:-se a mesma na de :maior vá
Ior: .. · ............................ , ..... . 
Para os padrões num'éricos adq
tou-se idên~o critério com varia
ções de-. maior importância" (Os 
grifos são nossos) . 

Aliás~ a Exiposição de Motivos que 
acompanha.· a Mensagem. vem confir:
mar; também; .ter sido êsse o critério 
adotado n~t elaboraÇão das' TabelaS, · 
pois consigna. · 

I 

(I, 

"16. Ao lado, porém; dos· cargos 
especiais, o a;nteprojeto visa rea
justar· os padrões de vencimentos 
referentes aos demais cargos, pos
tos; graduações, e funções do ser
viço· públicoi civil ·e ·militar, os 
m~didas adotad8,S · nêste sentido, 
embora não a.tingidas pela Consti-

tuição, conservaram, ' entretanto, 
a . mesma: . correspondência, visan
do tratamento equitativo e unida:.: 
de de' orientação no que ·concerne 
à fi~ação do justo valor do traba
lho". (Os grifos são nossos) .. 

ó funcionário classe 26 percebe 
atualmente . .Cr$ 5. 700,00 sendo os · 
a tu-ais vencimentos das classes ·.N e o, 

· respectivamente de· Cr$· 5.250,00' e de 
Cr$ 6.000,00, a diferença da classe 26 
é de Cr$ 300,00' para a classe O, en
quanto que para N é. d!J Cr$ 450,00. 

Estando, por conseguinte, a seu. ven
cimento mais· próximo de O do· que 'de 
N deveria - ser enquadrado no pa-
drãO "0". . . , . 

Convém recordar que, segundo o 
critério adotado. para . os outros car
gos efetivos dos civis, para· os postos 
militares e riiêsi:rió até para as fun
ções dos extranumerários, bastaria que 
o padrão numérico ,26.. eStivesse~. exa~ 
tamente · ent~ aquelas duas 1_eP,:as da 
escala' alfabética. (N' e O) para en
quadrar-se na. de maior valor <O> . 
~ necessário,: outrossim, ressaltar. que· rião· está· ·em,· diseussão a questão 

dos novos padrões de vencimentos ado-
.. tados para as classes N e' O. Discute
se -. · e tão: somente .. ..:... O equiVOCO Ve'; 
rificado no eDQ:uadramento. da , cl!!$!ie. 
26 à N. Se fosse; entretanl;o, a q)leSJ;ao 
encarada sob êsse aspecto, chegar-se- . 
iã ã. segtiint'ê cóiiClusão~ às' classes 1if 
e o foram. . atribuídos novos · padr,ões 
de vencimentos que corresi>oridem, res-: 
pectivamente a; aumentos · de 37;!t% 
e 40%, enquanto que a clci!se 26 ;,;_ 
intermediária iiá ter, pel~ éilquadra-: · 
mcn.tci proposto, um aumento de 
~õ;!r%': . · . . · · · 

Finalmente, não se trata de r.eestru.; 
turaçã,o de· carreira ott reclas~Yicação
de cargos,. e s~. e?cclusiv~men't;e d~ 
correção de equivoco, a frm ,d~ ser: 
mantida a sistemática . ;a.dotada em · 
agrupamentos. . · . . . . 

o-- Q'(tifdro· Sinoptico;· anexo;· exclare
ce perfei.taímente como se' processou ·O · 
enquadramento dos padrões numéri-. 
cos do QU:adro · Suplementar. . 

Impõem.;se, pór consegui,nte; ;:t corre.; 
ção do equívoco verificado nas:· Tabe
las, enquadrando-se a clasSe .. 26 d~ 
Quadro· SUplementar, no padrão o; 
como de justiça. . . . . 

Sala das Sessões, em 2 de .setembro 
de 1948. :- A~tilio Viva!zua. - Er:; 
nesto · Dor.nelles; - Franczsco Gallottz, 

"-· 
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Padrão 

Padrão Alfabético Numérico· 
' 

' ' 

- -

A . . ........................... -
'. 

B . . .................... •.' •' • 1 
\ .. -

t \ 
f. ' • 

~-"\. f ,>. -; 

' o o t t ,, t t t t t tI I I I I tI tI I I Í I. I fi I I 2 

-1 . :;" , 
3 D . . .•....... , .. ." ..........•. 

E . . ......... I ••••• I ••••••••• 4 .. 

. 

5 
F . . ....................... ·.·. 

' •• 6 

ReferênCia 
i ' Vencimento 1 

A tu ai Antiga Nov~ 

I 16 750 
< 

II 
17 

800 

III 850 

900 v 
. 18 

IV 950 

VI 1.000 
19 vn 1.050 

vnr 1.100 

IX 
20 

' - 1.150 

X 1.200 
XI 21 1.250 

XII 1.030 
' 

1.350 XIII 
XIV 22 .. 

1.400 
XV 1.500 

' 

Vencimento 
Aumento Proposto 

... 

350 1.100. 

400 

350. 
1.200 

410 -

360 
1·.310. 

440. 

. 390 
1.440 

480 

430 
1.580 

520 
470 
420 

1.750 

., 

550 
500 1.9o·o · 
400 

Percentagenl 
1ll.dividuais 

46,66% 

50% 

41.17% 

45,55% 

37,89% 

- 44% 

37,14% 

43,66% 

37,39% 

43,33% 
37,60% 
32,37% 

40,74% 
35,71% 
26,66% 

I 
~-
1. 

! q } t. ~ ·.·;: f· ~. 



I Referência 
~; 

Padrão 'Vencimento Vencimento Percentagêri.e Padrão · Alfabético Numérico Anual Aumento Proposto . IndiViduais Antiga nova. 

. . ... 
' 

-
~ XVI L550 620 40% XVII 1.600 570 35,62% G •...•.••....•.•.•..... : ...... 7 

. 
23 2.170 

. XVIII 1.650 520 31!,51% . XIX . 1·.700 470 27,64% I ,., 

. !!l' 1~ Rjl '' .. 
; . . , . .. -'J "]i' ,., 

8 XX. 1.800 630 
. . . 

43,33% 
~ " . . . 

•' H .. : •...•..•.••....... ~.:.: .. ·.: 24 2.580 9 XXI 1.950 780 32,30% . 
-~ !1 ,. 
" r 

~ 
cn 

,. rJ' 10 XXII 2.100 890 42,38% [ . . ....... ~ ................... 11 XXIII 25 2.250 740 8.890 .3Z,88% , 12 ?- 2.400 590 -24,58%-.. 

.I 

. \ 
. ... 

? XXIV 
., .. , r1 2.400 -.:.1. 220:- . -50,83%-. 

XXV 2.550 1.070 41,96% J ............................ ~ XXVI 26 2;700 1.020 3.920 39,23% ' ! 13 XXVII· 2.600 820 34,07% 14 xxvm· 2.850 . '770 25,61% -. -- ---- . --. - ~---- . -- -
! • ... .• . .; . . . . .. 

15 . XXIX ·.-3.000 1.310 - 43,66% i 
16 ·xxx . - -- - ... - . 

I . '3.150 . 1,260 36,82% . ·~ : J: • • ••••••••••••••••••••••••••• xx:xr: 27 4.310 ' 17 ... 
3.300 . 1.010 30,60% . - ___ , ....... · .. '"··Is- · "c~'~'XX·XII ·. . .. "3:450· . ... ··860 .. . - -- .. ... ?4Jl2% -: -""'"'<:--:·· •.·:.-- -

' 



,-'::.._ 

Padrão Alfabético 

-~ ..................... " ..... . 

..... ; 

Padrão. 
·Numérico 

' 

. . 
19 

20 

l\1 . . ........................... . 
21 
22: 
23 

N 

o 

I 

.. : ···--24. 
25-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I! 

&I: 

.............................. I i 

-

·~., '"""--~.-..·· ·-·-,._ 

26 

27 
28 
29 

30 

3i 

, . 

• ':""--~-· :.A.•_:~~,f •••• 
..~-- .. ··-' 

..~:....:.;,.~~:. 

Rérérencia. 
1· -~ ., ·f I Venqim~l).to I Aumento 

. 1· Anual· Antiga . nova · · · · 
Venchrlêiito I Percen.t~E!e.S 

Propostp IndiVidúliis 

i 

·.~; 
XXXIV 

. ri:XV 
xxxvf 

XXXVII 
XXXVIII 
x~: 

.... --:xr;--

lo-· •C• 

.. 

ilir 

29 

3;aõif 
'3;750 

!~~: 

4.200 
4;350, 
4;500: 

---·-ao·····--~ ····-:JW- ·-
5.7oo 

v 

6.000 
31. I 6.150 

6.450 
..... 
.. 

7.050 

-
7.65ô' 

I 
I 

1-

. 1.561f 
. 1.410' . 

. 1'.2fi!f 

. I': ilir I 

1.880 
1. 730; 
u~so 

2.430 

5':í61f 

6.960 

r.9s1r --r--· ·1.28o· · 
1.530 

2.400 
2.250 . 8.400 
1.950 

l.á5ó 8.900 

2.ã5ô 9.900 

431'33% 
3Ú7c;d 

3?:3ó.'7d 
27;40% 

44,90% 
... 3~.T~%. 

35;U% 

50,62% 
37,71% 
26,84% 

. •' 4-Q%. 
36,58% -
30,23% 

26;24% 

'30,72~ 

Ob$ervações - o padrão 1~ .. coni ~õe-se d~ 98 funqJo~ár~os.: ·Caso CQns;em da deSpesa p~evist_á para o agrupamento "i' 
a sua.. ilv.:Iusão .. neste . grupo cotre.spon derá. a um aumento çlt: .. aneiJa~~-0~ _7~Q ... ~~O.M .~J!~~~---- .. --· ... _____ , __ · ______ .. _ .... _ 

I' 
~-
CI) 

l 



, ~, 

..... 24'f~· 

N.0 45 
Ao artigo 5.0 : 

"Inclua-se o padrão numérico ·"12;, 
no agrupamento correspondente à 
letra ~'J', do P!!drão alfabético, para 
o ·efeito da tra.nSfornutção contida no 
art. ·-4.0 do Projeto da Câmara· Fe-
deral". ··· · · 

'· 
.Justijicar;ão , 

padrão "12", respelitou-se rigorosa
mente, em tóda . a tabela, a equiva
lência de vencimentos entre os três 
padrões: alfabético, :numérico · e· de 
referência. . . · · 

A ·persistir o lapso apOntado, os com- • 
ponentes do padrão : nlln;l.érico "12u· · 
(funcionários titulados) f,k:arão per- . 

cebenao Cr$ 2, 990,00,' enquanto 'os da· 
refer~cia XXIV;· ou "26'~ conforme 
a.. nov.a designação, (eXtranumerários)~ · 

· •O padrão numérico ".12". percebe, com '.lguais vencimentos :a.tualmente, 
atualmente; vencimento ·eqUiv.alente vencerão, .de. futuro, 'Cr$ :3.620,00 ou 
ao da réferência XXIV:, ·ou. :sejam: seja, ·mais Cr$ 630,00. i · • ,: ·. 
ér$ 2.400,00. E ~o passo que esta.Tefe- A correção proposta. corresponde .a·: 
rência· _;_·_a que. agora se deu deno- um aumento .de Cr$ 740.880,00 anuais;. 
nlinação de "referência '26" ___; foi . ~is o·padrão "12'1 compreende 98 fun~. 
incluída ·no·· ·agrupamento -··corre-spon•···-clonârios·'«!m~tOdo,o--Erasil,· . 
dente à letra "J" do padrão alfabético Esta a anomalia !que a U)resente, 
o padrão numérico "12", foi enqua.- emenda..visa. corrigir, illna; vêz que, enl' 
drado no agrupamento que corres- todo projeto, sõmente .'êste foi desligado· 
ponde à letra "I''. · --:da ·referência .·.que llle equivalia em. 

TrBlta-se, evidentemente de · um : -ven~tos: · · .. , : . 
lapso;, na elabor.açjio do ,:referidC!,> en- :. · Salil. das. 'Sessões, em 1 :de setembro; 
quaciJ;amento, de . .vez que.; à exceçao do , de 19~ - 'F;rancisco :Glillótti. . . · 
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QTMDRO SINóPTICO, MOSI'RANDO O EQUIVICO OCORRIDO NO ENDRADAMENTO DO PADMO . -- . . . . ~ . . 

Padrões Numéricos 
(Valor a.tual) 

Cr$ 

1 - 950,00 
2 - 1.050,00 
3 - 1.150,00 
4 - 1.250,00 

5 - 1.400,00 
6 - 1.500,00 

1 - 1,650,00 

8 - 1.800,00 
9 - 1.950,00 

10 - 2.100,00, 
11 - 2.250,00 

··12 - 2.400,00 

13 - 2. 700,00 
14 ·- 2.850,00 

15 ~ 3.000,00• 
16 - 3,150,00. 

17 - 3.300,00 
18 - 3.450,00 

26 DÓ MINIS'mRIO DA FAZENDA ' 

Relação Entre Padrões 
(Valor atual) 

Cr$· 

F + 100,00 ~ G ~- 150,~} 
I 

' . G + 150,00 .: H - 150,00} 

_H + 150,00 e I - 150,00} 

I + 150,00 e J - 300,00 

J + uio,OO ~ K- 450,~0r 
J + 300,00 e K ~ 300,001 
J + 450,00 e K - 150,00J 

K + 150,00 e L ..:... 450,00 

1 • • Padrão Adotado 
(Valor atual) . 

Cr$ · 

.... .. 
• . .: • ?"".:.: ·-

·B - ·950/ll\. ::.~: ·; --. JV\S; •.. 
c -- 1.050,00 
D - 1:-150,00 
E - 1,. 250,~: 

) -.. 
F - 1õ:4oo,óo· 

.l:_ •• • .. 
•.· 

a - l;a50;oo_ 

H - 1:950,00 

I - 2:25o;oo 

J - 2~700,00 

K- 3.300,00 

~ ObservaÇ~s . 
- . .,.~ 

. Mais :p);'óltlino de. F 

.. 

. Estando no meio têrmo, 
enquadrado no padrão 
superior 

Idem, idem 

Mais próximo .de I 

Mais próximo de J 

Em K, por estar no melo 
têrmo 

Mais próximo . de K .. 
.1\{ais próximo de' K 

I . 
-~ 
,1 . 

1:"· :,-/'" •:. ~;.;_:~-!, -·<:-t;-·t . ~ . . 



. Padrões Nulrléricos Relação Entre Padrõ~s Padrão Adotado 
(Valor atual) (Valor atual) <Valor atual) Observações 

Cr$ Cr$ Cr$ ·i: 
. 

I I 
19 .._ 3. 600,00 _ ~- + 300,~~ L - ~00,00} 20 - 3.900,00" L - 3:900,00 Em L, por estar no meio 

\ • têrmo 
' 

21 - 4.200,00 L + 300,00 e M - 300,00} 
.. 

22 - 4.350,00 L + 450,00 .:_ M ~ 150,00 M - 4.500,00 Em M; idem, idem 
23 ...,... 4.500,00 Mais próximo de M 

24 - 4. 800,00 M + 300,00 e N - 450,00} 
o. enquadramento deveria 

- ser em M, do 24 
25 - 5.250,00 N - 5.250,00 
26 - 5. 700,00 N ;t- 450,00 ·e o - 300,00 · Errado o enquadramento 

em N, pois o padrão. 26 
está mais· próximo de 

I - O do que de N · . 

·- ....... 

Critério sempre adotado no agrupamento de cargos em enquadramentos - O dâ aproximação de valores (confi~ 
ra-se, entrevista do Diretor do Pe~soal«do DASP a "0 Globo" de 22-5~48) • Comp~x:a:-sé,- o V:~Iicimento do cargo_ a· 
ser enquadrado com o v;~.lor absoluto. Na hipótese de estar o vencimento do cargo a ~er;enql!~rado exa~mente; e4tre,~ 
duas letras da escala alfabética o cargo na letra de maior valor. · · · 

Do anteprojeto a que se refere a Mensagem n.0 · 216, d.e 1948: ser enquadrado e:p[ftamentc ~npie d.~as,letrSJ>. ri.~. es-
cala alfabética. . ___ . - · · · .; . ' 

"16. Ao lado, porém dos cargos especiais, o antepro jeto visa r~ajustar os padrões de vtmcinlentos ~ferebtes aos 
demais cargos, postos, graduações, e funções do serviço , p"Óblico civil ·e militar. A~ ." in~.d~das a_dp_tadâs ~~e~te- 8entldo 
embora não atingidas pela Constituição, conservaram, entretanto, a mesma correspondêncitlt, visando: -tratamento 
equitativo e unidade de orientação no que concerne à fixaÇão do ;usto t•alor dq ú·a:bal~o:' ~ - · · · · ' -

,: 
~ 

""' Q)' 

r 

_;; 
/ ·~.· 

/ ~-i[ 

~~[i;;;~ .... ~'%-"&4'"-~~,~~~""'""""';;.:. .. i<~,;,,_,."' ~~2 -4~~:..;,;~,;, ,.,.,.· ..... ;'"'"'''~~~ 



·CONGRIESSO iNIACIONAL 

o · congressO. Nacionitl deereta.. nos 
têrmos do art. 66,, item ·VII,. da:: COns
tLtuição Federal:; e eu, Nereu Ramos;.~· 
Presidente d() Senado · Federal; pro-
mulgo o seguinte: · 

DECRETO !.EGISLATIV() · 

N'.D- 24.· - 1948 
· Art. 1.0 • E' aprovado o registro sob 

reserva, feito pelo Tribunal de Contas, 
na sessão de. lO de outubro de. 1941". 
nos t~rmos do art. 41. do Decreto-lei 
n.0 426, de. 12. de maio de 1938, e de 
conformidade .com. o art. '17. § .. ~.0; da 
Constituição Federal, relativo à con
cessão de aposentadoria a Trajano Al':' 
vim Saldanha, cobrador da Divids. 

,. 

·. 

'· 

/ 

.,.. 

Ativa da União, com fundamento no 
art. 197, alínea a, do Decreto-lei nú
mero 1 •. 713,, de 28 de outubro. de 1939, 
Deve ·a despesa da aposentadoria ser 
realizada nos termos do 18E.t. 40, do 
Decreto-lei. n.0 ' 426, de~ 12 de maio de 
1938; mantido · o cálculo· do Tesouro, 
com.: a: adjudicação dos· direitos e:. van':" 
.tagens -assegurados nos· Decretos-leis 
ns.' 5.976', de 10 de novembro de 1943 
e 8. 512, · de 31. de dezembro de 1945.' 

Art .. 2.0 ·São .revogádas as disposições 
em contrário. . . · . 

senado Federal, em 6 de, setembro 
de 1948. · - ~ ... -_._.; 

NEREU RAMOS I 

' ~ . 



.~ •• ... I' 

1'17."' S~ssão em g, de Setembr:o ·de 1948 
. · PRESIJ*:NCIA DOS SRS. NEREU RAMOS, PRESIDENTE, 

. E: ~() VI~A, VICE-PRESIDENTE ·. . .... 

As 14,30 'horas. .comparecem ~os Se· . 
nhores Senadores: · · 
~alderiaar Pedrosa. 
Severi~~· Nunes. 

. 'Augu~!lJ U.~~a. 
. Clocip~ Çarqoso. 

Victormo. Freil:e. 
Mathias Olmpio. . 

· · Joaq'lliril.· Pires.;· 
Rib~~~ (Tonçalves. 
Fer:r;$:a. d~ Souza .. 
Adalb_eJ;to. ~beD:o •. 
Ver~auà Wanderley,, 
José Américo . ... ' ' ·~ .. ·- ~ - ... ' 

~~lyino~,. 
Apolonio Sall.es:. 
. C.ic.~ro, é[e vascónc~lps. 
Mayna.rdr G.omes. 

· Pinto Aleixo. 
~enrique de Novaes. 
~re,é(o ~e~es._ 
~~z:i;lilto;~;~, Nogueira. 
Andradé l;l.amos: 
Mello. ViaÍma .. · 
~odo_lp:h_9. -~~d~~ 

· Da.J?io Ca:r;doso. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbôas. 
Yespasiano Martins. 
Fiiiiit~. MüÍlêr. 
FláviO; Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo. d'Áquino. 
Francisco GaÍlotti. 
Lucia Corrêa. 
8aiga_do .. Fill:io <34> • 

• 

. ·() SR,. PRE~IDENTE...,., Acham-se 
Presentes 34 Srs. S@adóres, Havendo 

número. · lega,l, ~stá . a~rta, .a. sessão. 
Vai-se pr;oceder ã. le1tura da ata. 

' • ' ,.. • ,.. ••• - 4 -

O SR. 2.0 SUPLENTE --:-.-(servindo 
de 2.o·secretário) -procede à..leiturá 
da :ita da sessão anterior, que, posta 
em diScussão; é 'sem . dêbate, . apro,.. 
v.ada.· · · . : ' · ·• · · · 

0. SR. 2. 0 :sECRETARIO. (servindo 
de. 1.0 ) lê o, segi.íi:ilte, ·- · ·· - · · · · · 

. EXPEDIENTE 

MENSAGEM: ~p 1_92, DE: 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente do. 
Senado Federal. - · ...... · 

Havendo sancionado . o· Decreto do 
Congresso.' Nacional que autõrlia' aber
tura, pelo Mirii'stéí:io -dá ··Edu.i:~çª-_o .. e 
Saúde, de crédito especial· para paga.
men.to de grat11:ica_ç~()_. de: ~a.gisté~io, 
tenho a honra de. restituir. a · Vossa. 
Excelência (l.oi.( dpl) resp~~tivqs, au,~6,..: 
~a~os. . 
· Rio de Janeiro, 30' de l(lgôsto, d,e 1948 

- E~~o 'G;~. D'l!TIÍÁ... . - . . - ... 

Ao, Arquivo. 

MJ::NSAG.EM N.~ 0 1_~3,, J?E 1~ 

Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal. 

Havendo sancionado. o. Decreto d<:' 
Congresso Nacional · que autoriza a 
abêrtura, pel:) Miriistério · da Agricul· 
tura.- de ' crépitó . especial para pàga
mento de gratificação de. magistério e 
de saláriO-famflia, devidél1; no· exerci
cio de 1947', tenho ·a honra de: restituir 
a. Vossa Ex,celênci~ dpis de& :r;espec~i-
vos.. a:u.t~gr~os. · 

Rio de' Janeiro, 30 de agOsto de 11M8 
- EURJ;,CO G. DUTRA. . . . . . 

Ao Arquivo. 

'I 
. ' 



.. 

-25':1-. 

MENSAGEM N.0 194, DE 1948 
Excelentíssimo Senhor Presidente do 

Senado Federal. 
Havendo sancionado o Decreto do 

Congresso Nacional que autoriza . a 
abertura, pelo Ministério da Educação 
e Saúde, de crédito especial para pa
gamento de gratificação de magistério, 
tenho a honra de restituir a. Vossa Ex· 
celência dois· dos respectivos autógra-
fos. · · · · 

Rio de Janeiro,· 1 de setembro de 
1948. ~ Emúcó G. Dui'RA. _ · 

Ao .Arq~ivo. . · 

MENSAGEM N.0 -195, DE 1948 
· . . Exceiei:itíSsimó Senhor Presidente··do 

Seriado Federal: - . ·. · 
· .. É:ayendo sàzú::ionado ó Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza a 
abertura, pelo Ministério da Fazenda, 
de cr~dito especial para pagamento à 
Caixa· Econõmica Federal do Paraná, 
tenho a honra de restituir . a v óssa 

· Excelência dois dos respectivos autó-
grafos. · ·. · · 

Rio de Janeiro, 1 de setembro de 
1948. ~ EURICO G. DUTRA. 

.Ao Arquivo. 

MENSAGEM N.0 196, DE 1948 
· Excélent:iSsimo Senhor Presidente 

da República, 
. . Havendo sancionado o Decreto do 

Ç.onltl'esso · Nacional que áutoriza a . 
aoaçao ao Município de Tupanceretã, 
no Estado do Rio Grande do Sul, de 
duas _faixas de terreno de proprieda-

. de.da Viação' Férrea do Rio· Grande do 
Sul, tenho a honra de restituir à Vos-
sa Excelência dois dos respectivos au-
tógrafos.~. . __ . 

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 
1948. - EURICO G. DUTRA. 

Ao Arquivo. 
Télegramas: 

~- Do Err .. Vice'-Presidente da Re-
. pública· do Uruguai, · formulando vo

. tos pela, prosperidade do Brasil· à ·pas
sagem de mais um aniversário da sua 
Independência. -Agradeça-se. 

: ~ Do Sr. Presidente ' do Senado . 
. do Uruguai, comunicando · haver a 

mesma Casa tributado homenàgem· ao 
Brasil por ocasi&,e> da . passagem . do , 
dia de sua Independência. ~ Agrade-
ça-se. · 

· - Do Presidente da Federação dos 
Empregados · no Comércio · do Rio 
Grande do Sul, solicitando. seja pror
rogado· .o prazo para apresentação de 
emendas ao projeto que dispõe sõbre 
a organização sindical. - Inteirado. 

-Do Presidente da Câmara Muni
cipal d~ Piratininga, Estado de São 
Paulo, protestando contra a política 
adotada quanto aos produtos agríco
las; .eSPecialmente ·o café. - Intei-
rado. · · · 

-· .no Presidente· da câmara Mu
nicipal'· do· Distrito· Federal, comuni
cando ter esta aprovado requerimento.
aplaudindo .. a .. iniciativa da mudança 
da Capital da; Repú.bllcà. 

- Inteirado. 
· - Dos presidentes :das. Câma.Yas 
Municipais de Uruguaiana, Palmeira e 
Tupanceretã, no Rio· Grande do Sul, 
solicitando seja promulgada a ·lei que 
libera os bens-dos ex~súditos do "Ei
xo". - Inteirado. · 

- Í>o Presidente do· SIOdicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias. de · Pa
nificação, Confeitaria, ':Massas Ali- · 

. menticias, Biscoitos, Produtos· de· Ca- · 
cau e Balas, de Põrto Alegre, solici
tando a rejeição do ·projeto. que dis
põe sôbre a organização sindical e 
apõio às, emendas apreséiltaâf1s_ pelas' 

. Confederações e Federações trabalhis
'tas do pais. - Inteirado. . 

-Do Presidente d.à. cê.InaXa Mum
cipal · de Santarém; Estado do Pará, 
solicitando seja àprovado . o projeto 
que concede auxilio à .. Prefeitura da
quele Município para: ocorrer a despe-

. sas com a comemoração ·do primeiro 
centenário· da referida· cidade. -· In
teirado', 

-Do Presidente da Câmara Muni
cipal de Itambé, Estado da·Bahia, so
licitando seja ó petróleo ·-nacional ex
plorado sob reginiê estatal .• - Intei-
rado. - · · · · .. 

-=-_._De .Solon Castro .e _outros, extra
num:erárlos da E. F. Central do Bra
sil em Belo Horize>nte, solicitando lhes 
sejam conferidos os direitos e vanta
gens estabelecidos no projeto de lei 
que reajusta vencimentos e salários do 
pessoal civil e militar da trnião. -
Inteirado. · 

. - Do Presidente do Centro Acadê
mico Lu~ · Carpente.!J · solicitando a 
aprovação ao Projeto de Lei n.0 271, de -
1947. - Inteirado. 



-·2iiS·.--· 

·· Ofícios: 
I 

-. Do Presidente da Câmara . MU"' 
nicipal' de sãO José·· dos Campos, Es
tado de São Paulo, sollCitándo· seja o 
petróleo· .nacionàl:.exp~orado sob regi
me estatal. - Inteirado. 

- Do Presidente. da Associação Ru
ral de Bcitucatu, Estado de São Pau
lo;· solicitando·. ·a··rejeição .. do. projeto 
de· lei. que· concede moratória aos :ee
cuaristas, ·pelos motivos .que expoe. 
~ Inteirado: 

- Do Presidente·. da Câmara· M:u..: 
niCipal dé. 'l'8Jlab.i; Esp~ido· de ~ Pa~
lci, .manifestando. solldariedad!r à idém 
da'. exploraÇão' .estatal· do petróleo na-
cional. -. Inteirado'. . 

....:... o0 Í?rêsidente c:ia' .Assembléia Le..: 
gislativà do· EStadc>: da: Babia, apelanao 
no"sentiao·de:que' sejá dado rápid()' an
damento'.ao'1)rójeto··de·lei·que regula- . 
menta o dispositivo constitucional ati
nente ao repouso semanal remunera
do, assim como ao que dispõe sõbre a 
elevação dos salários mínimos. - In
teir~do. . ·. . · . 
· - Do sr. Secretário da ·Presidência 
da República,· remetendo os autógra
dos da Proposição n.0 . 83. de 1947,· que 
aplica o Decreto-lei n.0 9.922, de 26 
de janeiro de 1948, aos atuais instru
tores das disciplinas dos ensinos !un
'damental e complementar ·das Esco
las de .Aeronáutica e Naval, em Vista 
de, sõbre os· mesmos, não se haver· ma
nifestado· o Sr. Presidente da Repú
blica~ .-A promulgação. 

VETq N.0 42, DE 1948 

Opôsta pelo Sr. Prefeito do Dis
trito Federal ao Projeto n.O U7, 
da Câmara dos Vereadores,· que 
determina a transferência da Es-

. co1a. Técnica de Assistência Social 
Ceey Dod.Sworth, atualmente su
bordinada ,à · Secretaria Geral de 
Sa(tde e~ Assistência, para a~ Se-

. cretaria Gerar de Educaçao e 
~Cultura. 

Distrito Federal, 4 de setembro de 
1948. 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 
Tenho a honra· de enviar a Vossa 

Excelência, nos têrmos do parágrafo 
3,0 ' e para os fins do parágrafo 4.0 , do 
artigo 14 da Lei Orgânica, . o autógra
fo do Projeto il..P 117 da Câmara dos 
Vereadores, a mim encaminhados em 
25 do mês próximo passado e ao qual 
neguei sanção em parte, pelos motivos 
que passo a expor. 

\ ' z. Pelo Projeto. em aprêço, a subor-
cl,inação atual .. da Escola Técnica de 
AssiStência soéial. cei::y Dodswortb se.:. 
rá.. transferida da Secretaria Gerar de' 
saude e Assistêncià' para a Secretaria · 
Geral de Educação. e Cultura'. 
3 ~ Sem embargo da íntima ligação 

entre os problemas. de saúde e assis: 
têilcia e as finalidades com. que f()l 
criada a· Escola Técnica de · Assistên'- · 
cili. S,Clcial, ria vei:d'ade a·missão preci
pua · desta é a de ministrar o ensino_ 
nos· seus diversos cursos. Destinando:.. 
sé áo preparo ou à formação· de técni.:. 
cós especialiZados . ém assuntos rela.
ciónàdos éom o· serviço socia.J., as· ati~ 
vidâdes da. Escola se enquadram, sem 
dúvida, no plano da obra educacional. 

.Assbri, a medida consubstanciada' no 
projeto, de acôrdo,- aliás, .-com as su
gestões . contidas em mensagem . por 
niini remetida a.ó legislativo, não po
deria deixar de . merecer, como me
receu, .o apóio que lhe dei. · .. 

5. Há um porito, no entanto, com o 
qual não pude C!)Ilcor~ar. Estâbeleceu 
o projeto, em seu art1go 2.0, que tam
bém o "pessoal" da Escola 'fôsse 
transferido à Secretaria Geral de Edu
cação e. Cultura. 

6 Essa transferência. vai operar-se, 
mas em virtude de lotação . determi
nada em ato àdministrativo, .não de
vendo constar da lei. , 

7. A . consignação, expressa ~m lei, 
de uma medida dessa natureza unpor
taria em criar, na Secretaria de Edu
cação o pequeno quadro de funcioná
rios . da Escôla em aprêço,. chocando-se 
com 0 sistema atual que rege a orga- · 
nização do pessoal da Prefeitura:. 

8 Atualinente há, na Prefeitura, um 
qu~dro ·Unico de servidores, · sendo. ês
tes distribuídos pelas diversas repar- , 
'tições de acôrdo cóm as conveniências 
do serviço, e por ato do Prefeito. . . 

9. Em tais condições, a transferên
·cia dos funcionários da Escola Técni
ca de . ..Assistência Social, fixada em 
dispositivo legál, não tem sentido, e 
redundará em prejuízo para êles pró
prios permitindo a interpretação de 
que, ~xcluídos de quadro único, e for
mando um pequeno quadro isolado, 
dificilmente se beneficiarão do acesso 
por antiguidade e merecimento nos 
têrmos da·legislação' em vigor. 

10. São êstes os' motivos pelos quais 
deixei de sancionar parle do projeto 
no 117 o que submeto à apreciação do 
EiP-égib Senado da Republica. 



. ''A.px:oveito· 'o ensejo· para. reiterar- a 
V'ollsa. Excelência as ·expressões do- meu 
àlto, ap.rêço. 
, ·A-ngelo Mendes, de: Mora.es, Pref~it<>: 

do :pistrito. ~ed.eral.. 
PROJ~O VETADO 

Art. 1.0 - A Escola Técnica de As
sistência Social~ Cecy Dod5worth, ·atu
àlmente subordinada à Secretariá Ge
ral. de Saúde e_ Assistência, passa a 
d~pender_ da ~~e:tari~ Geral de Edu
cação e ·cwt:ux:a, mantidas as finali
dades com. que foi criada. pelo· Decre
to,.lei n.0 527; ·de 24. de: maio de_ 1944. 

Art. 2~0-- ~.·v.erbas: orçamentárias 
correspondentes. às: ati:v.idades do refe-. 
rido estabelecimento, bem como suas . 
instalações e pessoal, ficam transferi
dos à Secx:etana Geral de Educação e 
Cultura. As. citadas verbas serão mo-. 

'\, 

vimentadas na forma da ·legislaQáo em 
vigor. . . 

Art:. 3 .• 0 
..., Revog,aJI:l:-se·· as· cUsposi .. 

ções em: c.o~trár,iQ. · · · 
· A· ComissãO: · de' Constituição e 
J ustiç_a. · · _ · · 

I>o Ba.nc.O; do. Brasil s·. ~. 
Exmo. ·Sr. Presidente do, Senaao 

Federal. 
· 1. Encaminhado a V.: Ex.". em 

anexo,, ~~s.umo das, "Estatísticas das 
()pe:t;ações de Câmbio"· realizadas no 
pai$,: :t:ef~(lnt~: ao-. ano: de: i94:1·. . . . . .. 

2. 4-pz:ov.eit~os... a_ op_or,t~dil:de, pa;
ra apresentar a v; .. Ex.~ os protéstos 
de nossa. estima e consideraç_ão. · · 
•· Rió de. JalJ,êiro .. 2s..dé: ag~sco d'ê 1!1~8. 
Pelo, Banco. do, Brasil; S. A. .....:. · G:ui-. 
lherme, da Silveira,_ Presidente. · 

~ • ' :. #.. -'· .: 

.,. ~ ., . 

. ....... -



r....~trf<c· 

I- Movimento de Mer
C4.4Prtas: · 

Exportação e lJnportação de 
MerÇadorlas ..•.... , , , .•••• 

Fretes, Seguros e coritlssões .. · 
AJustes .. , .................. , .. 

<'"Talo!:' OPmeTcJ~D ••.•.. 
Eesgate de Importaçõe~? Fin.an

cladas po}.' . Entidades Es· 
trangeiral? . , ............. . 

Divisas 4isponive~ P, Aqq.~iç!lo 
de Equipamentos Indus-
triais· ................... .. 

II,..,.,... Serviços: 

Transportes e Comunicações .. 
·Seguros e Resseguros .. -.. ; . ; .·. 
Bancãrlos ......... ; ........ · .. · 
Turismo, Viagens, Manutenção 

e Auxilios ................ ·. 
Direitos Autorais ............ . 

.Rendas. de Capitais ...... : ..... . 

ESTJ~TíSTICA DAS OPERAÇOES DE CAMBIO 

RESUr.to - DADOS PROVISÓRIOS 

MQllimç_~t9. QJQ~L:-:::-. .!9~1 
.E"m' milhares de cruzeiros 

,I 
I 

Ativo Pa~sivo I Saldo 

17.228.167 
189.813 
70.879 

17.488.859 

618.960 
21.853 

639.361 

245.679 
2.508 

.. __ .P.JlL 

t 

17.4~8~flli9 

18.819.745 
307.059 
. 'l8~91j6 

19.205.760 

597 

1Q4.787 

171.275 
26.222 

193.936 

1.212.306 · .. 
76.049 

805.298 

I 

.I 
I ; I 
I 

~9 ·-~~1. H4 :I 
I 
'I 

.·, 

• 

•' 

-:- 1.!17~.~.~5 

'I 
__ ...._ _______ ~ .. _____ -·--- ------ ~ •• -- • -· 4' -- • ··--- ••• ··-- • 

"" ·8: 
·I 



De Emprêsas . Concessionárias 
de Serviços Públiéos . ; ... . 

CXovernamentais ............. . 
Diversos· ......... -. .-: .-. .-.. -.·.·.·,·,· 1 

III - Movimento de 
capitais: . . 

Estrangeiros ·Aplicados no Pais 
Nacio~ais Aplicados no .Estran-. 

gerro ..... : . ......• .-. ~ ...•. 
Cam'Qial Manual •.. .-.......... . 

IV '-- Movimento ·de 
ouro: 

compra e Venda no Estrangei-
ro .............. , ... _. ...... . 

v - Swaps e Operações 
·· Simbólicas: · · 

swaps ........................ . 
Operações Simbólicas· P. Efeito 

de Regularização de Câm-. 
blo_ .. _._._ .. ,., .. _ ....... , .. !_._._:_._

1 
., 

' I 

/ 

Ativo 

488;728 
81.342 

752.026 

78.251 
475 

916.618 

493.290 . . ~ - - . 

21.833.061 

•· 

2.103.542 

( . 
I 

830.752 

1.409.908 . . . . . --

Passivo 

11.284 
689.726 
126.385 

119.895 

·322.029 
49 I 

67 

1.673.702 

143.360 

I 

I· 
I 
I 
I 

Saldo 

3.312.483 I - 1.208.941 

I 
I 
I 

441.973 I 

I 
I 

87 1 _ 

I 
-I 

1.817 .... I --

388.779 

67 

• 

407.154 

24.932.729 - 3.000.000 

·' 

J; 
~>). 

g; 
I. 



. 
. 

EXPORTAÇAO E IMPOR~ 
TAÇAO. 

DE ENTIDADES PRIVADAS: 
. 

com ·pagamêrito' antecipado .. 
Sem ·pagamento antecip!l~o •. 
com crédito para embarques 
· futuros ........•.•.......•.... 
Sem crédito .................... -

DE IDENTIDADES ·OFI-
CIAIS: 

Cóm pagamento antecipado , , . 
Sem pagamento antecipado ._ .. 
Com crédito para . embarques 

futuros · ...... , ......... ~ .. _ ... 
Sem crédito · . .' ............... ·, 

SERVIÇOS LIGADOS A EX-
PORTAÇAO E IMPOR- .~ 

TAÇAO: ' 
F'l'etes ................ , ..... _ .. 
Segúros ................... ; ... 
Comissões ..................... 

ESTATíSTICA DAS OPERAÇOES DE CAMBIO 

.. 

' 

·2.611.780 
14.538.403 

·.-

-

57.495 
20.489 

--

8.326 

I - MOVIMENTO DE MERCADORIAS 

Movimento global - 1947 

Em milhares de cruzeiros 

Ativo ' 

.I .. --

I 
17:150.158 

I 

I ' 
I 
I 

I 77.984 17.228.-167 

. 

2.629 . 
189.~70 ! 179.015 

I . . .I 
I 

- ...... 

Passivo 

. 
I 

. . -. -- ... .. . 

1.631.825 
3.392.859 

12.382.918 
12.382.918 . 17 .• 407.602 

• 
... 

10iL'ti57 
- ·-· ·~ 

1.156. 759 
139.297 1.404. 713 

. 
.. 

108.814 
3.571 

; 194.674 307.059 
.. .. . '., . : .. ·_.-.- - ... 

' 

' -·. . . 

~ 

~ 
- . I . 

. . 

.18.812.315 

-

'. 



.. 

AJúsm: 
' 

Õéséoritós é' aoàtimerifós ..... 
Íridé'niiá:ÇÕêS ...... i ; ••••••••• •• 
ActéScimós ê dCéréséfmóã iio 

valor das. mercadorias ..... . 

Resgáté -de· iiiipo'i-tâÇÕes fifíâ'ri.; 
ciad~~ por entidades éstrari:.. 
.l~~lr~s -: ._. ·.·.·., ·.: ...... _._. ·.·.·.· ·-~: 

DIVJSas dJSpomvets para aquist
Ç~ó cié_ • e_qutpafuentós mdüs~ 
tnais Uiqtiidaêãó dé. cerun
êátios dê êquipaméiitõ~> ~ ... 

l 

' 

< 

.. 

. --·-- .. I 
I 

6.920 1 
46,129 

I 
ri .673 1 

I 

I 
• 

I-

-: ·--. -----------------·- -----· 
·, 

Ativo 

70.722 I 
I 
I 

I 

I 

,_ 

Í · I 

. '• ! 

Passivo 
I 

·I ·-. ··-·. I, 
14.161 I. 

--. 

27.446 

• 260.692 3~(7'4~ /:. 78.956 I 366.015 

"-
--- . 

-
- I; 

' ' - r 
17.488.859 

I' 
1- I 

I 8.027 
' - I 
; I 

I; 
"' . ~ I·. cn· , . I 154.787 co:. . ..:. .. ) . 

I I: I 19.361.144 . 
I. 

-····--

' . ' 

--_.,.. ___ "-.. ..,..,.-... ~,.....----· ------ ··--···--- ·-- - .. ----- ·--· ·-·. ·-

! 
I . 

. ' 
... · ... ....... '!·1,;j~·~.r 



ESTATíSTICA DAS OPERAÇõES, 

c.;··, ~,1 
•f .:.:i-..:..' 

. - -- ~ --

. · ...... , ........ ; . l 
1 ~ Trlinsportes e Comuni

. cações: 
')~·!" .·· ~'I.· IH"' "': 
Transportes: 

De~pe~~ . P,e Companhias de 
';fr~_spor_tes,.,•.:- 1 -_L ••••••••••••. 

Despesas de vefculos ....... .- .. . 
PàsságéríS é :tretés ...• · ....... . 
Di!spesâs .. de· mercâdÕH'a's em 

trã:iisito .................... . 

Comunicações: 
l 
1 

Quotas. ,tráfego postal interna-·•·. 1 . 
,ClOn.a •.• , •.•. ,,., •• _ •• _., •••.• ,_ •• , •• 

Quotas Serviço· Telegráfiéo Ofi~ 
cial .. ·' : • . :. ,·. : . ...... ; .. :; .. . 

Quotas SérviÇo Telegráfico não 
_ Qfici_al._,,._._,._._._._._._, '·'·'·-'·-'·-'·', ..• 
Quotas Serviço Rádio Telegriífi,;, 

co e Rádio Telefônico · Oficial 
Quotas Serviço Rádio Telegrá: 

fico e Rádio Telefônico não 

II _:.._ SERVIÇOS 

Movimento ·Global - 1947 
, . I 
Em milhares de cruzeiros 

i • 

- -
,- -

~ 

-

Oficial ............... ; .... i; 3.921 I 5.826 
, ... ---~· -· .... ,... .. .. -·- ..... 

.. 
' 

I j 0 .. : 

23.305 
25.ii6 
42.407 

Õ72 

. . 

. 1.9.98 ., 

187 

PassiVei 

~ 

91.400 

' .. - I· -
I 1-::: ·I - t _·--. 
; 
1 

. 3. ~o5 r 1. '176 
~ ... : ___ _._ .-~~~ ............ ·'-·"·-.,···"····-~···--

I 
w 
Cl1 
CD - .I --

- -

-
-
-

- ' -

\' 



\. 

-
- -

'i ,,_~.lj'fí:J 
-·-· _n__i1 j, J 

' . ~. ' 
' ~ -

Dlvei'sos: 
Traruiferências diversas de C~as. 

-de Transportes e Comunica-
ções .· .................... • ... 

II -,- Seguros e Resseguros: . 

Prêmios de Seguros - Trans-
portes ............. .- ..... • .... 208 

l?rêmios de Seguros- Navios .. 303 
Prêniios · de' Segill-os - Vida.- , .. 491 
Pr~mlos de · Seguros --: -Outrós 

riSCOS . ; ; ••..••..••• • .. • •.•••••• - 1.188 

lndenizações de Sinistros · ...... -LiquidaÇão·. de· APólices ....••.• -Diversos .....•. , .... · •....•...• -' . 

iii;._ Bancários: . 
... missõ ..,q -~-· es ............ 

1 
••••••••••• -Juros - ......................... . -Descontos .................... -Despesas de Cobrança. ......... -Diversos .................... ~- ;. -

.. ' IV- Turismo Viagens e 
Auxílios: --

Despesas de Turistas e Viajan-
tes ..................... ~ .... -Despesas no-Exterior de Turista. 

_em trânsito no País- . ~ ; ... . -

.. 
Ativo 

. 

I i 

25;108 618.960 

I 
I I 

- -- -- -
I .2.190 -
I 17.675 -

1.539 -
I 549 21.853 

! 16.767 I . -89.534 - -- -
- .13.870 -
!)19.190 639.361 

I 
'-. 

. 47.272- -
. 1 - -

lA~Lii..:t.., i>;_ 

Passivo 

I . 
i 
I 

I 72.099 
I 

I 
8.995 -3.765 -3.799 -

-- 5.~_66 I 21.825 
I- - I 2.822 - 1.034 -- 541 

- 23.128 
- 92.417 - 1.455 - 12.449 - 64.489 

• . 

·- 676.371 

- 615 

. 

• 

' 

I 

-. 

171.275 

-
-
-

-\ 

-
--

26.222 

-
-- ---

-193.938 

-
-

{ 

R-:) 
O> o 

;- ' 11 ' -; i f i 



Manutenção .......... , ....... . 
A uxilios . ; .................... . 
Pensões ein favor de beneficiá

rios residentes no Exterior .. 
Man~tenção e Auxílios não 

classüicados ............... . 

' I 

V - Direitos Autorais: 

Propriedade Literária, Ci
entifica e Artística: 

Registrô de Obras .......... .. 
Contribuição. para reprodução 

de obras ........ ; .......... ; 

Propriedade industrial e co
mercial: 

Reglijtro de Patentes ......... . 
Contribuição para utilização de 

pg,tentes t 1 ,• I t 1 t t I I 1 I t I I I I I I I 

VI - Rendas de Capitais: 

Nacionais aplicados no. estran-
geiro ...................... .. 

Estrangeiros aplicados no 
Pais: 

No Comércio ................. . 
Na Indústria ............... .. 
Em transportes e Serviços de 

Utilidade Públka .......... . 
Em Finanças ................ . 
Na Lavoura ................... . 
Não especificados ........... . 

192 

238 

845 

1.233 

I 

41.599 
9.081 

·147.727 I 245.679 

I 

I 
430 1 

I ' 
I 

2.078 2.508 

5.111 'I 

I 5.111 

I 
'I 
I 

I 
I 
I 

992 I 
37.434 . 

874 

. 36.699 

I 
I 

I 

265.499 1 
852 1 

I 
2.141 ' 

266.828 . . I 

38.476 

37.573 

I 
I 
i 
I 

I, 

r 
86.667 I 

552.658 

26.780 
117.539 

3 
... 21'.651-

1.212.306 

76.049 

805.298 

w 
C> ... 



~ . '"-

.. 

VII - Serviços de. Emprê
sas concessionárias de 
Serviços Públicos: 

Juros de Dívidas ; .... · ......... . 

VII - Serviços Governa
mentais: · 

Dívida Externa: 

Juros .................... · ..... . 
Juros de Títulos no Pafs ..... . 
Oüerenças nos Resgates .....•. 
Amo~~ções ................. . 
ComiSsões .................... ·, 
Resgates··; ........... · ..... · •..... 
Venda de· Títulos ....... : . ; ~ .. 

C·,""" 

_Rendas e Despesas · Nor-
"> · mafs: 

Consulares ... · ........•........ 
Diplomacia · ................... . 
Missões Espéclafs ............. . 
Brazilfan Treasury Delegation. . . 

Rendas e Despesas Extra-
. ordinárias: · 

'. 
U.-N. R. R. A ....... · ....... 
Banco Internacional de Recons

trução e Desenvolvimento .. 
Outros Serviços Governamen-

tais .. .-. ~ . ' .. ' ..••.••.• · •.••• 

18.257 
332 

46.786 

12.080 

411.273 

Ativo 

........ 

65.375 

12.080 

411.273 488.728 

193.:!!21 

1õL975 
6.921 

12.30(). 

•. 829 
42.846 

229.406 

134 

39.172 

12.922 

I 

I 
I 

Passivo 

11.284 

-
---

364.417 

-

273.081 

52.228 

11.284 

I . I 
.t-. 

I 
O) - -~ 

I - I 

! 

I 

689.726 

I . . . ·í I I . ' I . t ' . . . . • ' . I · • . ' t - ~ • · ' .o: • • • 

... 

,·. 



IX - Serviços Diversos: 

Despesas e Rendas de . Repre
sentações Estrangeiras n o 
País .. ." ............... ·. · .. · 

Despesa. com a· introdução de 
produtos brasileiros .no exte-
rior ....... ~ ...... -~ . · .. · · · · 

Propaganda .................. . 
Serviços Educacionais, . Cientí

ficos e Cultilrais ..•........ 
Serviços de Inforrilações · (De 

Imprensa e Financeiras) .. 
Reem.bôlso de Despesas Co-

merciais ............. .- ....•.. 
Serviços não Especificados 

. '-

I, 

42:312 I -
-·, -

5.327 -
.1.090 -

4- -
3.198 I -

29.41: 81.342 

2.103.542 
I 

I. 
I -

-. 
-

-. 

I 
--

I 

~ ~ _ .... _ 

i •.• 

I 

I· 
' . 

12.574 

·s.ss4 
7.61'7 

31.202 

116 

19.649 
46.343 126.385 

3.312.483 

~ 
I 



I 

ESTATíSTICA DAS OPERAÇõES DE CAMBIO 

ÍÍi - MOVIMENTO DE CAPITAIS 

iJ.'I ovimento global -.;. 1947 

Em milhares de cruzeiros 

Ativo . Passivo· 

I Capitais Estrangei- I I -
I 

I 
ros ("'): ., 

I "-2 

. 
I I ~ 

No Comércio .................. • I 83.355 
23.908 ~ Na· Indústria· ......... , ........ I 135.659 I I 17.802 Em Transportes e Serviços de 

I 
166.102 ·I . Utilidade Pública ............ I 

10.365 I I I í I Eiil Finanças: 

I I I 
I. 

Bancos ....... : .................. 9.960 I ,. 
3.703 Seguros .... , ............... , .• .. 7 

' 226 Títulos da.Dívida Pública .. ,, . 13.860 I 
11.088 Títulos da Divida Particular. . . 1. 7!14 I 7.396 Empréstimos .............. : .' .. 3_.804 I 1.414 lmóveis Urbanos ........ , , ..... 924 I 30.349' 11.186 I 35.013 - I 

Na Lavoura ....... ; ....... · ... ,. I ' 
1.632 · I . 

I I 2.402 Não Especificados . ~ ; . . . . . . . . . • · I 312:929 I 752.026 30A05 I 119. 8!15 I I I 
. ' 

' I I i · · •• ' ~ .. ·· - ~i 



II - Capitais Nacionais: 

Movimento (" *> ........•....• -
Saída para movimento de Bôl-

sa no Exterior ..........•..• · 
Saída para pagamento de. di-· 

vidas no Exterior ; .. , ..... . 

m -'- Câmbio Manual: . 

Liquidação .................... 
I 

' 

(*) Ativo- Entrada·~ Passivo- Saída 
(**) Ativo ..,.- R!,!tôrno :---- Passivo - Saícla _ 

---. -·--- .. - ....................... - ..... - ~· ......... --:· . •· . ··-~-- ............ -. 

\ 

77.321 

930 
• 
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Compra e Venda no Estrange1• 
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I- SWaps: 
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Retôrno ......... ,, .... -~ ....•.• 
Jur~s ............... , .......... 

n - Operações Simb6licàs P. 
efeito de regularização · de 
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ESTATt~TICA DAS OPERAÇõES DE CAMBIO 

\ 

~ 
'MOVIMENTO GLOBAL - 1947 

Em Milhares de Cruzeiros 
IV - Movimento de ouro 

Ativo 

-
V.-' SWAPS E OPERAÇÕFS SIMBÓLICAS PARA EFEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DE- CÂMJÍIO - ' 

Àtivo .. 

916,618 
-
- -916.613 

493.290 .. 
I 1.409.908 

' ' . 
Em 11 ãe agôsto de.1948: -·Alvaro CO.mara Pinheiro Chefe Adjunto. 

Publique-se. · · 

I : ' I. . ' ~ ' 1 • ; 
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67 

67 
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143.360 
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São lldos e vão a imprimir os 
· ségumtes pareceres: 

PARECER 

N.0 831, de 1948 

Da Comissllo de Constituição e 
. Jtatiça, sôõre o Projeto de Let do 
. Senado n.0 36-1948. · 

'. 
Relator: sen; Filinto Müller. 

Movido pelo nobre. interêsse de am
parar: velhos e abnegados servidores 

·da Repúl:iliêa; que tomaram parte , di.;. 
reta . ua sua proc18.mà~ão e nas lutas 
pela sua consolidação, ofereceu o Se
nhor Senador Joaquim Pires à consi
deração do Senado Projeto de Lei . as
segurando vantagens éonsistentes em 
melhoria de reforma e de pensões aos 
militares .e civis que hajam participa
do daqueles históricos acontecimentos e bem assim àos séus herdeiros .. 

Essas vantágeils conSiStem em pro
porcionar aos referidos militares os 
proventos do pôsto .imediatamente su
perior àquéle eni que tenham sido re
formados. com os vencimentos da ta
bela eni vigor ou que venha a vigo-
rar. · 

Aos civis, servidores da União, que, 
tenrlo sido militares, hajam ·participa
do dos referidos acontecl.meptos, asse
gura o Projeto idênticos favores con
cedidos aos militares. 
· Da mesma forma aos herdeiros dos· 

c:ifici~is, praÇas e ciVis ·. be:nefiêiad<is 
"são asseguradas aS vantagens da ma.:. 
joração das penSõeS que estejam per-

. cebendo,_ sendo considerados. promoVi-· 
dos . ao pôsl;o ·imediatamente superior .. 
os respectivos instituidores". 

· - . As providências c~nsubstanciadas no 
Projeto; são; sob o ponto de vista cons 
titucional, perfeitamente aceitáveis. 
Dado seu aspecto técnico que .. deman
da estudos acurados,. a · Comissão de 
Constituição e Justiça aguarda mani
festação das Comissões de Fôrças Ar
madas e de Finanças, limitando-se, 
neste passo, a opinar pela constitucio
nalidade,do Projeto; · 

Sala dás coinissões, em setembro de 
1948. - A_ttjlio Vivcicqua, Preslden.;. 
te. :-:-· Filinto Müller, Relàtor. -
Waldemtir Pedrosa . .. --'- VergniltuiZ 
Wanaerle?/ .. :- Lur.io Corrêa. - Aloy
mo de Caroalho; com restrições. 

. t .• , -

PARECER 

:N. 0 832, de 1Ms 
Da cornisstiO de êonstituição .e 

Justiça, stJõre o ·Projeto de Lei do 
Senado n.0 32, de 19lll!: 

Relator: Sr. Attilio if:ivacqua. 
l; O Projeto de Lei do senado Íl;0 

3'2 concede . à Sociedade Brasileira. 
de Neurologia, P.siqubti'ia e Mediél• 
na Legal 'o. auxilio de Cr$ 150.0oo,OO, 
para as d;espesas. do_ :s.o· congresso de 
Neurologia, Psiquiatria · ,Legal,. e Me-

. dicina. Legal,: à realiz:u~se_na Capi_: 
tal da República, em outubro dêste 
ano. . ._ ' ..... . 

IIistituição. já quase semi:centená:
ria,. sua longa existência' assinala uma 
das "'mais meritórias obras de . coope,:.. 
r:wão . intelectuã.l e cienti~ica . para· o 
desenvolvimento ·dé ramos ... especfuli:. 
zados da mediciná e estudo das i:iues:.. 
tÕ.ClS ri:J.édiCO;S..QCiais, em ~téria .d~. re,;.. 
levante e im-ediato ·interesse nac1onal 
-:- o do problema da saúde mental db 

. povo brasileiro. . · · 
2. o· congresso, que' a Sociédade 

promoveu; congregará, ao lado dos es
pecialistas ,brasileiros de todo o pais, 
grandes autoridades médicas estran- . 
geiras, uma ampla ·-colaboração cultu
ral de que nossa.· classe médica e o 
Brasil recolherão :os mais preciosos be-
nefícios. _ · · J . · 

Os subsídios financeiros para inicia-;: 
tivas dêsse· gênero se enquadram no 
dever do Estado de promover o desen::
volvrmento .da ciência e de amparar a 
cUltura (art. 174, da Constituição> .. 
. A Coniissão, considerando .o aspec~o, · 

jurídico da proposição, ·opina i>or suá 
aprovação. . _ 

Sala das Sessões da C ... de C. e Jus:
tiça, 30 de agôsto de 1948.. .- Attilio 
Vivacqua,. Presidente . é :R,élator. -
Augusto MeiTa . . '-- .Waldemar Pedro~ 
sa. - Vergniaud Wanderley. - Lucio 
Corrêa. - Fqinto Müller. 

':· PÁRECER : 
' .... 

N.0 833, de 1948 
Da C~issão de :constituição e 

JustiÇa, stJbre a. P;roposição nú-
mero 249, de 1947 ~- . . 

Relator~ se:n. Vergniaud wanderley. 

Autoriza:ldo o; Presidente d~ Repú:. 
blica a estruturar, no: Departamento 
dos Correios e Telégraf~s um quadr:~ 
permanente · de Auxiliares de · Tráfe
go Postal, o atual projeto, aprovado 
pela Câmara dos Deputados, teve pa'-
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.recer contrário . ..da Co_missão de Via
ção e Obras Públicas dêste Senado, 
cuja ComiSSão de Finanças, a~tes de 

..pronl:lnciar-se sôbre o mérito, pediu 
que preliminarmente, fôsse ouvida a. 
Comissão de- Constituição e Justiça; 
nesta o relator. Senador Augusto Mei
ra, deu· ·inteiro.apôio ao .referido, con

,forme. parecer de . !Is .. ô que entre
.tanto !lão. logrou aprovação da maio
ria de seus ~embros, que l'epeliram 
o projeto, designando o Sr. Presi

dente que, Por . mim, fõsse relatado o. 
vencido. · 
· Julgou a Comissão de . Constituição 

e. Justiça inconstitucional _·o · projeto. 
de. lei atual, por importar.· o mesmo 
em uma delegação de atribuições iri
fringidora, portanto, do art. 36, § 1.o 
da Constituição Federal, uma. vez que, 
.com essa autorização,' se concedia ao 
Presidente .. da República plenos ·po
deres para além dos que se conti
nham implrcitàmente, criar _ um · qua-

- dro permane:1te de Auxiliares do Trá
. fego Postal,· ou em. outras têrmos, 
criar . cargo e fixar vencimentos, -atri;, 
buição, do Congresso· Nacional, "ex
'vi" do art. 65 n. 0 IV. · · . ' · 

De fato, a Constituição · Federal, 
adotando a divisão tricotõmica, dos 
Poderes estatais, i:ldependentes· e har
. _mônicos entre si, delimitou as atri• 
buições de . cada. um. -roiblu ao: cida
dão _investido na. função de uzr. deles, 
exercer a de .. utro, ressaivadas as 
. exceções previstas. como sejam a per
·missão aos senadores e ieputados 
para -exercerem as· de Ministro de Es
tado, missões diplqmáticas etc. ·e ve
_dou expressamente a qualquer . dos 
Poderes. delegar atribUições uns . aos 
outros ·ou terceiros; : 
- ~ verdade, !1em poderia· lleixar de . 
ser, que essa divisão não. e absoluta, 
-em compartimentos estanques·, há um 
terreno comum, em que os Poderes 
podem se encontrar, formanac a har
monia do. conju 'lto: por _ exemplo, -na 
elaboração da lei, com a sanção do 
Executivo, quando Presidente do· su
premo Tribunal, preside o Senado 
para julgamento do Presidente da · 

·República etc., não. é· 'lnia -divisão 
tribal, o .1de se possa àdmltil atritos 
entre si, ou uma divisão por cissipa
ridade, onde cada um tenha vida au
tónoma e isolada sem qua1quer laço 
de relação com outro. 
. Estão todos sujeitos a um meca.
nismo de freios e contrapêsos de que 
ta;nto .falam os ente ldidos ~m direito · 

_ publico, de mpdo que reciprocamente 
.e sem choques se ~rrijil.m os exces-

. ..sos .. e . coop~e~ .. para . o· mesmo fim, 
que é, em última. análise, a. vida d(). 
regime democrático. · 

Em teoria, ~ divisão dos poderes • 
já era coilhecida da antiguidade clás
sica,· mas .deve7se !negàvelmente a 
MollJtesquieu o seu aperfeiçoamento 
e é. boje adota.d!'l pelo Estado moder
no; teve o· seu per.odo áreo. como 
quase tõdas a.S idéias,. viridas · ·gran
de século· dos enciclopedistas,: entran
do em declmio, com r. reação oposta 
ao racionaJ.ismo; hoje, entretanto, . a. 
sua aceitação impõe-se e é JUstifica
da, até mesJ;llo, pela natural divisão 
·do . trabalho, muito embora_ :1aja . quem · 
a.finrie .. que ·-ela .,se .:f~amenta em 
conceitos estabelecidos propte1 quid; 
. -De· forma . que, escoiinada dos se- · 

nões que a tornavam um· pouco ·qui'- . 
mérlca, a doutrina de Montesquieu 
foi adotada pela nossa Constituição, 
o.1de se lê no seu artigo 36: São Po
deres da União, o Legislativo, o Exe-

. cutivo e o Judic:l.ário, independentes 
e harmôJ.icos· entre sr . 

Dando atribuição :a · cada · um dos 
Poderes, a ·constituição proibiu, que 
um delegasse atribuição ao-: outro;. 
justamente _o contrário do que_ pre~ 
tende o atual projeto da. Câmara dos . 
Deputados. .'porque nele se contém 
·a autorização para · criar càrgo _ pú- . 
blico, poder que · excede a ~acuidade 
de simples. regulamentação-, aliás da . 
. competência privativa · do Presidente 
da República .. 

Se bem que tJOssa haver dúvida, a 
xespeito _do ·que se entende por re• 
gulamentar, isto: é, até onde vão os 
limites _ do poder regulador, no caso 
do atual projeto, nem tal.1úvida exis
te, visto como, quer se atribuir _ao . 
Executivo· a .faculdade de cr~ar car.- · 
go . público. .. _ 

Muito embora. alguns juristas, jus-
tificassem as delegações. legislativas, 

-no regime da . Constituição de . 1891, · 
. por ausência de :1orma proibitiva, 
_hoje é impos·s•vel fazê~lo, em virtu- · 
de do que preceitua o. artigo 36 § 2. o 
da nossa: atual Magna" Carta, que re-
produz ·a de 1934. · - !_ •- ·. 

As : atribuições conferidas ao . Pre
sidente da Rep)iblica, 1?-0 processo de 
elaboração· das leis, é tão, somente a 
faculdade de vetar , ou sancionar e 
também ter )niciativa na sua pro
positura; dar..,se-Ihe o direito de fa- · 
zer • a lei, mesmo que a Constituição • 
não proibisse. seria a confissão pura 
-e. simples; da inutilidade do Parla
me 1to, e a falência da democracia, 
restando ao Executivo; "fazer. leis ti-
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Tânlr:a.s para executá-las "tl.i:ânica
·me 1te". · Oportuna é aqui referir a 
frase de Aristides Lôbo, citado por 
Barbalho: . Nós estamos aqui para fa
·zer leis e não. para mandar fazê-las. 

Releva notar; entretanto, que a par 
dessas tentativas de auto -eliminação 
'do Legislativo, nunca se propôs que 
o Executivo delegasse suas atribui
ções, nem que o Judiciário transfe
risse a sua competência para senten
ciar .... 

Por 'isso a Comissão de Constitui
ção rejeitou o ,atual projeto, pela sua· 
Llconstitucionalidade. · ;, 

Sala das Comissões, em . . • de se
tembro de '1948. - Attilio Vivacqua, _ 
Presidente. - Vergniaud Wanderley, 
Relator . ..,.. Augusto Meira, vencido. 
- Lucio Corrêa. - Filinto Müller. 
- Waldemar-Pedrosa. Aloysio·· de 
Carvalho •. 

PARECER 

N.0 834, de 1948 

· Da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 145,· de 1948. 

Rf#lator: Sen. Augustq i.!'eira. 

O eminente. Sr.· Ministro da Fazen
da se dirigiu ao !'residente da Repú
blica e êste se dirigiu ao Congresso, 
solicitando a . abertura de· crédito es
pecial pelo Ministério da Viação para. 
atender ao pagamento de mensalistas 
em 1947. O Sr. Ministro da Fazenda 
fêz acompanhar a sua solicitação de 
exposição minuciosa· e detalhada da 
matéri2.. Dai o projeto 145. Nada há. 
a llpôr e deve ser aprovado pelo Sena
do. 

PARECER· 

N.0 835 de 1948 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei 'da 
Cãmara n.0 1o67, de 1948. . · 
Relator: Senador Lucio Corrêa. 

O Projetei de Lei número 583, de 
1948, oriundo da Câmara dos Depu
tados, assegura aos alunos matricula
dos no ano escolar de 1947, em qual
quer das- séries .. do Cl.Írso. de Co~tab!
lidade, definido pelo Decreto . le1 nu-. 
mero 6 .141, de- 28 de dezembro de 1943 
o direito· de receberem no fim do curso· 
o diploma de Contador c·om tôdas as 
prerrogativas conferidas por lei, e aos 
alunos que se matricularem naquele 
curso no ano de 1948, e nos seguintes, 
ao te1~miná-los, conferir-lhes-á. o -di
ploma de Técnico de Contabilidade! 
nos têrmos do artigo 1.0 do De~reto-le1 
n.0 8.191, de 20.de·novembro de 1945.: · 

os atuais alu.n:os· do ctírso Técnico .. 
(l.a e 2.11 série) mgreasat:·am em 1942 
e 1943 n"as Escolas .dP. comércio no 
Curso de Contador para conquistarem 
o titulo ·de Contador, regido pelo De
creto n~o 20 .158, que estabelecia. c cur
so de 6 anos dividido . em dua:; partes 
- o Propedêutico, de 3 _ano~ e o Téc-: . 
nico de Contador, de.1guru t'eriodo .. 
Pelo· Decreto-lei n.0 6.!41, .:!e 28 de 
·dezembro .de 1943, O Curso de Conta
bilidade ficou elevad<. para '! anos 
(4 anlls do Curso Co:mer~ial Básico e 
3 anos do ·Curso .Técnico> . 

Ao envez,. porém, do diploma de 
·Contador. o conclUinte do .. Curso d«: 
contabilidade receberia, pela nova Lei 
Orgâriica de Côntabilidade, o diploma 
de Guarda-Livros: · · 
· Mais . tarde, pelo Decreto-lei núme
'ro s: 191, de 20 de novembro d~ 19~5. 
êste diploma recebeu. a· denommaçao 
de Técnico em Contabilidade . 
· O Decreto-lei n ° 6 .142, de 28 de .de

.zembro de 1943, adaptou, nos artigos 
1.0 e 2.0, os estabelecimentos de Ensi
no ·Comercial ao regime 'da nova lei 
os alunos que. houvessem concluído a 
.1" 'ou 2." série do curso Propedêuti
co às séries adequadas do Curso Bá
sico. E pela · disciplilla ·do artigo 5.0 

dêste decreto só aos alunos, que ti
ves!'em ultrapassado a primeira série 
do Curso Técnico, ficava permitido o . 
término do curso pela legislação an-. 
ter'nr; · 

Sala das . cox~issões, 1 de setembro 
. de 1948 .. - At.tilio Vivacqua, Presiden
te, de acOrdo ·com .. declaração do Se
nhor Filinto Muller. - Augusto Mei
ra, Relator. -. Waldemar Pedrosa. -
Luciô Corrêa. ,_.. vergniaud Wander
ley. - Aloysto de Carvalho. -· Filin
to l.Iüller, - a Comissão de Finanças 
solicitou audiência da de Constituição 
e Justiça sôbre a possibilidade de se 
conceder um crédito especiaLquando 
a Mensagem. do Executivo pedia um 
crédito suplementar .. O parecer, "da
ta venia", não esélarece a dúvida sus
citada. ·Em projeto que transitou por 
esta Comissão já. foi decidido que -não 
cabendo mais concessões de crédito su
plementar, acertado se tornava conce
der crédito especial. · · 

Pelo Decreto-lei· n.0 7 .938, de 6 de 
setembro de 1945, permitiu:..se aos ·alu-

. n,~ mAtriculados nesse mesmo ano de 
19~5, adaptarem à. série ·corresponden- · 



te do Curso de Ccintàdor, de acôrdo 
com o Decreto n.0 20.158, não tendo 
sido extendida essa providência, po
. rém; aos alunos . do' Cursa Básico. 
. ó :Projeto . como está. redigido, aten
de, ao que nos parece, às justas pre
tensões dos alunos da 1.a e 2.a série do 
Curso Técnico, matriculados . em 19'42, 

·e 1943~. com o objetivo de receberem, 
ao término dô Curso de Contador, o 

. respectivo diploma de Contador, com 
· tôdas as prerrogativas conferidas nas 
leis .em vigor. 

· Por que o ·projeto não àpresenté 
qualquer eiva · de inconstitucionalida
de, a· Comissão de· Constituição e Jus
tiça opina ·pela sua aprovação, 

Sala das Comissões, em 2 de agõsto 
de 1948. - Walàemar Pedrosa, Pre
sidente em .exercício. - Lueio Cor
rêa, Relator - Augusto Meira _.:.:.. Ver
gniaud Vanderley - Ferreira de Sou-

. za -'- EtelVin() Lins. 

PARECER 

N.0 836, de 1948 
Da . Comissão . de Educação e . 

Cultura sôbre o Projeto' de Lei da 
Cãmrira n.0 167; de ~948) 

Relator: Senador Evandro Vianna. 
Oriundo da Câmara . dos Deputados 

o Projetei de Lei n.O 167, de 194:8, asse'" 
gura aos. alunos matriculados no il.nó 
escolar de 1947, em 'qualquer das sé
i'ies do Curso de Contabilidade, defi
nido pelo Decreto-lei n.0 .6.131, de 23 . 
de · dezembro de 1943, o direito de re
ceberem no fim do curso o diplomà. 
de Contador, com tôdas as prerroga
tivas conferidas por lei, e aos alunos 
que -se matricularem naquele ,curso .nó 
~o de 1948, e. nos seguintes, ao termi-

. na-los;· conferir-lhes-á · o diploma de 
Técnico . ein Contabilidade; . ex~ vi do 
disposro no artigo 1.0 do .Decreto.-lei 
n.0 8 191, de 20 de dezembro de 1945·. 

A .Lei Orgânica do Ensiiio comer.:. · 
cial (DI)Creto:-Iei n~0 6 .141;. de 28-12-
1943) estruturou ·o ensino comercial 
eni dois ciclos: o primeiro, com a du:. 
ração de. quatro ànos.~ denominado 
curso ~omeJ,"ciàl .básico; deStinado à 
formaçao pr_ofissional de guardá-li
vros; o segundo, ·com a duração de 
três anos, compreendendo cinco cursos 
distintos de formação, chamados cur.:. 
sos comerciais técnicos. Entre os cur:. 

· s~s de .formação do. segundo . ciclo .foi 
:lricluid~ o curso de .Contabllidade, dis-:
pondo ·o Decreto-1ei n.0 8; 191, de . 20 
de novembrodeJ945, ,que ."ao àlung, 
que concluir o curso de contabilidade 

" 

previsto pelo Decreto-lei n.~ 6.141, .de 
28 de dezembro de 1943, será. conferido 
o diploma de técnico em contab1lidlt
de". . : , ... 

O Projeto em causa, como já ·foi 
dito, pretende assegurar ao estudante 
matriculàdo rio ano escolar. de 1947, 

. em qualquer das séries do curso ~~ 
contabilidar.le, o direito de receber, n~ 
firil ·ao curso,· o diploma de Contador.~ 

Ora,. o diploma . de . cíontàdor e#J. 
conferido, até o ano de 1947, ,aps es; 
tudantes que concluíssem o · curso de 
Contador, de acôrdo. com o. pla.no de 
estudos definidos. no Decreto número 
20'.158 de 30 de julho de 1931. ·por &;.. 
te decreto .compreendia o ensino : co
mercial dois cursos: o propedêutico .e 
o comercial técriico; inélüindo,.se nes:
te o curso de Contador.. Eni 1945, peJ,o 
Decreto-lei n.0 7 .. 988, de 22 de setem::. 
bro de 1945;_ ci Clll"so de formaçãO .d~ 
contadores foi eleV'ado à categoJ;ia de 
ensino-superior, passando a ser m1n1s:. 
trado no Curso de Ciências Contábeis 
das Faculdades ·dé Ciências Econômi
cas, curso êste · em plerici funciona
mento, contando. grande . número de 
alunos, regularmente ins'critos .. 

A pro:Posição em· foco, . entretan
to, dá a estudanteS. que fizeram ape
nr-ts um ctirso comerciàl o diploma .de 
Contador, curso que, pelo seu currl
culum," nãci pode ser . eqúiparlid.o ao 
á.tualsistenia de CUrSCiSUperior de Ci.:. 
ências CcintâbeiS e nem mésnio ao an~ 
tigo ci.trso de Contador. .. · 

Cumpre notA.r . que OS alunos ciue sê 
pretende beneficiar com o projeto em 
lide iniciaram seus estudos no. curso 
comercial, da atual :Lei· Orgânica . do 
Ensino Comercial,. que entrou em exe
cução no ano letivo. de 1944, e .assim 
fizeram seus estudos de conformida~e 
·com. o plano· de t;!nsino. por ela fixado . 

.. ·. Não se alegue que ao .entrar em vi:: 
gor · a atual Lei Orgânica do . Ensino 
Coinercià.l já estaV'a:ai. os . estudante~ 
ae que cogita :.a .. proposição .em t~8'; 
matriculados em cUrso comercial e .tl:
i::tham por meta a obtenção do titUlo 
ii e Contador, pois nessa .ocàsião, é:Ium:i+ 
to mtiitO, pôdiaJri . esta;r . êsses. alU!lO~ 

· matriculados. no antigo ·cursei prope::- . 
dêútico do ensino comercial, a que se 
refere o Decreto no 20.158, de 1931. 

. Ora, o curso propedêutico não davá 
é:le form'l. alguma .·direito ao diploma 
éie contador, de vez que a sua conclu~ 
são habfiitava apenas .o .estudante-~ 
matriculá ém iun dos cursos. técnicos 
entÃo e.xistentes: de !i~çretário, guar:: 
aa-livro, atuário · ou em · outro curso 
comerciàl técnico de eritão; 



Levando, entretanto, em cônta a élr:
cunstãncia de que matriculado no an
tigo curso propedêutico poderiam visar 
êsses estudantes, posteriormente, a 
matrícula .no. antigo curso. de· Conta-· 
d"r, estabeleceu· no . seu artigo 2 .. 0 - o 
Decreto-lei n.0 8.191,. de 20 de no
vembro de 1945: 

' "0 diploma. de técnico de · Con-
tabllidaoe conferido aos aluneis 
presentemente matriculados na. 
3 a e 4 a série . do cursei comercial 
básico, será apostilado, no ato· do 
registro de que trata o parágrafo 
2.0 do artigo 36,· do Decreto-lei nú:. 
mero 6.141, de-28 de dezembro de 

· 1943, com a declaração explícita de 
que o seu titular gozarâ, . para os 
efeitos do exercício profissional, 
das prerrogativas asseguradas por 
lei aos contadores". -

Assim, embora rião .tivessem feito os· 
seus estudos de_ acôrdo com o ,seu· pla
no de ensino _que lhe_ assegurasse· tal 
d;reito, ficaram o~ estudantes ·referi:. . 
dos com a.s mesmas prerrogativas con7 
feridas acis .. contadores. Apenas não 
o')•tveram êles o direito ao recebimen
to do diploma . de contador, medida- ao 
nosso· vPr ace;-taéla, porque· implicaria 
em determinar a um estabelecimento 
de ensino comercial a eicpedição. de 
dip'oma de curso superior e ainda por.;. 
que tal ato redundaria em expedição 
de certificado de. um curso que real-
mente -não foi feito. . _ . ·-

Releva ainda notar que finalmenté; 
nos termos do projeto, se'rã conferido 
o diploma de Contador até .1949; a 
alunos de cursos· comerciais, quando 
no ano próximo concluirão . outros es
tudantes o curso superior de Ciências 
Contâbeis,: o· que, .evidentemente, re
àutidará_ em . uma injusta equiparaÇão 
entre cursos de currículos diferentes. 

. Pelos motiVos · expostos, · somos de· 
!'Pinião seja ·rejeitado o prpjeto de lei 
da Câmara n.0 167, de 1948. . · . . 

Sala das comissões, em 30 de aq;ôs
to de 1948 -· Flávio Guimari!.es, Pre-' 
sidente - Evandró Vianna, Relator. 
- Francisco GalUJtti - Cícero de 
Vasconcelos - Awysio de Carvalho. 

\ ,, 
PARECER N.0 83'7; DE 1948 

· Va Comissão de ConstituiÇão . e 
Justiça, s6bre o Projeto rle Lei da 
Cdmara n.0 228, de. 1948. 

Relator: - Sr. Aloysio de Carvalho. 
' O projeto autoriza o Poder Executi-

vo a ab~ir, pelo Ministério da Educação 

•. / 

., . ~· '• ~ 

e Saúde; o crédito especial de Cr$ .• 
25 .103,20, para atender ao pagamento 
de gratificação de magistério, no pe~ 
riodo, de 24 de agôsto de 1942 a 31 de 
dezembro cl'e 1946, ao professor Edis~n 
Junqueira Passos·, catecli'á.tico da Fa
culdade Nacional dé. Arquitetura·, · da 
Universiade do Brasil. · 

. O crédito foi solicitadó .. em mensa..: 
gem n.0 . 585. de 18 de novembro ·· de 
1947, do Sr. Presidente da· República. 

A gratif'cação para cujo pagamento, 
no período indicado; é aberto o crédi
to. foi concedida por decreto do Poder 
Executivo, ·de. 16 de outubro de .1947. 

Foram observadas.-as norma.s e for
. malidades legais' Opinamos, portanto, 

pela aprovação do projeto. . . .. 
Sala da Comis~ão. em 19 de agõsto . 

de 1948. - Atílio Vivacqua, Presidente. 
- Aloysio de' ' Carvalho, Relator. -
Ferreira rle So11za. ·- Etelvina J,ins. 
-:- Vergniaud Wanderley. - Arthur 
Santos. - Lúcio Corrêa.. - F~Zinto 
Müller. 

PARECER N.0 838, DE 1948. · 
. . 

D{f. Comissão .. de Financas. sôbre 
o Projeto de Lei . da • Câmara· 
n.0 228, ele ·1948. 

• Relator: -Sr. Vespasiano Martins. 

Requereu gratificação de ma-gistério · 
· a que tem direito, o Sr. Edison. Jun
queira Passos. Professor Catedrático, 
da Faculdade Nacional de· Arquitetura, 
padrão "M". do Quadro Permanente 

· õo M'nistério · da Educação e .Saúde. 
· Foi lhe concedida a referida grati
ficação por decreto de 16 de outubro 
de '947, ~. baseado na exposição de 
D"C1t;i'Oll do Sr. Ministro· dete-ntor da
quela Pasità,.solicitou o sr. President.e 
da República à Câmara dos Deputados 

· o crédito especial de CrS 25.103,20, 
· r~nte e cinco mil cento e três cru
zei.!'os ·e vinte centavos), para atender 
àquela gratiflcação .. 

Aquele Pro.fessor. de acOrdo com os 
decreto?-lEis ns. 2·.895 e· 8.215, tem a 
receber no período. de 24 de. agõsto de 
1942 a 31 r.e dezembro de 1946, à razão 
de CrS 400 00 mensais e, de 1.0 de ja.;. 
neiro a 31 de dezembro de 1946, à razão 
de Cr$ 750.00, também mensais, um. 
to~al de CrS 25 .103,20. cujo crédito es
pecial é <olicltàdo, com a necessária 
abertura -ceio Ministério da Educação 
e Saúde.· · ,. 
' Nãci havendo dúvidà qi.I.anto ao di
reito do requerente; somos pela auto-
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rização da abertura do crédito solici
tado.· 

Sala das .Comissões, em 31'de agõsto 
de 1948. -.Ivo à' Aquino, Presidente. 
-Vespasiano Martins, . 'Relator. ---:
Alfredo Neves,- Victorino Freire, -
Apolonio Sales, - Rodolfo àe Miran
da, - José Americo, .- DyrvaZ Cruz. . . 

N.0 8~9, de 1948 
Da Comissão de Constituição 

e Justiça· sóbre o Ofícw S-54, de. 
1948. . .• 

Relator: - Sr. Lticio Corrêa.· 

. . 
·Art; 3.0 

- O produto ctêsse em~ 
préstimo será· recebido e aplicado 
.pelo Executivo sob regime de flsca~ 
lização". . 

3 .. Trata-se de autorizaÇão para o· 
Estado do PaTá contrair um emprés~ 
timo indispensável à solução. do pro~ 
blema de fõrça e luz de Belém: se
gundo. se .infere do expedlen:;e · a1Jro
vado pelos representalltes ·do povo 
paraense, na Assembléia- Legit;lativ;t,, 
con·espondente à menssge'll que Fó
bre o assunto lhe enviou o. Go'Verna
dor do Estado,. ·l!:: · problema . funda.;. 

o Governador do Est9.do . do Par!C mental · ao ·· progresso · econõmico .. do 
vem· solicitar ao senado .Federal,· de Estado,. o ·qual não poderá absoluta-
acOrdo com 0 art. 33 'ia consti~ul.:. mente. sol!J.cioná-lo dentro. de· seus 
ção Federal,. autoi'ização para con- recursos ordinários, n-..as sómente 
·trair um empréstimo exte:rno com através . do recurso ao crédito pú.-

.blico. · · · - •· o Export And Import :aabk, de 
"Washington; Estados Umdos· da Amé- Não há, po!l" isso,. como negar ao 
rica do· Norte, no montante de f.e~ Estado do Pará direito que i.he ssis-
tecentos .e cinqüenta mil. dõl:ues te de desfrut·ar da confiança de sol-
CUS$ · 750.000,00). vibilidade que inspira. no exterior, no-

2. A Assembléia. Legxslativ:i do t~damente nos .Estados· U~'.dos da. 
Estado do Pará, na conformidade do América· do Norte, perante o Expor·& 
que estatue o art. 25, inciso 10, da Bank, para · atenaer a r.ã·o relevante; 
Constituição Politica · do Estado e óbjetivo da sua administração que· 
tendo em vista que .lhe dirigiu o Go- redundará no. desenvolvimento ela· 
vernador do Estado, houve por bem. .econõmica .daquela próspera r-egião do 

· aprovar, inicialmente, a, Resolução Norte. do país; · 
n.o · 2, de .22 de julho· de 1948, publi- A . vista,. 'pois, da ResolÚçãa n.O 2; 
cada no. Diário da Assembléia· do Es.,. · . de. 22 de julhó de 1948, .ia Assembléia 
taào ào ·Pará, de 24 laquêie mês e Legislativa ·do Pará, somos de pare~ 
ano, a qual: dispõe. nos seus artigos oer que pode 0 Senado Fedo:1ral, em 
1.

0
, 2.0 e 3.0

: • 1 • face do art. · 63, número: II. da· Cons-
Art. 1.0 

- Fica .. autorizado o Go- tituição· Federal, . autori:lar · ao Go~ 
vêrno do .Estado do Pa::-á a contrair vêrno do Estado do Pará a contrair 
um empréstimo .com o Export and · .com o Expprt and Impo.ct Bank, de 
Imporb Bank, de Washington. Esta-· Wâshin.ton, E~tados Unidos da Amé
dos Unidos da América do Norte. no rica do· N<~rte; ··; um_ empréstimo· de 
valór de US$ 750.000,00 (setecentos US$ 750. OQOO,OO (setecentos· .. e cin
e cinqüenta mil dólares), ' aos jti.ros . qüenta mil dólares); para o que su~ 
até o máximo de 4% 'quatr<~ por· gerimos êste Projeto. 'de :Etesolução 
cento) ao ano e reembolsável no pra
zo máximo de 4 .(quatro) .mos, obser
vando o que dispõe a ConstitUição 
Federal. · . · · 

Art. 2.0 
- Com o produto 'dO em~ 

préstimo a que .. se refere o art. 1.o 
o · Govêrno liquidará os .- compromis
Eos assumidos· .com o Banco do 
Bx:asil, não só os de aquiSição de uma 
usma Elétrica a que foi autorizada 
pela Resolução número 1 de 9 de fe
vereiro de 1948, como também a ope~ 
ração que deverá . realizar-se para 
aquisição · dos equipamentos _ adicio
nais, junto a0 Banco a'J. Brasil. no 
~Talor de Cr$ 6.000.000,()0, devendo o 
saldo restante .ser aplicado na ll'lstn
lação da referida Usina de Belém, 
obedecidas as condições técnicas in~ 
dispensáveis. · 

. N.0 10, de 1948 ·. 

O Senado Federal, tendo em vista 
a · mensagem. do .Governador. do .Es
tado. ào Pará (Ofício número 56, de. 

· · 23 àe · iulho de 1948, e respectivo. ex
peàien~e:,. ·que. o acompanha,). e nos 
têrmos ·do art." 63, número II,.· da 
Constituição Federal, resolve autu
rizar ao Govêrno . do Estaà[, ào Pará 
a contrair com o Export anã Import 
Bank, de Washington, . Estados Uni
dos da América do Norte, um emprés
ti71W,l àe · US$ 750. 000.00 ~setecdntos . e 

. ctnqüenta mil_ dólares) , 81tbor:dinndo 
às·. seguintes condições: 

. 1.0 :'-7-- o emprés)iimo, ora aut')rizndo, 
será ·resgatado no prazo n1áximo de 
quatro anos; ,. 



2.0 - os juros do -empréstimo em dêsse melo de locomoção cOmodo e ba-:
referência correrão à 1.a.Jm máxima . rato, e raciona agora a· iluminação · 
de 4% · (quatro por cento) ao ano; domiciliar, alternando-a com a dos 

3.0 - o produto · dêsse empréeti- logradouros públicos, ·em parcimonio- · 
ma será~ aplicado no fim ::1 que se re- sos e fugazes· 'clarões de pirilampo, 
fere o ar.t, 2.0 e na conformidade do que mal· espantam as trevas • .::>s es
art. 3.0

, ambos da ResoltJção .n.c 2, tabelecimentos industriais, hotéis e. 
de 22 de julho de 1948; da As~mbléia hospitais, para ali permanecerem em 
Legislativa do Pará. funcionamento ininterrupto precisam 

Sala. das Comissões, ein 10· de agõs- garantir, com instalações próprias, o 
to de \1948. ·- Waldemar Pedrosa, abastecimento de sua energia oi~ttl·· 
Presidente em exercício · Lúcio ca. E a maquinária do Pôrto, por on
Corrêa; Relator - Ferreira de Souza, de se escôa tôda a variada produção 
com r.eS.salva da c-omissão de F.inan- do Vale Amazõnico, mal conseg>le se · 
ças .. - .Filinto Müller •. - Arthur ·movimentar, impedindo e dificultan-
Santos. · - Etelvina: Lins. Ola1>o do o intercâmbio. comercial. · 
de · Oliv.eira. Nessas condições é bem de ver que 

· · o refôrço do. abastecimento de e::ner-
N · 

0 
·840 - · 1948 gia elétrica 1!:Iuve' constituir, e ::onsti-

Da Comissão de Finanças, sôlJre · tui mesmo 1 .certamente, o ·· problema 
o Ofício-S-54, de 1948. número um que imcumbe. ao· Govêrno 

· · ' do Estado db, Pará procurar. resolver, 
.. Rei,ator: Sr. Santos Neves no menor prazo _possível. . 

Em' ofício n. 0 56, de. 23 de julho do· ·Assim pensando foi que o Governa"' 
corrente 'ano, dirige-se o Governador.. dor· paraense; ·aproveitando .a P..St.tda 
do Estado do. Pará• ao Senado Federal nos .Estados Unidos do nosso · nobre 
para solicitar, rios têrmos do artigo' e ilustre colega Senador. Alvaro .Adol:-
63, n. 0 n, .. da .nossa Carta . ·Magna· e fo como destacado ·componente · da 
artigo 25, inciso X, da ConStituição nÓssa Delagação junto à ONU, ln
Política Estadual, • autorização a fim ·. cumbhi:-o de promover a. compra de 
de contrair . um empréstimo externo uma. riova usina, que _foi realiz!'l-9-a l?Cr 
de. setecentos· e cinqüenta ·mil-jõlares intermédio da Amer1can Pacif1c m
US$ 750. 000,00), nos . Estados Unidos dustrial Corporation;· ao pre~o :~e .. 
da América, por intermédio do J:]xport US$ 250.000,00 (duzentos e. ::mquenta 
and Import Bank,· de Washington._ mil dólares), Fob New York, deve:ldo-

Destina-se o pz:oduto dêsse emprés- 0 pagamento ser. feito, em condiQões 
timo, segundo expõe ·a .Mensagem do excepcionais, metade em C!_ólares .e 
Governador à calenda Assembléia Le- _ metade em moeda ou produtos b:o:nsl
gislativa Estadual, ao reapare!ha- leiros. com a vinda, porém •. dos téc-: 
mento · e expansão do sistema ·elétrico nicos daquela .emprêsa amer1can~ pa
de fôrça e luz existente -na Cidade de ra estudarem· in-loco a adaptaçao. do 
Belén:i, que, desgastado pelo uso du- novo ao antigo equipamento, "~:O:~fi
rante mais de quarenta .anos, já .não· cou-se a conveniência de ser i;e1ta. a 
mais corresponde ·às. necessidades · e conversão ··do sistema anterior de dls
aspirações daquela ·bela e florescente tribuição monofásico para um r~gime . 
Capital do· setentrião brasileiro. trifásico e ·bem assim ~ necess1d~::ie . 

Evidentemente .. ~e · trata · de buscar imperiosa de regeneraçao da a.nt.ga 
uma solução para premente e ;nadiá- usina têrmo-elétnca ainda do tempo 
vel . Problema que vem empecendo o do Pará Electric and · Lighting Com
desenvolvimento industrial iaquela pany. · Para isso, após . mln~closos ~
Cidade cuja demanda de fõrça elétri- tudos, · foi levantado o segmn~e m:ça
ca aumenta sempre· acompanhando mente de custos aproximados. 
de perto o seu crescimento demográ- · · · 
fico, em .visível contraste com a estag- US$ 
nação e ·decréscimo do potencial elé- E q ui p·a me n t o novo 
trico da velha. Companhia de EJletri- . - (3-1.000 kw geradores 
cidade Paraense,- incapaz até de as- Diesel Fairbanks Morse 
segurar o suprimento de energia in- Instalação ; · ·. · · · ; · · · · 
dispensável à iluminação total' e J;.er- Conversão (materiais e 
manente de suas vias públicas. · mão de obra) · · · · ·. · · · 

Em conseqüência: dêsse acent•Iado Reparos a serem fe1tos 
desequilíbrio já a Municipalidade ele na . usina antiga. • • · • · · 
Belém se viu forçada a suprimir de 

250.000,00 
. 50.000,00 

a75. r.ocr,oo 
50.000,00 

75o:ooo,oo suas' ruas e avenidas o tráfego dos 
bonde.c:, privando . ~ p"cpulação . pobre 

____ ___. 

' 



!,'' 

A ·!irm~ pro,Pone~~e ~~~ ·~ cêr':" Çamento jie 1948 verba suficiente' pa
ca' de' 2~000 kvi a produ~o da. us~~ ra o· resgàte· das prestáções desse.· 
atuai e"éi:n.'8;·opo·;w ~ J)l'~.duç~9. to,~ªl ano. . ·· · . . · 
da usina el~tric~ ap~ tei'lnJilaqiJ.s ~s. Por. outro lado, mercê de' saLutar 
trabalhos de. ilistalaçao dos. zrês ~- politica· S:dm!nlstrativa posta em prá
pcis Diesel aciqulrid~: ~Sso · ~W~ tica pelos seus dirigentes e ·da re':" 

. em qtiadiup~éàr o· potencial cJ,e l'"l;er- coiihecida operosidade · de seu povo, 
gia elétriça d~ Cidaqe c:'!-1~ aeçessi-:- vein o · Estado do Pará palmilhando 
dades atl1ais · saiJ. orç~das em cêrc~ c:i~ segúra rota cie expansão· econOmica, 
15;ooo kw, de~tr() p~éJl1 de .u:n .siS':" progredindo e ampliando as suas pofi
tema qtie pernlitir~. com a ~~~aç~ .sibilldades . financeiras~· conforme se 
de novos· · disposit1vos, · o seu mcre-::- depreende, · claramente, · dos àlgaris;. 
mento progressivo ~té a·. eqiifparaçã'ÇJ, mos constantes de · seus orÇamentos 
final à demanda provável.· · relativos ao8 três. últimos anos; · ·· · 
· Para. !azér iaée às deSpesas :niCiafa Anos Ré~eita D~spesa. 

com . a aquisição .do novo aparelha- Cr$ · . Cr$ · · 
mento, .já embarcado em. New York, ·· · · . 
réaUzou o. Góvêrno ·dó EStado, ~pós. 1946 76.249.150,00 74 .. 899.812,30 
ser· devidamente autorizado :;Sela As- 1947 . . 116:026.467,00. 115.455.896,10 
sembléia Legislativa, um eJ1lpréstimo, 1948 . . 103 .974.2~0,00 . ·190.518:936,00 
com o Banco do Brasil no montante Mesmo, entretanto, que possa sobre
de, Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões. de vir um .decréscimo na .arrecadação 
cruzeiros>, vencendo juros ·de· a% ao. orçaméntária do Estado', que·~ 'êurva 
ano.. Parte dà importàn:cia re'sillt~n:.. ascendente de 'suá receita se modifi
te do . empréstinio externo · que q.go:ra que e . veiiha a in!let1r para- números 
deseja efetuar o Estado do Pará será. mais baixós, nem ~por isso pai·a1:e 
destinada à liquidação dêsse. contra:.. desaconselhável a operação proposta, 
to,_ com ·a vantàgem evidente ')ara o de vez que. pelos dados · contidos na 
seu erário decorrente da diferença-.de . "Aplication"· encaminhada· ·ao Exi
jUros . que; · na opeJ:ação externa pre- bank pela Amel:ican · P.acific tndus
tendida serão, no· .máximo, ·de ~% trial corporation .verifica-se que êsse 

·a., a., ·bem in!ei"iores," P.ottanto, ãs. empréstimo pode se :tornar per!elta
condições 'v1gentes no mercado mo- mente· auto-!manciável mercê dos Iu-
Iietário iriterno e também · ba.Sttmte · · tad maiS razoáveis que as habituauncnte cios que deve"auferlr ·o ~ o na· ex-
. adotadas pelos antigos banqueiros . do ploração do novo sistema, dado o au· 
Estado,·· Seligman Br. others, de L.o.n. _ ·mento pr<?vável do número de co~u

midores ··e a sensível ·economia prevJS
dres, com as suas escorchantes con- ta para a manutenção dos -serviços. 
dições. de jUros a· 5% a.a. e tipOs Embora nos pareçam. bastante .ctt-
variáveis de 87 e 69. mistas . os . cálcUlos enumerados na-

AliáS, dêsses antigos compromissos quelas previsões que apontam a pos
em Libras, iniciados em 1901 pa:'a cor- .sibilidade .de lima· economia anual da 
rigir·, profundo desequiUbrio orçamen~ ordem· Cie US$ 523.000,00 <o que per
tário decorrente da violenta aueda mitiria o. resgate da dívida tcital em 
dos preços da borracha,- e repetido· em · apenas 18 meses) acreditamos;· no en-
1907, para custeio da construção da tanto, na recuperação patilatin~ do · 
Estrada de · Ferro Bragança, · r·~ta, · capital empregado nessa emprêsa de 
apenas, o débito de :E• 325.196; em- fins·, evidentemente reprodutivos, e 
·Conseqüência da salutar pro'vidêncfà que- ·bem administrada. deverá pro
adotada pelo Go:vêrno Federal,- no De;. duzir, :dentro do esquema da · opel'B
creto-lei n. 0 6.019, de 23 de novem~ .. ção. proposta, os elementos !inancei
bro de 1943, que . !ixoú . normas para . ·ros · neceSsários ao seu. resgate in-
o pagamento e · senziço dos. emprésti-- ·-· 'tegral. · · " _ · · _ . 
mos externos realizados pelos E.o;ta- Ainda, porém, que tal nao .aconte
dos e Municípios. Por. êsse -:llploma cesse, são tão evidentes CB · proventos 
de verdadeira restaUração . do · -~rédi- . e benefícios que o incremento da ele:
to' nacional ficaram aquelas -entida- trificação · de Belém próporcionará a 
des desobrigadas de pesadas . amorti.;. coletividade paraense, que, encarada 
zações e. redUzidos os seus· compro- sob~ ... êsse ãngtilo, só por isso estaria 
missos externos a. 12% do valor no- juStificada a operação pretendida, 
~inal do capital emitido. , . conili ~obra que, sõzinha, consagrará 

Dentro do esquema · então estabele- um Govêrno. Até . porque, no :::oncei· 
éido o Estado do Pará mantém em to clássico· de Otto Mayer, 'J:ovêrno 
dia às seus encargos, existindo no Or- é ·,ra alta direção, o impUlso que par-



te do centro x:~ara fazer m.archar · ~ 
negócios no senti!io ~e lli!18,. Poa Po-
litica de interêsse geral". · . 

·José Americo. -:-. I!~eir.a ele, Soma. 
- · RodÔlfi:f 'Miranda:."·-' · :Aporon.io 
SaleS • .... ·· · ··' .. ..... ·· · · 

·Ofício-S-54, de 1948. .. ' . . .. . ,. . ~.. ~ ... Somos assim de parecer que l!lerece 
aprov~do o projeto de ResoluÇão pro- Emenda proposta pela ·Comissão de-
posto pela douta· Comissão de Sons- Finanças. · · · 
tituição e · Justiça e ~edigido :los &e- EMENDA N. 9 1 
gUintes .têrmi:ls:'. .. · · Redija-se assim a 1.• ~ondlçllo 
· ' . .;c) s~nado Federal, . tendo E:m coruitante do projeto de Resolu~.ão: 

vista ã meni;agem·. do Governador "1. a --:' o empréstimo, ora autoriza:~ 
do Estado· do :Para <Oflció !lúme.:. do, será resgatado nó prazo de =tuatio 
ró. 56,' de 23'. de'' jUlho dê'. ~948 ·~ anos"; . . ' .·- . . ' . . 
respêctivó eipêdient~· que 'o -~com.:.. O SR. PRESIDENTE - Está finda. 
p'anha)', ·e ' nos · têi'mcis': do artigo a leitura do expediente. 
63; n:!l ·II,. 'da. 'Con5tituiÇão Fe;. Distribuídos os respectivos avulsos, 
deral; resolvif autorizar" :io Go- vão ficar sôbre a mesa para recebi~ 
veriladcir '• dó .. Estado . do ~ará''~ mento de. emendas nas duas próximas 
contiàli' com: ó'"Export' and. Im.; 'sessõeS os projetos de decretos legis
port Bank:, de Washington, Esta- .lativos ns~ 31, 32 ·e 33 e os projetas da 
dós Umdos da América do Nor-..e, câmara ns. 328, 329, 332, 33s,··s34 e 
um emprést1mo dê US$ 750.000,00 335, todos· de 1948 . 

. (setecentos e .cinqüentà :mil .. dó.. · Tem a. palavra: ;o Sr. senador Mello 
lares) , . 'subordinado às. seguintes Vianna, orador inscrito. 
condições: . . ' . . MELL· .. '<l'TA ... T'II.TA o. · · O SR. O. v~~.~. •. - ~. Pre- · 

Lá .:..,.::~o empréstl.Íno; ora auto~ . sidente: . . . 
rizado, será 'resgatado no prazo Há um século nascia em Minas· Ge-
máximo de ·quatro.anos;. rais um dos seus ·maiores homens no 
· 2.~ ..,.... os juros do empréstimo período republicano- o Dr. Francis:. 

'em referência . ,·correrão ·a taxa co Silvianci ·de ~meida Brandão. 
máxima de 4%. (quatro po~ cento) Médico de justo e largo renome na. 
ao3 ;~no; 0 pr~düt~ dêsse émprés- · opulenta região mineira, êsse eminen
tf.m,o será aplic~d9 no .fim u. que . tehoniem público deu tôdas suas.ener 
se refere ó artigo 2• o e na con- gias à causa ·emancipadora. rep)lblica
forinidade do· artigo 5.o, .unbos· ··na, formando_·ao lado dos seus mais 

destemerosos combatentes, naquela 
da Resolução n,_o 2; de 22 de 'julho pleiade brilhante ·de Lúcio de Men-
~b.·. ~1:á:~a · Ass~mbléi~ Legislativa donça; Francisco Bressane e . outros 

evangelizadores do' aureolado credo· 
Como, porém, na proposta da .Ame-· político. .. · . · . . ·. 

rican Paéific ·Industrial· ··corporation Proclamado o novo regime, integrou 
· o empréstüno · deve ser saldado em a Constituinte mineira, onde se fêz 
quatro anos,· sendo a 'primeira pres,.; · apóstolo' caloroso ·das grandes fran- . 
tação paga um ano após ·a instalação quias municipais e o prestigio de seu 
da nova ~ina:. ê reconversão ,ja an- passado .republicano, seu trabalho efi- . 
tiga; SUgerimos 'li.· seguinte -!me:lda ciente pela Vitória das nov:as institui
àquela Resolução para colocá~la tam.:. ções lhe indicaram, naturà1mente, o · 
bém em cónsonâncfa com o artigo nome aureolado para relator do proje
L 0 da · autorização concedida pela to dé lei de organização municipal, 
nobre Assembléia Legislativa :io Es- convertido em lei libera:Iíssima e avan
tado do Pará:: · · ·' çada, · sob o n.0 2, de 14 de setembro 

EMENDA 

Redija-se assim ·a 1. a condição 
constante' do projeto de Resolução: 

1. a - o empréstimo, ora autoriza
dp, será. resgatado no p.razo de qua
tro anos". · · ·. ·- . 
be o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 31. de agOsto 

de 1948~ ..;,_ Ivo c'l'Aquino, Presidente. 
- Santos Neves, Relator. - Alfredo 
Neves. Vespa.riano Martins. 

· de 1891. · · ·· 
Vinculado às injunções da Consti

tuição do Estado, procurou dar desen
volvimento às suas bases·, aliás larga':' 
mente demoéráticas, ajustando o que 
se lhe deparava de melhor, mais adi
antado e aproveitável em trabalhos de 
incontroverso merecimento, frutos de 
sabedoria, experiência e patriotismo 
políticos de brasileiros í'minentes, cuja 
atividade, por .largos ·anos, se consu-

. mira ao serviço da pâtria~ Erigiu o es 
pirito de Silviano Brandão, solarmen-

·J 

,.·-
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te lúcido, o distrito como base da or
ganização administrativa do Estado, 
assegura11do-lhe atividade diretora e 
renda -própria. Por um Conselho, ·de 
eleição populnr; por triênios, exerci
tava essa entidade nuclear o distrito 
- funções deUberativas e executivas, . 
e totalizava sua receita metade da ren 
da liquida arrecadada · no território 
respectivo, além da resultante de· ta
xas -especiais ·-propostas pelo Conselho 
Distrital e consignadas no orçamento 
municipal. 

A experiência dos ,negócios, f'únda
mento da concepção pragmastísta, fi
losófica de William James, aquela ex
periência ·dos serem dotàdos de liber
dade de ·agir, capazes de ·escolher o ·. 
melhor -entre múltiplas oportunidades 
ao. saber e ta to político . -dêsse sau
doso mineiro não passara despercebida 
a premência de uma_ distribUição ní
tida de competência para · que o. dis
trito pudesse, como unidade ml."!llicipal, 
cooperar no desenvolvimento _ do or"'
ganismo maior, sem se erigir em en
trave por competi:ções inadmissíveis. 

Tudo compôs, tudo · articulou êsse · 
político de dilatada · e perspícua vi
sá(), brilhando, como estrela de prl
meu·a grandeza, ao lado de José Pe
dro Xavier da Veiga, Davi Campista e -
Adalberto Ferraz da Luz, .cujos nomes 
declino' com respeito, gratidão e pro
funda admiração, componentes · . que 
fora..'ll dr. Comissão signatária do pro:. 
jeto de lei 1I!.Unicipal. . . 

de um só bloco sagrado, sob a bandei
ra do restabelecimento do seu mereci
do_ prestígió,- no elevado propósito de. 
coopera;ção pelo _progresso do Estado 
e da Nação. 

Não desertaram os mais lumino
sos espíritos. e sugerido ao povo minei
ro o levantan1ento do nível cultural 
de seus representantes, com a intro- · 
missão de sangue·_ novo, de uma f!lita, 
concorreu para que . fato, fortemente 
expressivo,. a·obust.ecesse _a de!egação 
mineira com :as figuras de DaVl _Cam-
pista, dastão' da Cunha, Alfredo. Pin-

. to Vieira de Melo, João · Luis· Alves, 
Sabino BalToso, ·Bueno de Paiva,1ren
rique Sa1es, ·Estêvão Lobo, Le!Jnel: Fi'
lho, Pandiá_ Calogeras e mmtos ou
tr.os . Com . semelhante cohorte, aguer-
l'ida' e de tão aprimorada inteii~~n
cia não foi difícil reivindicar tradiclo
naÍrespeito. . . 

Sua. atual';ão inteligente e vigilante, 
dentro e fora do Estado, levaran1-no a. 
ainda mais alta culminâncià politica, 
pela eleição de Vice-Presidente .da .R~
públic:t ao lado de Campos Sales,_ fl
gura '::onsular, benemérit~, a qu~m.- .o 

· Brasil ficou a dever.. na minha opm1ao, 
a mais fecunda gestão financeira, ·pelo 
desassombro de . emprêgo de . medidas 
radicais tendentes ao reerguimento do · 
depauperado tesouro. · 

. Foi nessa álta magistratura p.ac!O;.. 
. nal t1ue vem colhê-l-O a morte_ lMP~e
dosa e ·inexorável, ceifando uma eXlS-
tência digna e . útil; . Pelo prestígio crescente, derivado de. 

sua atividade clarividente, na organi
zação de govêrno do grande Presiden
te Afonso· Pena,. fôra convocado ·à di
reção da Secretaria do Interior~ do_nde 
partira para culminâncias .maiores. 

Nobre espírito, .amigo à~erta e iD:
transigente. fundOl;.l em ~as Ger~lS 
um oorande e valoroso:partldo. qu_e -nao 

- sub1liergíú, na _ sua existência agit!lqa. 
- e, por .-vêzes~ difícil, atrás de ~esilu-

Eleito Presidente. do Estado, enf'ren-: 
tou sérias dificuldades financeiras con 
sequentes·da mudança da capital, mas· 
tudo resolveú com energia e sabedoria, . 
propiciando soluções ~- adequadas àos 
problemas do momento, sem encerrar 
em moldes pétreos formas mutáveis e 
flexíveis de atividade do grande Est<t-
do que se desenvólvia. ··· · 

Nos domínios da, .P~lftica, não foram 
menores os serviços prestados a Minas 
e ao Brasil.. 

Encont.i:ou a maior bancada do Con
gresso. enfraquecida,- desunida e des
prestigiada por dissenções e pelo -baixo 
nível. intelectual da niaioria de seus 
componentes, com desprimorosos re
flexos e grave dano_ para o então 
maior. Estado da Federação. 

Ao toque da alv.orada de reunir, con
clamou os bons mineiros à formação 

. sões politicas, nem de _crises; afíriilail~ 
do sempre 0 seu poder_e valimento por 
sua disciplina e devotamento aos seus 
ideais. . · · .. . 

E~ destarte, perderá MinlJ:S um dos · 
~ei.ts melhores. e_ maiores _ filho~, -~ o 
B1·asil, proficiente· ho~~ publlco, 

.cuja memória, neste def1c1en~ ~sbôço, 
aeixo rediviva. . . 

Requeiro, Sr. Presidente, s~ digne 
consultar ao Senado se pernpte lan
ç::tr-se nos.seus anais um voto de pro
fundo ::;entimento de pesar pela ~orte 
d•êSSe egrégio- brasileiro, ao ense30 de 
seu nascimento em.8 qe setembro de 
1248. (Muito bem; muitobem. Palmas. 
o ·orador é cumprimentado) • 
- o SR. PRESIDENTE -··o Senado 

acaba de ouvir requerimento formula
do pelo -Sr. Senador.MeUo Vianna. 
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.. ·os Senhores que o aprovam, quei
ram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua a hora do expediente. 
O SR. ARTHUR SANTOS - Se-· 

nhor Presidente, acabo de receber,· do 
Presidente da · Câmara Municipal da 
Cidade de Curitiba, o seguinte tele
g~ama:. 

"Lamentamos·· comunicar ·vos
sência Câmara Municipal Curiti
ba após mesa redonda realizada 
com presença Deputados estaduais 
representando . todos os . partidos 

· decidiu encerrar seus trabalhos· 
' motivo falta absoluta · garantias 

físicas e· moraiS seus,. membros. 
Prefeito Municipal de nomeação 
Governador, após sucessivos atos 
inconstitucionais, alguns tradu
zindo crimes· responsabilidades, -
enviou .mensagem insultuosa dig
nidade· e honra Vereadores; deter
minando votação resolução. consi
derando ina.mistosas relações en
tre Ex:ecutiv:o e Legislativo. · Câ
mara deliberou ainda ingressar · 
juizo processo crime contra mes
mo Prefeito. Assembléia Legisla-. 
tiva Estado aprovou por maioria 
moção apõio Vereadores insulta• 
do:s Pedido oficialmente pela .Câ
mara-Municipal afastamento atual. 
Prefeito, Governador Estado não 

· tomou qualquer medida, nem dig
nou-se responder. Consta ·Prefeito 
alicia grupos bairros cidade ·para · 
manifestações. públicas de desa
catá corporação. De acôrdo ficou 
decidido citada reunião havia com 
senhores Deputados. Câmara apre.:. 
sentara relatório circunstanciado 
à Assembléia Legislativa, a qual 
deverá . constituir Comissão parla
mentar', ihquérito. ··Estamos certos 
vos~ênc:ia · bem compreenderá si
tuação representa· verdadeiro aten 
t.ado ·princípios democráticos, cons 
tituindo permanência êste Estado 
de coisas real perigo para· nosso 
r~!!i.me. (as) Ubiratan Peixoto de 
Matos, Presidente · Câmara Mlliill
cipal Curitiba". 

f:r. Presidente, deixo de fazer co
me7", ~ ários n respeito dê'ste despacho, 
por~ue· a gravidade dos fatos denun
ciM!o<; emerge da simples leitura a que 
procedi. Telegrama idêntico foi diri
gir:!" :10 Presidente da República altas 
autoridades do Govêrno, e ao Sena
do. 

Lamento me veja obrigado, dentro 
-em breve, a trazer ao conhecimento 

da Casa. fwtos lamentáveis, ocorridos 
na Capital do meu Estado,· cidade de 
foros de cultura, centro universitário 
onde, lastimávelmente,·se verifica dis
sídio dessa. natureza., entre o Prefei
to Municipal, de 'nomeação do Govêr
nador do Paráná, e a Assembléia Le
gislativa local, pela sua maioria ab
soluta, composta de representantes de . 
vários partidos políticos e onde, num 
total de 21 Vereadores, o Prefeito ape
nas· conta com dois. que lhe .apoiam 
a ação administrativa e politica. . ·. 
. .A.guardarei informações para, mui

to a contra gosto - porque não me 
· agrada discutir desta tribuna questões 
de politica interná do meu Estado -

· aguardarei, dizia, novas informações, 
para voltar ao assunto. . 

O Sr. Salgado Filho - Permite V .. 
Ex.a um aparte? (~ssentimento do 
orador> - Recebi do Presidente da 
Câmara dos Vereadores de Curitiba 
telegrama idên.'tico ao que V. Ex. a aca
ba de lêr. O nobre colega não deve 
ter constrangimento e:ai. apreciar a 

. ocorrência, porque não se pode con
siderá-la regional. · O fato é inédito 

· e terá grande repercussão no mundo 
democrático brasileiro. A Câmara 
Municipal não só encerrou os traba
lhos por falta de garantias como por
que o Prefeito se nega a cumprir as_ . 
suas deliberações. V. Ex,a frizou - e 
frizou mtüto bem - tratar-se de fato 
inédito, tanto mais quanto a capital 
do grande Estado de V. Ex. a tem seu 
p1·efeito nomeado pelo Governador, em 
co~sequência de . Curitiba ser conside
l'a.da base militar '- contra o que me 
senti no dever de me bater. A' ocor- . 
rência focali-.a. a gravidade da situa- · 
ção - o Conselho Municipal, elei~o .. 
pelo povo, desconsiderado pelo Prefel
to, nollJ.eado pelo--Governador. 

O SR. ARTHUR SANTOS - Agra
deço 0 aparte de V. Ex. a bem eluci
dativo e bem eloqUente com relação 
à gravidade do ·que se passa na ca"
pital do. meu Esta~o ,....- '!lill dos pod~
res políticos está unped1do de conti
nuar seus trabalhos por alegada falta. 
de garantias da parte do Poder Exe~ 
cutivo Municipal. . · · . 

E 0 fato reveste-se. ainda de m'aior 
.gravidade. ,Senhor Presidente, porque, 
- são palavras --' a maioria da As
sembléia LeiD,slativa votou moção de 
solidariedade à Câmara Municipal e, 
consequentemente, de desapOio à ati
tude impensada do Prefeito da capi
tal do meu Estado. (Muito bem; mui
to bem). 
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. O SR. PRESIDENTE- Continua 
a hora do expediente; 

O SR. ·AUGUSTO MEmA (*) -
Senhor Presidente. acabo de receber 
da Associação Comercial de POrto Ale
gre ca~·ta de que darei· conhecimento 
ao Senado. 

Há poucos dias, aquela Associação 
enviou ao Presidente desta Casa re
presentação no SE'.ntido de serem ex
tinta& as cotas concedidas a fiscais de 
impôsto federal no Rio Grande do 
Sul. 

A matéria foi-me distribuída na Co
missão de ponstituição e Justiça. Jul
gando. razoável .a reclamação, formu
lei projeto. A Comissão, porém, dis
cordou do meu ponto de vista. E' a. 
propósito do projeto que recebi a car
ta que peço licençapara lêr: 

"Prezado Senhor. 
. Na edição de ôntem do matu- · 

tino local "Correio do Povo" ti-. 
vemos oportunidade de ver trans-· 

. crito o parecer da· Comissão de 
Constituição e Justiça ·do Senado 
negando aprovação à tese pelá 
extinção da participação · dos fis
cais nas multas impostas aos con
tribuintes, aprovada pelo VIII -
Congresso das Associações Co
merciais dêste Estado e transmi
tida ao Sr. Presidente dessa egré
gia Casa em· ofício da Federação 
das Associações Comerciais do Rio 
Grande do Sul, promotora do re
ferido conclave. 

Foi • com satisf~ção, outrossim, 
que , lemos, na . mesma noticia, o 
parecer em separado de v. s .• 
favorável ,ao ponto-de-vista espo
saào · pelo· referido 'VIII Congresso 
.apresentando um projeto de lei 
Visando à supressão da participa
ção. e responsabilizando criminal., 
mente os fiscais pelos abusos qüe 
possam cometer quando indevida.; 
mente lançarem multas sem fun- · 
damento legal. 
Apressa~o-nos a ·trazer a v.s. 

os nossos smceros cumprimentos e 
congratulações pela sua atitude · · 
que condiz plenamente com o pen~ 

. samento desta . Casa que esposou 
e subscreveu o ponto-de-vista· ·do 
VIII Congres_~>o. . 

Lamentamos que . a ilustre Co
misSão de ConstitUição e Justi
ça não teilha pensado do mesmo 
mOdo, ·opinando, assim; contrá- . 

. •' 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

riamente às aspirações generali
zadas do comércio nacional, po
rém fazendo-o através dum pa
recer caracterlza:do pela fragilida
de de argumentação. 
' Não compreendemos por que 

a su.pressão da participação dos 
fiscais nas .mulitas .possa afetar, 
cómo diz o parecer da OomissãG 
de 'constitUição e Justiça, à ar
recadação das rendas nacionais, 
porquanto, exemplo em contrário 
e irretorquível, dá a êsse respei
to o Estado do Rio Grande . do 
Sul, que ·há alg·uns _ anos aboliu 
a cota-.parte ·da participação dos 
seus ·fiscais nas multas, sem que, 
porisso, a arrecadação de suas 
rendas . tenha sidO' prejudicada. 
Pelo contrário, se verirfica um 
crescente e paulatino aumento.; ; . 

Quando .a matéria me veio ter às 
mãos; Sr. Presidente, ;tive· o prazer. de 
verificar· que, muitos anos antes já 
me havia ooupado do assunto, ··:na 
Assembléia Legislativa do Pará.. Em 
projeto de. lei que ofereci, sancionado 
pelo Govêrno .do Estado estanquei, de
finitivamente, o· abuso' que se come
tia .. Não só extingUiu. a participação 
dos fiscais nas multas, como esta,bele-. 
ci a responsabilidade criminal. Ainda 
mais: que o ato lavrado contra o co
merciante só podia servir para inicio 
de prova e nunca como título liquido 
e certo para coprança executiva. 

A lei produziu ·excelente resultado. 
Quando .tive conhecimento de repre
sentaçãG da Associação Comercial de 
Pôrto Alegre; senti-me satisfeito em 
estar de a:côrdo com .o sentimento do 
comércio· daquele grande Estado. 

O Sr. Sa~gado Filho - Permite V. 
Ex." um aparte?. (assentimento do 
orador) Desejo a.Penas esclarecer que 
a representação, dirigida ao Senado, 
foi enviada à Comissão d~ Finanças, 
que pediu a audiência da Comissão 
de ConstitJ,lição e Justiça. ... . . 

Devolvidó: o processo à Comissão de 
Finanças :....:.. como se tratava de arre
cadação, onde são -in·teressados nas 
multas os .fiscais - 'delibea-ou ouvir o 
S.r. MUlistro da FaZenda, porque a. 
Federação das Assooiações Comerciais 
do Rio Grande do Sul , se. referia a. 
uma Comissão já constituída !Pat:a ela
·boril.r o projeto. Daí o termos resolvido., 
pedir o :parecer daquele titular inte
ressado na. arrecadação federal. . 
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O SR. AUGUSTO MEIRA - Sin
to-me satisfeito com o apar.te do meu 
nobre colega, Senador Salgado Filho. 

Sr .Presidente, o senado esta a par 
dos 8llSeios do comércio do J::Uo Gran
de dq Sul. (,Muito bem; muito bemJ • 

São sem debates a.provados os 
seguintes .pareceres: 

PARECER 

'N.o 829, de 1948 

Da Comissão de Redação de Leis 
Esta Comissão apresenta em ane, . .' 

xo, a redação final do Projeto de Lei 
· da Câ:mara n.0 207, de 1948, aprovado 

pelo ·Senado. 
Sala da Comissão de Redação de 

Leis, em· 31 . de agôsto de 1948. -
C:lodomir Cardoso, Presidente. - Ci
c:ero de Vasconcelos. Relator. - Au
gusto Meira. - Waldemar Pedrosa. 

.Alo."'EXO. AO PARECER N.~ 829 

Redãçáo final do Projeto de Lei 
da Cãmara n.0 207, de 1948.' 

o Congresso Nac~onal decreta: 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo auto

l'izado· a abrir, ,pelo Ministério da Edu
cação e Saúde, um cr·édito especial de 
Cr$ 33.000,00 (trinta e três mil cru
zeiros) , para o pagamento a . LUis 
Amadeu . ·CaJpriglioni, professor cate
drático (F. N. M. -.U. B.); padrão 
M, do Quadro Permanente do Minis
tério da Educação e Saúde, da grãti
cação de magistério· a que fêz jus· 

· no período de l: de janeiro de 1941 
a. 31 . de dezembro de 1946, de .acôrdo 
·com o Decreto-lei n.O 2.895, de 2i de 
dezembro de 1940, modificado pelo . 
Decreto-lei n.0 8.315, de 7 de dezem-
bro de 1945. · 

Art. 2.0 Est.a lei entrará em vigpr 
na data da sua publicação ,revogadas 
a.s. disposi~es em contrário. . 

PARECER 

N. o 830,, de 1948-

Da Comissão de Redação de Lets 

A Comissão apresenta a redação fi
nal do Pro~eto de Lei n.0 232, de ini
ciatwa da Câmara dos . Deputados, a 
êste anexo. · 
. Sada da Comissão de Redação de 
Leis, em U de agôsto de 1948. - Clo
domir Cardoso, Presidente. ...,.. Au
(lltsto Meira, Relator. - Cicero de 
Vasconcelos. - Waldemar Pedrosa. 

: 

ANEXO AO PARECER N.0 830 

Redação final do Prdieto de Lei 
da CO.mara n.0 232, .de 1948. 

O Congresso NacionaL decretw: 
Art. 1.0 E' o PO<ler Executwo auto

rizado a abrir um crédito suplemen
tar de setecentos e oitenta mil cru
zeiros (Cr$ 780,00); em refôrço de Ver
ba 1. - Pessoal, no Anexo n. o 25 -
Poder Judiciário, do . 'Vigente Orça
mento Geral da R~úb~ca (Lei nú- . 
mero 162, de Z de dezem·bro de 1947) ,· 
a saber: · · 

Verba 1 - Pessoal. 
Consignação v - OUtras despesas 

com Pessoal. 
s-e 25 - Substituiçõ~s 

05 - Justiça do Trabalho 
01 ..::... Tribunal superior do 

Tr!JJr.alho . . . . .. .. .. 15o. ooo,oo : 
02 - Tribunais Regionais 

do Trabalho . .' .... · 70. 000,00 
03· - Juntas de Conclliw-

çru:, e Julgamento ... 560.000,00 

Total ............... 780.00'(),00 

Art. 2.o 'Esta lei entrará em vigor· 
na data de· sua publicação, revoga
das as disposições em conrtário. 

O· SR. PRESID'ENTE ·"- Sobem à 
sanção os Projetes de ·Lei da Câmara 
ns. 207 e 232, q,e, 1948, cujas redações 
finais acabam de ser aprovadas . 

. Cotinua a hora . do . expediente. 
(Pausa). · 

. Mais nenhum senador desejando 
usar da palavra, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

. Comparecem mais os Srs. Se-· 
nadores: 

Georgina Avelino. · 
Mar condes Filho. 
Ernesto Dornelles. 
Evandro Vianna:. 
Olavo Oliveira. 
Walter Franco. 
Alfredo Nasser. 
Alvaro Adolpho. 
Santo Neves. 

· Durv:al Cruz .. 
Ismir. de Góes. 
Pereira Moaeyr. 
Pereira Pinto. . . . .. .... 
Aloysio de Carvalho (14) . 
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DeiXam de comparecer os Se-
nhores Senado.res: 

A1'Varo Maia. 
Magalhães. Barata. 
Plinio Pompeu. 
Pernande& Tavora. 
Novaes Filbo. · 
Góes Monteiro. 
Attilio Vivacqua. 
Sá. Tinoéo. 
Le'Vindo. Coelho. 
Bernarde& Filho. 
Euclydes ·Vieira. 
Roberto Glasser .. 
Getulio Var~as (13) .· 
O SR. IVO D'AQUINO (Pela or

àem) · - Sr. Presidente, da Ordem do 
Dia consta, ~ primeiro lugar, a dis-.. 
cussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo p.0 14, de 1948, . que wpro
va o acõrda ~ôbre t.rarnsportes aiéreos 
entre o Brasil e .a Noruegua. 

A discussão deverá ser feita em ses
são secreta. Assim, solicito de V. Ex.a 
cà:nsulte a . CaSa sôbre · se · concorda 
coun a i!l!Versão da Ordem do Dia, a 
fim de que a discussão do pre>jeto a 
que me refiro seja levaõa a efeito em 
último. iugar. . ·· · . 

O SR..·. PRESIDENTE -· Peço a 
V. Ex.n. tenha a bondade de. en'Viar à 
Mesa o seu requerim.ento por escrito. 

Vem à Mesa, é lido e aprovado 
o seguinte 

JIEQ'UERil!IENTo 

N.0 123, de 1948 
·Requeiro a. in'V'ersão . da Ordem ·do 

Dia, a fim de que a ciWcussão do Pro- · 
jeto de Decreto Legislativo n.0 14, de 
1948, seja feita. em último lugar. · · 

Sada. das Sessões, em '8 de setem
bro de 1948, -Ivo à' Aquino. 

O SR. PRESIDEN'IE- Em cum
primeito à . deliberaç§.o do plenário, 
anuncio a segunda. matéria do avulso . 

.0' SR. JOAO VILLASIBOAS (•) Se
nhor Presidente, há ·poucos· dias ou
vimos minunciosa e~posição dos tra
balhos realizados . no decurso do cor
rente ano; e dela concluín?-os que a · · 
maioria· dos projetos oriundos da . Câ'
ma dos Deputados consubstancia 
aber.tura . de créditos extaordinários, · 
especiais, suplementares, 'formando . 
verdadeiro orçamento de. despesa ao . 
lado do.em execução. . · 

Afora êsses casos · todos, há . ainda 
os que se referem a isenções de direi
tos, visando a beneficlf!X emprêsas par
ticulares, muitas delas· em ótimas con

. dições · financeiras. 
Não se justiifica tal liberalidade do 

poder público, no momento em que a 
nação ::;e debrute a,ngustiosamente em · 

··situação financeirà difícil e calamito
sa, como todo o Brasil .reconhece. 

Entre êsses projetos está o que veio. 
da Câmara dos Deputados e ora ·em 
discussão, concedendo . à. Cia. Paulis
ta de Estradas de Ferro isenção de di-

. reitos de importação e demais taxas 
aduaneiras para o · material destin31do 
à modernização das càbines de Jun
diaf e oainpinas· e instalação do blo
queio automático, import~o. dos Es'
tados Unidos. 

Trata..:se, .pois, de ·um .projeto de lei 
de c ará ter am!Plo, sem· limites, ;uão 
esta,belecendo nem precisando. quais 
sejam os materiais para . que concede 
isenção de direitos~ 

. . A Cia. PaJUilsta de Estradas de Fer
ro é riquíssima,; .distrib~ dividendo_s 
aJtos a seus acionistas, nao se achan~ 
do portanto, na situação de certas. 
e~prêsas deficitárias, que têm ;razão 
para se dirigir ao <;:ongresso Nll;Clonal, 
solicitando as medidas ·ora .pleiteadas 
pela referida· ferrovia. 

da Ordem do Dia. 

·por outro lado, <> perig;o q.u~ ressal
ta. da aprovação ~e~ um p~oJeto elabo
rado .nessas· condiçoes -é .pa~nte-. Co
mo se vê, êle ,nã? es·pec!_fica o mate-

' rial para cuja im.portaçao a Câmara. 
Discussão ú~icà do . Projeto de do Deputados concedeu - e ora . d~

Lei ãa Cdmara n.0 173, . de 1948, pende . do senado - isenção de · di
que concede à Com,p,anhia Pa:ulis- · reitos. E' amplo e fo~ formulado de 
ta d~. · ~stradas de Ferro isenção . tal maneir·a que pode abranger to~o 
de . dzret.tos de importação e ãe- . · 0 maJterial que a referida Companhia 
m.azs tazas ·aduaneiras para mate- importar. 
rtaZ que especifica. (Com parece~ Peço a atenção da Casa para êste 
res favoráveis, sob ns .. 777 e 778 projeto., Na emergência atual, na si-. 
respectivamente, . .daà Çomissõe; tuação àngustiosa que atravessa o pais, 
Constituf.ção e Justiça e de Fi'T14n- não· podemos continuar a conceder 
ras, o 1.0. com emenda,. cPntra a ·~. · 
q?falise 1fl:flnij~sta p 2.0); (•) Não foi revisto pelo orador . 

.-
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:ISenções de direitos, sem um ~tudo 
das -Comissões capaz de convencer o 
plenário de que devem ser ~r-ealmente 
co:ncedidos. . . 

Leio os pareceres das . Comissões 'e 
não enco:ntro justificativa alguma para 
a liberalidade que aconselham o se
nado· a praticar. 
· Por êste motivo, Sr. Presidente, re

queiro a V. Ex.a a volta do projeto à 
ho:rirada Comissão de Finanças, para, 
após mais detido exame, sindkar sô
os materiais que !ficarão isentos 
de direitos e, :também, informar o Se
nado sôbre se o momento comporta a 
medida. (Muito bem; muito bem). 

Vem ·à Mesa 'e é lido o seguinte 

REQ'UERI!\lENTO 

N.O 124 - 1948 

Requeiro a· volta do Projeto· .de Le1 
da Câmara n.0 173,, de 19.48, à Comis
são de Finanças, para examinar e 'pre
cisar qual o material que vai ser atin
gido pela isenção e melhor escla~re
cer os motivos que justificam essa me
dida. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro 
de. 1948. - João Villasb6as. · . ' . -

O SR. DURVAL CRUZ .. (*) (Pela· 
ordem) ~ Sr. Presid'ente, o Senado · 
acaba de ouvir, pela pa~lavra ·do Se:
.nador João Villasbôa.S, que es:tu. Casa 
vem funCionando constantemente rpa
ra examinar-projetes oritlll,dàs da Câ
mara dos Deputados, referentes· · à 
abertura de créditos e à. concessão de · 
isenções de direitos· de importação. 

·o Sr. Alfredo .NeVes. ~ Todos re,; 
sultantel) de mensagem do Poder Exe-
cutivo. · . · 

O SR.. DURV AL CRUZ - Vossa · 
Excelência tem tôda razão .. 

Não .tenho porque discordar. do Se
nador João Villasbõas, mas, na quali
dade de membro da ComiSsão de Fi
nanças;· devo dizer que êsses cl'éditos 
a que S. Ex.a se refere, na quase tota
lidade,· são provenientes da Câmara 
dos Deputados e· baseados em Mensa
gem do Poder Executivo. Não cabe, 
portanto, ao Congresso Nadonal cul
pa.· de se elabcn:ar outro orçamento pa
ralelo, segundo declara o nobre SenBJ
dor pÓr Mato Gro.SSo. 

'Quamto ao projeto que con,cede isen
ção de direitos de importação e de. ta-

(*) Não foi revisto pelo orador. 

xas aduaneiras à Companhia Paulis
ta de EstradM de Ferro, e sôbre o 
qual o Senador J cão Villas•bôas ·acha 
de :formular um requ~rimento · para 
que ·o mesmo volte à Comissão de Fl
na.nças e esta delimilte os têrmos da 
isenção, devo, como relator que fui da 
matéria· na Comissão de Finanças, 
declarar 'que não só nessa Comissão, 

_como na. de Constituição e Justiça, 
foi exàmlnada a lista do ma;teria.l que 
acompanha a proposição.' remetida pe
la . Câmara dos Deputados. Não pode 
ser admitido o risco de extensão maior, 
porque a relação a que me refiro é de
talhadfssima .. 

O material se restringe ao que. está 
diito,· sinltêticamente; no .projeto, isto é, 
destinado à modernização das cabines 
de Jundiai a Campinas e à instala
ção do b~oqueio automático, importado 
dos Estados Unidos. 

O Sr. João Villasbôas - V. Ex. a dá 
· lic~nça para um apal'te?. (Assentimen

to do orador) - O dispositivo é tão 
·amplo . que. nem sequer se refere ao 
pedido feito ·pela interessada, que 
consta do Mi~tério da Fazenda. 
. O SR. DURVAL CRUZ. -- Perdão 
eons:ta de lista detalhada. 

ó Sr. João Villasbôas .- A conces
são é que ·é muito ampla. Há necessi
dade de se redigir por outra forma essa 

· isenção :Se -· a comissão entende que 
deve ser dada. A :providência deverâ 
ser acauteladora· dos interesses nado
nals. 

O s.."i. DURV.AL CRUZ- Não hã: o 
que acautelar, Sr. Senador João 'Vil-_ 
lasbôas. se a conces!J.ãO .é baseada ·na 
lista de material que faz parte do pro
jeto, como ·a Compru.üüa Paulista po
derá _ beneficlax-se ·do favqr em rela
ção_ a. outro material? .. 

o Sr. Mello Vianna - V. Ex.a per-. 
núte um aparte? _ . . 

O SR. DURVAL CR,:UZ .- Com todo 
o prazer. · 

o Sr.· Mello Vianna - O· Senado·r 
João Villa.sbõas tem tõda a razão, e 
·darei meu voto ao requerim:ento de 
Sua Excelência. Acrescento que vota
rei contra o projeto por motivos vários, 
·que não podem ser re~umidos n~ 
·aparte. Entre êsses, entretanto, nao 
_pos.So deixar de salientar que estamos 
numa situação de apertura financei
ra. Acha-se em ·curso no Senado pro
jeto de aumento dos vencimentos do 
funcionalismo, para altender aos jus-

( 
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tos clamores. dos servidores da nação, . O Sr. João Villasbdas - O êm> nao 
E'. claro que .não iremos tirar do po-. deve persistir. 
bre o que não tem: o rico, entretanto, o Sr. Mello Vianna - Peço licença. 
pode e deve contribuir para o erário. para terminar o aparte. · 
o 'projeto, realmente, ofere<:e o grave . 
perigo a que se refere o Sr. Senador O SR. DURVAL CRUZ - V. Ex-
João Villasbõas, porque essa lista. não celência tem o meu consentimento pa
constará da lei. sendo 0 projeto de ra dar quantos apartes queira e com 
grande · amplitude, provocará grande as :proporções ~ue desejar; 
escândalo, talvez uma nova "Revis•ta O Sr. Mello Vianna -Bondade ae 
do SUtpremo Tribunal Federal". No V. Ex. a Como . V. Ex. a sa:be tanto ou· 
projeto, o material não vem ~ecifi- melhor do que eu, criou-se uma RevlS
cado e a lista' a que V. Ex. a alude, ar- ta para a publicação dos acórdãos do 
quivada no Congresso Nacional, não · Supremo Tribunal, e à qual foram con
produzirá nenhum efeito jurídico pe- . cedidos os favores de isenção de direi-. 
rante· o Poder Judiciário. Este· terá ·tos. Pois bem: importaram-se pianos. 
i:lt> basear-se sõmerite no texto da lei, cimento, enfim tudo quan·to se quis, a. 
amplo, irrestrito, nada especificando.. pretexto de ser para a "Revista do Su
Todo o material im·portado pela Com- premo Tribunal" ... Por fim, a União 
panhia para mOdernização de suas · · foi condenada .a pagar vultosa inde
instalações ,gózaria de isenções de im- nização. Dai o .perigo .dos textos legais 
Postos. O Tribunal teria de concedê- impr.ecisos. Por que não discrimina 
1a, pois não poderia examinar uma !is- o projeto os materiais dessa lista? 
ta .. que se encontraria apenas nos ar-· o Sr. Arthur Santos - Poderia o 
qmvos do Congresso. Nestas. ~on~ções, nobre orador respo~der que o escãri
o argumento do Senador .Joao Vill~- dalo da "Revista· ao Supremo Tribu
l:lôas ~em ·.tôda procedência. e eu nao nal" não ocorreu :por culpa do con~ 
co~p1rare1, co~- o meu voto, contra. gresso, mas em conseqüência de con-
o mterêsse nac1onal. . trato do Poder Judiciário. Não sera. 

O SR. D'URVAL CRUZ- Sr.. Pre- negando isenção a material· ferrovia.-
. sidente, à primeira vista, pode parecer rio e· de transporte que o Parlamento -

que o 'ilustre colega e presadíssimo · fará economia, a fim de pagar os 
ami~o. o honrado Senador Meno- Vian- excessos · de que o Poder Legislativo · 
na., tenha razão.. tem usad'O e abusado, como a.umento 

O Sr. Mello Vianna .:::.. como poderlll. de vencimentos, restruturação de qua-
o Poder Judiciârio negar isenção am- dros e outras despesas. Trata-se de 
pia? isenção de impostos para material 

·•. o SR DURVAL CRUZ _ No en- ferroviário e de transporte. 
tanto, esclarecerei o Senado .. Diante O Sr; Ferreira de Souza- Pelo con
de pare:cere.S favor~veis das Comis- trário isenções co~o estas .podem até 

· sões de Constituições e Justiça e de melhorar a economia e, conseqüente
Finanças, .esta C~a. até. hoje, não · mente, as financas· do Pais. 
ne~ou isenção de impostos de. impor- o sr. Arthur santos _E' uma dM. 
taçao a . nenhuma emprêsa de tra.ns- poucas isenções defensãveis, a de que 
~rtes que lhe batesse às portas. . se tra.ta. o caso. da ."Revista do su-

O Sr. João .Villasbôas . .;_ Es'pecifl- premo Tribunal" não se deve _ .. re-
cando o material. · · pito -,ao Congresso; foi um escânda-

0 SR. DURVA!. CRUZ;_ ·Qual po- lo do Poder Judiciário. O Congresso 
deria ser, portanto, 0 risco a que 0 tem mui~as maneiras de se. _opôr a 
Senador Mello Vianna ·se refere? Se . essas or~as. de van~gens de tôda or
a Companhia Paulista se dirigisse ao . dem, prmc1palmente a de aumentos 
Congresso, pedindo isenção para im- de vencimentos e restruturaçã.o de 
portar material em têrmos muito ·mals quadros. conforme vimos votando nes
amplos do que os do projeto,.que ooon- . tas últimas sessões. 
teceria? Todo material, nessas con- o SR. DURVAL CRUZ- .Agradeco 
dições, te~ entrado no Brasil medi- o apal"te de v. Ex.a.-
ante. isencao concedida pelo Ccmgres- . sr. Presidente, ainda. respondendo 
so Nacional. · ao Senador João· Villasbôas, que me 

O Sr. Mello Vianna - Mas com 83 chamou a atencão para o fa.to de ser 
devidas cautelas. a . companhia Paulista uma emprêsa 
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de- largos recursos, declaro à Casa que 
a Comissão· de Finanças não conside
l'OU êsse . aspecto, tendo em mente', 
apenas, o ramo económico dos trans
portes e comunicações. 

Organização mutto mal.' tmportan; 
te do que a Companhia de Estradas de 
Ferro é a. Companhia amertca.a1a. 
"Moore Mac Cormack", que obteve do 
Senado, há cêrca . de quatro meses, 
com o meu voto - faço questão de de
ctará-lo -·isenção para impol'tação de 
embarcações· de desembarque de carga, 
que o Põrto do Rio de Janeiro e ou
tros do Brasil não podiam comportar 
. atra'VIés dos meios normais de des
·carga.. 

O Sr. João Villasbóas - E' justa.· 
mente a essa politica de isenções, se~ 
guida. até agora:; . que precisamos dar 
um paradeiro. · · 

Não é possível continuarmos nesse 
caminho. V. Ex.a está -apontando um 
a.t() injusto do Corigr~sso. 

O SR; DURVAL CRUZ -Desejo 
lembrar ·o caso da Rêde de Viação 
Férrea .do Ceará,· que pediu isenção 
de impostos para vageõs-tanques, des
tinados a tra:nsportjl.l' 'produtos da· in
dústria particular. Recordo, também, 
do caso d·a Cia.. Leste Brasileiro. com
.panhia de . estrada · de ferro federal, 
que serve aos Estados da· Bahia e Ser
gipe, e que solicitou isenção :para. va
gões destinados- a transportar cargas 
de emprêsa.s particulares. 

· E' esta, Sr. Pi-esidente, a orientaç!!.() 
d~t, Comissão de Fin!lillças nesta leglS
latura; é' esta a orientação do ple-
nário. · · 

:Pedindo,- como peço, que o senad(J 
conceda a isenção solicitada pela Es-· 
trada de Ferro Paulista, confesso que 
não tenho temor, ·nem as preocupa
ções dos Senadores João Villasbôas e 
Mello Vianna. O que pretendo, como 
pretende a Comissão de Finanças, é 
esta;bele·cer para o Brasil tôda a sor- · 
te de facilidade e benefícios para suas 
comunicações .... 

O Sr. Alfredo Neves -'Muito bem. 
O SR; DURVAL ORUZ -: ... por

que só atrarvés de ·transporte fácil 
amplo e livre, o Brasil solucionará ~ 
maioria dos seus problemas. 

O Sr~ Mello Vianna - Permite 
V. Ex. a um último aparte? · 

O SR.·DURVAL CRUZ- Cem todo 
o· prazer. 

o Sr. Mello Vianna - V. Excelên .. 
cia defende brilha.a1temente oo interês
ses do transporte no Brasil ... 

O ·sR. DURVAL CRUZ - PerteltG. 
o Sr. Mello Vianna- •..• mas não 

pode defender à modernização de uma 
das melhores estradas do Brasil, jus
tamente essa. No caso, a s1tuação di
fere muito daquela das estradas que 
esta'V'am com o tráfego paralizado por 
falta de material. Desculpe v:.Exce
lência a,partes tão longos e repetidos. 

O SR. DURVAL CRUZ - Recebo, 
com muito prazer, os apartes 'de Vos-
sa Excelência. . . . 

Sir. Presidente, não clá:s~ico as es~ 
tradas de ferro do Brasil em duas ca.- · 
tegorias: ; 'as ricas e as pobres. Tôda.S 
prestam 'serviços relevantes ao pais. 
Não distingo a Estrada de Ferro Pau-

. lista da Estrada de Ferro do Territó
rio de Guaporé; não distingo interés
ses particulares ou federais: Sinto-mo 
no desejo de resolver problema rele
vante: o dos transportes. 

Hã poucos dias, Sr. Presidente, .a 
Comissão de FinançaS, numa· D).esma. 
reunião, teve oportunidade de m.oot
festar-se faJVoràvelmente a isenções em 
favor da CÕmpanhia "VARIG", de 
transportes aéreos, que serve ao Rio 
·Grande do Sul, e da "Panair", a maior 
emprêsa de aviação do Brasil .. 

E' dentro dessa orienta,ção e . dêsses . 
principies, há muito adotados :por esta. 
Casa, que insisto pela aprovação .do 
parecer da Comissão de Finanças. 
(ll!uito bem; muito bem.). . . 

O SiR.. SALGADO FILHO (*) (PellJ 
ordem) -·Sr. Presidente, membro da. 
·Comissão de Finanças, tendo estudado 
o projeto e votado por êle, não posso, 
infelizmente, concordar com o reque
rimento· do. ilustre· Senador por Mato 
Grosso, S~. João Villasbôas, porquan.;. 
to · se o fizesse daria o atestado de 
que aquela Comissão ·não ·examina os . 
projetas· a ela a.fetos. · 

'o· nobre colega requer a vo,Jota do 
projeto a êsse. órgão técnico, para re-

. exame do assunto. A matéria, no en
tanto, já foi estudada, discutida e 
votada com absoluto conhecimento de 
causa pela Comissão de Finanças, que 
considerou, particularmente, o-:proble
ma do transporte no Brasil, problema 
asfixiante porquanto não há produ
ção sem possibilidade de escoamento. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 



' ., ' ' .. , -.. ~ 

·- 284 -·' 

Tudo que :favoreça o trans·porte será à Compwnhia Paulista de Estradas 
benefício, incentivo da produção e. de . de Ferro, à qual o Brasil deve os 
t;rande" utilidade para O bem COmUnJ,. mais . alevantados serviços. (Muito 

Não posso, :POis, concordar com o re- 'bem,· muito bem) . 
querimento do ilustre Senador. por o SR. ANDRADE RAMOS (*) -
Mato Grosso, e, assim .procedendo, (Pela ordem)' - Sr. Presidente, não 
dou testemunho do meu aprêço à Co- haveria necessidade de debate tão lon:.. 
missã-o de que tenho a honra de fa- go, se êle não servisse para, de agora 
. .zer parte. (Muíto bem,· muito bem) · por diante, estabelecer normas sôbre 

O SR. MARCONDES FILHO (*) isenções .de direitos. 
(Pela ordem) - Sr. Presidente a dis- Em face do caso . em dabte; rela-
cussão assinala a existência, no COl1lO tivo à isenção de direitos pleiteada pe
do. processo, da relação dos . bens cuja -la Cia. Pa'Ulista de Estradas de Fer
importaçào está sendo .. feita e para a. ro para determinada quanddade de 
quaJ. é solicHada a isenção. material, con:fprme se dedUz do texto 

Nunca teria. dúvida . em .concordar do projeto e das especificações que o 
em ·que :as leis. sejam· elaboradas com acompalliham, não é oportuno 'discutir · 
a maior clareza,' assim· como não te.; a concessão de tal benefício. 
nho dúvida em que, · ha'V'endo conve- E' certo. que, de algum tempo a esta 
niência no reexamé, para melhor es- parte, vêm chamando. nossa atenção 
clarecimento, se deva proporcionar a bs . sucessivos pedidos de - isenção de 
volta dos· projetas às ComiSsões. direitos. Já tivemos ensejo de Jeva.n-

Entretanto, ·quero afirmar que, pelas · tar. a questão . quando. se tratou da 
dedarações· do ilustre relator· da Co- dispensa de taxa de previdência. -· 
lni.Ssão de Finanças, assim como atrà- o -projeto em foco, porém, do qual 
vés das palavras do nobre Senador foi relator o nobre Senador Durval 
SaJ.gado Filho, membr<> . daquela C~- Cruz, constitui, em minha opinião, um 
missão, houve estudo detido do"assun- dos casos em· que o Senado pede e. 

. to e são conhecidos os ma.teriais para · deve conceder o beneificià pleiteado, 
os quais se pede isenção. · ~com absoluta tranqüilidade. 

Resta ·a alegação de que nos deve- A isenção de. direitos de:ve ser con-
·mos insurgir contra a ~olitica das '. siderada como favor e ao_mesmo tem
isenções. ··-' po como éStimulo aos serviços públi-

ll: bem de ver que a isenção para cos,. ~- ,nã~ .·.há · ser.viço :pú!bHco de 
material de estradas de ferro obede- maJor mteresse que o dos transportes. 
ce, na niedid'a do ~ossível, à. solução A_ Companhia de Estradas. de Ferro 
de ., problema premente, ao ·qual tO- Paulista é, no B_rasil, o sistema de 
dos emprestamos nooso ·apoio,· porque transportes ferroVlários mais bem or
reconhecemos ser o problema do trans- ganizado. Trata-se de emprêsa intei
_porte. no Brasil fundamental parR. .a. ramente nacional, que tem realizado 
sua riqueza. ·· · notâveis proga:esso_s ~cos~- i?~lus!ve 

Discordo, por isso, da excef(áo que se o de ser · a. p1onell'a · da. eletrificaçao, 
pretende estrubelecer em relação à com. excelentes . result~dos. _. . 
Companhia Paulista de Estradas de O. Sr. Marcondes Fzlho - Mmto 
Ferro, uma das ~ioneiras do. movi- !bem. 
mente ferroviârio do pais, estrada que O SR. ANDRADE RAMOS - Exa
cada vez mais ·pen,etra nos sertões :minando ··o caso sob êste aspecto, só 
brasileiros, levando · a civilização . e· o · . deviamos ter prazer em vortar a isen
transporte de que tatnto carecem a.~ ção solicitada'. · · · · · 

·zonas produtivas que, sem o esfôrço Acentuou o ilustre Relwtor não fa-
dessa Estrada não teriam o desenvol- zer dist~nção entre transportes ricos 
vimento que hoje têm. ou pobres. No meu entender, ao con
. Poderemos discutir a p<>lítica de trârio de S. Ex.a., devemo-nos acaute
isenç.ões e verificar se ela é, ou não, lar das Companhias em 'situãção pre
conrveniente. Desejo, porém, deixar cária; pois, .JD.ão podendo realizar os 
consignado; . em nome do Estado· ·de serviços a seu cargo, constituem ver-

. São Paulo, do qual sou representante, c:iadeiro trópêço aos objeti'V'Os visados 
que me parece da maior injustiça pelos contratos que devem executar· 
queiramos ll!brir essa exceção, quanto Apes·ar dessa precariedade, todavia, 

( • J Não· foi revisto pelo orador. <"'> Não foi révisto pelo_ orador. 
f 
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alegre-se, ser nece5sário conceder-lhes 
Isenção de direitos. 

Meu ponto de vista é inteiramente 
·diverso. · Quando uma dessas compa
nhias. não pode cumprir suas obriga
ções, não lhe devemos conceder favo
res oficiais, .de.. vez que serão anulados 
pelo maus serviços executados. 

A ·Ola;. Paulista de Estradas de Fer• 
ro merece confiança, · não ·só ;técnica 
como financeiramente; sua adminis
tra,ção é idõnea e os transportes a seu 
·cargo têm, a seu favor,. um passS!do 
eficiente em benefício da coletividooe; 
Eis por que voto favoràvelmente à 
isenção pleiteada. (Muito bem; muito 
bem} · · . . . 

O SR. MELLO. VIANNA . (*) -
(Pela ordem) Sr. Presidente, desejo 
esclarecer .o aparte que dei. ao ilustre 
Senador . Dufv:!\l Cru~ - permita-me 
S. Ex." declinar-lhe o prestigioso no-
me... · 

o. Sr. Durval Cruz .- Muito obriga
do a V. Ex.a. 

O SR. :MELLO VIANNA - . . • as.: 
sentando, de vez, meu pcmto de v:tsta. 

Declarei, há dias, que não votaria 
isenções de im:Postos, nem qualquer 
medida que tiveSse como objetwo des
viar rendas do . Tesouro ou aumentar 
seus 'encargos. ll: compromisso assu-· 
roido comigo mesmo, atendendo-à di
fícil situação em que se me rufigura 
estar o país. 

Não é êste o momento . de deliberar 
sôbre a oportunidade das isenções de 
impostos,- como bem acentuaram os 
ilustres colegas que· me antecederam, 
nem é meu .propósito fazê-lo. Preten
do, a;penas, impedir que se pro.porcio
ne, atraVlés de lei, .uma .porta aberta 
aos maiores excessos. 

o Congresso esta votando o seguin-
te -projeto: · · 

nero. O Poder Judiciário, se fôr soli
citado a pronunciar-se, não pedirá ao 
·Congresso a relação· que serviu de 
base ao nosso estudo, ma;s ser:Wr-se-é. 
do texto da lei para conceder as isen
ções. 

Convoco os· juristas da .Casa a exa
minarem êste texto e, na sUa. .sabedo
ria, afirmarem que estará cancelado o 
·privilégio no dia em que fõr dada a 
isenção e que a relação não morrerá 
nos arquivos do Senado. 

São essas as. isenções que me repug
nam. E' uma porta que vamos deixar 
·aberta. · 

:Não faço acusações à diretoria da 
C1a. Paulista de Estradas de Ferro; · · 
se as quizesse fazer, fá-las-ia de fren
_te. Ao -contrário, no meu aparte de
clarei que era a melhor estrada .de 
ferro do Brasil. Não tenho segundas 
intenções, nem segundos propósitos. 
Meu sistema é dizer de frente aquilo _ 
que penso e sinto. Mesmo constando 
a isenção .de mensagem do Govêrno, 
·se convenço de sua 'conveniência não 
lhe dou meu voto. Por grande, muito 
grande que seja a. minha solidarieda
de ao Sr. Presidente da República, 
ela tem o limite da minha consciência 
de homem .público .e do respeLto à mi
nha pessoa. Sou amigo de S. Ex.". o 
Sr. Chefe do Govêrno, mas não :i:n:-

. condicional, pois não o sou de quem 
quer que seja. ~Não abdico .de. meu di
l"eito de opinar,. de deliberar, porque, 
maior do que tudo, é o patJ;imônio mo
ral. que pretendo legar aos meus filhos. 

Insurjo-me. :porque o. projeto deve
ria, pelo menos, especificar o material 
favorecido pela isenção, a fim. de es
clarecer o assunto, inclusive quando 
levado ao Judiciário. . 

Essas irrestrita;s concessões, sem. 
têrmo, sem· liinité, ·sem condições cons
tituem abuso · que pode S!Carretar os 
maiores preju~s ao Tesouro Nacio~ 
nal. 

"E~ concedida. à • Companhla 
Paulista de &tradas de Ferro. 
isenção de direifus. de importação 
P. demais taxas aduaneiras para o 
material ·destinado à moderniza
ção da;s c!l!bines de Jundia;í e cam
pina;s e instalação do bloqueio au
tomático importado dos Estados 

, Unidos da América do· Norte". 
A Companhia 'Paulista 'de Estrada 

de Ferro obtém, assim, isenção dl.la.ta
da, sem tempo nem condição, para im
portação de todo material dêsse gê-

Não quero, .repito, fazer acusações a 
diretoria da Cia. Paulista de Estra
das de Ferro . Mas ·sou legislador e 
devo cogitar do futuro. Não sei, ama
nhã, qual será sua . diretoria. Hoje co
IIlheço-a e ·respeito-a pelas qualidades 
e predicados morais de · seus compo
nentes. Defendo o património da na
ção, votrundo contra um te}Cto irrestrito 

. que permite, em qualquer tempo. q!_le 
qualquer material para modernizaçao 
da estrada seja importado com isencão 
de direitos. r • l Não foi revisto pelo orador.· 
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listo não está. ·na Mensagem nem 
pode estar no pensame~to do Senado. 
A lista dêsse material morre nos ar
qUivos desta casa; não vai ao Executi
vo nem irá a-o Poder Judiciário, que 
não esmiuça essas circunstâncias, mes
mo porque lhe falta competênCia, para 
examinar os motivos que nos levaram 
a votar desta ou daquela maneira. 

TranqUilizando minha consciência, 
voto a f!IIVOr do requerimento e~ contra 
o projeto. <Muito bem; muito oem) • 

O SR •. PRESIDENTE- DeV'O pon
derar à casa que, exiStindo sôbre a 
Mesa ·uma emenda, se apoiado o pro
jeto; fatalmente,~ terá de voltar à Co
missão de Finanças. 
· .. O SR. JOAO_ VILLASBOAS 
(Pela ordem) - Sr. Pres·idente, e:lds
tindo sôbre a mesa uma emenda que 
corresponde aos intuitos .do meu reque
rimento, requeiro a v. Ex." a sua 
retirada. 

O SR. 'PRESIDENTE- O Sr. Se
nador João Villasbôas requer a reti
rada do seu requerimento. 

Os seilhores Senad'ores que a con
cedem, queiram permanecer sentados. 
'(Pausa). ·, 

Está retirado 
Vai ser lida a emenda que . anunciei, 

'E' lida e apoiada a seguinte 
E:ME:Nl>A 

Ao Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados n.0 173-48. 

Acrescente-se ·no final do art. 1.o. 
o seguinte: · 

" ... e constante da relação anexa". 
E faça-se acompanhar o projeto da 

redação que instituiu o requerimento 
da interessada, que deu ·origem à pro-
pos;ta. . . 

Justificação · 

· Afigura-se-nos perigoso conceder a 
isenção pedida nos têrmos vagos em 
que está formulado o projeto. 

A lei poderia· ser invocada abusiva-
. mente em favor de outri:>s art~os. sob 
a alegação de se· destinarem à mo
dernização .das cabines de Jundiáí da 
terro'Via citada. 

·. Sala ·das Sessões, 8 de setembro de 
1948. - Evandro Vianna. 

O SR. PRESIDENTE - Continua a 
discussão do Pl'Ojeto n.0 173 com a 
emenda oferecida. 

O SR: DUR.VAL CRUZ (*) - Sr. 
Presidente, ainda em tôrno da. pr~ 
sição oa Câmara dos Deputados que 
vai · voltar às Comissões em virtude 
da emenda do Sr. Senador J.oão Vil
lasbõas, quero dar uma explicação. O 
texto submetido à discussão, que pas- · 
sou _pela Comissão de Constituição e 
Justiça e também pela Comissão de 
Finanças, é originário da Câmam dos 

· Deputados. o senado. da Repúblloa 
nada tem com . êle, não lhe coube a 
iniciativa e nem sequer, ainda o dis
cutiu e wtou; mas, tenho a impres
são de que todo êste debate · repre
senta uma · temPestade num · copo 
à água. Não há . razões profundas para 
se estabelec.erem as divergências. que 
hoje ~urgiram. 

. O nobre senador Sr. Mello Visa:nn:a. 
não atentou bem para a redação que 
a ··Câmara dos Deputados enviou ao 
Sénado. e que diz, no ·art. 1.0 : • 

"E' concedida: à Comprunhia 
Paulista de . Estradas de ·Ferro 
isenção de direitOs de importação 
e demais taxas aduaneiras para o 
material destinado à modernização 
das cabines de Jundiai a · Campi
nas e instalação do bloqueio auto
mático' importado dos Estados 
Unidos". 

E' a repartição arrecadadora que 
vai julgar da qualidade do material, 

·para · o qual o Senado está. propondo 
a. isenção. 

O Sr. · Jollo Villasbôas - PerfeLta
mente, é isto mesmo. 

O SR. DURVAL CRUZ - A Alfân
dega é q'ue vai cogi·tar dêsse deta
lhe. Não será possível, sem a cumplí 
cidade da Alfândega de Santos, a re
tirada de illOV'o material de importa
ção sem o pagamento dêstes impos-
too ou sem nova ·isenção. . 

O Sr. João Villasbôas -· A interpre
tação do texto legal terá de ser am-
pla, amplissima. . . 

O Sr. Mello .Vianna- Sempre que 
se trate de material .para moderniza
ção da 'Estrada, estará êle isento. do 
pagamento dé. taxas ad·uaneiras. 

.. O SR. DURVAL CRUZ - Para. o 
caso presente, como para todos os de
maU!, a •Companhia. Paulista de Estra
das de Ferro, ou qualquer outra, tem 
de requerer a. isenção. . 

<•> -Não foi revisto ~lo orador. 
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O Sr. Mello Vianna - O projeto da. 
Câmara admite que a isenção será 
sem limite de tempo nem de ~-
ções. . 

o Sr. João Villa.sbôas- Bastará que 
seja para modernização. 

O SR. DURV AL CRUZ - Apenas 
pa-ra o material já importado, que está 
na Alfândega, e cuja relação foi apre
sentada à repartição competente._ 

O Sr; Mello Vianna - O órgão com
petente, no caso, somos nós. ·· 
.: O SR; DURVAL CRUZ - Para. 
conoeder -isenção, sim. mas :para ana
lisar, ·examinar e· verificar se o mate
rial importado está de acôrdo com 
a isenção concedida, é a Alfândega· de · 
Santos. · 

O Sr. Mello Vianna - Como a,girá 
a repartição sem ter a lista? ·· 

O SR. DURVAL CRUZ - A Alfân
dega não recebe lista alguma. A Com
panhia Paulista de Estradas de Fer
ro é que tem de apresentá-la. Se a 
Al!ân.deg~, :pelos seus . técnicos, não se 
considerar em condições - de Julgar, · 
terá que chamar · peritos. E' muito 
comum a Alfândega chamá-los pàra 
exames de natureza técnica. · 

O Sr. Mello:Vianna ~V. Ex.a éstá. 
concedendo endôssO em branco.· 

O SR. DURVALCRUZ- De qual-. 
quer m.aneira, o Congresso Nacional 
não terá responsabilidade na conces
são de isenção . de iml)ostos para ou
tros material que se destine à. moder,;. · 
nização da Estrada. 

O Sr. João Villasbôas - Não há res
ponsabilidade?· V. Ex. a permita que 
me refira aos. têrmos amplos. do pro
jeto. Ele diz: "isenção de .direitos de 
1mportação e demais taxas aduaneiras, 
para material destinado à m-oderniza

. ção das cabines de Jundiaí a campi
nas". ·Não se refere ao passado. 

o· SR.·. DURVAL CRUZ - Mate
rial, contudo, sujeito ao . · julgamento 
da repartição· competente; que é a Al
fândega. 

. o Sr. Ferreira de Souza - O projeto 
diz: "Material importado dos Estadoo 
Unidos". . 

O Sr .. João Villasbôa.s ..:..... Essa é a. 
pa.rte final. 

O Sr. Salgado Filho - Era isso o 
que eu queria dizer. o projeto não se 
refere a material a importar, mas a 
material já importado. . .. 

O SR. ·DURVAL CRUZ - Já isso 
representa uma restrição. E' essa a 
interpretação do texto vindo da Câ
mara dos Deputados. · 

·O Sr. João Villasbôas - Não há res"' 
trição no texto do projeto. 

O .Sr. Mello Vianna - O texto 
abrange. o material que fõr importado. 

O Sr. Salgado Filho - o proje~ 
não se refere ao materiaf "que fôr" 
importado. Aí é que há. equívoco. . 
• O s·R. DURVAL CRUZ- Evidente
mente V. Ex. a tem tôda a razão. Não 
é essa a redação da Câmara dos Depu- · 
tados. 

O ·sr. Salgàdo Filho - Pelo contrá
rio, trat-a-se de material já importado 
e que já foi relacionado. 

O SR. DURVAL CRUZ- A redação 
vinda da Câmara diz: "importação~·. · 

O Sr. Mello Vianna - A redação . 
não estabelece limites, desde que se 
trate de material para· modernização 
de cabines e bloqueio. · 

O Sr. João Villasbôas _,. E Ex.11 

tem razão. A redação do: :projeto é 
ampla. · 

O SR. DURVAL CRUZ - Peço a. 
atenção do Senador Mello Vianna .. A 
ex.pressão é: - "importado dos Esta

. dos Unidos" .. Não diz: - "que !õr .im-
portado": · 

· O Sr. Salgado Filho - E' milito di
ferente. O projeto diz: mBiterial im
portado. Não Se refere ao futuro, mas 
ao passado. 

O Sr. Mello Vianna - O particípio 
se estende aos .dois tempos inclusiiVe 
ao material que "fôr importado'. Es
tá wbentendido o verbo ser. E' o caso 
chamado do ablativo,. pelos velhos lati-
nistas. · · · · 
. O Sr. João Villasbôas - A redação. 
está muito falha .. 

O SR. DURVAL CRUZ -V. Ex.as. 
queiram perdoar. O projeto não diz: 
"material que fôr. importado"; se o 
fizesse, referir-se-la ao futuro . 

O Sr. Salgado Filho - Sim, o pro
jeto não estabelece: que ·fõr impor
tado, diz apenas importado; conse
qUentemente, trata-se do passado. 

O SR. DURVAL CRUZ - Sr. Pre
sidente, não consigo restabelecer a. 
calma no ambiente. Já, agora, não é 
mais possível impedir a volta do pro
jeto às Comic;.c:ões·. H'a:verá ainda O'pQr-
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tunidade para debBJter o assunto; 
aguardá-la-ei. (Muito bem,· muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - ·CcmÚnua a 
discussão. (Pausa) . 

Não havendo mais quem peça a pa-
lavra, declaro-o encerrada. . 

o Projeto de Lei da Câmara n.o 173, 
de 1948, volta à ComiSsão de Finanças 
para se mani:festar sôbre a emenda 
apresent~. · 

E' sem· debate aprovado, em dis-
cussão. única, o seguinte . 

PROJETO .DE LEI 'DA CÂMARA 

N.0 236, de 1S48 
O Congresso Nacional· de~reta: 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial ·de 
Cr$ 16.185,510 (dezesseis mil cento. e 
~oitenta e ·cinco Cl,'UZeiTos e cinqüenta 
c~nt~vos) , para ·.pagamento. de grati
flcBJÇao de magistério a que faz jus 
.o Professor Catedrático padrão M, 
da Escola de Agronomia Eliseu Ma.ciel 
J'osé Pio de _Lima Antunes, no.períod~ 
de 14 de março de 1946 e 31 de de
zembro de 1947. 

. Art. · 2.0 Esta lei entrará em vigor 
na ~a ?~ sua publiCBJÇão, revogadas 
as d1Sops1çoes em contrário. 

o SR. PRESIDENTE Sobe à 
sanção o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 236, de .1948. · 

Discussão únicà do . Projeto ie 
· . Lei da Câmara. n.O 1:18, de 1948, 

que concede isenção de direitos de 
impqrtação e .demais taxas adua-
11-ei:as, inclusive a de previdência 
soczal, para três aviões, dez tone·
ladas . de material acessório · e .. 
duas mil ditas· de gasolina. (Com 
par~eres sob sn. 553 e 80~, res
pectivamente, .das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finan-

. ças, o primeiro contrário e o se
gundo favorável ã proposição e à 
emenda de plenário) . 

O SR. JOAO ·VILLASBOAS .- Se-
. nhor Presideillte, vem à discussão ou
.tro :projeto de isenção. de ·impostos 
de importBJÇão e taxas aduooeiras. · 
.. Não fBJÇo exoeção para' esta ou 
.89uela emprêsa; pens•o que a isen
çao só pode ser dada em casos espe
cialíssimos, em que os pareceres das · 
Comissões, em fBJce da.s alegações do 

' I 

'·} ·.· .,··.~·, ·~,_tt·< 
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Presidente da Repú'blica, possam con
·:rencer o_ plenário da necessidade e 
conveniência. de se. destalcar o Te-
souro Público. ' 

Vejo Sr. Presidente, que o projeto 
está perfeitamente redigido; não tem 
as .falhas apontadas no anterior por-
que declara: . · . 

E concedida isenção de direi
tos de importação e demais 'taxas 
· adua.Íleiras, inclusive a de pre
vidência social para três (3) avi
ões de fabricação Douglas (C-47 
-· :A), Aircra;ft com dez (10). tó
neladas de material acessório e 
,duas mil· (2.000) ditas de gaso-
lina de avião, adquiridas, nos 
Estados Unidos da América 
pela emprêsa de navegação aé
rea - Rêdes Estaduais Aéa'eas Li
mitada". 

Sr. Presidente, conforme ·Bicentuou 
a honrada Comissão de ConstitÜição 
e Justiça em seu parecer. de que foi 
relator o nobre. Senador Arthur San
tos, a isençãõ deve ser negada;. ·e eu 
me ap·oio nesse, parecer quando diz 
que ·''a exposição de motivos do Se
nhor MiniStro da Fazenda não justi
fica a necessidade da isenção' • .. · 

O. que se verifica, Sr. .Presidente • 
é que o titular daquela ;pàsta se ·li
mita a enviar· ao Sr. Presidente da 
RepúbUca os ·pedidos de ·isenção, sem 
quaisquer considerações que os jus
tifiquem; e o Chefe do Govêrno nada 
mais tem feito que os encami!!.Ülar à 
Câmara dos Deputados. . Não opina 
nem a favor, nem ~ontra. 

continua o parecer: 
- . 

"Limitou-se a assin8illar que de 
ccmformidB!de com o· aa:t. 12 in
ciso 9, do Decreto-lei -'n.9 300, de 
24 de fevereiro~ de 1938, os aviões. 

· materiais · e ·combUstíveis impor
tBidos . por compa.nhias de nave
gação aérea, gozam da ise!llJÇão de 
direLtos de importação e as re-

. ;partições aduaneiras têm compe
tência -para concedê-las ·se aque
las companhias estiverem ·habi
litadas para. gozar do fa'VIOr legal" . 

Sr. Presideillte, o Decreto-lei n.o 300, 
de 24 de fevereiro· de 1948, ainda em 
:vigor, regula as· isenções. Nêle se 
inc!Juem; ·como isenções de impostos e 
taxas as impo:rtações feitas pela com
panhias de NavegBJÇão Aérea .. Não há 
necessidade de· qualquer desta .com
pa.n:hl:as dirigir-se ao Chefe da Na-
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ção senão qua.ndo não se enquadrar 
nas ccmdições pelo decreto exigidas 
pam concessão da medida. 

A lei de call"áta- · geral aproveita. à 
tôdas as compam.hias de navegação 
aérea, nos têrmos que esta.tui. Por
tanto,· se uma. companhia dêste' gê
nero se dirige ao Presidente da Re
pública, solicitando a isenção, é !POr
que não .preenche as ·condições exi
gidas naquele decreto-lei.· . 

Eis porque a Colriissão de Cons
tituição .e ·Justiça~ assim. termLna. seu 
parecer: . · · 

"Assim· sendo, o projeto não é 
de ser aprO'V!ado, pois !W Gavêrno 
.cabe aprecia!' , a procedência. ·ou 
llláo da . pretensão da "Rêdes Es-

. tadúa.is Aéreas Ltda:."; em face 
do dispOsto no Decreto-lei n.0 300 
de 24 de fevereiro de 1948, ma.ximé 
lião sendo lícito ao Ccmgresso Na
cional dispensar· o pagamento da 
taxa de pr~vidência social, que 
-constitui renda autárquica". . __ 

Sr. Presidente, a Comissão de. Cons
tituição e. Justiça concluiu seu pare
cer com muita prec~o, muita. lógica, 
Nega a isenção em face_ da existêalcia 
de lei de carálter gernl, que beneficia 
tôdas as Companhias. Albrir o Con
gresso exceção para concede-la a de
terminada emprês.S. de navegação aé
rea é estabelecer disparidade de con
dições entre elas. 

Sr. P!l'esidente, com êstes esêíareci
mentos. j115'tifico o meu voto oo.n
trário à· ·isenção. Assim me mani
festo não só ~rq:u.e me o;iento . na 
diretiva de suspender· ru . liberalidade 
das isenções que permaJIJ.ealltemente 
damos, como também porque estou de 
pleno acôrdo com as conclusões do pa
recer da honrada Comissão de Cons
ttiuição e J-ustiça. <Muito bem; mui-
to ben:z.> . . · 

Estruduais Aéreas Ltda.", ·requereu ao 
Ohefe do Govêmo isenção ·de paga
mento de direitos de importação e 
demais taxas aduaneiras, inclusilve de 
!Previdência social, pa!ra três aviões 
Douglas, dez toneladas de materiais 
acessórios e duas mil ditas de gasoli
na 

Éncamiilihada · a solicitação ao Mi
nisbério da Fazenda, o titular da 
pasta, . em exposição de motivos abso
lutamente sintética, não justificou a 

- necessidade da' medida; e o S:r.· Pre
sidente da República, em Mensagem 
limitou-se a remeter o ;p:rocessado à 
1Câmam · dos Dep'Uitados. Ap:reciam.do 
o pedido, aquêle ramo do Congresso 
houve por bem : conceder a ise:ru;ão 
plei.rt~ada . 

· Acontece, porém, Sr. Presidente, que 
o Decreto-lei n.0 300, de 24 . de 
fevereiro de 1938, no artigo 12, i'll!Ci
so 9; · autoriza o 'Poder Exeoortivo a 
conceder isenção de .direitbs allfamde
gários a ruviões, ma.t.eriais : acessórios 
e combustível importados por compa
lllhias de· navegação aérea; 'desde que 
habilitadas e gozarem do favor legal. 
A exigêncla é no sentido de organi
zação idônea, malterla.is em condi
ções e determinsado. crupital. Em face 
dêste conjunto. de circunstância, pO
dem elas gozar dos fru\rores a que se 
refere -o Decreto-lei n.0 300, de 24 de 
~evereiro de 1938. 

Ora, a Compamhia. "Rêdes Es·ta
duais A:éreas Ltda." não se habituou
na forma da dis.~ição legaJ.: e à re
velia do· Decreto-lei, do regime e do 
sistema prescrito, . dirige-se direta
mente 1110 Sr. Presidente da Repúbli-

. ca l!lara solicitai" os favores constan-
. rtes da disposição oriU!!lda da Câma-
ra dos Deputados.. _ . . 

Nestas condições, outro nao podia 
ser o caminho da Comissão de. Con
tituição e Justiça:· declrurar que não 

O SR . .AR'l:HUR S~· ("') -
Sr. Presidente, nada precisa.ria adu
zir à . defesa do meu parecer proferi- . 
do na Comissão de . Constituição e 
Justiça; depois das bri.l.h.alnJtes consi
derações expendidas, com ta.nta p!l'e
clsão e elegâincia pelo meu nobre e 
querido colega Senador João Villas-
bõas. · · 

. er111 de ser· aprovado o projeto oriundo 
da. Câmara dos Deputados, porque o 
Govêrno estaiV'a munido de disposl
ção legal, ' onde tinha elementos para 
saber se a "Compmhia Rêdes Esta
durais Aéreas Ltda., estava ou não 
em condições· de obte!l' os faJVores 
pleiteados. 

Sr. PÍ'esidente, são ês·tes. os moti
vos por que a comissão de Constitui
ção e Justiça foi e é contrári-a ao 
IP:t'Ojeto. Além disso, não deve o COn
gresso dispensal" o pagament() da 
taxa de previdência social. Daf a 
sua m!llllifestacão contrári·a, por en
tender que, em face . de lei vigente. o 

· O Sr. ·Jotio Villasbôa.s Muito 
Obrigado a v: Ex."'. . 

O SiR. ARTHUR SANTOS - Sr. 
Presidente, a · Companhia "Rêdes --

(*) Não foi refV'is,to pelo orador. 
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Govêrno tem a faculdade de atender O Sr. Arthur Santos - Dá v. · Ex. a 
à solicitação -da "Rêdes Estaduais licença. .para um aparte? 
Aéreas Ltda.", desde que ela preen- • 

· cha os reqWsitos legais. (Muito bem; O SR. SALGADO FILHO -· Com 
muito bem) . todo () pr~er·. · 

o SR. SALGADO Fn..HO - (") O Sr. Arthur Santos - Minha di-
Sr. Presidente, lamento discordar dos vergên.cia. e V. Ex. a sabe. como é 
ilustres colegas que aJCabam de se sempre desagradável para mim diver
ocupa.r do projeto em debate.. gir do ilustre colega - é apenas a 

Baseiam-se ·s. Ex.as. em não es- seguinte: existe:o Deoreto-lei n.0 soo. 
tar. justificada a necessidade da isen- de 24 . de fevereiro de 1938, que can
ção de direitos prura importação de cede ise:~ção ,de direitos a.l!fa.ndegários 
aviões e materiais ·wcessórios, de . vez para aviões, . mate:ria,is acessórios e 
que a lei prevê o benefício, desde que combustíveis> importados por· êoanpa
a. emprêsa solicitante ·preellliCha . os · · nhias de navegação· aérea. Atribui 
requisitos ali es·tabelecidos · - autori- outrossim, ao gavê:rrnO, a faculdade de 
za(.lão legàl para :fnl!Ilcionar no Brasil cq.nceder a isenção, .desde que a em
e sobretudo,· redução de 5()1% na taxa. presa preencha os ··requisitos legais. 
de trSillSporte de funcionários públi- Do exanu:>. do assurilto, concluo que 
cos federais, ci'Vis ou miliitares. a companhia solicitante não os preen-

Sr .. Presidente, data venia do !PS.- che; mas· deseja, assim mesmo, a 
recer da douta Comissão de Ccmsti- isenção, Se estivesse enquadrada na
tuição. e J,ustiça, ·o Sr. Mimstro da qliêle deCl'eto, o Govêmo teria f.a;cul
Fa.zenda, ao infonnSLr o pedido, de-. dade para concedê-la. Talvez não 
clara . achar-se justificada· a necessi- iiJOSSUa oondiçóes de . idoneidade fi
dade de isentar de direitos de impor- nrunceira e eeonômica; . talvez. não te-
tação os aviões adquiridos nos Esta- nha. o capital nem o aparelhamento 
dos Unidos, destinados à frota aérea; técnico exigido para lei; mas deseja 
e acentua que a prova da e:IlJComenda obter do Congresso a isenção. 
foi feita na. conf·onnidade do pará- o Sr .. Ferreira êze Souza - A lei 
gra.fo ooico do art. 5.0 do Decreto -n.o 300, .de 1938• faculta a isenção por· intermédio da 

própria Alfâill.dega, 
Diz o ilustre ti1iular: 

. "Os aviões, materiais · ~6-
rios' e gasolina para os quais a re
querente· solicita os favores adua
neiros, foram '· deSembaraçados 
medirunte assinatura -de. têrmo de 
responsabilidade, a fim de serem" 
m~tidos, sem· · interl"ll,pÇão, os 
serv1ços de ·transporte de carga, de 
encomendas e de pass.ageiios no 
território nacional. Na coná'orm1- -
dade cto art. 12, inciso IX, do De
creto n.0 :mo, os aviões, materiais 

e combustíveis apropriados, im
portados pelas emprêsas de na
vegação aérea devidamente habi
litadas, . gozam 8JPenas dé isenção 
de direitos de importação · e as 
repartições não têm competência 
para concedê-las". 

E' necessário, pois, que o · Poder 
competente - o Congresso verifique 
em- cada caso, se as empresas que 
pretendem· a isenção preencheram as 
formalidade legais. 

A "Rêdes Estaduais -Aéreas Ltda." 
provou . estar devidamente autorizada 
a funcionar no pais. ·. 

Não foi revisto pelo orador. 

O SR. SALGADO F.ILHO . - O 
meu .nobre colega, Senhor Arlhur 
Santos, sabe quanto aprecio sua opi
nião' e quanto a acato. Dos pareceres 
existentes no projeto, ·.porém, verifi
ca-se que a Companhia instruiu o 
pedido conivenieritemen.te, com a au
torização, PM"a fUlllcioonar; com a prp
va. da encomenda do material, com 
a autori?P.ção. do Ministério para a 
importação~ · . 

A Diretorla das Re:n:daS Aduaneiras 
assim opinou: 

'"IOOJI1. relação ao primeiro pedi
do, cabe~me informar ·que o De
creto-lei. n.0 . 3M, de 24 de. feve
reiro ._de 1938, p.revê, para. o caso. 
ism:Çãp:,:apenas de direitos ae im
portação· (a.rt. 122, inciso 9), con
·vimdo fialientar que- a requeren&e 
ainda n~~ se acha hab~ada na 
forma dês.:;e dispositivo. __ para go-· 
zar do -favor legal. Assim, pois, a 
isenção -ampla como pleiteia a in
terc.~sndn, não· está. pre'Vista na 
leL; r.::lguiadora da es·pécie, só po
dendo, por . i."So, ser concedida. pe
lo Poder . LegislatlJvo, ·segundo es-
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cla~rece a Ordem telegrá.fioa. nú
mero 676-'G, de setembro último, 
dêste MlniM~rio". 

o Sr. A.rthur Santos - Ma& se tem 
todos os reguisitos, por que o · govêrno 
não deu-a is~nçao? 
. O Sr . . João Villasbôas __; E' claro 

que não· possui os requisitos. . 
·O SR. SALGADO -FILHo·- O 

govêrno cUz que .!>im; apenas os fun
cionários da· repart.:tção arrecadadora, 
donde, aliás, já fel retirado o materla!, 
mediante. termo de ·· respons·Sibllidade, 
üizem que depende . do Congresso a 
autorização !!ara .o material sair li-
vre dê.s.s~ impost~. . 

O Sr. Arthur Sa.ntos - Quer dizeT' 
que va;rr.os votar uma ·lei porque os 
foocioná.rios da Alfândega dizem que 
a matéria é da competência do con
gresoo?. 

o Sr. Àltredo Neves - .. São êles 
que resolvem sôbre êsses, ·assuntos ... 

O SR .. SALGADO FILHO- E' ~ 
que está. ocorrendo. 

O Sr. Presidente da República e o 
Sr. Minis·tro da Fazenda também o 
di<:ew . Na. exposição a::nexa, · o Minis• 
tro da Fazenda justJifica a necessida
de da isenção. · 

O Sr. Arthur: Santos - O Minis
tro não justifica. Emprega '!-IDla frase 
muito vaga. . ~ 

o SR. . .SALGADO FILHO - A 
frase poãe ser vaga, na opinião de 
V. Ex.u. Na nossa, porém, é mcisiva, 
clara, terminante,, data ·vênia. 

O Sr. Fe-rreira ·de Souza ·- o fruto 
de o Presidente da República dizer, 
não sign,fica. que haja necessidade 
dessa lei. 

O SR. SALGADo ,Fn.HO - A 
mensagem do Sr. Presidéinte da Re-

, pública, · acompanhada da exposição 
c!o Ministério .. da Fazenda, jus·tifica 
a· necessidade de isentar o material 
dos dire.to.c; de importação é demais 
taxr.s. , 
· Aliás, o pedido é tão justo que 

uma lei orctin:!íria já :m"evia para o 
l!!atcrial de· transportes aéreos a isen-

. çao de direi/tos, sobretudo na quadra. 
que atravessamos em. que. é notória. 
a crise por que passam essas compa
r.hias. Ela é sentida, tem sido pro-· 
clamada· por tõda a imprensa e já 
na tribuna. do Congresso foi realçada 
estando a exigir, portanto, mais do 
que nunca, esta isenção . 

.. 

Nos têrmos, pois, da mensagem pre
sidendaJ. «:>.do parecer do Ministro da. 
Fazenda, a Comissão de Finanças 
sustenta o ponto de vista de que o · 
projeto mo:ece aprovação, . excluindo- · 
se - e· neste sentido aprovamos 
·emenda do ilustre representante de 
Mato Grosso,. Senador João Villas
bõas, cujo nome declino com acata-
menrto e wp.rêço. · 

o Sr. João Villasbôoas ·- Obrigado 
a V. Ex."'. 

O sR. SALGADO FILHO- .... 
as taxas de ·previdência,- ou cotas de 
previdência, · como algunS, inclusiv~ 
eu, entendem que são. 

· Justificada, portantO, a medida 
pela mensagem presidencial e no pa
recer do Sr. Ministro da Fa:renda, a 
Comissão de Finanças sentiu-se per
feitamente alicerçada pata opinar · a 
favor da . isenção, já prevista em lei e 

. apenas dependente.. de . verificação 
sõbre se a cõmpanhia está. em condi
ções de merecê-la. O Ministro da 
Fazenlda disse que sim, e a Comissão 
de Finanças loUIVou-se na palavra do 
digno auxiliar do Sr. Presidente da 
República. (Muito bem; muito bem). 

O. SR .. ::?RESIDENTE - Continua 
a discussão ( (Pausa) . 

Nihguém mais querendo usar da 
pala:vra, dou-a por encerrada.· 
. Vou submeter em primeiro lugar 

ao voto. da casa .a emenda de plen:í.
:rio, que tem parecer favorável da 
Comi<:são de Finanças. A Comissão pe 
Constituição pronunciou-se contra ··o 
pro:êto. 
, Os Senhores que aprovam a emen

da, queiram conservar sentados. (Pau
sa}. 

E' aprOIVada a seguinte 
EMENDA 

Ao Projeto de Lei. da Câmara 
N.o 118, de 19148 

"Ao artigo 1.0 : 

Substitua-se a expressão "incluSi
ve•• pela "exclusive". 

E' a!Provado, com ·a modifica
ção constante da emenda aceita, 
o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.o 118, de 1948 

O CoilJI5!esso Nacional decreta: 
Art. to E' concedida isenção de di

reitos de importação e · demais taxas 
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aduaneiras, inclusive a de previdên- de ordem. O nobre lider da maioria 
cia social, para três (3) a'Viões de fa- . Sr. Senador Ivo d'A.quino:, requere11 
bricação Douglas (C 47-A); Aircraft na ddscuss!Lo ú:nl.toa do Projeto de De
·eom . dez (10) toneladas de material creto J..egislativo 1Il.0 _14, de 1948, q1.1e 
aJCessórios ·e duas mil (2.000) ditas aprova o Acõrdo · sôbre Transportes 
de gasolina de aviação, adquiridas nos Aéreos entre O· Brasil e a Noruéga, o 
Estados Unidos da América, pela em- .qual figurava na Ordem do Dia· em 
.Prêsa de navegação aérea - Rêdes primeiro lugar, que passasse ;para ·o 
Estaduais .AJérea Ltda;." - e destillla- final, &ob o fundamento de que a ses
elos à süa frota. . são deveria ser. secreta .. O nobre Se-

Art. 2.o ...;_A presente lei entrará. em nador -baseóu.:.se, ;provà.velmente, no 
.JVigor na data de· sua publicação. . art. 60 do nosso Regimento Interno, 

Art. 3.o Revogam-se as disposições que dec!ara: 
em ccx.trário. · •· As reuniõeS das ComissõeS serão 

o SR. PRESIDENTE - Vai à. públicas, ··sal'V'O as exceções · pre-
Comissão de Redação o Projeto de 'Vistas r.es·te Regimerito ou deli-
Lei C!a Câmara n.0 na; que acaba de beração em contrário. 
ser ·vcrt.aa.o. § 1.0 -· Serão: sempre seciretas as 

E' sem deba.Jte · aprovado, em reuniões para deliberar · sôbre: · 
discussão única; o seguinte · , · a> declaração de guerra ou aCôr-

PRoJETo DE LEI·DA CÂMARA . dO sôbre a pa.z; ' 
b) tratadoS ou COillVenJÇóes com 

N.0 162, de 1948 as Nações Estrangeiras. 
O Congresso Nacional decreta: § 4.0 - As atas, uma vez ápro.;, 
Art 1 O E' f ultad • nH~ • . VadaS nO fim da reunião,· Serão. as-• . ac · o as s~as am- · d t d b · 

cta não inscritas no Instituto ·Nacio- sma as por 0 os os mem ros pre-sentes, encerradas em envólucro 
nal do ·sal, mas que comprovem ha- iac:rado, etc.". 
ver funcionado· antes da criação fa-
zê-lo dentro dos cento e oitenta dias Data venia, já. me parece estrava-
da vigência desta lei. gante. que as atas das ·reurniões secre-

Parágra.fo único. serão estabeleci- tas das comissões sejam· encerrada& 
dos pelo Instituto· Nacional do Sal. em envólucro lak:radas, datadas e ru

. os requP.Sitos de que dependa o pre- · bricadas -pelós presidentes e seéretá
enchimento de novas inscrições. l'ios e recolhidas ao Arquivo do Se-

Art. 2.° Compete ao linstituto Na- nado. 
c!onal do Sal . fixar as ·cotaS de pro- Não é, entretanto, -nesse ponto que 
dução atribuídas ~ salin:as referidas re:,ide a minha questão de ordem. Não 
.no artigo 1.0 desrta Lei . · . vejo, no Regimento, dispositivo algum 

Arrt. 3.0 ' Esta lei entrará. em vigor que determine sejam~ secretas as reLI-· 
n·a data de sua publicação, rev:oga- niües . nas quais · se votem tratados e 
das as disposições em contrário. convenções. Quando muito, os. trata-

O SR. PRESIDENTE- Será. tam- dos e convenções com países estran
bém encanNnhSJdo à Comissão de geiros, votados · em sessões secreta;s. 
R.edação o Projeto de Lei da Câma- seriam os de cará.ter· politico, ·não me 
ra n.o 162, de 1948: · parecendo seja o caso do .de que trata 

a. ordem do. dia ·.·_. regulador de um 
Discussão única do· . Projeto de · acôrdo de transportes .aJéreos entre o 

Decreto Legislativo n.0 14 de 1948,. Brasil e a' Noruegua. 
que aprova o Acôrdo sôbre trans- · - · · 
portes Aéreos entre o Brasil e a O Regmiento - repito ~. nenhum 
Noruéga, jzrmado a 14 de·nD'Vem- - dispositivo a .êsse r~eito. Parece q.ue 
bro de 1947, no Rio de Janeiro. o requerimento do nobre Senador Ivo 
(Com pareceres das comissões de d!Aquino se baseou no artigo 80,' re
Ccinstituição e Justiça e Relações ferente apenas ~ reuniões _ç1as Co
Ex~eriofes e de Viação e Obras Pú- missões, as quais serão sempre publi-
bl. cas e, excepcionalmente, , secretas 

tcas) • quando deliberarein sôbre declaração 
d SR. ART.HUR SA!NTOS- ("') - de guerra ou acôrdos de paz, tratados 

· (Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi oU' convenções com nações estrangei
~ .palavra para levaJntar uma questão ras, concessão ou negação de passa.gem 

de ~ôrça estrangeira pelo território na-
("') Não foi revisto pelo orador. cion.al. . I 
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Vê ;.se, ·pela relevância da . matéria, 
que· se cogita, neste·· último caso, de 
-tratados ·e ·con'Venções de caráter :tJO
litico;' nos ·quais.esteja ·empenhada a 
responsabilidade :política da· nação. bra
sileira: A.letra a, com efeito,· alude à 
declaração de guerra ou acõrdo· sôbre 
a páz," enquanto ·a· :letra· c· .trata ··.de 
-eoDJCessão:ou'·negâção de· passagem ou 
permanência de· f.ôrÇas' estrangeb:as 11;0 
território nácional. • · . · 
. 'N'êStas coi:idiÇPes, . não me J)ar~ce 
correto iriteJ.ii)ietar que a ··discussão e 
votação de acôrdo.S . comerciais·, .como 
o constante da Ordem do Dia de hoje, 
sôbre trapspórtes :i:liéreós·; deva-ser fei
ta .em se11são s~c;re:ta. 9 próprio pará
grafo 4.0 do art. ·6·0' dó Reg~mento ln· 
terno ·estàbelece que a.S atàs das .co
miss~~s !;éjam laCl:adas. -~ 'rê<?o!hid;ts 
ao ~quh;o do Senado, ·parecendo nao 
serem cl.qUe!as -~~ . ql!~ ;J,"el:i'!llte prpnu'!l-
ciamento. da." Oa.Sa. . . 
~ ~ questão de crdem que submeto 

a .V. :Ex.a Si. Presidente, [porquanto 
os. acôrdos' . comerciais; ·· notadamente 
sõbre :tr&nsportes ·aéreos,' ·se ·repete:m, 
conv:indo·.que .o :plenário .fixe definiti
vamente as ·normas·:.para· a .sua· dis
cussão e votação. <Muito. bem). 
. O SR. :PRESIDENTE,.:_ ;o requeri

mento do· Sr. IVó d'Aquinô ·não indi
ca o motivo peio· qual iPede a inlv.ersão· 
da :Ordem do Dia, nem recomenda. se
ja a m!l!Mria.trSJtada .em ses.Sã·o secre-. 
'ta. Eu nã6 estava presente quando o 
requerimento foi aprovado." Em .todo· 
caso, tom.c em consideração a ques-
tão . de o:;-dem · . 

Realmente,. o Regimento não é ela-
. ro: ~o ·.~capitulo __;,;.:Das Comissões -

est!ilbelece que. se .retmam s.ecretamen
.te paru tratar .de àetermiiilados assu..."1-
tos; entretanto, :ri.ão 'dispõe que o ple
nário. 'dêles tome 'conhecimento tam
bérn em ·seSsão secreta: ·.parecia, ·:po
bém -run sessão seereta. Pareceria, po
Comi,';sões ··.em ' carálter privado· :Para 
êsse :fim, .fossem· ·os ·seus· ·pareceres,· re
servaãos, imediatamente di~lgados. 

O Regimento, no, ar·t. '97, . § 3..0 , .de.
clara que, no início ·dos. trabalhos das 
sessões secretas, ci l)rimeiro'ato dó· ple'
n~ri!l :é ·d~idir se o·_assunto deve ou 
11ao ser tratado nesse cà.ráter.'Na oca
sirLo; êle toma ·conhecinú~rito dos· pa
receres c .verifica se a matéria deve 
fler trata..da· em sigilo. · · 

Assim,· se o senado não deliberar de 
f~rma.- diferente, transformarei a ses
.sao :Publica c rnsecreta. (:Pausa) . 

Não havendo objeções, transformo a. 
sessão ·.em secréta. · . · · . · · 

'c!lnrVído as pessoas estmnhas 'a ~~ 
retirarem .do re,cinto, -tribunas ··e gale-

. rias. ! 1 • • . ' 
A sessão ~passa a ser secreta às 

15,3.0 'horas; ~voltando .a ser- pú-
:blica às '.16,55. · 

o· SR. PREsiDENTE - Tendo de- · 
liberado a ,Casa _que .a .discussão do 
~~ojeto .de. ;ne~re:to .Legislativo- n.0 1,4, 
de 1948; .. aberta em .. seSsão ' pública, 
vai.:sé. proc'eder à leitUra . dos pare(:e- . 

· res· :eirutidos sôbre a matérià, que ·.será 
. incluída em . Ordem . do Di'a depois de 

diStribuídos os ' re.spécti'Vos ·avulsos, 
conforme determina ·o Regimento .. In-
terno. . · · 

São .lidos e 'Vão. a imprimir os 
sc-gWntes pareé~es: 

_PARECER 

· N.0 .. 8.41, de .1948 

Da . co?r/,is;ão . de Constituição e 
. Justiça, sôbre o Projeto àe .Decre
to Legislativp .n.0 14, de 1948. . 

· Relato'!': - Seniador Ola.yo Olive1ra. 
1) - com:Pête. ;rliiv~tivamente ao 

Presidente da .República celebrar tra
tados e conJVenções internacionais ad 

. reterendum. do . Cong:resso Nacional 
(Const. Federal, art· .87, n.o VII) a. 
cuja autoridade cabe a exclusiva com-. 
petência de resolver cl:efinitiv_amente a 
respeito (art ... 6·6, tl.0 .I), em P~9nun
ciamento independen~ de . s~nçao ~o 
Presidente da· República e msusqet1-: . 
vel de veto/(Carlos Maximiliano, co
mentários· à Constituição Brasi)._eira, 
1946 vol II, n.0 353;. Pontes de .Mi
randa . cóínentários à Constituição de_ 
1946 vol -II,· ,Pág. 67, nota ·e·; ,Ivafr 

_N ogÜéira. ]tagiba,. e Pens~~n_to Poli
tico Universal e a Const~twçao Bra
sileirà, · .volunie ·segundo, ·n.~· -163) .. 

'H:á,· .na. espécie, 'uma.nova ·it)ve.rsão · 
. de elaboraÇão àa lei, já indtcado pelo 
giãnde Ruy Barbrisa: "o a:éõrdo _inte~ 

, restáJtal é resolvido pelo Executivo e 
.sancionado l)elo Le'gislativo" (;Comen
tários à constituição. Federal Br.:asi-. 
leii·a, rr. pág~ 518) • · · · · · · 

2) · ~ Ato de 'tiuci,ati.va do. Presiden
te da _República, de!V'endo · ser,subme
tidos à ratificação do Congresso, no,s 
termos da Lei n.0 23; de 30·de outubr<? 
de 18191, mediante um projeto de Le1 

- fonnuiado pelo .Poder Executi:vo, dev;e 
ter o mesmo inicio na Câmara dos 

. ' 
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Deputados ex-vi do art. 67, § 3.0 da 
Constituição Federal. 

· 3) - Na conformidade do e::>.:posto, a 
Câmara dos Deputados, tomando co
nhecimento, pela M~nsagem presiden
cial n.O 114. de 17 de fevereiro de 1948, 
de acôrdo sôbre transportes aéreos en· 
tre o Brasil e a Noruéga, firmado no 
R.w a 14 de novembro de 1948, con
n.·erteu-o cm -projeto de lei, sob nú
rriero 96-_1948, que logrou .a sua aJPro-
vacão. . 
· ú - D'lto projeto, . submetido ao 

Senado· :F~deral, foi ·en.viado à aprecia
ção desta Comissão de Justiça, que o 
considera enquadrado em absoluto nas 
1·egras de direito atinentes' à matéria 
opmando também seja sôbre o seu mé
rito ouvida, a Comissão 'I1écnica de Re
lações Ext~riores. 

:Sala ·da Comissão de Justiça do Se
nado Federal, em 10 de agôs·to ·de 1948. 
- Waldemar Pedrosa, Presidente em 
·exercício. - Olavo Oliveira, Relator. 
Ferreira de Souza, !)ela· conclusão -

· :z.·mnto MülZer, ·pela conclusão ·- Lu
cio corrêa. - Etelvina Lins, p'ela con
clusão. - Arthur Santos, .pelas con
clusões. 

PARECER 

N.o 842, ·de 1948 

Da Comissão de Relações Exte
riores, sôbre o Projeto de ·Decreto 
Legislativo n.0 14-48. · 

Relator: sr. Alvaro Maia. 
I ;_ Em sensagem de 17 de feverei

ro de 1948, acompanliada de· uma Ex
posição de Motivos do Minis,tio das 
Relações Exteriores, o Senhor Presi
dente da República, submrteu à apro
vação do Congresso Nacional a versão 
!POrtuguês a do Acôrdo sôbre .Transpor
tes Aéreos entre o Br.asn· e a Noruega, 
firmado no Rio de Janeiro', ·em 14 de. 
novembro de 1947. 

II - Discutido na Cã,mara · dos 
Deputados e ·convertido em Projeto de 
Lei, sob número 96-1'948, com parecer 
favorável da Comissão de Diplõmacia, 
:foi enviado ao Senado Federal, cujo.· 
·Comissão . de . Jus·tiça o aprovou, .de. 
acôrdo com . o. Relator. . 

III - O Govêrno da R~ública vem 
firmando . vários tratados sôbre ·· trans
\Partes aéreos, assegurando direitos às 
rotas brasileiras em territórios estra.n.:. 
geiros, iguais aos Glas rotas estrangei
I'as em nosso terri-tório. 

· Tra-ta-se de uma cooperação . inter
nacionnl, q!lle . possibilita o expansio-

Il.ismo do comércio e . das relações. 
culturais entre nações que se COillhe
ciam e comerciavam, .atraJVés das len
tas viagens dos navios mercantes. 

A navegação -aérea !facilita o inter-· 
câmbio com os países nórdicos, inten
sificando a rêde de convênios assina•· 
da com êsse objetirvo. 

O projeto merece aprovação da Co
missão de Relações Exteriores. 

Sala das comissões, em 20 de agôstO' 
dê 19.48 - Alvaro Maia, Presidente e. 
Relator: _.:. Arthur Santos. - .Pinto 
Aleixo. - Flávio Guimarães~ 

PARECER 

, N.o 843, de 1948 

Da Comissão de Viação e ObraS' 
Públicas, sôbre o Projeto de De
creto Legislativo n.0 14, de 1948. 

Relator: Sen .. Francisco Gallotti. 
o Projeto de Decreto Legislativo nú

mero 14, de .1948, aprova o acôrdo sô
bre transportes · aéreos ·· en:tre o Brasil 
e a ·Noruega, .firmado em H de_ no
vembro de 1947, no Rio de Janeiro. 

Tôdas as ·cláusulas se baseiam na re
ciprocidade de direitos e deveres, o 
que demonstra o acerto• do acôrdo as-

·sinado. · 
· O nO.sso pais·, em especial, só terã a 
lucrar com o acôrdo pre~ente. 

· Dai, a minha aprovação a6 mesmo. 
Sala das ·Comissões, em 2 de set.em-.. 
bro. de 1948. - Henrique de Novaes, 
Presidente. - Francisco Gallotti. Re- · 
lator. - Euclydes. Vieira. - Ernesto· 
Dornelles. · · 
. O SR. PRiESIDENTE -:- Nada mais 

havendo .que tratar, vou encerrar a 
sessão. Designo para a de amanhã: · 
a seguinte. 

'oRDEM. DO DIA · 

··votação, em discussão ·única, dO' 
Projeto de Lei da Câmara n.0 135, de· 
1948, que ·concede isenção de direito~ 
de importaÇão e' demais taxas -adua
neiras, inclnisive de consumo, para duas-

. caixas contendo ·mãQ.uina para pesqui-· 
sas metalúrgicás e um motor· elétri
co. (Com pareceres ns. 684 e 685, res
pectivamente, das Comissões de cons
:tituJção e JtlsrtiÇa e de Finanças, favo
ráveis.'}•·· proposição; e n.0 812, da Co
missão de Finanças, contrário à emen
da de plenário) . · · . 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 238, de 1948, que con
•cede isenção .de direitos de impor-· 
tação e demais taxas de consumo para: 
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material adquirido para o Estádo de do entre a Divisão de Obras do Minis
São Paulo. (Com ;pa1·eceres faJVoráveis tério da Justiça e Negócios Interiores 
sob ns. 817 e 818, respectivamente, das e a·firma.Lauro.Henrique .. & Cia. para 
comissões de Constitui-ção e Justiça a ampliação da "Casa Material Mealo 
e de I''inanças) . Matos". . . .. 

Discussão única do Projeto de Lei Projeto de Decreto Legislativo nú-
da Câimara n.0 234; de 1948, que dis- . mero. 32, de 19.~8. que autoriza o Tribu
!Pensa consignação nominal para a · n~l de Contas a regis·trar o têrmo adi- · 
san·ta Casa de Misericórdia de São tive firmado entre o Miriistério da Ae
Paulo gozar de isenção de dir.eitos de l'Onáutica e Ruderico Pimentel & Cia. 
importação. <Com· pareceres favorã- Ltda. para c.ontsrução de um pavilhão 
veis ns. 815 e 816, respectivamente, das no Parque de Aeronáutica dos Afon
Comissões de Consttuição, e Justiça sos. 
e de Finanças) • · · Projeto de Decreto Legislativo nú- 1 

Discussão única do Veto n.0 31, de n1ero 33, de 1948; que mantém a de-
1948,: do Prefeito· do Distrito· Federal, cisão do Tribunal de Contas, denega

•ao .Projeto de Lei municipal que es- · gatória do registro da escri-tura de 
tabelece passe escolar gratuito nas Ii- desapropriação de terreno situado em 
nhas de bonde .. exploradas pela Pre- "Parque Olinda'~. no Ceará. 
feitura e~ zonas que espe~ifica. (Com Projeto· de Lei da .. câi:nara 11.o. 328, 
p_ar~c~ n. 809,_da ComlSSao de Cons- de 1948, que autoriza o ~stabelecimen- · 
t1tu1çao e. J.ustu;a,. contra .o. veto)· to de- uniformidade de ·carreira no.s 

Discussão única do Veto n.o 32, de quadros das Estradas de Ferro da 
1948, do Prefeitp do Dist.rito Fec1era!, União -
ao Projeto de Lei municipal que dis- : . • . 

0 põe sõbre a reversão de servidores da ProJeto de Le1 da Cam~a n. 3?9, 
Prefeitura do Distrito Federal e dá · de 1948, que concede auxilie;> espec;al 
outras providências. (Com !Parecer nú- de Cr$ 3.090.~00). à Acadenna NaclO
mero 808, da Comissão de constttiiçãci n,al de Me.dicma. · 
e Justiça favorável ao veto). · Projeto de Lei da Câmara: n.0 332, 

Discussão ún.ica do · Projeto de Lei de 1948, que prevê o direi-to de recta
da, Câmara n..o 214, de 194S, que torna· mação dos mili-tares ao Executivo; 
extensivo aos oficiais generais dos · Projeto· de Lei da Câmara n.0 333, 
serviços de Aeronáutica dispositivo da de 1948, que concede o auxilio de Cr$ 
lei de !natividade dos militares do 200.0{Jo0,00 ao Instituto Geográfico e 
Exército. (Com pareceres favoráveis, Histórieo do Amazonas; 
sob ns. 810 e 811,' respectivamente, das Projeto de Lei da Câmara n.0 334, 
Comissões de constituição e Justiça e . de 1948, que torna extensiva nos Sub
de Finanças) . . oficiais e sargentos ·do 1.0 Grupo de 

Levanta-se a sessão às 17 horas - C&ça da F .. A. P. que Q1Jerou no tea
e 5 minutos . tro de guerra dà Itália as vantagens 

concedidas· ao pessoal da .F. E: B. pe

' RECEBEM E...'\mNDAS PERANTE 
A. MJES:A 

Nas. sessões de hoje e de amanhã; 
Projeto de Decreto Legislati-vo nú

mero 31, de 1948, que aprova ·a deci
·São do Tribunal de contas que negou 
registro a resçisão do contrato firma-

lo Decreto-lei n.0 S.·l59·, de 3 de no
vembro de 1945. e lei n.0 11, de 28 de 
dezembro de 1946; 

Projeto de Lei da Câmara n.O 335, 
de 1948, que dispõe sõbre isenção de 
direitOs e taxas e material hospita1ar 
para o InstitutO de Roentenologia 
(câncer, seu diagnóstico e tratamen
to). 
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118." Sessão em 9 de Setembr.o de 1948 
PRESID1!:NCIA DO SR. MELLO VIANNA, VI!CE;.PRÉSIDENTE 

.As 14,30 horàs comparecem os Se-
nhores Seiiladores: 

Waldemar Pedrosa. 
severiano Nunes. 
Alvaro · Adolpho. 
Olodomir ,a,ardoso .· 
Evandro Via1111a. 
Mathias Olympio. 
Georgina Avelino. 
Ãdalber-to Ribeiro. 
Verg'Iliaud Wanderley. 
José Americo. 
Etehrino Lins. 
Apolonio Sales. 
Cícero vas.concelos. 
Ismar de· Góes. 
Maynard Gomes, 
Pinto Aleixo. . 

. Pereira Moacir .. 
Henrique de No.vaes . 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Mello Vianna .. 
Levindo Coelho. 
ROdolcrlho Miranda. · 
Dari<~ Cardoso .. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbôas. 

. Vespasiano Maztins. 
Filinto Müller. 
Flávio Guimarães . 
A.rthur . Santos. 
Ivo· d'Aquino. 
Luci o Corrêa. . 
Ernesto · DoriilelleS. 
Salgado Filho - (35) .• 
O SR. ··pRESIDENTE- Acham-se 

:presentes 35 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. 
Vai-se pi·oceder à leitura da a.ta. 

O SR. 2.0 SUPLENTE (servindo de 
2.0 Secretário) procede à leitura da 
a;ta da sessão, anterior, que posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

O .SR. 3.0 SECRETARIO (servindo 
de 1.0 ) lê o seguinte 

EXPED!IENTE 

....:. po ~resid!;!nte .. da Federação dos· 
_Empregados no Comércío' do ·Estado 
de . São Paulo, soliciltando '!Prorroga
ção do prazo p~ra ap-resentação de 
emen.das ao anteprojeto de lei· que 
dispÕe sôbre a orgamzação sindical, 
ora· em curso na ·coniissão Mista: de 
I,éis · dompl~únentares. ·;_ Inteiràdo. 

- Do Sr. Governador · do ·Estado 
do Rio de Janeiro, agradecendo as 
congratulaçõeS do Sen.a:do !pelo trans
,curso do ;primeiro centenário da ci
dade de Resende. ...:.. Inteirado., 

.Ofícios: 
. - Do Sr~ MinJgtro das Relações 

· Exteriores (3) , agradecendo a remessa 
de autógrafos dos ·.decretos legislati'
vos ns. 14', · 15 e lS:~ promulgados pelo 
Sr. Presidente do· Senado. - Intei
rado;· 

.:... Do sr. Ministro da Fazenda, 
agradecendo a comunicação . de ha
ver sido .. enviado à sanção .o decreto 
legislativo que autoriza a abertura do 

· c11édito especial de ·· Cr$ 50.0001,00 a 
Pl"·esidência da República para aqui
sição de insígnias· da .Ordem Nacio
nal do Méri·to - Inteirado. . 

' . ' - . . : 

-· Do Sr. Ministro da Marinha, 
. . ie:m, idem, · quanto âo. Projeto de Lei 

cl,a Câmara n.0 203, de UH:8. - Intei-
rado, · · 

- o· Sr. Ministro da Guerra, idem, 
idem, em relação ao Projeto· de Le:i 
da Câ.mara n.O 109, de 1948. - In-
teirado. · 

- Do Sr. Ministro da Agricultura, 
idem, idem, quanto· ao Projeto de Lei 
da Câmara n:o 160, de 1948. - Intei-
rado.. · 

- Do Sr. Secretário da Presidên
cia da República, comunicando ha
ver ~ido registrada e !PUblicada ·a· Lei 

. ........ . 
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;prom~gaida .Pelo Sr. Presidente do 
senado, que autoriza. a abel'ltura -de 
crédito para auxilio à comemóração 
do 3.° Centenário 'dá cidade de PRTa
llaguá. - Inteirado. . 

- Do Sr. Prefeito do Distrito Fe
deràl, a:graidecen'do a comunica·ção · de 
haver sido 'aprova.do o· s·eu .voto oposto 
ao § 2.0 do art. · 1.0 do. Projeto n.0 9, · 
da Câmara dos Vereadores. - Intei
rado. 

- Do. Presidente. da Associação dos 
Ex-alunos do ·:colégio Militar, · màni
festando votos de confiança· ao se
nado quanto à solução da :questãa re
lati'Va à decl'araçã·o .de utilidade pú-. 
blica daquela 'inst~tuiição·. - Intei-
rado. · 

. -· t 

-:- Do Presidente da Assembléia Le
gislativa do Pará, solicitando um re
fõrço de verba, no montante de crs 
5aO. 0'0{),00, no corrente exercício, ·para 

. a ·construção do ;pôrto de Santarém -
Inteirado. 

- N.0 S-60, de 1948, do Presidente 
da Câmara de Vereadores , do Dis
trito Federal, subm.etendo à conside
ração do Senádo o1ício em que o Se
iP..hor Prefeito · desolve a;utógrafo 
do Decreto Legislativo Municipal "'J.,o 2, 
rpara os fins ·do disposto na última 
parte do § 5.0 do art. 1.4 da Lei Or'
gânica. - A comissão ·de Constituí~ 
çiio e Justiça. 

- N.0 S-61, de 1948, do Diretor da 
Carteira de Consignações da Caixa 
Econômica Federal do Rio de Janeiro, 
c~n;sultando o Senado_ sôbre a .Possi
bllldade de promover a :Cobrança -de 
débito, mediante desconto ·em fõlha 
no caso do con.<lig·nante ser eleito para 
exercer mandato legislativo nesta Ca
sa .. - A Comissão-niretora. 

· Da. Câmara d~s ~putados; 
senhor 1.0. Secretái:io: 

Tenho a l'J.onra de encaminhar a 
Vossa .Excelência :para os devidos fins, 
o il].cluso auMgra.fà do Proje'to de Lei 
n.o 764-A,de 1948, que estende à Com
panhia Nacional de Navêgação Costei
ra o regime. de. isenção físcal 'de que 
goza o Lóide Brasileiro. - · · 

Aproveito e ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, em 8 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 a3s, cte i948 
Estende à Companhia N acio•~al 

de. Navegação Costeira o regime 'de 
isenção fiscal de que goza o Lóide 
Brasileiro. 

o congresso Nàcional decreta: · 
Art. 1.0 Os bens e serviÇos da ·com

panhia Nacional de Navegação Cos
teira, incorporada ao Património · Na
cional pelo Decreto-lei n.0. 9.52•1, de 26 
de julho de 1946, ficarão. isen,tos de 
impostos, taxas e contribwções, nos 
têrmos do .dispos.to na L_ei. nP 420, de 
io de .abril de 1947, que esta;beleceu 
essa_ concessão_ em favor da sociedadá 
.t\nôniina de· Naveg.ação L6ide · Brasi-
leiro. . 

Ar:t. 2.0 Esta lei _ entraJ:á. em- vigor 
na data de sua public!l-Ção, revogadas 
as disposições em corutrário. 

A impri'mir 

Senhor 1. 0 Secretál;ià: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excel~ncia, .:par·a os devidos fins, 
.o incluso autógrafo do Piojeto de Lei 
n:0 826-A, de 1948, que ~autoriza ·a _ 
abertura, pelo Ministério da Agricultu
ra, do crédito esi[Jecial de Cr$ 13'.282,30, 
para pagamento de gratificação ·de 

. magistério ao professor ··catedrático
Ceslau Maria --de Biezanko. 

Outrossim, esclareço a Vossa Exce
lência: que deixo de en'Viar o Projeto 
n.0 827, de 1948, relativo à abertura 
de um c11édito .suplementar de Cr$ .. 
9.00.0,0ü, pois agruarda,_ ainda, a. sua 
aprovação finaL 

Aproveito o ensejo. para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi.:. 
nha distinta · consideração. 

Rio, em 6 de setembro de 1948. 
Mun)~oz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 

_ N:o 3~7, de 1948 
_Au~oriza a. abertura, pelo .'l:finis

tério ·da Agricultura, do crédito es" 
pecial de Cr$ 13.282,30, para pa
pamento de gratificação de ma
gistério ao: professor catedrátiCo 
Ceslau Maria de Bizanko. 

o 'Congresso Nacional decreta:-
.Art. 1.0 E' o Poder Executivo au

torizado .a abrir; pelo Ministério da · 
Agricultur~, . o criédito especial de Cr$ 
13.282,30 (treze mil cruzeiros e oiten
ta e doís cruzeiros e trinta centavos) , 
para pagamento da gratificação- de 
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magistério a que fez jus o Professor 
Catedrático, Padrão M, da Escola de 
Agronomia Eliseu Maciel Ceslau Ma
ria de Biezanko, no período de 10 de 
julho de 1945 a 31 de dezembro de 
1947. . 

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor 
na .data de sua publicação, revogadas 
as disposições' em contrário. 

A imprimir 

Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de en>Caminhar a 

Vossa Excelência, para os devidos fins, 
o incLuso autógrafo do Prcjeto de Lei 
n.0 310-A, de 1948, que· concede isenção' 
de direitos deimportação e demais ta
xas aduaneiras .para material, que es
pecifica, destinado às Religiosas "Fi
lhas de Jesus". 
- Aproveito o ensejo para reiterar a 

· Vossa Excelência os ;protestos de mi
nlla distinta. consideração. 

Rio, em 8 de setembro de 1948. 
Mtmhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.o 33?, de 1948 
Conceãe isenção de direitos ele 

importação ·e demais taxas adua
neiras para material, que especifi

ca, destinado às · Religiosas "Filhas 
de Jesus". -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' · concedida isenção de 

direitos de importação e demais taxas 
aduaneiras, inclusive impôsto de con
swno, .para: duas imagens, de 1,50 me
tros, cada uma, dois -candelabros de 
bronze e vinte e um crucifixos trans- · 
portados .pelo vapor "Genym~des" e 
destinados às Religiosas "Filhas . de 
Jes·us", desta cidade do Rio' de Janei
ro ' 

Ár.t. 2.0 Esta lei ·entrará em. vigor 
na data de sua publicação. · . 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. ,:· -
· Senhor 1.0 Secretário: 

Tenho a honra de transmitir . a 
Vossa Excelência, para os devidos 
fin~, o. incluso ·autógrafo do decreto 
legiSlativo, sancionado pelo ·sr. Presi;. 

. d.ente da República, que altera os ar
tlgos 1.0 e 2.0 do Decreto-lei núme
ro 9. 763,, de 6 de. setembro de 1946. 

. Aprove1to o ensejo para reiterar a 
Vossa ·Excelência os protestos de mi

'lllha distinta. consideração. 
· Rio, em 31 de agôsto 'de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

Ao arquivo. 

São lidos e vãc a imprimh· os 
seguintes rareceres: 

PARECER 

N.0 844, de 1948 •. 
Da Comisscio de Educação e 

Cultura, sõbre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 163, de 1948. 

Relator: Senador Francisco· GaT.lot~ 
ti. . 

O projeto n.0 163, de 1948, concede a 
Luís Soares a pensão mensal de CrS 
1.0·00,00. 

A Comissão de constituição e . Jus
tiça jjulga-o constitucional. 

A .comissão de· Finanças não lhe dá 
apoio e o parecer dó eminente Sena
dor Ferreira de Souza é convincente. 

O pintor Luís Soares poderá. mere
cer o amparo previsto pelos cofres de 
seu: Estado Natal, Pernambuco, em 
cuja zona se· tornou conhecido e 
celebrizado. · 

'Quantos "Luis Soares"· não possuirá 
o Brasil? · 

Ampará-los, éom pensão, a todos 
seria transformar o Tesouro Nacional 
uma Caixa de Auxilies ... 

Assim, sou de-parecer contrário à -
aprovação do v..rojeto. 

Sala das-Sessões, em 6 de setembro 
de. 194:8. - Flávio -Guimarães, Presi- · 
dente. Francisco Gallotti, Relator. 
- Evandro Vianna. -.Cícero de Vas-

. concelos. 

PARECER 

. N.0 845, de 1948 
Da Comissão de Redação de Leis. 

Redai;ão final. do Projeto de Lei 
da Câmara n.0, 205, de 1948. 

Relator: ·senador Walàemar Pedro
sa. 
A Comissão apre~enta em folha 

anexa r e dação final do Projeto de 
Lei da Câmara n~0 205, de 1948. 
. Sada da Comissão de Redação de 
Leis, em 31 de agôsto - de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente: - Wal
demar Pedrosa, ·Relator. - Augul!to 
Meira. - Ribeiro Gonçalves. - Cir:e
ro d~, Vasconcelos. 

ANEXO AO PARECER N.0 845 
Redaçâ"o .final do Projeto· de Lei da 

Câmara n.0 205, de 1948. 
O C'on~esso Nacional decreta: 
Art. l,0 ''E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir, ao Poder Judiciário 

-···;;,,.; .. · 
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' 
1lll'l crédito especial de Cr$ 11. 200,0{)· 
,(onze mil e duzentos cruzeiros) , para 

·o pagamento de despesas com o alu
guel do prédio onde· funciona o Tri
bunal Regional Eleitcral de Sergipe 
relativas a setembro de 1St45, dezem
bro de· 1946 e todo o ano de 1947. 

Art. 2.o Revogam-se as disposiçõe5 
.em ·contrário. 

PARECER 

N.o 846, de 1948 

Da comissão de Reelaçúo _ rle 
Leis, 

Redação final do Projeto de Lei 
. da. Câmara n.0 249, de 1948. 

Relator: Senador Augusto Meira. 
' . 

ESta •Contissão ·é de parecer que se
ja aprovada a .redaÇão final a êst~ 
anexa, do Projeto de Lei n.0 249, de 
1948, originário da C:lmai:a e apro
-vado pelo Senado. 

Sala da Comissão de Redação de 
- Leis, em 6 de setembro de 1948. -

Clodomir Cardoso, Presidente. - A<t
gusto Meira, Relator.- Cícero de Vas
concelos.- Waldemar Pedrosa.- Ri
beiro Gonçalves. 

ANEXO AO .PARECER N.0
. 846 

Redàção final do projeto ·de Lei da 
Câmara n.0 249, de 1948. 

. o congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - E·' excedente, e não :pel·

manente, como figura na Tabela ane
xa ao Decreto-lei n.O 9.548. de 5 de 
.agôsto de 1946, c. -cargo isolado, de 
provimento efetivo, de oficial de Jus;- . 
·tiça de 2."' entrância (J. M.), padrão 
E, do Quadro Permanente do· Minis
tério da Màrinha. 

Art .. 2.0 - Os :efeitos· da presente 
lei retroagem à· data de 23 de agôsto 
de 1946. · 

Art· 3.0 - Revog.am-se as diSposi
ções em contrário. · 

PARECER 

N.o 847, de 1948 
o 

Da Comissão de Redacão de Leis. •. 

' Redação final da emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câ-
mara n.0 311, de 1948. · 

Relator: Senador Cícero de Vasconce
los. 

A Comissão junta a êste, no anexo 
n.o 1, a redação final da emenda 

substitutiva do Senado ao Projeto de 
Lei n.0 131, de 1948, ·da Câmara dos 
Deputados. 

No anexo n.0 2, a Comissão apre
senta a redação do projeto, incluída 
n emondn do Son~do. 

·Sala da Comi.sS.ão de Redação de 
Leis, em 6 de setembro de 19.48. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Cí
cero de Vasconcelos, Relator: - Au- . 
gusto Mezra. - Waldemar Pedro1a, --· 
Ribeiro Gonçalves. 

ANEXO N.o .1, AO PARECER N.0 847 

Redação final da· emenda subs
titutiva do Senado ao art. 1.0 do 
Projeto de Lei· da Câmara núme-
ro 131, de ~1948. · · 

Art. 1.0 E' autorizado o Poder Exe
cutivo a abrir, :Pelo Ministério. da. . 
Guerra um crédito especlal de Cr$ 
87.073.767,70 (oite~ta e sete milhões,· 
setenta e três mil, ~setecentos e ses
senta e sete cruzeiros e setenta cen
tavos), para o pagamento de despe
sas de pessoal e de material, relati- . 
vas a 1946,. assim discriminadas: 

a) Gratificação adicio-
n.al ................. . 

b). Gratificação de Ma-
gistério ........... .. 

c) Substituições •...... 
d) Salário família .... 
e) •• Pessoal em disponi-

bilidade . . .... 00 ••• oo • 

t> Aposentados jubila
dos, reformados, in-
váiidos asilados e pes- · 

Cr$ 

5.285,20 

634.382,90 
439.510,10 

3.002.616,10 

10.000,00 

soal, da reserva . . . . . . 2.921.962,10 
g) Abono provisório e · · 

novas pensões ........ · 1. 304. 725,30 
h) Etapas para alimen-

.tação . :. . . .. .. . .. . .. . 78.502.342,20 
i) Auxílio para fune-

ral .................. . 252.943,80 

Total ............ 87.073.767,70 

ANEXO N.0 2 AO OPAREOER N.0 847 

Redação final do· Projeto de 
Lei. da Câmara n.0 131, incluída 
a· emenda do Senado: 

O Congresso Nacional decreta:. 
Art. 1.0 E' autorizado o Poder Exe

cutivo a abrir, pelo Ministério da 
Guerra, um crédito especial de Cr$ .. 
87 .<l73. 767,70 (oitenta e sete milhões 
setenta e três mil, setecentos ses
senta e sete cruzeiros e setenta cen-



. ' 
T' - ··- --- --- --~ ·--·-

·.;,::--"':·:: . ,,.,. ,. < ·,·:· ,. ·"',• .~ 
1•.' ·/ .•,_., '.' 

~ ... 
'! 

'·,- 300-

ta vos), para o pagamento de despe
sas de pe,ssoal e, de Jnate:r:ial, relati- . 
vas a 194ô, assim · discriminadas : . 
' Cl'$ 

ANEXO N.0 2 AO PAl'liECER N,0 848' 
, Redli~ãó do Proj~to dê Ler' .chi câ- . 

mara.n.() 209; d.e' 194:8, de acôrdo com 
a emenda do· Senado. a) Gratfiicação adicio-

nal' .................. . 
õ) · Gratificação de Ma-

bll:iWt·lo .: •• , ., ••••••••• 
c) Sub.st1tuições . . .... . 
d) Saláriô família · ... . 
e)' .. Pessóal em disax>ni-

bilidi(de . .. ........... . 
f) Aposentados,· jubilá:. 

dos, reformados, fu
'V'álidos asilados e ,pes-
soal da reser:va ....... . 

g) Abono provisório e 
' novas :pen.Sões ...... . 

h) Eta:pa.S · para alimen-
tação· ...... . : . ....... . 

i) Auxilio para . fune-
ral .... · .......... , ... . 

5~2s5,2o 

634:382,90 
. 439. 51(),00 

3. 002.616,10 

10.000,00 

2.921.862,10 

1.304. 725,30 

78. 502. 342,2o 

252._943;80 

Total ............. 87.673.7~7,70. 
Art. 2.0 Revogam;.se ·as disposiçÕes 

em contrário. 
PARECER ·, 

N.0 848, de 1948 · 
Da Comissão de Redação de Leis. 

Redação final da emenda do 
Senado ao Proietô de Lei ãa Câ
mara n.0 209~ de ·1948. 

.: Relator: senador Waldemar Pedro-
sa.· . 

A Comissão apresenta a redação fi
nal da emenda do Senado (anexo nú
m~ro 7) ao artigo 1.0 . do Projeto de 
Le1 n.0 209, de 1948; da Câmara dos 
Deputados. · .. 
. Juntamente úine:io n.0 2) a Comis

são transcreve o ·projeto tal como fi-
cará . com a emenda. . . . . 

·Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 6 de .~etembro· de 19148. -

. Clodoniir Cardoso; :Presidente.- Wal- . 
· demar Pedrosu,; _Relf!.tor .. -:- :Aurrüsto 

Meira. - Ribeiro Gonçalves. -,- ·mce
ro de VasconcelOs. 

AN:EXO N.0 2. AO PARECER N.o 848 - . . ... 
· · Redação .. Final da· Emenda do Se
nado .:ao. artigo 1.0 do Projeto de ·Lei 
da: Câmara n.0 209, de 1948: 

Onde se diz: 
"taxa.S · aduaneiras; inclusive a de 

previdên.Ciâ: · sociàl". 
·. ~ ,, . ; 

Diga-se: 
~·taxas aduaneiràs, exetuada' a· de 

previdência social". 

"'" .. ... . . " . 

O Congresso Nacional decreta: 
Al-t. 1.0 ·- Ê; concedida iSenção d.e 

~põsto. do im-portaÇãO e taxas adua
neiras exeetuada ·a de previdência·. so~ 
cial, ;para um grupo . elétrieo Caterpi:.. 
lar'Diesel D-8.800; do peso de 4.119 
quilos, vindo dos EStados. :Unidos, em 

. setembro de· 1947, :pelo' vapor inglês· 
"Island" .e adquirido 1)elo. Govêrno do 
Estado do Maranhão, que o des•tina 
Riba-mar, nesse Estado. · 

Art. 2~0 - Esta lei .entrará em. vigor 
. na data de sua publicaç~o. revogadas 
as disposições em contrário. 

PARECER 
~ 

' 
N~o 849; de 1948 .. 

IJa Comissão de. Relações Exte
riores, sôbre o -Requerimento nú.: 
mero .121, de 1948. 

ffela;tol': sr. Matilias Olympio. 
A Comissão de Relacões Exterio

res, chamada a se mamtrestar rela
tivamente ao. Requerimento n:o 1:il, 
do ano em CIU'rso, no qual os ilus
tres Senadores Alvaro Maia, digno 
Presidente dêste. órgão, e Bernardes 
Filho, ·que integra igualmente esta 
ComissãO, para aceitarem a nomea
ção de Delegados do Brasil à Confe
rência da • Organização das Naçõ~s 
Unidas, a se reunir. em Paris, duran
'te o mês .em curso, · opina ,por que 
seja a mesma .concedida, ;para o que 
oferece o l:leguinte · · 

PROJETO DE RESO!LuÇÃo 

__ N;o ·g., de 1948 

. Artigo unico. O Senado Fedériil, na: 
conformidade -dó art> 49 da Consti
tuição Federal, concede· licenÇa aos 
Senador~s .Alvaro .. :aotelhó Maia e ·Ar
tur Bernardes Filhó para · aceitarem· 
suas .. nomeações· de Delegados do·:ara
sil à ... Conferência da· Or-ganização das· 
NaÇões Unidas a instalar-se em Pa
ris a 20 do corrente mês-,. 
··Ao ássiní se. mailiféstar, á ·Comis
são expressa a sua contià.nça e o seu 
aplauso .em face .. da honrosa incum· 
bência· que· o·· Executivo .delega· aos 
requerentes, ambos 'capazes, por todos 
os· títulos; de enaltecer a representa-
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ção do . S~nado junto à referida De-
legação Br~llelra. . . .. . . . .. 

sala' dás' .comissões, em: 9 de .setem~ 
'tiro de· 1948. ~. Mathiàs . O'ly'rjipic~ 
Presidente em exercício· e R'el~tór. ~ 
Alfredo ,NeV.es. - Arthur. santos. ~ 
Pinto AleiXo. - Flávio· Guimarães. 

PARECER ' 
·rN.0 850, de 'üi48 

Da comissã6 de :áêdaÇão de Leis: · 
.RedáÇiz~ iiruíi' de> Pro{eto, d.~ · Lei · 

da Câmara n.0 200, de 1948. 

Relator:. sen. .Ribéií-o ·aônÇaives: 
Està Comissão apresenta; a' redaÇão 

final do Projeto de· .Lei n~0 200, de 
1948 (!1. anexa); de· il::i.ié:iativa da Câ-
mara dos Deputados. . 

Sala da Coniissão· . de· Redà,Ção. de 
Leis, em 9 de setembro .. de. 1948. -
Clodomir. Ca'rr!!oso~ Presidente~ -· .Ri
beiro .·. Goncalves; Relator.·- Cícero 
de vasconcézos . ....:... Waldemar Pedró'
sa. - Augusto !Vl.éira. · . . 

ANEXO AO PARECER N.0 850 

Redação finaL cio :r>rojeto de Léi' da 
Câmara n.0 200, de 1948.- · · 

o Congresso Nacional deéreta: 
Art .. 1.0 • ·E•· o Poder Executivo au

torízado a abrir·,. pelo . Ministério da 
Justiça e N'eg6cios Interiores, um cré
dito especiaL de Cr$ 36.015·,20 (trinta 
e seis .mil e quinze cruzeiros e ' vinte 
centavos)., para o pagamento: a João 
Evangelista de Figueiredo Lima, au
xiliar .. , de re,dator . do Diário Oficial, 
da gratificação a que fêz jus,· no p€J-:
ríodo de. Maio de 19'13 a Dezembro de 
1931, de acôrdb. com .o· .ar.t. 123 . da 
Lel n.0 2·.733; de. 4 de janeiro de .19:12. 

Art. 2.\'. Està lei 'eJ?.trar.á em, vi
gor na data da. sua. publicação,. revo
gadas as· disposições em contrário.· · 

.o sJi. PREsJ:m:Nl'E -· Eistá fin-
da :a' leitura' do' exprÚlientê: .. 

Acha-s{ sôbre à; mesa pâ,ra receber 
emendas .. nas duas .. próximas sessões, 
o Projeto' .de IJei da. Câmara núme.,. 
ro 336, de· 1948, cujo avulso já foi 
dist;-ibuido: 

Tem.a,.palavra o ·sr. sénador sàn
tos Neves, orador inscrito. · 
. o'.sR. sAN-~óS ·NE\fES = (Ú. o 

$ef1Uin(e· .ã,iscursCf) . . '"':"' sr. Pi:esidenfe 
a estâ~?,.h.ora.S, .vítiina; .de pertin~s, en'
fermidacie; deve · estar baixando ao 
tllmulo na terra de: oá.Ci:ioeiro de ita
Pilmirim, que êle tanto estremecei-a e 

amou, o corpo. inaminado e frio do .. 
Professor Fernando' de· Abreu·. 

Bem: sei que tais· palii;vras prónun-
' ciadas' aqui singelamente; mas sob o 

império de profunda . comoção·, · nãó 
provocam, nem . podem . provocar; 
maior ressonância nêste alro recinto 
do Parlamento Nacional :Pelo qtiaíie 
desconhecimento· que p·ossui'· a maio:. 
ria dos seus nobres' pares acêrc~t. da 
enorme projeção daquêle nome. nos 
fàstos .políticos da minha terx11- natal. 
E' assim o Brasil. Na· amplidão inc·o;.. 
mensurável de suas distâncias, isola:-

. .dos em seus espaços geogrâficos;. vi
vem os Estados, sobretudo os peque-

~ no·s, distantes dos grandes. centros, .. 
como se fo.:ram nações diversas anco
radas. no. mesmo · chão,. mas .estranhas 
e .. apartadas pela vastitlão infinita da. 
Pátria. 
· · O· Sr.- Andrade Ramos - Permite 
V. Exa. um aparte? , : · 

O SR. SANTOS ':NEVE:s ~ Com 
todo ;pr-azer. · 

o sr .. Andrade R·amos -· Eni sua 
oração o nobre colega, enaltece a me- · 
mória do . digno espiritossantense, . 
Professor Fernando .de Abreu, decla7 
·rando que talvez·. : n_ão tives,sem éco · 
nesta Alta Casa do Parlamento Na
cional as palavras de V. Exa. Afirmo 
no. entanto, que o: aeompanho em· seu 

· grande pesar. Conheci Fernando· dé 
Abreu na constituinte de 34, brilha11::. 
te, trabalhador, operoso. e admirado· 
e não _posso. deixar de lastimar a irre
parável perda que acaba de sofrer o 
Estado capichaba. . .. 
· .. O SR. SANTOS NEVES - Agra
deço siricerâmente a mâriifestàção de' 
V. Exa. Ela evidéncia que pelo me
rios um colega, éonheceu 'de' perto a 
figura invulgar do pránteado c<iesta
duano. 

Nem· 6 · desenvolvimímto· · aceler.ado 
da· Imprensâ, nem·. os progressos ver
tiginosos da- Aviação, nem o· próprio• 
milagre do' rádio ~)."n'liúem :j.inlda · 

, realizar uma comunhão integral e 
cóns·eguem impedir que as vibrações' . 
e os - àconteCinientos provinciais en;.. 
contrem· éco no resto do' Pafs e se per
cAm asl'lm melancàHcamen.te, muitos . 
dêles, · dentro das llndes 'fronteiriçaS 
de ~cs;da:· 'unidade· federativa . 

No' ·li;sp:!rito.· Santo; entretanto·, a· 
notícia· do: desaparécim:ento ·de Fer- · 

. nando de 'Abreu coireu~ célere }Jor to
dos os municípios· e disti·itos, .Provo
cando a· mais profunda emoção e co
brindo de luto os· corações de seus' 

\ 
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inúmeros admirado1·es e amigos. Por,
que foi êle sempre um legítimo van
guardeiro de nossas mais altas aspi
rações cívicas. Porque a lealdade de 
seu caráter e a bravura do seu tem
peramento jamais permitiram se 
obscurecesse nas linhas sem · perigo 
da retaguarda em qualquer· _agitação 
•política e eleitoral. 

Pertencia à rara estir.pe dos ho
mens ·que combatem o. bom combate, 
de viseira erguida e peito descoberto; 
pondo no entrevere ardente da ba
talha o de.sassombro de sua since
ridade e a intrepidez de sua l"econhe
.cida bravura. Jamais o vimos na so-

. lércia das conspiraçções inconfessá
veis, nem rebuçado à sombra das in
trigas mistüicadoras. -Estava sempre 
de pé na trincheira aberta de suas 
próprias convicções sem olhar con
seqüências, . sem temer represálias. 
Olhava de frente os seus adversários 
e não os feria pelas costas. Desa
fiava-os em campo aberto e com êles 
pelejava sem, entretanto, após a luta, 
guardar· ressentimentos, nem exerci
tar ·vinganças. Sabia perdoar com a 
mesma fidalguia e ardor com que aco
metia na intrepidez do corpo,-a-cor.po 
dos combates. 

Nascido em Minas Gerais, cêdo bus~. 
cou o Espírito Santo, raàicando-se 
em Cachoeiro do Itapemirim, que 
transformou em cenário magnífico .de 
suas atividades intelectuais e politicas _ 
e onde de tal modo se aclimatou e a 
:~al ponto veio· a afeiçoar-se à terra 

. ,generosa e hospitaleira que, nas ar
dênc1as de seu temperamento, costu
mava proclamar ser para êle Cachoei
ro do Itapemirim o verdadeiro cen
tro do Universo. 
. Ali criou o seu espírito, robusteceu 
.a sua inteligência· e . consolidou ·sua 
cultura. di,latando-a por . todos os ra
mos do conhecimento humano. Pal
milhou também. todos os .. postos da 
política e da . administração desde a 
Vereança à Prefeitura Municipal, 
onde marcou o seu govêrno com gran
des empreendimentos que fazem o or
gulho de. Cachoeiro de Itapemirim. 
·Deputado Estadual, Membro do Con
selho · Administrativo· do Estado e 
Deputado Federal à Constituinte de 
1934, jornalista hábil; polemista ar
-doroso, tribuno eloquente e professor 
emérito, deixa o Professor Fernando 
de · Abreu várias obras inéditas, so
·bretudo sôbre Sociologia, campo pre

. dileto de suas atlvldades intelectuais. 

Ocupava ago1·a, na .Administração 
Carlos Monteiro Lindemberg, o des
tacado pôsto de Secretário da Edu
cação e Saúde, onde a sua inteligên
cia orientava novos métodos e saluta
res reformas. Vice-Preside-nte do 
Partido Social Democrático - seção 
do· Espírito Santo .:.._ era êle figura 
exponencial de nossa agremiação par
tidária pela decisão e desassombro 
das suas atitudes, demonstradas, so
bejamente nas duas últimas pugnas 
eleitorais, em .. que tivemos o privilé
gio de combater juntos na mesma 
trincheira, admirando-lhe o ardor e 
testemunhando-lhe a inquebrantável 
têmpera de lutador . 

Sabia-o adoentado há vários me
ses a braços com terrív:el enfermida.de · 
que não lhe poderia certamente pou
par a vida. A doença, .entretanto, foi 
para êle nova porfia de que nunca se 
àrreceiou, como se aquêle bravo· luta
dor estivesse a desafiar a própria 
própria morte, sucumbindo aos pou
cos, mas sempre pelejando, sem se 
render, até chegar ao aniquilamento 
total. 

Essa Sr. Presidente, a figura mar
cante que o Espírito Santo a.Caba de 
perder, abrindo. uma lacuna irrepará
vel na fileira .dos seus homens públi
cos. E é co111 profunda emoção que 
pronuncio · aqui estas breves pa!avJ.:as 
que nem de longe traduzem os méritos 
dêsse- raro companheiro, pedindo seja 
transcrito na ata dos nossos .traba
lhos um voto ,de profundo pesar pelo 
falecimento do Professor Fernando de 
Abreu, comi:> derradeira hor:p.enagem 
da bancada estadual do Partido So
cial Democrático,· do Govêrno e do 
Povo ,do Espírito santo. (Muito bem; 
m~ito bem) . - · · 

O SR, .PRESIDENTE.:..... O Senhor 
Senador __ Santos Neves .requer a in
serção 'd.e um voto de pesar em ata, 
~pelo falecimento do saudoso consti
tuinte Fernando ·de Abreu. 
. Os Senhores Senadores que apro
vam o requeriinento queiram perma-
necer sentados. (Pausa). · 

Está aprovado. . 
Continua, a hore. do· ejcpedi.ente. 
O · SR. SALGADO FIL'HD (*) 

Sr. Piesidente, recebi dos represen
tantes do Sindicato de Produtores /da 
Mandioca, do Estado de são Paulo, o 

·seguinte telegra~a: 

( "') Não foi revisto pelo orador. 
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"Representantes Sindicato Pro
dutores Mandioca aqui reunidos 
pedem licença lembrar. Vossa Ex
celência projeto defenderá conti
nuidade trabalho milhares PL'.Odlõ.
tores espalhados tõda União e pc..: 
dir encarecidamente se possível 
urgência apresentação do mesmo 
virtude nova safra se apro.xima. 
Saudações. - Francisco A. To
ledo, Pizza, Farié!J Saau, Humber
to Gobbi, Camilo · Vanni, Fran

.cisco Ménezes, Ignacio Zurita Ne
to, Luís Antunes Alves, Luís Pao-
lilo". . 

Entendi-mé com o .relator do pro
jeto, na Comissão de Finanças, o qual 
me informou estar envidando' esfor
ços para o rápido· andamento do mes
mo. e na dependência apenas de in
formações ministeriais · pela referida 
Comissão. (Muito .bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a hora do expediente. _ 

O SR. ERNESTO DOPu.~.~ELLES -' 
(.*) - Sr. Presidente, há algumas 
sessões passadas o nobre Senador Sal
gado Filho, desta. tribuna, desenvol
veu cons~deração sôbre isenção de im
pôstOJ> para material destinado a 
obras rodoviárias, . importado pelo 
município de São Jerônimo, no Es-

.. tacto do Rio Grande c'fo Sul, e que se 
.acha retido na Alfândega de Pôrto 
Alegre, .devido a exigências aduanei-
ras. · 

Argumentou o autorizado reuresen
tante gaúcho, como argumentaram 
outros nobres senadores, aue nartici
param do debate, no mesmo "sentido 
propmmado· posteriormente por Vossa 
Excelência, Sr. Presidente e tam
bém pelo nobre senàdor ar'thur san
tos, que é, aliás, o mesmo · do parecer 
da Comissão ae Constituição e J"usti
ça, isto é, reconhecendo o descabi
mento de. leis especiais em assunto 
P~círfico,. segundo , o texto constitu
cronal que veda à União taxar bens 
do Estado. . . 

Foi mesmo aconselhado ·ao nobre 
'S_enador Salgado Filho que se · diri
m~~.e ao Prefeito de São Jerôn1mo, , 
il_ldrcando-lhe outro caminho, que se
ria o de assinar têrmo de responsa
bilidade, sUficiente para resolver o 
problema, pois era essa praxe segui
"àa. por outros Estados da Federação. 

Que esta formalidade não deu . re
sultado, no Rio Gra'l'lde do Sul. pro- . 
va-o o telegrama que depois vim a re
ceber e termina assim: 

"Têrmo responsabilidade será 
ac~i~o so;nente prévia autorização 
Mmrstro. Fazenda. Lamento co
municai' continuo aguardando so
lução sofrenc;lo maior onera~ão 
taxa armazenagem. Saudações. 
Luís Picare li, Prefeito"·. . 

O Sr. Salgado· Filho - is: de la
menta:r, porque se . t1·ata à~ máqui
nas rmportadas j}ela Prefeitura de 
São Jerônimo para atende:r ao con
sêrto . de estradas ora intransitáveis, 
que li~am diversos· municípios, cuja 
produçao pr·ecisa de. escoamento. 

O SR. ERNESTO DORNELLES
E' exato. Procurei esclaracer-me e 
vim a saber que o Ministro da. Fa
zenda, no justüicável propósito de dar 
as soluções devidas, resolveu e:;.tudar 
cada caso, e que êsse j~ estaria em 
seu gabinete, dependendo de assina
tura. 

Aguardei ·a solução -e foi com SUl'
presa que li nos jornais . a · seguinte 
nota: 

"Em resposta ao oficio em q_ue 
o governador· de São Paulo solici
ta . seja· autorizada· a entrega, li
vre de direitos e demais taxas 
aduaneiras, inclusive de impôsto 
de consumo,· dos materiais impor
tados por todos os govêrnos esta
duais e municipais, declarou o Mi
nistro da Fazenda e,star providen.
ciando sôbre a solução do assun
to nos têrmos do parecer da Con
sultaria Geral da República e que, 
enquanto isso, o referido govêrno 
poderá desembarcar os materiflis 
importados para seus serviços de· 
acôrdo com a ordem telegráfica 
que e:l.."Pediu à Alfândega de San
tos". -, 

Fui informado, Sr.. Presidente, de 
que até esta. data a mesma determi-

. nação não chegou a Põrto Alegre . 
~r i•so, meu ob.ietivo é auelar ·para 
o digno Ministro da Fazenda no sen
tido de que s. Exa. encaminhe à Al
fândega de Pôrto .Alegre idêntica or
dem telegráfica, a fim de que num 
pôrto como o nosso, como bem frisou 
o Sr. Senador Salgado Filho não con-

, tinuem paralisadas ·as obras,· por· mera 
exigência burocrática. · . 
· E' o apêlo que faço, com fundadas 

. esperancas de ser atendido.·, porQue 
seria inJustica a.tribuir ao digno Mi
nistro da Fazenda, niio fôsse pensa
mento de S. Exa. estender ao Rl:o 
Grande do Sul o tratamento que vem 

. -
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dispensando a outros Estados da Fe
deração. 

. Fica, pois, endereçado ao· muito di~- · 
riO ·Ministro da Fazenda, Sr. Cor!e;a 
e castro, o apêlo que pronunclel. 
(Muito• bem) . · 

Comparecem mais os Senhores 
senadores: 

Fe1·reira de Souza. 
Andrade Ramos .. 
Francisco Gallotti. 
Joaquim Pires. 
Ribeiro Gonçalves. 
Walter _ Franco. 

Não havendo quem :Peça. a palavra, 
declaro ericerradà ã discussão. 

Vou submeter ao votO da casa:, em 
pri~eirq,lllgár, .a em;e~~a ele plên_ár~o. 
co.m . parecer contrár1o da ~omlSsao 
de. Finanças. Entende . a . c-omissão 
desnecessária a enie:rida: :por não se
rem. as taxas dé preVidência:. atingidas 
pela isenÇão quê o projeto éonceae. 

os ·senhores quê à ii:pro:Vam, quei
ram ficar sentàdos. (Paúsa:). 

E' ·aprovada ·a seguinte 
~Á 

Aõ Projeto de Lei da Câmara. n,0 135, 
de 1948 

Acresc~ntê.:se oridé, côrivier: "exi::e
tuadas as taxas dê J;írévidericia" . 

O SR. PRESIDENTE- Passa-se à 
votaição do projeto. · 

Os Srs. Senadores que o ·aprovam 
- 'Deixam de comparecer os ·'43é~ . assim emendado,. queiram conservar-

nhores Senadores: se sentados. (Pausa). · ' . 

o lavo Olivelirâ. 
Perei.í"a Pinto .. 
Augusto .Meirà. 
Marcondes .. Filho. 
Alfredo Nasser. 
Durval Cruz. (12) • 

. Alval'o Maia. E' aprovado com a modifica-
Magalhães Barata. Ção constante da emenda ácéita,. 
Victorino Freire. o segUinte 
Plinio pooompeu. . PROJETO DE I.EI DA CÂlVIARA 
Fernandes Tavorà. 
Novaes Filho. . · N.0 l3S, de Í948 
-Góes Monteiro. o congresso Nacional d~reta: 
Aloysio de Carvalho. Art. 1.o. E'. concedida isenÇão de 
Attilio Vivacqua. direitos de impOJ:-tação é. demais taxas. · 
Sá Tinoco. · adu·aneiras, inclusive impôsto· de·· Con-

. 'Bernardes Filho. sumo, para .duas caixas c:om o pêso 
Euclydes. Vieira. bruto de 143 'l,Uilos, as quais contém 
Roberto Glasser. u'a máquma para serviços de pesqui-
Getulio Vargas. (14) . sas metalúrgicas e um motor elétrico, 

-o SR.. PRESIDENTE'.- conth'lua vindas dos Estados Unidos da Améri
a · hora do expediente. (Pausa) . ca e destiri.adas ao ·Instituto de Pes~ 

quisas Tec11ológicas do Estado de São· 
Mais nenhum. sr. senador desejan-, · Paulo. · 

do usar da palavra, passa-se à. .J Art. 2.o. A presente lei entrará 
ORDEM DO DIA · em yigor na data .de sua public.ação, 

revogadas as dispos~ções em contrârlo. 
Votação, em disciLssãcr única; do 0 SR. PRESIDENTE _:_o :Pr.oje:-

Projeto de Lei da Cli:mara nú- · 
mero 135, de 1948,.' que concede to de Lei da 'Câmara n;0 135, de 1948, 
is~nção roe direi~os . de importa- vai à Comissão de Redação de, Leis.· 
çao ~ . demais fJaxas aduaneiras, Discussão única , do PrOjeto de 
inclusive de conSúmo para.· .duas Lei ·da· Cilmara n.0 238, de 1948, 
caixas, êontendo · niá(zuin·a para que concede. isenção de direitos 
pesquisas metalúrgicas e um mct- de · imporiação e demais taxas roe 
tor elétrico; (Com páreceres nú- consumo para . material adquiri-
meros 684 · e ·685; respectivamen:. do 'Tiara o · Ti:,çtado. de Siio. Pa1tlo. 
te das Comissões de constituiÇão <Com. pareceres favoráveis, sc:lb 
e Justiça e . .de Finanças, tavorá- números 815 e 816, respectivamen-
veis à proposição; e n~o 813, da te;A,as Comissões de-constituição-
Comissão. de Finanças, contrario e .-Justiça e de. Finanças) • 
à emenda ele plenário) • Há úin érlgáno liio a-vuisci da· ordem 
(Paus.a). do Dia. os pareceres relativo~ à riia-
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téria são os de números 815 e 816, e 
não os de números · 817 e 818, que se 
referem à matér\a seguinte. . 

E' sem debate aproyado, em 
d~scussão única, . o seguinte 
. ., . . . . ··-· ' ... 

PROJETO. DE LEI DA c~ 

. N.O. 238 - 1948 . 
' o Congresso Nacional d_ecreta: 

Art. 1.0 • .E' concedida isenção de 
direitos de ilnpcirtação e demais ta
xas . 'áduaneiras; . inClusive impôsto de 
.consU.mo pára nove · (9) caixas com o 
pêso :legal de 2.697 quilos,. as: quais 
contém' um conjunto de :fornos elé
tricos completo e .s.e:us . P.e~:tences, 4.es
tinados ao Instituto · de :E>esquisas 
Tecnológicas 4o Está4o de São ·p·aulo. 

Art. 2.0 • :Revogam-se · as · dispos1-
ções em contrário. · 

"(:) SR.·. PREsDENTE -· Yai tá.in
bem à ·Comissão 'dé .Red~ção o 'Pi-o::. 
jeto da Câmarà.' n.o' 238, que· acàbâ · Cie 
ser votado. · · 

E' sem de]:>ate aprovado, em 
-- _disc:ussão única, ~o seguinte 

PROJETO.DE LEI DA C~ 

N.0 234 - 194S 
o Congresso Nacional decreta: 
P,.rt. 1.0

; São 4ispensados da con
signação nominal para os efeitos 4o 
art. .12 inciso .11. 4o Decreto-rei· nú
mero 300, de 24 ·4e fevereiro de 1938;
d~:versos medicamentos e apar.elhos 
VIndos pelos- vapores · ".Chinese · Prin
ce". e "Denison Victory'• e destinados 
ao Banco de saz1gue da -santa casa 
de M:isericórdia do Estado de · Sãó 
Paulo; ·: ··· . 

_À.rt· . 2.0 • J,:te~og_aÍn-se as disposi-
çoes em contrár1o.-' · '· ' · 

. . . ,. ' • •l. .• 

O S:ij.. J;>RESIDEN'I'E - Encami
nl!o à .Co.missão de Réâação de Leis 
o Projeto de Lei ·da Cànuira n.0 234, 
de 19~8. ·· · · · 

Discussão única do .veto .núme-
ro. 31 de 1,~48, ·ao· Fiief~itó .do Dis- · 
trtto. ~edera.z, -.ao ~rojeto q,e ;Lei 
mu.ntetP!f.Z . _que es(ab.elece passe 
escolar rnatuito nas · linh-as de 
. 'b'otü!é e:ipZor~as P.~~C!- ~r.eieJtu~a 
.e71J- ··zonas que- especifica. <Com 
parecer n.o 809, :(üi'''cómissão de 
Constituição e. Justiça contra · o 
veto)'. · · : · · .,..... ' · · · 

O SR. ALFREDO NEVES - Se
nhor Presidente;· cf veto· ·cUja discüs
são .Vossa Exc·elência ·acabá de anun
ciar, te·ve parecer contrário· da· co-

missão de Constituição e Justiça, por 
julgâ-lq "inoperante, porque apenas 
elimina uma parte do texto, em bene
fício da sua concessão e sem prejuí-
zo de sua clareza". ' 

Ora, Sr. Presidente, lendo-se a re
. solução da Câmara Municipal, verifi:. 

ca.:.se que a eliminação das palavras 
- "destinado aos estudantes de· todos 

· . os graus•• - corrige, de certo niodo, 
a amplitude da · resolução muniéipál, 
:por que, "dentro de· trfuta dias· ·bá'f
xará'' · o prefeito "instruções·. _rega::.· 
lando a distribuição· do passe :f:Sc·o- · 
lar", o que; nos têrmos' de' sua ·exposi
ção de. motivos, limitará o. passe 'esco-

o lar 'gratuito ao curso primário, com 
exclusão do ctirso secundário e supe~ 
rior, pelo· sacrifició que· isto acarr'e-
tará ao erário municipal.' · • · · · 

Entretanto, é o · própr,io Sr. Prefei
to quem informa da possibilidade 
pela regulamentação· futura, ser o 
p~sse estend~do ·:a . outros al.unps que· 
a experiência :venha a. indicar o 

. De modo;. Sr. . Presidente, parece
me razoável o veto aposto p'elo Senhor 
Prefeito, tanto mais que a :resolução 
se acha em termo · de· · tal áinplitude 
que vai onerar âindà- mais os servi
ÇOS de bondes mantidos pelá Prefei
tura, os quais · a-carretam :vultosos 
dejicits anuais aos cofres municipa.is o , 

· Peço, por isso, a atenção dos Senüo
res Senadores para às razões COil). qu_e 
o Sr. Prefeito Justifica- t.er vetado á 
parle final do Projeto n.0 4, da Cãina-· 
ra dos V-ereadores; que estabelece 
passe escolar gratuito rias liri:h:as ci'e 
bondes que~ a municipaiidadé ejcplora; 
razões que just1ficam plenamente a 
eliminação das palaVras -'"destinado 
aos -estudantes de to.dos ·os gr.i:l,us · de 
ensino". · · · · · ·· 

São· êstes, Sr o Presidente. os ,m.oti:
vcis que ' me 'levam à vptar cont~a '.o 
parecer, ·ora eni · discussão. <Muito 
be?n) o • · 

O SR~ PRESIDENTE - Continua 
a discussão. · · · · · · · 

O SR. HAMn.TON NOGUEIRA -
(*)' :- sr. Presidimte, ·não pretendia 
falar depois do· magp.ifico ·parecer do 
nobre senador :Aloysio· · de Carvalho, 
contrário ao veto do Prefeito, o qual 
mereceu apôio .. unâriime· .. da egrégia 
Comissão- de ·Constituição e Justi(_(a. 

Entl;'etanto. .em atenção . ao meu . 
eminente' colega, . digno rel?.resentante 
do Estado do· ·Rio, ocupó a tribUJ;la, 

' ' . . ., 

c~) Não foi revisto pelo orador. 

o' 

I . 
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para discordar - o que pa1·a mim é 
despra:zer. . . .. . ,.. o veto não se JUStlflca, e nao se 
justifica, antes de mais na.da ~~rque 
uma étas obngaÇG·es a.o Poa.e~ l ubli
co é facilitar o ensino, em todos os 
graus. . . 

1
.• . 

E' um fato que o ensmo pub 1co :e_rl
mário, o ensino secundário,_ o ensino 
superior, são ministrados e~ zonas 
mais centrais do Distrito Federal. No 
entanto, os alu:nos pobres ·estão do
miciliados ·em 1·egiões distantes. As 
familias de .funcionários públicos, de 
comerciârios, . de industriários, de .la
:vradores, moradores. em Guarat1ba, 
em Pedra· de Guaratlba, Ilha do. Go
vernador · só com imenso sacrifício, 

· podem d~r eáucação aos filhos. 
, o Sr. ATthur Santas - · Permite 
Vossa Excelência um aparte? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
Com todo o prazer. 
· O Sr. Arthur Santos . - Da leitura 

do parecer do nob1·e Senador Aloysio 
de carvalho; conclui-se que: o veto é 

· inoperante, , porque ~s premissas nã? 
conduzem à conclusao. O parecer e_ 

. contrário ao veto, porque objetiva coi
sa· impraticável. Não . entendo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA - . 
Evidentemente, o projeto é justo; mas· 
o veto. não· só é injusto ·como inope
rante além de contraditório.· Perma
neceria apenas a parte do ·projeto que 
confere ao Prefeito a prerrogativa de. 
regulamentar a concessão dos l)as
ses. Para regulamen~ar, porém, é ne
cessária autorização .legal. Vetando 
esta parte, fica sem a autorização, 
que só pode ser concedida pela Câ
mara Legislativa. 
. Sr. Presidente, penso que o •senado , 

. votará bem, mantendo o parecer da 
. egrégia Comissão de Constituição e 
Justiça. <Muito bem). 

O SR;, PRESIDENTE - Continua .. 
a discussão. (Pausa) . . 

Não havendo mars quem ,peça a 
palavra, declaro-a encerrada. 
Vai~se proceder à· leitura do pro

jeto parcialmente vetado pelo Senhor 
Prefeito do Distrito Federal. 

E' lido o seguinte . 
PROJETO N.0 4 

<Da CO.mara dos Vereaoores 
do Distrito Federal) 

Art. 1.. Fica instituído, nas linhas 
de carris de ferro (bondes) , explora-

das pela Prefeitura do Distrito Fe
deral, o :Passe Escolar Gratuito desti:
nado aos estudlllltes de todos os graus 
de ensino.' 

Parágrafo úliico. O P1·efeito, den
tro de trinta dias, baixará instruções, 
regulando a distribuição do Passe . Es
colar Gratuito. 

Al:t. 2.o. Revogam-se as disposi
ções em contrário. · 

O SR. PRESIDENTE - A J.?Úte 
vetada do . projeto são as segwntes 
palavras finais do art. 1.0 : 

."destinado . aos estudantes ç!e 
todos os .graus". 

Em votaç_ão o veto. 
Os Senhores que o aprovam, quei

ràm conservar-se sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 

. D SR. ALFREDO NEVES (Pela 
ordem) __: Sr. Presidente, requeiro 
·verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE Vai-se 
proceder à verificação de :votação re
querida pelo Senador· Alfredo. Neves. 

Queiram le:va;ntar-se os Senhores 
Senadores que votam a favor do v~!o . 
(Pausa). · .· . ·. 

Queiram sentar-se os Srs. senado
. res que votaram a favor do veto e le.
vantar-se os que votam contra. 

·(Pausa). 
.Parece que um. dos Senhores sena

dores não entendeu bem as palavras 
da presidência, porque se levantou . 
nas duas fases da votação. · 

o SR. ARTHUR- SANTOS (PeZd 
ordem) - Sr. Presidente, neste caso; 
não deve ser computado o ·voto. 

O SR. PRESIDENTE' - Considero 
que o Sr. Senadór mantém seu voto 
·favorável ao veto, .porque permanece 
em sua atitude depois· das observa~ 
ções da Mesa. S. Exa., evidentemen-
. te, verificou que se equivocara. · 

Está rejeitado o veto . por dezenove 
votos contra quinze. 
. O SR. ANDRADE ·RAMOS · <Pela 

ordem) - Sr. Presidente, quando 
V. Exa. anunciou a .primeira fase da 
votação ·pediu que . se levantassem.· os 
que aproyaram o veto:. eu aprove1 o 
veto, daí a razão por que me levan-
tei. • · · , · 

O SR. ·:J?RES·IDENTE .;.._ A minha 
observação não se referiu a V. Exa. 

O SR. ANDRADE RAMOS-· Vos-:
sa Excelência,.não se referiu à minh~ 
p~ssoa; mas .quero declarar que .,:ote1 
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a favor do veto, porque o projeto, in
felizmente, me parece· mal redigido e, 
por conseqüência, de difícil execução. 

O S:R. PRESIDENTE - A decla
ração de V. Exa. constará da: Ata. 

O SR. IVO D'AQUIN:O (':'). (Pam. 
declaracão de voto) - Sl'. Presidente, · 
desejo . ex;plicar a razão do meu :voto 
favorável ao parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O projeto ·da Câmara dos Vereado-
. res, vetado, em parte, pelo Sr. Pre-. 

feitó MUnicipal, dispõe sôbre a isen
ção do pagamento de passagem aos 
estudantes de todos os cursos que usa
rem 'linhas de bonde de propriedade 
da Prefeitura. 

E' a orientação que, hoje em dia, 
está sendo adotada :em vários paises 
e·specialmente nos Estados Unidos, 
onde se facilita a condução do escolar ' 
primário, .principalmente 11as zonas 
rurais. Há serviço . organizaão lpara 
êste fim. Outras nações vêm pro
curando seguir a mesma orientação. 

Baseiam-se; entretanto, em que ·ar
gumento? 

Em primeiro lugar, como em alguns 
países o ensino· primário é obrigatório 
cumpre-lhes facilitar, por todos os 
modos, não só o ingresso no . curso, 
como a frequência aos escolares. ~ha-. 
mando a si a obrigação de mini~trar 
a educação, evidentemente deverá pôr, 
ao alcance dé todos, os meios neces
sários; · 

Sr. Presidente, o projeto da Câma
ra ·dos . Vereadores visoa facilitar a 
frequência, não só dos estudantes pri" 
mários, como dos demais · .cursos. 
Apresenta,· entretanto; grave defeito. 
Não devia prestar o benefício em for
ma de isenção. Devia, sim, determi
nar que a Prefeitura Municipal for
necesse passes gratuitos aos estudan
tes regularmente·. matriculados. 

Todos sabemos qtie · o·s parlamenta
res - por exemplo - têm isenção de 
pagamento de passagens em ·estradas 
de ferro e companhias de navegação. 
Rooebem passe livre, que "W.es permite 
o trânsito na forma concedida pela 
~. . 

A mesma orientação deveria ter se
gUido o .projeto para evitar. _;,·como 
é natural. - as confusões, os conflitos 
e desentendimentos, quando os estu
dantes tiverem de provar sua quali
dade,. para gozarem do favor da !ei. 

( •)) · Não foi revisto :pelo ')rrJ.dor. 

O Sr. Alfredo Neves - Se se supri
misse a expressão vetada e se deixas
se a regulamentação constante do pa
rágrafo· 2.0 , evidentemente o Senhor 
Prefeito estudaria as condições a que 
V. Exa. se refere. 

O SR. IVO D'AQUINO - Estou 
ainda na primeira parte da minha 
exposição, salientando o· defeito do 
projeto. . · · 

Votaria a favor do veto do Sr. Pre-
feito Municipal se· fôsse total. ' 

O Sr .. Arthur Santos - Muito bem .. 
O SR. IVO D'AQUINO - Assim 

procederia, . porque, nos térmos que .. 
está redigido o projeto, 'dará · lugar, 
fatalmente, a confusões. · 

O que não p'ude compr.eendo:r . bem· 
foi a distinção :feita pelo veto. Con
cordei, por isso, com o .parecer da· Co• 
missão de Constituição e . Justiça. que, 
muito esclarecidamente, não ne·gou, 
em princípio, razão ao :Sr. · Pre:!ieito 

· Mtmicipal, entendendo, todavia, não 
. haver motivo ~ara~ a diferença estabe
lecida. E meu voto favorável ao pa
recer decorre simplesmente desta cir-
.cunstância. Se o veto fôsse total, te
ria votad.o a seu favor. cll1uito bem). 

O SR. PRESIDENTE - A declara- . 
ção de voto de V. Exa. constará da 
Ata. , 

Discussão ·única do Veto n.0
. 32, 

de 1948, do Prefeito do Distrito 
Federal, ao Projeto de Lei muni
cipal que dispõe sôbre. a reversão· 
de servidores da Prefeitura do· 
Distrito Federal e dá outràs pra
vidências. (Com parecer n.0 808, 
à<a Comissão de Const•ituição e 
Justiça, favorável ao veto) ·. 

O SR. LUCLO CORREIA ('~) 
Sr. Presidente, nada. tenho a 'l.ditar 
ao parecer- que emiti na Comissão de 
Conustituição e Justiça sõbre o Veto. 
n.o 32, oposto p~lo Sr. Prefeito do 
Distrito Federal ao Projeto n.O 41, da 
Câmara dos· Vereadores. 

No avulso que venho de ler, no en
tanto, figuram algumas expressões di-
versas das que. realmente constam do· 

· meu parecer. 
Assim, no segundo período do avul-· · 

so lê-se o seguinte: · 
' "0 veto suprime -0 parágrafo 
único do -Veto :n.0 32, oposto pelo 
Prefeito e fulmina os textos dos· 
artigos 2.0 e 3.0". . · 

('") Nilo foi revisto pelo orador .. 
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. ..Naturalmente, .escrevi no .pa1·e~e1·: 
"0' . veto oposto. pelo )."l'efeito, 

suprime o _parágrafo .único do .al·
:tlgo 1.0 e .fUlmina os textos .dps 
artigos 2.0 e. 3.o". 

Mais adiante consigna o avulso: 
"O Prefeito do Distrito Federal, 

. embora apoiando êsse assemelha-
mente declinado etc. " · 

. qua.'ldo ·devia ~er: 
"0 Prefeito .do Distrito .Federal, 

embora apoiando êsse assemelha
mente . delineado etc.". 

. Em ciutro período diz-se: 
".Bem àndou o 'edil ao ·negar a 

extensão da Lei n;0 4 a fatos re
gulados nó projeto e que não dos 
de natureza política nela explici-

. tados". · 

. Natu:ralmente téria escrito: 
"Bem andou o. edil ao negar a 

extensão da Lei n.0 _ 4 a .fatos . re
gulados no projeto e .que não são 
os de natureza· política .nela .expU-
citados". · . 

. Em outro trecho ,lê-se: 
·"Os cargos públicos, quandO de. 

carreira, são acessíveis a todos os 
brasileiros, · médiante :. concursci. 
Nos demais . ca:sos, o Prefeito po
?-erá aproveltar _qualquer decisão, 
Independentemente . dà recomen
dação· do art. 2.~" .. · . 

O têrmo "decisão~' deve ser substi
. tuido pela palavra "cidadão".· ·· 

Sr. Presidente,. presto . estes · ·es'cla
r~cim~ntos à guiz_a: de :ehficação, pois 
nao t1ve oportumdade de ·pedi-la an-
teriormente. · · 
. Qua.nto ao,.m~is, mántenho .meu pa

I ecer rm rz . .açao a:) .Vetp n.o 32. · 
Era · o .que ·tinha a dizer. ·cM ui to 

bem). · 

O_,SR. _PRESIJ?ENTE - Continua 
a d1scussao. . . 

·O s:R. ~vo D~AQUINO <•) - se
nhor .Presidente, o projeto .da ,Câmara 
dos· ,Vereadore~,. vetado pa~cialmente 

·nalguns dispositivos, .visa a estender· 
aos servidores da antiga Polícia-·M:ú
nicipal os fa veres, benefícios e· normas 
da Lei ~unicipal n.0 ,4, de 10. de se- . 
tembro ae ·I947', o veto parcial re
fere-se à primeira expressão· Cio Ar-

. ("') Nã.n foi revl.st{) pelo orador. 

tigo 1·.0 , à parte final ·do mesmo' ar
tigo e _aqs artigos 2 ,o e 3. o; .. . .. . 

A .Comissão de Constituição .e Jus
tiça deu. parecer favorável ao ·veto, e 
a meu .ver, com tõdà ra.Zão. · · · · ' 

.A p~rte fi!lal .do _Art. 1,0 P.J:ocura 
estençl.er a .toP,os ,os funciqn4ricis ·da 
.P;refeit-qra JiO Distritp ~deral, :aixi
sentados, sem P.~!:li4o il)r!)p:~:io, _:pelp .. ~i·
tigo .1~:7, da ..Co:tlstit~ção. de ;lO . de .no
vembro de 1937, o que o)l.rt . . V .reiuln 
em favor dos servidores da Polícia 

· .Municipal. · · • · · · · · · · · · · 
. . . . 
Como bem acentuou a . Comissão, 

trata-se; nesse final .do artigo, ·de 
matéiia inteiramente diferente não só 
do objetiyo do ,texto .. dêsse .dispositiyo, 
como das .finalidades da própria lei. 

.Os artigos 2.0 e 3.0 encerram absur
dos que aberram de · tôdas as ·normas 
E!statutârias , existentes em . relação · a:os 
funcion'ârios · públicos, bem ··como dos 
principius mais ereméntares de :Direi
.to Administrativo. . Basta ler· seus. 
textos. ,I 

o art. 2.0 diz o segumte: 
"Os funcionários · · 'designados 

nas· condições do Art. L 0, · no pe
ríodo. de . lf}3•5 ·a ~937 e que ·po1'· · 
QUalquer ·circunstância politica 
.não hajam tomado posse, J)o'de
rão ser admitidos·; a juizo. do Pre
feito, para o cargo .cori'espôriéien
te, sem direito ··aos vemcimentos 
atra..ados ou· tempo de serviço". 

· ·üra, .~r .. A Preside~t'e, ):o~o .'Vossa 
·Excelência ·ve, o artigo que· acabeLde 
.ler prompve . a. rev~;rsão d'é pessoa· _que 
nunca tomou posse - 'portanto, que 
jamais .foi· funcioriârio ·.:..:.:'~para cá'rgo 
correspond~nte ,à,quelé .em·.,que ','devia 
ter tomado· posse: :o .'simples enun
ciado·~ .do dispo'sitivo ·'mostra, ··~orno 

·disse, o . absur.dp ·da. idéia e):io .P.riilc_i-
pio. nêle_.conttdos. ·· · ··· · .. 

·o .. artigo a:o, por . sua vez, deter-
·mina:. · . . . • • 

"Os. serventu'ários. da .f.qlícia 
;M;unicipal, que .ten.ham sido ·.exo
_rierados. 'por abàri!lo'no de é!l1prê

.. · go, serão admitidos· desde que re
queiram nesse .sentido''.· · . - ' ' ,. . . ' .. ,. ' . ' 

O abandono de emprêgo, :Senhor 
Presidente, ·pelas · normas· estatutâ-rias 
·hoje .vigentes, . quer· ·R· r·espeito dos 
funcionários da União, dos .Estados ou 
dos 'Mún1c1piós, somente ~e dá depois 
de o funcionário ter sido chamado por 
edital durante. um prazo ·lato, a reo-
·cupo.r o seu carf,;O, que, dentro do pe-
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1·íodo . legal, sempre poderá fazê-lo, 
desde que justiiique sua ausência. 

O abandono de emprêgo é uma f.i
gura prevista em tôdas as legislações 
do mundo.· E' um ato que o funcioná
rio pratica voluntàriamente, intencio
nalmente, e ainda assim protegido por 
normas_ que lhe permitem, dentro· do 
prazo fixado, justificf!,r, plenamente, a 
sua ausência. · 

Não se compreende que a lei esta
beleça .que todos os funcionários, sem 

· quaisquer .distinções, que tenham 
abandonado o serviço .!Público a êle · 
possam regressar, quando êsse direito 

. não é dado aos funcionários que . se 
exonerarem s-ponte sua. Veja Vossa . 
Excelência, Sr. Presidente; a injusti
ça: enquanto se nega êsse direito 
àqueles que prestaram,. muitas vêzes, 
relevantes serviços à. administração 
pública, o dispositivo a que me refiro 
.procura .conceder .. êsse favor justa
mente àqueles que .foram desidiosos! 

O Prefeito do Distrito Federal teve. 
sobras de razão e apôio megável nas 
leis e nos . pr_incípios de Direito que 
regem a matériaquando vetou o texto· 
do projeto da. Câmara dos Vereado-
res. · 

Dou, assim, meu apôio ao veto par
cial proposto nos têrmos do parecer 
da Comissão de Consfituição e Jus
tiça que, a meu ver, apz:eciou a ma-
téria não só com a menor isenção de 
ânimo, senão também ~ fundada nos 
mais ·procedentes princípios. de Di-
reito. (Muito bem). . 
. O SR. PRESIDENTE - Continua 

a discussão. (Pausa) . . 
Não havendo mais quem peça a pa-· 

lavra, dec1aro encerrada a discussão. 
. Vai ser lidd, o projeto votado par

Cialmente. · 
E• lido o seguinte 

PROJETO N.0 41 

(Da Câmara dos Vereadores do 
Distrito Federal) 

Ar~. ·1.0
• Os servidores da antiga 

Polfc1a Municipal demitidos, dispen
sados ou, de qualquer forma, afasta
dos de suas funções, ou emprêgo, a 
Partir .de janeiro de 1936, sem proces-
8? ·a~ministrativo, qualquer 

1
que tenha 

Sldo a forma de sua investidura in
clusive ·os contratados e desig:r.;ados 
em comissão, são considerados como 
compr~endidos nas disposições da Lei 
Munlmpeo.l n.0 4, de 10 a~ setrmlbro 

de 194:7, sendo igualmente a!)rangidos 
pela mesma Lei, todos os funcionários 
da Preiei:cura ao Distrito F·ecw.ral e.po
sentados, sem pedido IJróprlo, pelo ar
tigo 177 da Constituição de 10 de no
vembro de 1937. 

Parágrafo único. o prazo para l'e
querer· .ou replicar o pedido que tenha 
sido indefericto é de 3·0 dias a contar 
da data em que fôr esta lei promul
gada. 

Art. 2.0 
•. Os funcionários designaç 

d?s, nas condições do art. 1.0, no pe
rlodo de 1935, a 193'7 e que po1; qual
quer circunstância politica nãô hajam 
tomado posse, poderão ser admitidos' 
a juízo do Prefeito, pa;ra o cargo cor
respondente sem direito· aos venci
mentos atrasados_ ou tempo de ser-
viço. .. 

Art. 3.0 • Os serventuários da Po
lícia . Municipal que tenham sido exo
nerados por · abandono de · emprêgo 
serão readmitidos desde que requel
ram nesse ·sentido. 

Art. 4.0 • Revogam-se as disposi· · -
ções em. contrário. 

O SR. PRESIDENTE- Foram ve~ 
tados no art. 1.0 do projeto as p'a- ' 
lavras: · ' 

' ' 

"sem processo .administrativo" 
e mais as seguintes, in fine: · 

"sendo igualmente abrangidos 
;pela mesma lei todos os funcioná
rios da Prefeitura do Distrito Fe- · 
deral aposentados, sem pedido 
próprio, pelo artigo 1'77 da Cons
tituição de 10 · de novembro de 
1937". -

no parágrafo único do artigo 1.0 o veto 
atingiu as palavras: 

"requerer ou". 
Foram integralmente vetados os ar:; 

tigos 2.0 e 3.0 , que dispõem: 
Art. 2.0 • Os funcionários ·de

signados, nas condições do arti
go 1.0 , no período .de 1935 a 1937 
e que por qualquer circunstância 
política não ha,iam tomado posse, 
poderão ser admitidos a juízo do 
Prefeito, para o cargo correspon
dente sem direito aos verícimen-· 
tos atrasados ou tempo de serviço. 

Art. 3.0 • Os serventuários da 
Polícia Municipal que tenham 
sido exonerados por abandono de 
emprêgo serão readmitidos desde 
que requeiram nesse sentido. 

Vai-se proceder à votação. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o 
veto pa.t'Cial ao Projeto n.0 41 da. Câ
mará. dos Vereadores, queiram conser
var-se sentados: (Pausa). 

1·a a redação dos artigos 1.0 e 2.o e re
voga o art . 7,.0 , do Decreto-lei núme-· 
ro 9.825, de 10 de setembro de 1946. 
(·Com pareceres favoráveiS, sob· nú
meros 420, 8i3. e 8.14, respectivamen
te, . das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Fôrças Armadas e de Fi• 

Está aprovado. 
E' sem debate aprovado, em dis.:. 

cussão única, o seguinte nanças). · \_ 
PROJETO DE .LEI DA CÂMARA 

:N,o !H4, de 194B· 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 

.•. E' extensivo aos _oficiais 
gêiierãis dõs sêrYJ,Çõs . dá AeronJi.utica º dispõstô ::rià. álfuea b do art .. 62, do 
Dêó:étõ-lei ii.0 3.94o, dê i(i, de dezem
bro dê 1'941, qüe regÜla a inatividadê 
dos iiiilitares dó EXercitO. 

. . :Pârãgrafo úiiiéo. Pára os · atüais 
óficiai:; generais a . cohtagem âêsse 
:PràZ<> far=-se..;a a J)artir da promülga
ção desta lei. · 

. .Art. 2.0• Revogam-se as disposi
Ções éin cb:b.tiârib. 

o sR. PRESIDENTE - sobe à 
sánÇão o Projeto de Lêi da Câmara 

· n.0 214, de 1948. 
:Esta esgõtaáã. a mâtéria da Ordem 

do Dia. · 
'Õ SR. AR'Í':HÜR SÁNTbs éP~Za 

orãem> """" sr . .Pi·esidi:mte; :raqüefró a· 
·· V, Exa. consulte a Casa sôbre se ais
. pensa o interstício para que entre na . 
Ordem do Dia da sessão . a e àmannã 
o Pr~jeto de R,esolução_ 'Concedendo li
cença aos . nobres . Senadores :Arthur 
Bernard~s Filho e :A,lvaro Maia . para 
se ause~tarem do i!)ais; em virtude de 
designSção .· governamental para mis-
são rio estrangeiro. . . 

.o SR~ PRESIDENTE --:- O Sr. Se
n_ador ~t~ur __ Sant()s_ pede_. dispep.sa 
de interstíclo para que .. conste da Or
_dem do dia de · amáilhã o Projeto de 
Resolução, constante. · de pârécer . d.a 
comissão de RelàÇõés EXteribrêS liao 
no expedi'ente; cohcéãencio licenÇa àós 
Senhores Senadores Bernàrdes Filho 
e :Ah~·ar? Maia, para o · desempenho 
de m1ssa:o :no exterior. . · 
. Os Senho~es qüé aprovàm o .reque

runento,. que~ conservar-se como 
se acham.· (PaúSa). 

Aprovaí:io . · 
N,ââa mais . hay-endo que tratar. vou 

encerrar a sessao. . .. , Désiglio para a 
de amanhã a seguinte · . 

ORDEM DO DIA 

D:iscussão única do Projeto de Lei 
·da Câmara n.0 111, de 1948, qUe alte-

Discussão única do. :Pi'ojétó ae Lei 
da Câmara n~0 127, ae i94á; qüe &Iii
cede . isenção de . direitos -a e impórtá"
Ção e d.emais _taxas aduaneiras piil'a 
WXJ.a caixa, c_om o .. pêso bruto de · l<t 
quilos, a qual contém 100,86 miligra;. 
mas de rádio e acessórios à sua apli• 
ca,ção, (Gom parec~res favoráveis, sob. 
~úm~ros. 6.4:5 e. 821, respectivamente,. 
das GÕll).issões de Constituição e Jus
t~ça e de Finan,ças; o 1;0 com . voto 
e;n. separado· do Senador Augusto 
Meira). -

Discussão única do -Projeto dê Léi 
.da·Gâmara n.0 229,-de ·1948,. qué ali• 
toriza a abertura.,· ·pelo Ministério dá 
Agriéilltuta, âb érédito oé · 'Ci'$ .•. , 
g,ooo,oo, súpleinentai:: ao orÇamento
em · Vigor, para pagam·e:nta de · gra.ti:o 
ficaçã·o . 'dé magistério ao :Ptofessõi·· 
Catedrático ·Jo~é Pio tlé Lima Ahtü:.. 
nes. (Cóm pareceres fàvorãveis; sõó 
números 827 e 828,. respectivamenté, 
das .Comissões de ConstituiÇão e Jus-
tiça e de Finanças) . - · 
. DiscUssão ilniéa -do . Projétõ ae Lei

da Gâínara- :b.-.0 25·1; ãe 1MB, que âutó'
:riza a abertura, pelo Mi.Iiistériõ das 
Relações Erxteriores, · · do . credito espé:
ciàl -de Cr$ 'L 70<hMO,OO ,Pará :ocorrer 
ao .pagamento de despesas dé Pessoal, 
Matéria! ·e SerViÇos e En~ãigos,· (Cfim 
pareceres favoráveis; sôb números 822· 
e 823; respectivamente; das Comissões. · 
de . ConstitUição· e Justiça e· de 'Fi-
nanças).. ~- . 

Discussão unica do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 242, de 1948, qúe n.úto-
. riza a aberturà pelo Mi.Iiistéi:io da 

· Marinha, do crédito especial· de cr~ 
2.369.384,00 para pagàineiito _à cons-· 
trutora Melo cunha S. A •. (Com pa
receres favoriivéis, sób "nllmeros 819 e 
820, respectivamente, das Comiss§e5 
de constituição e Justiça e de Fi
nanças).. 

. Discussã·o única do Projeto de Re~ 
sólução n.0 9, âe 1948; . ·que conced'e w· 
cença a;os Senai:iores Alvaro Maià ·e 
Bernardes Filho . para aceital:em súa1> 
nomeações de Delegados do Brasil a 
Conferêncra da OrganiZação das Na
ções Unidas. (Oferecido pela Cbmis-· 
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. ' são de Relações Exteriores no Parecer 
n.0 849, de 1948) . 

Levanta-se a sessão 15 horas 
e 50· minutos. 

(RIECEBEM EMENDAS PERANTE 
A MESA 

Na sessão .de hoje e· de 13 do cor-
rente: · ' 

Projeto de Lei da câmara n.0 336, 
de 1948, que dá nova redação ao De
creto-lei l1.0 9. 52'0, de 25 de julho de 
1946: , . . 

Na sessão de hoje: 
Projeto de Decreto Legislativo nú~ 

mero 31, de 1948; que · aprova a de
cisão do Tribunal de Contas, que ne
gou registro à rescisão do contratCJ .. 
:firmado entre a Divisão de Obras do 
Ministério· da Justiça e Negócios In
teriores e a firma Laura Henrique & 
Cia. :para a ,ampliação da "Casa Ma
ternal. Melo- Matos". · 

Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 32, de 1948,. que . autoriza o Tri
bunal de Contas a· registrar co têrmo . 
aditivo firmado entre· o Ministério da 
Aeronáutica e Ruderico Pimentel &· 
Cia. Ltda., pal:a construção de um 
pavllhão . n'O Parque de Aeronáutica 
dos ·Afonsos. 

Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 33, de ·1948, .·que mantém ·a·'deci
são do Tribunal de Contas; denegató
ria do registro ·da escritura de .della
propriação ·de terreno ·situado em 
"Parque . Olinda", no Cearã. '· · . 

Projeto, de Lei da Câmara n.o 328, . 
de 1948, ·que autoriza o estabelecimen
to de Uniformidade de . carreira nos. 
quadros das Estradas de Ferro da 
União. · · 

Projeto . d~ Lei da Câmara n.0 329, 
de · 1948, que . concede ·auxilio especial 
de Cr$ 300. ooo,oo -à Academia ·Na
cional de Medicina; 

Projeto de Lei da. Câma.ra 11.0 ~32,-
. de 1948, que prevê o direito de, recla

mação dos militáres ao' Executivo; . 
· Projeto de. Lei da Câmara n:O i333, 
de 1948, que con~de o auxilio de crs 
200. ooo,oo ao Instituto -Geográfico "e 
Histórico do .Amazonas; . . 

Projeto de Lei da Câmara n.o 334, 
de. Hl~, que torna extensiva aos Sub
oflcials e sargentos do 1.0 Grupo de 
Caça da F.A.B., aue operou no tea
tro de guerra--da Itália, as vantagens 
concedidas ao pesoal da F.E.B·. pelo 

Decreto-le in.0 8.159, de 3 de novem.; 
'bro de 1945, e Lei n.0 11 qe 28 de de-
zembl;o de 194tl; . . 

Projeto de Lei da CâmarR. n.0 335, 
de 1948, que dispõe sõbre isenção de 
direitos e taxas e material hospita)Jl.r 
para o Instituto de Roentgenolo~ia 
(câncer, seu diagnóstico e trata-
mento). · · 

PROJETO DE LEI DA ChMARA ( "') 

N.0 287, de 1948 

· Revoga o Decreto~lei n.:> 3. 306, 
ele 1941, que deu autonumia à Es
trada ele Ferro ·Central do Brasil. 

o congresso Nacional ·decreta.: 
Art. 1.0 • E' derrogado o art. 9.0 , 

.do Decreto-lei n. 0 3.306, e restabele
cido em sua plenitude o quadro II do 
M:mistério da Viação e Obras Públi
cas, com a'. àotação vigent~ em 24 ·de 
maio de 1941, e mantidás as moãifica
çóes posteriores que elevaram os ní
veis de vencimentos dos funcionários. 

Art. 2:0 • 'A. subvenção concedidr. 
iPelo Govêrno Federal · à Estradá. de 
Ferro Central do Brasil ·correSlXlnderá 
ao Jnontante da despesa com pessoal · 
permanente acrescido do va,lor anual- . · 
.mente orçado· das. obras e realizações 
consideradas . indispensáveis à expan
são e melhQria de' tráfego da ferrovia 
deduzido os saldos verificados; 

§ 1.0 • Para fixação do montante 
dessa subvenção deverá o Poder Exe
cutivo remeter ao congresso Nacio
nal acompan!lando .a proposta orça
mentária, o plano. de obras da Estra-. 
da de Ferro Central do Brasif e o 
respectivo or.çamento. . 

§ 2.0 • As repartições· públiqas · qu~ 
se utilizarem dos · serviços da Estrada 
será consignada anualmente, no or
çamento ·geral da União, a -verba :ne
cessária ao pagamento dêsses .ser-
viços. · · 

Art. 3.0 • A Estrada de Ferro Cen.
tral do Brasil será dirigida por lima · 
Diretoria composta de Diretor· Geral, 
Vice-D!retor, de Diretor Secretário, .de · 
Diretor Comercial e de Diretor T€c
nico; nomeados pelo Presidente da 
República, dos ·quais 3.)elo menos três 
dêles, e!!colhidos entre os seus enge
nheiros, e por um Conselho c;Ie Adm1-
_n1stração como orgão normativo su
premo da Estrada de. Ferro Central 

(*) Republ!ca-se por ter saído· com 
omi&c::lí.o. 
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do Brasil constituído do Diretor Ge
ral Vice~Diretor, Superintendente de 
TrMsportes Assistente Geral, Repre
·;sentante dÉí. Delegação de Contrõle, 
Representante do Funcionalismo e' · 

. três Representantes dos Estados de 
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Ja-

. neiro, nomeados pelos respectivos Go
vernos. A Presidência caberá' ao Di
reter Geral da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil. Poderão ser convoca
dos, quándo nec·essários, como asses;. 
sares concernentes às suas âtribui
ções, os chefes de Departamentos dos 
ServiÇ<>s da Estrada, os Superinten
dentes Regionais e o Assistente Ju-. 

. rídico. 
§ 1.0 Dependem necessàriamente da 

aprovação do conselho de Adminis-
traçã~: · 

1.0 •. a proposta orçamentária apre
sentada pelos órgãos competentes; · 

2.0. os planos gerais de obras e in-
versões; . 
. ·a.o. as operaçções de crédito que 
empenham a renda da Estrada; 

~.0. as alterações nas normas de 
transporte; · 

5.0 • as propostas de modificações 
gerais nos planos tarifários; 

,6.0
• as. âlterações nos direitos re

conhecidos aos serVidores da Estrada. · 
'§ 2.° Compete, ainda, ao . Conselho 

opinar sôbre qualquer assunto rela
tivo à Estrada que lhe fôr submetido 

·pelo Diretor Geral. 
;.IU"t. 4.0 • O relatório circunstancia

do . da Delegação de Contrõle relativo 
à gestão financeiro-administrativo do 
exercicio anterior, será remetido 
acompanhado do balanço ,geral da 
"Receita e Despesa'' e .do "A'tivo · t 

· Passivo" ao .Presidente da República, 
. a tempo de ser encaminhado ao Tri

bunal de ·Contas, juntamente com a 
prestação de ·contas feita anualmen-
te ao Congresso Nacional. · .. · 

. Parágrafo único. o Congresso Na
·ci_onal aprovará ou não a gestão admi
mstrativa da Estrad·a de Fen·o Cen
tral qo Brasil e, caso necessário de
terminará a apuração da respotisabi
lidade da I?iretorla. 

- Art .. 5.0 O Ministério da Viação e 
~bras Públicas submeterá. à aprova- • 
çao do Presidente da República, den
~ro de cento e vinte (120) dias, o pro
Jeto dos Regulamentos Gerais da Es
trada que estruture o seu .serviço e 

defina as normas de trabalho, e de 
Pessoal, que discipline os direitos e 
obrigações dos servidores da autar
quia. 

§ 1.0 Do primeiro . -dêstes l'eguta
mentos constará a organização geral 
da Estrada e a competência .e atribui
ções de seus órgãos. Do ségundô cons
tarão os direitos e deveres de seus ser- · 
vidores e a estruturação básica dos 
quadros de pessoal, o qual permitirá 
acesso racional, promoções periódicas 
e a segurança da estabilidade dos fun
cionários. 

§ 2.0 Enquanto ·não fõr aprovado o 
Regulamento do ·Pessoal; acima men
Cionado, os direitos dos funcionários 
que tenham feito provas ou contarem 
mais de cinco (5) anos de serviço, na 
forma do art. 23 do Ato das Disposi
ções Constitucionais. Trán~itórias. 

§ 3.0 Os atuais servidores terão 
acesso às. carreiras . :funcionais do qua
dro II, do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, em correspondência 
com a sua ·função atuâl, obedecidos 
os dispositivos legais vigentes. 

,§ 4.0 Terão ·;preferência nas vagas, 
que se derem, os servidores extranu
merários que tenham feito provas oú 
contarem mais de cince (5) anos de 
serviço, na forma do artigo 23 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. · 

Art. 6.0 O . Poder Executivo expe.:. 
dirá o regulamento para execução 
desta Lei, dentro . de noventa (90) 
dias, contados da data de sua publi
cação. · ·~:;1 

Art. 7.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

DlSQURSO· PRONUNCIADO PELO 
SR. /SENADOR ANDRADE RA
MOS, NA SESSAO DE 8 DE· SE-
TEMBRO DE 1948: .. -

Que se reproduz por ter sià-o publica-
do com irtcarreções. . , 

O SR. ANDRADE RAMOS <"') -
(Pela ordem) -· Senhor Presidente, 
não- haveria necessidad·e · de deb~tte · 
tão longo; se êle não servisse para, 
de · agora~Jior diante, estabelecer nor~ 
mas sõbre·>isenções de direitos. --('") Nfto foi rav·is'"w ielo orador.· 

" . ---·-
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Em face do caso em discussão, rela
tivo à isenção de direitos pleiteactc. 
pela Cia. Paulista de Estradas Çe 
Fel'ro para determinada quantidaae 
de material, conrorme se cteduz do 
texto do p.rojeto e das especHicações 
que o acompanham, não é demais es
clarecer a concessão de _tal beneficio. 

E' certo que, de algum tempo a esta 
parte, vêm chamando nossa atenção 
os sucessivos pedidos de isenção de 

-direitos. Já tivemos ensejo de levan

lados .pelos maus serviços executa-" 
dos. 

A Cia: Paulista de Estradas de Fer
ro merece confiança, não só técnica 
como financeiramente; sua adminis
tração é idônea e os transportes a seu 
cargo têm, a seu favor, -um passado 
eficiente em . benefício da cole'.;ivida
de. ·Eis por que voto favoràvehnente 
à isenção pleiteada. (Mttito · bem; 
mu,ito bem) . -

tar a questão quando se tratou da dis- .. 
pensa de taxa ou quota de previdên- RESENHA DAS MAT.ItRIAS VOTA-
cia. DAS NO ~S DE AGOSTO 

ENVIADAS A CAMARA o projeto em foco, porém, do qual 
foi relator o nobre senador:· Durval Da Câmara: 
cruz, constitui, em minha opinião, um De 1948 
dos casos em que o senado pode e 
deve conceder o beneficio pleiteado, 
com absoluta tranquilidade. 

A isenção de. direitos deve ser con
siderada como faV'or e ao mesmo tem
po como estimulo aos serviços púbU
cos. E não hã serviço público de maioz 
interêsse que o dos transportes nesta 
oportunidade :facilitando o movimen
to da produção. 

A companhia de Estradas de Ferro 
Paulistas- é, no Brasil, um sistema. de 
transportes ferroviários ma:rs- bem or-' 
ganizado. Trata-se de emprêsa intei
ramente nacional, que tem realizado 
notáveis progressos técnicos inclusive 
o_ de ser a pioneira da eletrificação, 
com excelentes resultados. 

O Sr. Marcondes Filho - Muitc:. 
bem. · 

O SR. ANDRADE RAMOS - Exa
lll:.inand,o o caso sob qualquer aspecto, 
~o deVlamos ter prazer em votar a 
lSenção solicitada. . 

. Acentuou o .ilustre Relator não fa-
zer distinção .e*re . transportes ·. ricos 
ou pobres~ No- meu entender, ao con
trário de S. Exa., devemo-nos acau
telar das ·companhias em situação 
precária, pois, não podendo realizar 
os serviços a seu cargo, constituem 
verdadeiro tropeço aos õbjetivos Visa
dos pelos contratos que devem exe- ' 
cutar. Apesar. dessa precariedade, to
davia, alega-se, ser necessário conce
der-lhes isenção de direitos. 

d.Meu· ponto de vista é inteiramente 
IV.erso. _ Quando uma dessas compa

ll_!lias nao pode cumprir suas obriga
çoes, não lhe devemos -conceder !a
,.ores oficiais, de vez que serão anu-

Projeto de Lei· n.0 46 - Institu1 o 
Serviço. Nacional de Vacinas ''B; 
C. G.". 

Proposição n.0 ,243, de 194:7 - Con~ 
cedendo favores. · a Companhias ou 
Emprêsas que se organizarem para 
mecaJJ.ização da lavoura. 

Projeto de Lei n.0 142, de 1948 -· 
Concede isenção de .direitos ue nnpor:
tação de _farinha dé trigo i:nportada 
pelo Estado de São Paulo. CRejei-. 
tado). · 

Proposição n.0 250., de 1947 - Con
cedendo redução de .pena a crimino
sos primários. (Rejeitada). 

Projeto de Lei n.0 87, de l948 __: Au
toriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
.Ministério da Educação e Saúde, o 
or-édito especial de Cr$ 100,000,00, 
como subvenção à Irmandade do 
Hospital São José de São Vicente,_ no 
Estado de São Paulo.· ·(Rejeitado). 

Proposição n.0 178, de 1947 - Cria 
o Fundo de Indenização às vitima~ 
de 'guerra e dá outras providências: 

Projeto ~e .Lei n.0 287, de 1947 -
Cria os quadros- das Secretarias do 
Tribunal Superior Eleitoral e dos Tri
bunais Regionais ·Eleitoral~ e dá ou
tras providências. 

Do Senado; 
- Projeto de Lei ·n.0 16, de 1948 -
Concede auxilio aos .produtores dos 
Municípios de . Itaperuna e Miracema 
e dá outras providências. 

Projeto dé Lei n.0 6, de 1948 - Dis
põe sObre a doação de um terreno ~ 
Caixa Beneficente · da Guarda CivH 
do Distrito F;ederal. , 
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ENVIADA:S A S~NÇAO ex-praça do ·c·or.po de Bombeil·os. do 

Da Câmara: --. 
Distrito Federal. . 

Projeto ·de Lei n.0 143, de 1948 ·
Autoriza a abertura, pelo Minu;tél'lo 
do Trabalho, Indústria e Comércio, 
do crédito especial de Cl'$ 7. 500. oon,oo, 
para . ocorrer a ·J.espesas . com o pa
gamento do· abono fami!l'l. 

Proposi-ção n.0 29, ?~ 1948 - .:J:Ulleva 
de prescrição a dlVlda pass1va aa 
União para com Augusto Sérgio B'o
telho, e dá outras providências. 

Projeto- de Lei n.0 106, de 1948 ....: 
Abre ao Ministério da Viação e Obras 
Públlcas, o crédito especial de., Cr$ 
4.800. 000,00, para . cont1·ibuição . do 
Govêrno à representação do Brasil 

· · no Olímpico de Londres. 
Projeto de Lei n.0 10<1}, de 1948 -

Dispõe sôbre gratificação de magis- · 
térlo. . . 

Projeto de Lei n.0 114, de 1941! -
Autoriza a abertura, pelo Ministério 
da Justiça e . Negócios Interiores, do 
crédito especial de Cr$ 230.aoo,oo, 

·para pagamento de gratificação pm 
serviço extraordinário a pesoal da 
Imprensa Nacional. 
· Projeto- de Lei n.0 .51, de 19.48 - Or

ganiza o quadro da Secretaria e .Ser
viços Auxiliares· do' Superior Tribunal 

· Militar e dá outras pro:rldências. . 
Projeto de Lei n.0 104, de 1943- -

Autoriza a construção de estação de 
passageiros do aeroporto de Reei! e. 

Projeto de Lei n.0 90, de 1948 - Dis
põe . sôbre gratificação de magistério 

. às .professôras Noemi de Sales Pessoa -
e 'Elisabete Montenegro Osório. 

!Projeto de Lei n.0 88, de 1948 ...:..,_ ·Au
toriza a abertura, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, do crédito -espe

. cial de Cr$ 13.-ooo,po, para \.pagamen
to de contribuição ao Conselho Inter,;, 
-nacional do Trigo. · · 

Projeto de Lei n.0 57, de 1948 - Au
toriza· o Poder Executivo , a . dar exe.
cução ao Plano de Ligação ferro-rodo
fluvial entre as cidades de Anápoli3, 
em Goiás e Belém, no Parã-. 

Projeto de Lei n.0 133, de 1948 ..,... 
Concede isenção. de direitos de im
portação e demais tàxas . aduaneiras, 

. inclusive impõsto, para mateiial ad
quirido pelo Estado de São Paulo. 

Projeto ·de Lei n.~ 134, de 1948 --. 
Cor:_cede isenção de . direito de ;,mpor
taçao e -demais taxas aduaneiras para 
5.000 sacas de farinha. de' trigo adqui
ridas pelo Depàrtamento de Lep1·a, do 
Estado de São Paulo. · 

PrOjeto de Lei n.0 141, de 1948 -
Releva a prescrição · em que inc.orreu 
o direito de João Pinto de Almeida, 

.. Projeto .de. Le~ n.0 147, de 1948 -
-Abre, ao Ministério . da JustiÇt't e Ne
gócios Interiores, o crédito suplemen- . 
tar de Cr$ 4.000.000,00 à· Verba que 
especifica (Serviços e _Encargos) . 
Autoriza . a abertura, pelo Ministél'io 
da Educação . e Saúde, do crédito es
peCial de Cr$ 160.000,00, para. paga
mento de despesas de pes.soa1 em. 
1947. 

Projeto de Lei- n.0 107; .de 1948 .:..... 
Abre, ao Congresso Nacional, o cré
dito suple-mentar de Cr$ 5.745.·60G,OG 
para ocorrer ao pagamento de .subsl
dios e substituições. · 
. Projeto de ·Lei n.0 126, de 1948 -

Isenta de direitos de impor!.ação e de
mais taxas aduaneil'a.s- três imagens 
de santos. 

Projeto de Lei n.0 34,. de -~948 :
Autoriza o Poder Execut1vo a abr1r, 
pelo :rv:ti..!istério · da Guerra, o crédito 
especial de C1:a 3 .:0(}0. 000·,00, · para 
atender a despesas com a lei do ser-
viço militar. · 

Projeto de Lei n.o· 89, de 1948 -
Autoriza a abertura, pela: Ministério 
da Educação e _Saúde, do crédito es
pecial de Cr$ 25. 606,40, para paga:. 
mento de gratificação ~e magistério . 

Projéto de Lei n.0 148, de 1948 --: 
Substitui tabelas anexas ao Decreto
lei n.0 9.548, de 5- de agôsto de 194r3, 
. que reestruturou os Quadros Pel'ma- · 
nente e Suplementar do ~finistério da 

. Marinha. · 
Projeto de Lei n.0 158, de 1948 -

Aprova o. Pl'o.tocolo 1Jara a dissolução 
do Instituto Internácional de Agri
cultura de Roma . 
·Projeto de Leí. n.0 53, de 1948 -

Dispõe sôbre as comemorações das 
batalhas dos Quararapes e dá outras 
providências; 

Projeto de Lei n.0 79, de 1948 '
Concede isenção._ da taxa criada pelo 
Decreto-lei . n.().: 8; 311, de 6 de dezem
bro de 1945, pa~a o arroz adquirido 
pelos Governos :dos Estados _Unidos · 
da América : e da Inglaterra, como 

,;.:,,<, 
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·.excesso exportável da produção bra
.slleira.. 

Projeto de Lei n.0 1lZ4, de 1948 -
Autoriza a abertura, pelo Ministério 
da Agricultura, do crédito especial de 
Cr$ 44.980,00, para pagamento de gra
tificações de ·magistério aos prófes-· 
sares catedráticos padro M, Alriísic, · 
Palmeído d~ Escobar e Antônio Ro
drigues :Quarte. da Silva. 

Projeto de Lei n.0 226, de 1948 -
Autoriza ·a abertura, pelo Min:lstér-io 
das .Relações Exteriores, do -_credico 
especial de Cr$ !J:.480,(}0, ·para atend~r 
ao pagamento de diferença de ven
cimentos a funcionários · do . mesmo 
n4inistério. · 

Projeto de Lei n.0 103, de 1Q48 ---,. 
Cria funções gratificadas no Quadro 
Permanente do Ministério da Justiça 
.e Negócios Interiores e dá outras PrO-
vidências. · · · · · · 

Projeto de Lei n.0 169, de 1948 -
Autor1za a abertura, pelo Minis~ério 
.da Marinha, do crédito espeêÜtl- de 
Cr$ 73. 018.130,60, para ocorrer eÍn 
1947_ a despesa de. Pessoal e Material 
do mesmo Ministério. 

. . . .. ' . 
Projeto dfi Lei n.0 215:, :. de · 1948 ...,.,. · 

Isen~a de impêsto . ~ qrgão italiano 
destmado aó Colégio Santa Marce:
lina, · em São Paulo. . . - -

Projeto de Lei n.0 247, de '1948 -
Abre ao- Poder Judiciário o erédito 
especial de c:rs 52.800,00, pará paga-' 
mento, em 1947, de vencimentos. e 
ajuda_ de custo dos _membros do Tri
bunal Regional Eleitoral do Estado 
do Ceará. · · · · 

Projeto de Lei n.0 223, de 1948 -
Abre ao congresso Nadorial - Se
nado. Federal- .o· crédi.to especial de 
Cr$ 247.320,70, p·ará· atEmcier a des
pesas do pessoal e· ~bsícÜos !J~ 1947. · 

Projeto de Lei n.0 225·, de 1948 -
Revoga o. D!!creto,.lei n.0 9 .175, de 
15 ele abrll de 1946, o qual fixa a re-. 
Presentação Ç.e Delegados do Brasil 
em organizações · interna.donais 

• ' • o 

Projeto de Lei n.0 203, de 1948 -
Extingue a Agência da Capitania dos 
Portos do Distrito Federal e· Estado 
·do Rio de Janeiro, em Marl:!Jnbáia. 

·Projeto de Lei n.0 1'00, de 1948 -
Abre, pelo .Ministério da Guerra o 
~!édito especial de Cr$ 1 ~ 000. ooo,oÓ, a
t llll de ate~der a despesas de contra-
os com técnicos selecionados. . 

Projeto de L~i n.0 !tiO, de 1948 .,
Autoriza a abertura, pelo Ministério 
da Agricultura, do crédito especial· de 
Cr$ 1.113.288,40, para ·pagamento de 
gratificação· de magistério e de salá
rio:-.familia. · · 

Projeto de Lei n,0 177, de 1948 .,.... 
Autoriza a abertura, pelo ··iv.Imistériu 
da Educação e saúde, do ci:édito"és:. 
pecial de Cr$ 14.400,00, para atender 
o pagamento de gratificação de ma
g~tério a Teodorino .Rod'z,í~es · P~
rell"a .. 

Projeto de Lei n.0 2{)4, de 1948 ,...... 
Autoriza a abertura; pelo ".Ministério 
da Justiça e Negócios ·Interiores; ·do 
crédito especial~ de Cr$ 30.000,00 pa.'ra 
atender a despesas com a comprá de 
munição destinada à Policia "Milit!u 

· do Distrito Federal. . 
• J : •• • ,:21 

Projeto de Lei·: n.0 208, de 1948 -
Autoriza a abertura, à ·Presidência da 
República, do crédito especial de Cr$ 
5(). ooo,oo para aquisição de insígnias 
da Ordem Nacional do Mérito. · · 
. Proejto de· Lei n.0 218, de 1948 -
Autoriza a abertura, pelo · .M'.irustério 
da Educação e Saúde, . do créditÓ es
pecial de Cr$ 2.374,20, ·(para atender 
ao pagamento de gratificações de m·&.: 
gistério a Luís· Nogueira de Pauli!,: · 

Projeto de Lei n.0 219, de 1948 ~ 
Aut!)riza a doação ao ~urucipip de 
Tupanciretã, no Estado do :R,io ·gran.,. 
de do Sul, de duas ;faixas de terrenos 
de propriedade da· Viação Ferrea do 
Rio Grande do Sul. 

!Projeto dé Lei n.0 220, de 1948 ·
Autoriza a aberttira, pelo· Minístério 
da Fazenda, do crédito e&pecial. "de 
Cr$ 1. 971. 681,90, para pagamento à 
Caixa Econômica. Federal, da Dívidà 
contraida pela -.Rêde Viação Paraná-
Santa Catarina. · 

Projeto de Lei n.0 23(},_ de 19.48 -
Autoriza abertura, pelo Ministérfo -~a 
Educação e. Saúde; do crédito espe

,cial de Cr$ 12. 798,40, para atender a · 
pagamento de gratificar_ii.f) de magis-:
tério concedida a Pe:.:...'o Lins Pal
meira. 

Projeto de Lei. n.~ 159, cie 19t8 --.,. 
Autoriza a aJ:iertura, p~lo Miljist~rio 
da Justiçl:!-, do crédito e&pecial· ci~ Cr$ 
25.00ü,OO, para· atender às despesas 
·da s.o. conferência · PenitenCiâria 
-Brasileira. · · · · • 

Projeto de Lei n.0 .. 188, de 1~48 -
Abre, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o· crédito ecpecial de Cr$ :. 
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260.. 826,00, para atender a despesas 
decorrentes do socorro prestado à po

., população de Trindad, na Bolivia. 
Projeto d-e Lei n.0 157, de 1948. -

Autoriza a abertura, pelo Ministério 
da Educação e Saúde, do ·croédito es
pecial de Cr$ '7 .200·,00, para atender 
a pagamento de gratificação de ma
gistério ao professor Djalma da Fon
seca Neiva. 

Projeto de Lei n.O 216, de 1948. -
Autoriza.. a abertura, pelo Ministério 
da Educação o crédito especial de Cr$ 
10. 600;00, .para. atender a pagamento 
da gratificação de magistério a · Vi-
cente Grassani. · 

Projeto de Lei n.0 153, de 1948 ·
Autoriza a ·,abertura do crédito es.. 
p~ial. de Cr$ 1~.000.000100, pelo Mi
D:lSténo da Just1ça e Negócios Inte
l'lores,_ para pagamento ·de salário do 
Pessoal do Território do Acre. 

Projeto de Lei n.0 196 de 1948 -
Autoriza a abertura, peÍo Ministério 
da Viação e Obras Públicas de cré-

- dito espeçial destinado a pa"'amento 
de gratificação a Leonardo Norman
do, Mestre, referência XIV da Rêde 
de Viação (learense. 
~ojeto de· Lei !J..0 197, de 1948 -

Extmgue as funções gratificadas de 
Bibliotecário e de Ajudante de Biblio
tecário, referidas no art. 8.o do De
cret?-lei n. 0 8.904, de 1946, que reor
gamzou o Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais. 

Projeto de Lei. n.0 161, de 1943. 
.Autoriza o Poder Executivo a abrir 
pelo Ministér~o da· Aeronáutica o cré
dito especial de Cr$ 6. 000. OOO,ÓO, para 
atender despesas de pessoal em 1947. 

· Pro~eto de Lei n.0 136, de 1948. -
Autor1za o Poder Executivo a abrir 
pelo Ministério da Aeronáutica o cré: 
,dito es].Je~ial de Cr$ 1. 000. OOO,ÓO, para 
atend~r a~ despesas com a: instalação 
e reallz~ao da Reunião ·Regional de 
Navegaçao Aérea do Atlântico Sul. 

Projeto de Lei n.0 94, de 1948 -
Autoriza. a abertura, pelo · MinisMrio 
da o!ust1ça e Negócios Interiores, do 
créd1to especial de Cr$ 88. 800.,00, para 
paga:mento a ex-servidores do extinto 
Terr1tório Federal de Ponta Porá 
Pro~eto de Lei n.0 77, -de 1948. ·

AutorlZa a abertura, pelo Ministério 
da :Fazenda, do crédito especial de 
Cr$ 4.90.2.762,40, para pagamento de 
juros de .. apólices da Divida Pública 
Interna. 

·Projeto de Lei n.0 150, de 1948. -
Autoriza a abertura, pelo Ministério 
da Fazenda, do crédito especial de 
Cr$ 3 .'622. 414,50, para pagamento de 
di vidas relacionadàs. 

Projeto· de Lei n.0 21, de 194.8. -
Autoriza o poder Executivo a abrir 
o crédito especial de Cr$ 15.000,000,00, 
.para atender as despesas com o com
bate ao gafanhoto no sul do Pais. 

Projeto de Lei n.0 231, de .1948. -
Autoriza: o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério de Educação e Saúde, 
o créd1to especial de Cr$ 600. 000<,0(}, 
para. aquisição de prédio, no ReCife,. 
Estado· de Pernambuco, a fim de no 
mesmo poder continuar sediada a De
legacia ·Federal de Saúde da 5.e.. Re
gião do Departamento. Nacional de 
Saúde. 

PROMULGADAS 
· -Projeto de Lei da Câmara n.0 202, 
de 1948. - Autoriza a abertura, pelo 
lV..inistério da Educação ,e Saúde, do 
crédito: especial de Cr$ 200.00:0,00, 
para auxilio à comemo1·ação do 3.o 
Centenário da cidade de . Paranaguá, 
no Estfl,do do Paraná. 

'Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 16, de 1948. - Aprova o pro
tocolo relativo a uma emenda· à Con
venção de Aviàção Civil Interna
cional. . 

Projeto de. Decreto Legislativo nú
mero 7, de 1948, - Mantem decisão 
do 'rl'ibunal de Contas, que recusa re
gistro ao contrato . em que se concede 
à . Viação Aéreà Santos Dumont .S. A. 
os favores do Decreto-lei n.0 3·00, de 
24 de fevereiro de 1938. 

Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 8, de 1948. - Mantém decisão 

·do Tribunal de Contas,.o quaL recusou . 
registro ao contrato celebr.ado com 
Jorge Bailly, pelo Ministério da Aero
náutica, em face do Decreto n.0 22.469, 

, de 18 de janeiro de 1947; 
Projeto· -de Decreto ·Legislativo nú

mero 15, de 1948. - Aprova ·na ver
são portuguêsa o Prot_()colo Modifica
tivo das Oonvenções Internacionais 
sôbre· Entorpecentes, firmada em· La
ke Success, Estado de Nova Iorque, 
no dia 11 de dezem~ro de 1946. . 

Projeto de Decréto Legislativo nú-
. mero 13,~_él.e 1948. - Aprova o acôrdo 
sôbre Transportes Aéreos entre o Bra
sil e a ·Súécia, firmado a -14 de no
vembro 'é:l.e '1947, no Rio de Janeiro. 
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Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 12, de 1948. - Aprova o Acôrdo 
1Sôbre Transportes Aéreas "entre o 
Brasil e a Dinamarca. . 

Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 10, de 1948. - Aprova o ato 
do Tribunal de Contas favorável à
concessão de aposentadoria, com ven
cimentos integrais, ao guarda civil 
Alfredo da Silva Duarte. 

Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 19, de 1948. - Aprova a decisão 
do Tribunal de Contas denegatória 

A ' 

do contrato firmado entre o Ministé
rio da Educação e a firma Bàrreto 
Silva & Cia. 

Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 6, de 1948. - Aprova o .registro· 
sob reserva, feito pelo Tribunal de 
Contas, na sessão de 10 de outubro 
de 1947, de conformidade com· 'o arti
go 77, .parágrafo 3,0 da Constituição 
Federal, relativo à concessão de apo
sentadoria a Trajano Alvim Salda-· 
nha, cobrador da Dívida Ativa da. 

. União. 



119." Sessão em 10 de Setembro de 1948 
PRESID:t:::NCIA DO SENHOR MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE 

- .As 14,30 horas comparecem os 
Senhores Senadores: 

·waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira . 

. Clodomir· Cardoso. 
Evandro Vianna.. 
Mathias Olympio. 
Ola:vo Oliveira. 
Georgina Avelino. 
Ferreira de Souza; 
Adalberto Ribeiro.· 
Vergniaud Wanderley. 
José Americo. 
Etelvino L1ns. 
Apolonio Sales. 
Cicero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
·Maynard Gomes. 
Pinto AJ.eixo. 
Pereira Moacyr. . 
Henrique de Novaes. 

· !Santos Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Levindo ;Coelho. 
Rodolpho Miranda. 
Dario Ca~doso.·. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Ivo d'Aquirio. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho (3~) • 

O SR. PRESIDENTE Acham~ 
se. presentes 35 1Srs. Senadores. Ha
vendo número legal, está · aberta a 
sessão, Vai-se proceder à leitura da 
ata. 

O SR. 2.0 SO:PLENTE (servindo de 
2.0 Secretário) IPl'OCede à leitura da 
ata. da sessão anterior que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

O S!R. 2.0 SECRJETARIO (servindo 
de 1.0 ) lê o seguinte 

EXiPEDIEN'TE · 
MENSAGENS 

N.0 ' 197 -. 1947 
Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Senado Federal .. 
Havendo sancionado· o Decreto do 

Congresso . Nacional que autoriza ~ 
abertura, pelo Ministério da Educa
ção e Saúde, de crédito especial para 
atender às despesas decorrentes do so
corro prestado à população de Trinl
dad, na Bolívia, · tenho a honra de 
rest1tuir a V. Ex. a dois dos respecti
vos autógrafos. · 

- Rio de Janeiro, 7 'Cle setembro de 
1948. - EURICO G. DuTRA. 

Ao Arquivo. 
N.o 198 -~ 1948 . 

Excelentí.ssimo Senhor P,residentc 
do Senado Federal. 

Havendo sancionado o Decreto do 
C'ongresso que ;tutoriza a abertura, 
pelo ·Ministério · da Viação e Obras 
Públicas, de crédito es.pecial para pa
gamento de gratificação, tenho a 
h<>ru·a de restituir a V. Ex. a dois dos 
respectivos autógrafos .. 

Rio dé Janeiro, 7 de setembro .de 
il.948. EURico G. DUTRA, 

Ao Arquivo. 
N:.O 199 - 1948 

Excelent:Lssimo Sénhõr Presidente 
do Senaido . Federal. 

Havêndó sanci·onado o Decreto cJr 
Congresso Nacional que autoriza a 
abertura, pelo Ministério da .Agricul
tura, de crédito especial para atender 
às despesas com. o combate ao gafa
lllhoto, no sul do .país, tenho a honra 
de restituir a V. Ex. a. dois dos res
pectivos. autógrafos; 

ruo de Janeiro, 7 de setembro de 
1948. - EURICO G. DUTM. 

Ao arqUivo. 
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N.0 200 - 1948 
Excelentíssimo Senhor .Presidente 

do senado Federal. 
Tenho a honra de acusar o recebi

mento e de agradecer a Mensagem 
com a qual Vossa Excelência encami
nhoo autógrafo do Decreto Legislati
vo· n.o 24, de 1948, que aprova o re
gistro· sob reserva, feito .pelo Tribu
nal de ·Conrtas, na sessão de 10 de ou
tubro de 1947, de conformidade com 
0 art. 77, parágrafo 3.0 , da Constitui
ção Federal, relaJtivo à ooncessãJo de 
aposentadoria a Trajano Alvim Sal
danha, cobrador da Divida Ativa da 
uniâlo. . 

Rio de Janeiro, 9 de"setembro dr: 
19<!8. - EuRICO G. DtJTRA. 

Inteirado. 
N.O 201 - .1948 

Excelentíssimo: Senhor Presidente 
do Senado Federal. 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza a 
abertura, jpelo Ministério . da Fazenda, 
de crédito especial para pagamento 
de dividas relacionadas; tenho a hon
ra de restitulr_a V. Ex."' dois dos res
pectivos_ autógrafos. 

iR!o de Janeiro; 7 de setembro de 
1948, - EuRico G. DUTRA. 

Ao Arquivo·. 
Telegramas: 

- Do Sr. Presidente do !Senado do 
Chile,' enviando congratulações ao Se
nado, por motivo da passagem do ani
versário da Independência do Brasil. 
- Agradeça-se. 

Ofícios:· . 
- Do Sr. Secretário da Presidên

cia da República, restituindo autó
grafos do Decreto do 'Congresso; já 
sancionado, tque orgariiza o Quadro · 
da Secretaria e· Serviços Auxilia.res 

· do Superior Tribunal Militar. - Ao 
Arquivo. 

Da Câmara dos Deputados: 
Senhor l,o Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar. a 

Vo~sa Excelência, para os devidos fins, 
o mcluso autó~rafo do Pro.Jeto de Lei 
n.~ 792-A, de 1948, que faculta o a;pr' 
Veltamento, em funções idênticas, dr~ 
atuais Juízes do. Registro Civil: 'Cia 
Justiça do Distrito Federal 

V
.AJproveito o ensejo para r~iterar a 
ossa Excelência os protestos de mi-

nha consideração. · 
Em 9 de setembro de 1948. - Mu

nhoz da Rocha, 1.o Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 340, de 1948 
Faculta o aproveitamento, em 

junções · idênticas, dos atuais Jui
zes do Registro ·Civil da Justiça 
do Distrito Federal. . 

1 
O Congresso NacionaL decreta: 
Art. 1.0 Nos sete cargos vagos de 

juiz substituto da· Justiça do Distrito 
Federal, com a denominação de Juí
zes do Registro Cdvil, · c1·i,ados pelo 
arrtigo 16 do Decreto-lei n.o 5. 606, de 
22 de junho de 1943, poderão ser pro
vidos os atuais sete juízes do Regis
tro Civil da mesma Justiça. 

Parágrafo único. Realizado o pro
vimento ésrtes últimos cargos serão 
extintos. . 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua uublicação, .. re·1ogada.s 
as disposiçqes em contrário. ' 

A impl;'imir. 
Senhor .1.0 ·Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar r 

Vossa Excelência, !Para os devidos fins. 
o incluso autógrafo do Projeto de Lei 
rn.O 827-A, de 1948, que autoriza o 
!Poder Executivo a a;brir, pelo Mdnis
tério da Agricultura. o crédito suple
menrtar de Cr$ 9. 000,00 ao o·rçamento 
em vigor. 

.Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha dis·tinta consideração. 

Rio, ·em: 9 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 341, de. 1948 
Autoriza o Poder· Executivo a 

abrir, pelo Ministério da 4çricul,;. 
tura, o ·crédito suplementar ele 
Cr$ 9. 000,00• ao orçamento em vi
.gor. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 lt o. Po:der Executivo au

torizado a abrir, pelo Ministério da 
Agricuitura ,o crédito suplementar de 
Cr$ 9.:000,00 (nove mil cruzeiros) ao 
orçamento em vigor, Lei n.0 162, de 
2 de dezembro de 1947, Anexo n.0 16, 
como se· .segue: 

Verba 1 - Pessoal. 
Consignação UI - Vantagens. 
Subconsignação 16 - Gratificação 

de Mwgistério. 
04 - Departame11to de Administra

cão. 
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06 - Divisão do Pessoal - Cl'$ .... 
9.000,00. 

.A.rt; 2.0 O crédito a que se refere ó 
art. 1.0 é destinado ao pagamento de 
gratificação de magis,tério a que faz 
jus· o Professor Catedrático, Padrão 
M, da Escola de Agronomia Eliseu 
Maciel, Ceslau Maria de Biezanko, 
no exercicio de .1948. 

Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor 
na data de sua !PUblicação. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. · 

Senhor l,o /Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

V. Ex."', para·os devidos fins, o inclu
so autógrafo· do Projeto de Lei' nú
mero 530-B, de 1948, que autoriza o 
Podér LE;"xecutivo a instalar estações 
radiotelegráficas em .. vários municí
pios dos Estados do Amazonas e Ma
to· Grosso. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
V. Ex." os protestos de minha dis-
tinta consideração. . 

Rio, 9 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.o Secretário .. 

PROJE.TO DE LEI DA • CÂMARA 

. N.0 342 - 1943 
At~tor{za o · Pqder · Executivo · a 
instalar estações radiotelegráficas 
em vários municípios dos Esta
dos do Amazonas e Mato Grosso. 

O ICon.,oiesso Nacional decreta: 
Art. 1.0 J::: o ·!l?ode1· Executnvo au

toriza·do a instalar estações radiote
aegráficas nos municpios de Uruca
rá, rtapiranga, Urucurituba e Barrei'- · 
rinha, na região do Baixo .Amazonas 
Canut~ma, no Rio Purus, Carauarr: 
no Rio Ju11uá; Moura e Bareelos no 
Rio Negro, e na Ilha das Cotia.S ou 
.Alfonso Carvalho, no Rio Nhamundá, 
tôdas no Estaido ·do Amazonas e no 
P~rto de. Descalvados, à margem di
relta do Rio Para;guaã, no Pôrto do 
Al~gre, à margem esquerda do Rio 
CUla•bá, e no Pôrto de Santa Luzia,. 
à margem esquerda do Rio Tàquarí, 
tôdas no Estado de Ma;to Grosso.· 

Ar.t. 2.0 J::: o Poder Execut1v0 au
.torizado · a abrir pelo Ministério . da, 
Viação e Obras Públicas, o crédito es
pecial de ·Cr$ 1.000.000,00 Cum milhão 
de ~ruzeiros) ' para ocorrer às despe
sas necessárias à execução do arti;go 
anterior. 

Art. 3.0 Revogarn:-se as disposições 
em. contrário. 

A imprimir. 

Senhor 1.0 !Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

V. Ex."', para os devidos fins, o inclu
so autógrafo do Projeto de Lei núme
ro 491-A, de 1948, que c.oncede abati
mento de transporte aos ex-comba
tentes e seus dependentes menores. ' 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
V. Ex."' os protestos de minha dis
tinta consideração. 

Rio, em 9 de setembro de 1948. -
Mltnhoz da Rocha, 1,0 .s,ecretário. 

PROJETO DE IJlii DA CÂMARA 

N.o 343 - 1948 
Concede 'abatimento de . trans

portes aos ex-combatentes ·e seus 
dependentes menores: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art~ 1.0 ·LN'as emprêsas de tral1S!Por

te ferroviário; marítimo e aéreo per
tencentes ao Poder Público ou por êle 
subvencionadas e · as pertencentes às 
autarquias ou :por elas ~bvencio
nadas, terão direito ao ~,batimento de 
50% . (dnqüenta por cento) nas pas
sa.gens de longo percurso os ex-com
·baatentes e seus dependentes me.no-
res. r 

Art. 2.0 São considerados ex-com
batentes para o disposto nesta Lei; 
· a) os partici;pantes da FEB; 

b) os militares da FEB, que tenham 
intervindo em o;perMões militares de 
guerra, inclusive patrulhamento, du
rante período superior a três meses. 

c) os militares da Marinha de 
Guerra. tripulantes de navios ou em· 
·bareações da Marinha Mercante, que 
tenham ·participado de operações de 
guerra ou nave~:;ado em zonas- sujeitas 
à ?./;ão do inimigo. · 

Art. 3.0 o Govêrno Fedeoral baixa
rá o necessârio Reg!W.amento .dentro 
de três meses . 

Art. 4.o Revogam-se as disposições · 
em contrârio. 

'A im~rimir. 

Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

•V-. Ex."', ;para os devidos fin:s, o in
clusoautógrafo do Projeto de Lei nú· 

. mero 7®-A, de 1948, que concede isen
ção de direitos de importação e de
mais taxas -aduaneiras para os ·obje
tos que menciona, i!nportados peJa 
·"Fundação Alvares Penteado" de Sao 

. Paulo.· · , .. 
Aproveito o ensejo para re.lite~at: a 

V. Ex:."' . ...os protestos de minha d1stin· 
ta consideração. 

Rio, em 9 de setembro de 1948. -
Munho2J da Rocha, 1.0 Secretario. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMilnA 

N. o 344 - 1948 
conéede· isenção de direitos de 

tmportacão e demais taxas adua
neiras para os . objetos que men
ciona, importados pela "Fundq.
ção Alvares Penteado", de ·. Sao 
:eaulo. 

liem, ou transijam, nos casos e se
gundo a forma em que a lei permite 
a transação; 

Art. 2.0 .Para os fins do artigo an
terior, o lj•uiz, pessoalmente, ouvirá os 
litigantes, separada ou conjuntamente, 
e pode ainda determinar as diligên
cias que julgar necessárias. 

o Congresso ·Nacional: decreta: -
Parágrafo único. Salvo im!pedimen

to das partes, ou seu e~resso consen
timento, a audiência das mesmas e 
mªis diligências serão efetuadas em 

Art. 1.0 ll: concedida isençãC? de •di
reitos de dmportação e demaJS ~a~as 
aduaneiras, exclusive a de ip~ev~den
cia social ~ra um quadro do .pmtor 
Renoir, datado· de 1882 e que mede 
a,proximadamente O,m5S•, •X O,m63 
(cinqüenta e três centímetros '!)Or ses
senta e três centímetros) ; um quadro 
do pintor Degas, datado ·Jcie 1880, o 
qual mede <tnais ou men_os O,m~81 x _ 
o m84 (oitenta e um cent1metros por 

·oitenta e quatro centímetros) ; ·e cinco 
lambris ar:tisticos, constantes de 29 
(vinte e nove) volu.'"11es, 11umerados 
de 208 a 236, com .o pêso bruto de 
11.210 (onze mil, duzentos e 'Ci_ez 
quilos), importados pela "Fundaça_o 
.Alvares Penteado" com sede na CI-

prazo não maior de trinta, dias. 
Art. 3.o Obtida a reconciliação, o 

juiz, em despacho; fará constar o fato 
-da inicial, que devolverá ao autor, com 
todos os documentos e traslados se 
houver, e mandará cancelar a distri
buição. Antes da devolução, o réu po
derá ·pedir, para seu documento, as 
certidões que · quiser. 

Art. 4.0 Se não· conseguir a recon
ciliação dos cônjuges, nos casos de 
desouite litigioso, e em se tratando de 
casâmento realizado há mais de dois 
anos, o juiz· pro!lloverá ~ soluç.ão do 
litígio por meio do desqUite anugável, 

dade de São Paulo. . 
Art. 2.0 Esta Lei entrará em: vigor 

na data de sua publicação: 
Art. 2.0 ·Revogam-se as disposições 

em contrário. 
A imprimir. 

Senhor~ 1,0 Secretário: 

Tenho a honra de encaminhar- a 
V. Ex., para os devidos fins,- o incJuso 
autógrafo do Projeto de Lei n.0 748-.11, 
de 19418; que estabelece ·a f~e !preli
minar de conciliação ou acôrdo nas 
causas de desquite litigioso ou de 
alill}entos, inclusive os provisionais, e 
dá outras . !providências. . 

' Aproveito o ensejo para reiterar a 
V. Ex. os protestos· de minha distin- · 
ta consideração. · 

Rio, em 9 de setembrô de 1948. 
Munhoz ãá Roclfa. 1.o Secretário. 

~ ~ · N.o ·a45 - 1948 

Estabelece a fase preliminar de 
conciliação ou a.c6rdo nas causas 

. de desquite litigioso ou de ali
mentos, inclusive os provisionais 
e dá outras providências. 

O Cong·resso Nacional decreta: 
. Art. 1.0 Nas caU.sas de desquite li ti- · 

g~oso e de ·alimentos, iriclusive os pro
Vlsion~is, o juiz, antes de despachar 
a Petição inicial e quando es>ta lhe 
!ôr, apresentada, promoverá. todos os 
:tnc.os :Para que as partes se reconci-

. que se fôr aceito,.:.. será pr~cessado na 
forma da legislaçao em VJ.:gor. _ 

Art. 5.° Conseguida a transaçno 
entre a.S partes, o juiz mandará B.tU-
4;uar a peticão inicial e documentos, e 
~eterminará. que seja o acôrdo redu
zido a 'têrmo, por elas assinado .. ou_ a 
.:~eu rôgo se. não souberem ler ou nao 
puderem esàever, a fim de ~ser. ~or 
êle homologado, após ouvir o IMims-
tério Público. . 'b''<·· Ant 6 o Verifica,da a imposs~ 1.1!1- • 
;dade · de · solução amigável inclusive 
!pela falta de i::omiparec~ento de qual
quer dos litigantes, o JUIZ despachará 
a petição, e mandará lavrru: terl_!lo do 
ocorrido. e citar o réu para. se aefen-

. der no .processo, que ~egUirá · o .res.
pecti.v<> ourso estabelecido ~a le.I._ 

Art. •7.0 Revogam-se as dispos1çoes 
em contrário. 

A imprimir. 
, Senhor 1.0 1Secretário: 

Tenho a honra de encaminha: a 
Vossa Excelê>ntcia, para ·os dev1dos 
fins, o incluso autógrafo do Proje~o 
de Lei n.o 2-B, de 1948, que dlspoe 
sôbre aposentadoria dos membros qo 
Ministério Públic,o com os requisl
ltos do artigo 30·. :n .. ~ I e Iii. do Ato 
das 'Disposi-ções Transitórias da COJ.1s
tituição de 18 de setembro de 1946 . 

;AlProveito o ensejo para reiterar 
a Vossa Excelê11cia-... os rprotest·os de 
minha dlstinta consideração. 

'D' n d ,_,,_,,,_0 "'" 1"'" ... ul.O, Cm 07 tC Sf:.l.oç.u.,~.u.a. uc; a·xu • 

Munhoz da Rocha, 1.0 rsecretário. 
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PROJETO DE LEI ·DA CÂMARA 

N.O 346, de 1948 
Emendas àa Câmara dos Depu

tados ao Projeto de Lei do Se
nado n.0 1, de 1948, que dispõe 
sôbre aposentadorias. aos men
bros do Ministêrio Público com 
os requisitos ào artigo ao, números 
I e II, ào Ato ·àas DispOsições 
TranSitórias àa C<lnstituição àe 
18 de setembro ... de ·1946. 

Ao artigo . 1.0 àcrescente-se o se
guinte: 

1 1.0 - Para a concessão' da apo
sentadoria dêsses funcionários, é ne
cessário que -se nã·o . houvessem sido 
exonerados, · contassem, agorá, mais 
de 30 (.trinta) anos de serviço pú
blic.o ou dos que !l)or !fôrça compuli- · 
sória da idade, já tivessem at,ingido · 
a inatividade. 

§ -:a.o - Admitir-se-á a · disponi-' 
bilidade aos funcionários ·'que . não ·es
tiverem nos ca:sos do parágrafo an
terior· e CIU!ja reintegração não pu
der ser feita nos cargos ·que ocupa-

- vam ou equivalentes. 
O parágrafo único do artigo 1.0 

passará a· constituir o parágrafo s-.o. 
Emenda supressiva: 

. . Suprimam-se os artigos 2.0 e a. o do 
projeto e a1tere-se para 2.0 o artigo 
4.o. . . 

Senhor 1. 0 Secretário: 
Tenho a honra rde encaminhar a 

V:ossa Excelêncla, !para os devidos 
fins, o incluso autógraf-o do !Proje
to de Lei n;o · 220-A, de 1948 que 
con-cede pensão especial à Doná Do
natila de França Lins,- viúva do 
gurut'lda-civil Severitno Pereira· Lins, 
vítima de acidenrt:e em serviço. 

Aproveito <o ensejo para reiterar .a 
Vossa Excelência os protestos de mi-
nha distinta consideração. . . 

ruo, em 9 .de setembro de 1948. -. 
Munhoz àa Rocha, 1.0 Secretário. . -

PROJETO DE ·LEI DA CÂMARA 

. N.o 347, de 1948. 
Concede pensão especial. à Do

na Donatila de França Lins viúva 
do guarda-civil Severino Pereira 
lljns, vítima àe acidente em ser
vzço. 

O Congresso Nacional deca·eta: 
Arrtigo 1. o" ll: concedida a Dona Do

natila de França Lins, viúva do ,guar
da-civil da classe E, do Q ... P. do 

. Minist-érlo àfl ... Just-içe~. e NeE"ócios In- · 

teriores, Severino ·Pereira Lins, víti
ma <le acidente em serviço no dia 21 
de outubro de 1945, a: pensão especi~ 
al de Cr$ ô25,00 (seiscentos e vinte 
e cinco cruzeiros)· mensais. · 

Artigo 2.0 A pensão será. aJbonada 
a partir de 1.0 de novembro de 1945 
e se extinguirá se ocorrer a· hipÓte
se prevista no arrtigo 20, item .2.o 'do 
Decret-o n.o 22.414, de 30 de .janeiro 
de 1933. 

.Arrtigo .3.0 É aberrto o· c;rêdito. espe
•Cial de 1Cr$ 14. 720,0() (qill'atorze w.il 
setecentos e · vinte cruzeiros) -para o 
pagamento da' referida pensão, .. rela-

. tiva ao período de 1.0 de novembro 
·de -19415 a· 31 de dezembro de 1947. 

Artigo 4.o Revogam-se as '!iisposi
ções em -contrário. 

A iínPrimir. 
sã.o lidos e ·vão a imprimir os 

seguintes pareceres. . tfJ 

PARECER 

N.O 851, de 19413 

Da Comissão àe Fitnanças, sõ
bre a Proposição n.0 262-47. 

Relator: Sr. Vespasiano Martins. 
A presente Proposição já f-oi -exa

minada por esta Comissão, em ·dezem
bro de 1947. Foi resolvido, então, ;que 
se pedissem· ao Sr. Ministro da Fa
zenda informações que estão -e:lq>ressas 
no Ofício ri.O 53-0-47 do Sr. !Presi
dente desta :Comissão e dirigido àque
la autoridade vazaido nos seguintes 
têrmos:· 

a) - "Porque o · govêrno soli.cita a 
isenção eni se tratando de importação 
por um govêrno estadual; · 

· b) - . Que fêz o Poder Executivo 
para cumprir o artigo '31 V, a; da 

·Constituição Federal; _ _ 
c) ~ Se o material a 'Q.Úe se refe

re o [projeto foi .impor.tado diretamen
rte pelo InstLtuto . de !Pesquisas Tecno
lógicas do · Estado de São · iPaulo, ou 
se foi· porqiUe qualquer . intermediá-
rio". · · · 

iResponde. o Sr. Ministro · dêl. Fa
zenda em ·s de julho dêste ano, res
posta ·anexa a êste :processo, acom
panhada das informáções prestadas 
a resl!)eito do assunto · pelo sr·. Ve
nâncio A. Melo, .da Sub-Dire~rta •. ~~ . 
D.R.A. , · . .. 

Aguarda .. -ainda, o Sir. Ministro r 
resposta da ::consulta que solici:toll ao 
Consultor Geral da República, que 
enviará a esta:-comissão, tão ~ogo R 

t~nha em~ rtiiro .... ""· . 
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As _ ind.'ormações enviadas não :fo
gem às ·prestadas sôbre a proposição 
n.o 228, que acabo de relwtar .· Tam
bém as razões que apresento para 
esta, são as mesmas. quanto as que 
emito· sõbre aquela pois o assunto 
versa.nte sôbre as mesmas é semelhan-
te.. .. . . 

ção de novos hospitais, preventórios-
e ambulatórios, o povo br·asileiro per

. maneceria, talvez, em cruel contin
,gência, indefeso e esquecido . 

A informação, enviada pela Sub
Diretoria da D.R.A. adianta também, 
serem os materiais para . os quais llt 
solicita isençpes, importados direta.;, 
mente rpelo. lnstttutc Tecnológico do 
Estado de .Sã.o. PaJillo. 

Eni . conclusão .. sou pela concessão . 
das iSimÇões pedtdas, para que nãó ·se 
prejudique .. à rparte solicitante, en
quanto não .se ·resolve definf.tivamen· 
te asstüito tão debatido e jamais solu-
cionado. · · 

DivUlgar, portanto, os relatórios des
sas Conferências, realizadas no · ano. 
findo, nesta cidade e na de São PaUlo, 
entre os médicos; estudantes e pos
tos de Saúde das vilas e cidades ser
tanejas, constitui preventivo cuidado 
e acatitelador aviso para ser- evitado, 
com mais rigor, o contágio .. de uma 
móléstiit traiçoeira, que aniquila e
invalida . o indivíduo, principalmente 
nas zonas rurais e nas de variadas 
ativ'idades, .de cooperar no plano es-
tabelecido e- em and•a.mento. eficien
te pela restauração . econômica .. pro
veniente, de uin · Iaao, do intensivo fo
mento de nossa lavoura e producão 
e, de outro lado, da expansão da in-· Sala das Comissões, em ·.a de setem

bro de 1948. - Ivo à/Aquino Pre
sidente. - .Vespasiano Martins Re
l~tor .· - Jos_e Americo. -:- sálgadó 
Fzlho. --, Durval Cruz. - Ferreira 
àe _Souza, vencido em parte. - Apo-· 
Zonzo Sales.- Alvaro Adolpho. ··- .'ti
/reão Neves, -

PARECER 
N.0 852, ·de 1948 

Da Comissão àe Saúde, sôbre o 
Projeto . de Lei da Câmara núme-
'ro 112, de 1948. · · 

Relator: Senador Pereira. Moa
cyr: 

A ProposiÇão n.0 404, de 1948 da 
Câl!lara dos Senhores Deputados,' au
tori~a o Poder Executivo a abrir à 
Sociedade Brasileira· de TubercUlose 
o crédito de. trinta mil cruzeiros (Cr$ 

• 30. 000,00), para ocorrer às .despesas ·. 
com a. publicação dos .an•ais da· 4."' 
Conf~rencia Regional de· Tuberculose. 
O obJetivo consiste na divulgação de 
c9nclusões educacionais à . coletivida
~e para a defesa ·contra uma molés
tia, C!ljo obituário pavoroso nas. !P-a.n
des Cidades, não será menor, respeita• 
d:t à. proposição de densidade popula
Cional, nas .dos· interior dos Estados, 
onde os dados estatísticos quase não 
existem. Tudo que· se tem relizado pa
ra combater à t.uberculose não basta, 
não atinge airida à preocupação do 
Poder Público no ataque intensivo à 
!sse flagelo devorador. 'E se não :fosse 
a ~ropaganda pelos Cong:ressos e Con • 
ferencias, especializados neste assun-
to .de relevante e ·imprescindível in
teresse à conservação d•a saúde, devido 
as prescrições de higiene. profilaxia, 
tratamento e cura da tuberculose, já 
evidenciados, desde o Amazonas até 
o Rio Grnnrle do Sul, cem ~ inzta.ln..., 

dústria nacional.: . 
Eis o motivo por que -opL11amos pela ·· 

aprovação da ·proposiÇão em aprêço, 
salvo melhor juizo da ilustre Comissão 
de. Finanças do Senado. 

Sala-· das Comissões, em 20 de, agôs
to de 1948. .....,. Hamilton Nogueira, 
Presidente.· - Pereira Moacyr, Rela
tor. - Pedro · Ludovico. - Levindo'· 
Coelho. - Rober-to Glasser. 

PARECER 
' 

N.O 853, de 1948 

Da Comissão de Finanças, sô
bre o Projeto àe Lei da Câmara· 
n.0 112-48. 

Relator: Senador Alfredo Ne
ves. 

A Proposicão da Câmara dos· Depu
tados n.0 112, de 1948, autoi:iza _o Po
der Executivo a abrir, · à SoCled9:de 
Brasileira de Tuberculose, o crédito· 
especial ·de tr,inta mil cruzeiros, pa!·a. 
ocorrer às, despesas com ·a publica
ção. dos "Anais da rv;, Conferência 
Regional de, Tubercu!ose : - . 

Trata-se de providência que .v~a 
maior diVUlgação do a.ssunto f!l'O.fi

- -cientemente examinado por profissio-
. na-is especializados · num Congre~so · 
. onde se debateram teses . da ma10r 
oportunidade, quer do ponto de vista· 
da profilaxia, como do tra~ameJ?tO !:_le 
uma moléstia de larga d1ssemmaçao 
em todos os meios sociais. O com
bate à tubercUlose precisa ser ·incre
mentado por todos os meios, tais os 
malefícios que causa à nossa J?Opu- . 
lação. · A publicidde é, · sem duvida, .. 
um dos recursos que melhores resul
tados pode a,presentar, porque edu-
ca e instrui. No caso particular dos 
., .. ~na is" d~ IV Conferênci!l. R.ee-iorH'Il 

' 
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de Tuberculose, a sua publicação ser
virá para divulgar entre estudantes e . 
médicos, e até mesmo entre estudio
sos do assunto, quanto de moderno, de 
útil e de prático explana1·am no re
cinto daquêle conclave cientifico os 
mais acatados especialistas desta ca
pital e dos Estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro. A tuberculose é, 
talvez, do rol das moléstias curáveis, 
a que se apresenta com melhor prog
nóstico, desde' .que o seu tratamento 
·se faça dentro de ·prescrições precisas 
e oporttmas, principalmente se diag
nosticada logo de início à invasão do 
bacilo de Koch.. Foram êsses jus
tamente os têrmos versados com ma
estria pelos especialistas, o que faz 
dos "Anais" da Conferência um re
positório da ensinamentos e um· mag
nífico manual · de t:r;atamento . e pro
filaxi·a para os médicos que exercem 
suas atividades profissionais longe dos 
grandes ·núcleos de população, mas 
onde a. tuberculose também · grassa 
e se dissemina como grande ,.flagelo 

·da humanidade. ., · 
Somos. por isso, pela •aprovação da 

J)roposição da Câmara dos Depu-
tados, com a seguinte · emenda: . 

EMEJ).TJ)A 

NÓ artigo 1.0 acrescento entre as 
palavras abrir, e à Sociedade, as se
guintes: pelo Ministério da Educaçãó 
·e Saúde. ' 

Sala das Comissões, em 8 de se
tembro .. de 1948. - Ivo d' Aquino, Pre
sidente. -Alfredo Neves, Relator. -
Ferreira de Souza. - Durval Cruz~ 
- Salgado Filho. - Vespasiano Mar
tins. - Apolonio Sales. - José Ame
rico. 

PARECER 

N.0 854 -· 1948 

Da Comissão de Constituição e 
· Jus~iça, sôbre o Projeto de Lei da: 
Câmara n.O 183, de· 1948. · 

Relator: Senador Ferreira de Souza .. 
A Comissão· de Constituição e Jus

'tiça não encontra no Proj_eto ·n.0 183, 
de 1948, vício algum que o torne inju
rídica. Contém-se ele pela sua justi
ça, dado tratar-se de isenção de direi
tos alfandegários em favor de produ-
tos antt-maláricos. · 

Sala das Comissões, em 13 de agôsto 
de 1948. - Valdemar Pedrosa, Presi
·dente em exercício. - Ferreira de 
Souza, Relator. -Augusto Meira, ven-

• cido. - O lavo Oliveira.. - Lucio Cor
rêa. - vergniaud Wanderley. - Etel
vina Lins. .....: Arthur Santos. 

VOTO EM SEPARADO 
O Projeto da Câmara dos Deputa

dos sob n.0 183, de 1948, visa a isen
ção de direitos e taxas de importação 
de produtos anti-maláricos. :tl:sses pe
didos de isenção de impostos se repe
tem continuamente e êste fato não 
pode deixa1· de ferir à atenção. A Cons
tituição Federal 'determina que todos 
são iguais perante a lei e que todos 
são obrigados a pagar impostos sem 
discriminação na proporção de suas 
faculdades. Isto de estar concedendo 
isenções as mais diversas não parece 
coisa razoável, porque se chegaria afi
nal a um tratamento desigual e à 
criação de impostos diferenciais pe
sando sôbre uns e não sôbre outros. 
A Comissão de Justiça decidirá como 
achar acertado, mas pessoalmente en
tendo que o . Projeto não deve ser 

· aceito, pelas razões acima e porque 
me parece que tantas e tantas "isen
ções não se justificam. 

Sala das Comissões,. em 29 de julho 
de 1948. -Augusto Meira. 

PARECER 

N.0 ,855, de 1948 

Da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Lei . da Câmara 
n.0 183, .de 1948. · 

Relator: Alfredo Neves. . 
Ao exame da ·Comissão de Finanças 

é submetida a Proposição da Cá.mara 
dos Deputados n.0 1, de 1948, que isen
ta do imposto de importação e de
mais taxas aduaneiras os· produtos 
anti-maláricos. · · 

A proposição é . originária de uma 
representação .. dos Laboratórios ,Win
throp Limitada, importadores do anti
malárico "Aralen", no sentido· de ser 
.também esse produto·. <em substância) 

· ·inclui do entre os itens da Tarifa ·das 
Alfândegas, que .favorecem certos pro
dutos químicos e farmacêuticos com 
impostos menos onerosos. Pai· a.· tanto, 
bastaria vi·esse o "Aralen" merecer os 
mesmos favores que outros anti-pa
lúdicos já obtiveram. · 

O "Aral·en" importado· em compri
midos não faz exceção às demais es
P.ecialidades farmacêuticas. Paga, por 
isso, Cr$ 208,00 (duzentos e oito cru
zeiros) por quilo, informa os seus im
portadores. o · que importa realmente 
em aumento consideravel 'rio seu custo 
de venda. Poder-se-á importar o pro
duto químico em espécie e beneficiá
lo em laboratório nacional. Mu.s, mes-
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mo assim, as .taxas alfandegárias são 
elevadas, pois oscilam entre 33% no 
máximo e 25% no mínimo, cobrados 
aà valarem. 

Daí terem os seus importadores plei
teado !ôsse o "AJ:alen" enquadrado 
no art. 11.424 da tarifa alfandegária 
que estabelece a taxa máxima de Cr$ 
19,50 e a mínima de Cr$ 15,90 por quilo 
.de. pêso real, a exemplo do procedi· 
mento que se tem em relação aos três 
outros anti-maláricos - "Atebrina", 
"Plasmoquina" e "Quir..oplasmina". 

A proposição. da Câmara dos Depu
tados, porém, toma mais amplos os 
favores alfandegários pleiteados. Isen
ta de direitos e taxas alfandegárias a 
impoi·tação de produtos ·anti-malári
cos. JíJ certo que quando o legislador 
!ala em . "taxa alfandegária" . exclui: 
dela sistemàticamente a "taxa de pre
vidência social", pois de outro modo 
diminuiria também a receita dos ins
titutos autárquicos respectivos. De 
medo que é preciso ter-se semnre nre
sente êste pensamento para· quê se 
não englobe na "taxa alfandegária" a 
de "previdência social" arrecadada 
para fL'1s· pré-estabelecidos. 

A P.roposição em aprêça se justifica 
por s1 mesma. 11: · preciso tornar-se o 
tratamento anti-malárico. acessível a 
tôdas . as bôlsas. · A assistência oficial 
c~>ntinuada é geralmente precária, ma
XJm~ quando ela. se estende às zonas 
rurais. O .sentimento de solidariedade 
l~umana ainda precisa-ser melhor cul
tivado pela gente que vive nas cidades 
.e d~sempenha funções públicas. 
. ~ao há regra .sem exceção, dir-se-á: 
Fehzmente, no . caso, as . exceções .se 
c~ntam em números a:preciaveis. Mas, 
nao bastam, por que a displicência de 
um pode retárdar, senão anular a boa 
vonta~e .. de muitos. E .a. doença não 
t~m dia, nem hora para sua manifesta
çao e um dia, às vêzes uma hora basta 
para que a infecção tÓme vulto, invada 
as vísceras, e o mal se agravá.. Será o 
c9;so dos paludados. Quanto maior o 

·numero de acessos febris·, menores se 
torna.m as resistências . individuais. 
De_pois, as distâncias, a burocracia, a 
ver na que estourou; .. · . Enquanto se 
espera, por qu.e as suplementações se 
Pedem em meio do exercício financei-· 
r~ chega o verão .e, com êle, chuvas 
a_ undantes. O paludismo retoma en
tao suar atividade deletéria sôbre as 
nossas ,POPUlações rurais. que se vão 
escasseiando, também pela morte ou 
.se depauperando pela malária crónica 
~saciada à verminose e à cachaça i 
d?r que a nocividade da endemia palú-

.ca reflete-se pelo seu funesto acêrvo 

de prejuízos à economia nacional, re
presentados e sentidos pela cifra de 
vldas que extingue e pela redução da 
capacidade de Pl'Odução das nossas 
populações rurais. · Segundo dados. es
tatísticos divulgados pelo· Serviço Na
cional da Malária o número dos !nfe
tados pelo "Hematozoário de Lave
ran" já \lltrapassa presentemente de 
oito milhões de enfêrmos ou seja 
5 l/2 % da nossa população, calculada 
em 45 milhões de hab1tantes. Vale 
dizer, que neste "vasto hospital" de 
que nos falou avisadamente Miguel 
Pereira, lá se vai para mais de um 
quarto de século, temos no paludismo 
as causas primárias das mais variadas 
e graves lesões orgânicas. · 

Vemos, no entanto, e· até com certo 
otimismo, que se começa uma campa- · 
nha a sério contra as "sezões" em 
nosso País. 11: certo que outros são 
agora os recursos científicos. Mas con
tra a verminose, êsse outro graride 
flagelo das populações que só se sen
tem bem caminhando com os pés des
protegidos e substituindo a colhier 
pelas mãos, a grande . campanha de 
Belisário Pena não fez éco, nem criou 
continuadores! E para elimina:: para
sitas intestinais não escasseiam dro
gas, com vários rótulos, em nosso mer
cado e as repartições ditas de Saúde · 
Pública · os pode adquirir por preços 
l':lZO:i \'Cis. ~ qu-e para esta infestação 
morbida ser devidamente considerada 
pelo ·- pacient.= torna-se indispensável 
a propaganda constante e persuasiva, . 
porque os seus malefícios são inisidio- · 
sos ·e só se fazem sentir nas suas con
seqüências fL'1ais, por isso . que a sua 
sintomatologia assemelha-se e con
funde.:.se no enree1o de outras entida
des morbidas, ao passo que o palu
dado é chamado à realidade pelas ma
nifestações térmicas exageradas e os· 
fenômenos motores que o sacodem em 
calafrios. Torna-se, por· isso, sob o 
ponto de vista do indivíduo, de mais 
fácil compreensão as providências que 
se relacionam à sua profilaxia e. até 
mesmo quanto ao seu tratamento. 

Não é de agora que Ós Poderes Pú
blicos - federais e estaduais - preo
cupam-se com o seu combate, de difí
cil e dispendiosa realidade. A incidên
cia da doença se faz sentir, principal
mente, na faixa litorânea e nos vales 
dos nossos rios, rota de penetração 
da endemia, em d~manda às paragens 
longínquas do nosso sertão. 11: bem ex
pressiva a' extensio dessa incidência. 
segundo nos informa o Serviço Nacio
nal da Malária, quando verificou a 

· exfst.ência da · p!n.smcdiocc cm 1.018 
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municípios, dentre os 1.660 em que se 
divid-e· administrativamente o País. 
Esses algarismos dão-nos uma idéia 

· do. que orecisaria ser, na realidade, de 
corageni humana e de dispêndios ma
teriais, qualquer iniciativa visando 
combater decisivamente a malár.ia em 
nosso País, sabendo-se que os métodos 
clássicos de profilaxia bas-eavam-se na 
luta ~os transmlswres u.a siia fase 
aquática, foi quase a impraticabilida
de de um sistema de· combate com 

· fracos resultados permanentes. :MaS, 
em 1946; novas esperanças encheram 
de ânimo a quàntos se dedicam a. hi..: 
gifrne sanitária; com o serem coroados 
do mais absoluto sucesso as experi
mentações com o D.D.T. e a cloro-

. quina (Aralen) , tendo sido experimen_. 
ta do o novo inseticida (D. D. T.) no 
contrôle domiciliário da malária em 
diversas localida,des desta Capital, 
nesse mesmo ano, com resultados ani
madores. Tais ensaios abriram novas 
perspectivas na luta contra essa plas- · 
modiose, uma vez que se · trazia o 
campo de ação de combate ao mosquito 
transmissor - sem o qual a -moléstia· 
se extingue no individuo doente ou 
com o indivíduo, seu portador. - do 
curso . dágua;_ para o domicilio, mais 
fàcilmente· protegfveL De outro lado, 
a .ação eficaz do resíduo-do D.D.T. 

:~r~ ~~~~::~s d~e~~n~~~~~~~;~: 
to:, c qual pôd.e passar a ser -rei to em 
épocas _previamente determinadas, ga
rantindo assim uma mais perfeita se
gurança na defesa contra a infecção 
nos períodos de maior incidência da 
moléstia. 

'Diante de. tais perspectivas, os gÔ
vernos federal e estaduais; êstes por 
suas .repartições de saúde pública e ~ 
aqi.lêlé por intermédi<i ao serviÇo Fe
deral da Malária,. desde. melado de 
1947, vêm. acertando um plano siste
matizado para a· campanha anti-ma
lárica com à aplicação ·em. grande e.S
cala. do D.D~ T. Os primeiros ensaios 
emlarga escala, se fizeram no extremo 
vale do· São ·Francisco, onde se estu
daram 112 loqal!dades, pertencentes 
aos Estados de Sergipe; Alagoas, Per- _. 
nambuco, Bahia e Minas Gerais com . 

·recursos fornecido~ principalmente 
pela Comissão do Plano de beneficia
mento de sua Bacia. As ded.etizações 
cobriram cêrca de 20.000 casas. em um 
primeiro período de trabalho. Isso em 
fins · do ano passado, repetindo-se o 
fato, ao que estamos informados, no 
primeiro trimestre 'do corrente ano, 
t:ll o sucesso com a primeira aplica
çã<J domiciliar do D. D. T. 

O Govêrno do Estado do Rio, ante' 
tais resultados, m~u grado as suas. 
dificuldades financeiras, . poz-se · em~ 
contacto com o Ministério da Educa
ção e Saúde, estabelecendo bases. para. 
l~ual campanlla. na. Baixada Flumi
nens·e, contribuindo o Estado com Cr$ 

·2.500.000,00; num total de sete· milhões, 
cuja diferença correria . à conta do 
Serviça .Nacional da ·Malária. 

Tivemos, assim, no· último trimestre 
de 1947, uma área de 13.040.443 metros. 
quadrados submetida a "dedetizações", 
no interior· de 66.083 prédios, no· pri
meiro ciclo de trabalho. Uma segunda 
etapa reabriu-se no primeiro trimestre 
do corrente ano, de cujos resultados e 
eficiência se podem. aquilatar· pelos 
algarismos que se seguem, extraídos· 
de uma publicação, na imprensa, do 
Ser.viço Nacional da Malária : . 

. ;,Elil Jurujuba, .de·. janeiro a 
maio do triênio 1945.;.1947, foram 
capturados em media 204 ano

_felli:ieos; em. 1948; após a dede- . 
tização, não foi . capturado · um 
sequer! Eiri Magé; a média no 
triênip apontado mostrou unia 
captura .de 523 anofelinos e, em 
1948, tambem ·de.jàneiro a maio, 
a quêda foi· vertiginosa,. após o 
D.D.T:, descendo _para. a captu
ra de um anofelineo apenas; na 
Escola NacionP,l de Agronomia, 
de 158. a média, no triênio, 1945-

. 1!!47, ·.passou para . 3 anofelineos 
em 1943; ein São Bento, de 3.829, 
passou a 13; .na Fábrica Nacio
nal de Motores,. de 940 anofelf
neos capturados pàssou para 8 . 

. Finalmente, na Cidade das Me
ninas,. foram capturados no trié
nio. 1945:.1947 (periodo janeiro a 
maio) 1.127 anofelineos em mé
dia; ao passo que :ipenas 17 o 
foram no mesirio período de 1948. 

Os exàines de sangue. ·agora 
feitos em recém-nascidos no pe

. ríodo de janeli:o a maio de 1948 
mostram ·que, de 1.40~' exames· 
rêalizâdos· a.pena.S quatro :pos
suíam párasitas de malária no 
sangue, desproporção que eviden
temente se deva à muito baixa 

' trt> nsmis::;ão" . 
No ·tocante à assistência medica

mentosa, o "Aralen" mostrou-se · o 
especifico de escolha para .as gran
des ·campt'tnhas, capaz mesmo de 
promover umn · curá clínica dos do
entes, em· fase aguda, com um tra
tamento .único. Dizemos, surto agu
do dg infecção, uma vez cple para os 
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doentes cr·ônicos ainda no.s pai·e<:e 
de Iilelhorcs ·resultados "a Plasmo
quina". Essa a contribuição da nos
sa modesta experiência na proprie
dade rural que possuimos na Baixada 
Fluminensé, onde a atuação do Ser-

. viÇo Nacional da Màlâria, em uma 
·primeira . aplicação . do . ~. D. T. pro
duziu resultados ·conclusrvos. 

Temos, para riós que . o . problema 
da malária ençonti'óu no D. D . T. e 
na cloroquina. dois elementos ponq~
rãveis para a sua solução definitiva. 
Preciso, se torna, entretanto, que não 

rq;a teie!llos _ recursos _ fina~ceiros com . 
os quars se possa cumpnr, sem ~o-

lução de continUidade; um. progra
ma pàra ser e}:ecutado' eni diversos 
c.nos, sem o· que nadá feito, ccirii ·dis
pcrdicio de tempo e dinheiro. 

A providência · legislativa, ora . em. 
exame, pàrece.:nàs o cop-lplemento 
necessário à .· axectiÇão . aêsse plano, 
por pel·mitir que a iniciativa privada, 
qutmdo fà.lte a continuidade .de aÇão 
do podér público, possa, embora par:-. 
celadaméiité, prosseguir . _rió .. uso dos 
meios profiláti<:os e .terapêuticos . de 
combate à endemia que tantos male
fícios têm prÓduzido ao homem .ruràl 
e tamanhos prejuizos 'l!'êm . causando 
i. _economia nacional., Somos, .assim, 
pela :;,pl'Ovação da proposição da· Câ
m.::.::::>. ,:os Deputados qúe isenta de 
impostos e ta~:as · alfandegárias os 
produtos anti-maláricos. 

Sàla dás · ConÚssões, em 8 de se
Lembro dei 1948. -- Ivo -cl'Aquino, 
Presidente. :._ .4.lfreão Neves, Relà"' 
tor. - Ferreira de Souza. - Durval 
Cruz. '- SálgadÕ .Fill~o. -- José 
Americõ. - Vespásiano·.Martins. -
Apolon~ Sales. - Alvaro Adol'[Jho. 

PAI!ECER 

N.0 Í!56 - Í948· 

Da Comissão -de ConstituiçãO e 
Justiça, s6bre o Projeto .de Lei 
da CO.marà n.o 206, de 1948. 

Relator: Senador · Vergniaud Wan
derley. 

. ,A Câmara, dos Deputado~. dir1giti
!~- ao Pr-e~dente · da . República, pe
'""''do autorizaÇão nara . a abertura, 
:Pelo Ministério da Agricultura, de 
um ~ré dito de Cr$ ·63. oco,oo (sessenta 
e trcs mil cruzeiros), pára fazer face 
:os Pagamentos. devidos a vá!'! eis pro-
essôres da Escola de Agronomia Eli-

l!eu Maciel. · 

A àbertura dêste crédito foi pedidâ 
êm março; c;itiando o oi'çànieilto dá. 
República estava em começo de exe
cução; . a Câmara o aprovou. Somos 
pela sua ~rn:oyação_, f~zenM; .en;t~:e~.l:i.A··.; 
to um reparo a essa praxe élo exe
cutivo,_ . .Pedindo ·a siiplemeritàção (Ià 
Um. . crédito; quáiidci apenas se .iriicia 
o ário tmariceiro. -

sáia das comissões, em 17 de àiôs~ 
to de 1948 . .....: . Waldemar . Pedr.osa,_ 
Presidente em .exercício. -,..,. Vérgniaud · 
wanderzev, Relator. ,_ OZàiiô Olivéi
ra. - Arthur· Santos. - Etelvina Liiis. 

Lucio · Corrêa. - Filinto Müller. 
. . 'j. 

·PARECER 

N.0 Bs·'i "'- l948 

Da ·Comissão de;: Finanças,. sõ7 
bre ·o Projeto de Lei dct Câma.ra 
n.0 206, de 1948. 

Relator: Senador Apolónio Sales. 
o Projeto de Lei da Câmara n." 206, 

de 1948, autoriza a abertura, pelo 'Mi
nistério da Agricultura, . do . crédito 
suplementar de Cr$ 63 .000,00, . para 
atender a pagamentos de gratificação 
de· magistério a que fazem jus os pro
fessôres catedráticos, padrão M, ela l:.s
cola de .Agronomia Eliseu Maciel, 
Hugo · Yieira dà. Cunha, Aluísio Pal
meiro de- Escobar, Antônio Rodrigues 
Duarte da Silvà . e outros. -

sou de parecer· que a lei . deve ser 
aprovitcta pOr se tratà.r de uma despe
sa determinada em dispositivo legal. 

Sàla ctàs Corii.issões, em 8 de setem~ 
bro de 1948. - Ivo ã'Aquino, Presi- · 
dente. - Apolonio · Sales, Relator. -
Ferreira de .Souza. - Salgado. Filho. 
- Durval Cruz. - José Arnerico. -
Alfredo Neves. --' Vespasiano Mar .. 
tins. - Alvaro Adolpho. 

PARECER 

N.O 858 - 1948 

Da Cómissão. de Constituição e 
Justiça, s6bre o ·Projeto de Lei 
da. Cftmara n.0 210, de 1948. 

Relato1·: Sr. Aolysio de CarvaJho . 
O ProjetO de Lei em exame, n.0 667, 

de 1948, autoriza o·. Poder Executivo 
a .conceder aposentadoria com 1.:enci- , 
mentos integrais, nos têrmos do De
creto n. 0 21. 206, de 28 de mar..,eo de 
H\'32, ao guarda civil Osca.r :Braga_, 
classe I, do quadro permanente do 
M'-n.istéric da. Ju::;tiça a .Negócios In-
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teriores,' e a lhe pagar. a diferença 
de vencimentos que delXOU de per-
ceber. . . 

Aposentado o refer1do gua.t·da-civll, 
por· dooreto de maio de 1946, na con
formidade do Decreto-lei n.0 1, '713, de 
28 de outubro de 1939 (Estatuto Fe
deral dos Funcionários Públicos), fi
xou-lhe o Poder Executivo vantagens 
proporcionais a.o seu tempo de servi-
ço,. con,tado em 28. anos. . 

o Tribunal de Contas negou regls
tro à aposentadoria, por entender que 
as vantagens seriam integrais ao seu 
:tempo de serviço, de acôrdo com o 
Decreto n.0 21.•206, de 28 de março 
de 1932, aplicável ao caso. Conhe
cendo da r.ecusa, o Poder Executivo 
manteve o se uato, :tendo então, o 
Tribunal de Contas feito sob reserva 
o registro,. e recorrido ex-ojjicio para 
o Congresso Nacional, na forma ão 
§ 3.0 , in fine' do art. 77 da Consti
tuição Federai. , 

<Como se vê, a dúvida está simples· 
_mente, na vigência do Decreto de 1932, 
em face do Estatuto dos Funcionários 
Federais, baixado em 1939, êste, con
dicionado as aposentadorias de me
nos de trinta anos de serviço a ven
cimentos proporcionais, e aquêle, como 

·legislaÇão ·especial que é, consentindo, 
na hipótese, proventos integrais. En
tende o Tribunal de Contas que "por· 
todos .os fundamentos, humanos a le
gais a aposentadoria dos· guardas ci- · 
vis, tendo em vista a natureza de suas . 
árduas funções, deve ser regulada por 
lei especial, ou seja .pelo Decreto nú
mero 21.206, de 28 de março de 1932", 
e que ês.se é!iploma legal,. :mterior ao 
estatuto, conserva sua plena vigência 
diante da Constituição de 1946, que 
dispôs, no seu artigo 191, § 4.0 , poder a 
·lei reduzir os limites de tempo. na
aposentaÇoria, compulsória e por in
validez, "atendendo à natureza espe
cial do serviço",· como é ·o caso das 
í~unções . de guarda-civil. O pr®rio 
estatuto dos funcionários federais per
mitiu, expressamente, que leis poste
riores reduzissem . ó limite de idade 
para funcionários de determinados 
cargos e carreiras, tendo em vista a 
natureza especial das atribUições. 

A Câmara dos Deputados acolheu . · 
a doutrina do Tribunal de Contas, que 
é a melhor doutrina, e redigiu o pro
jeto em apreço, por cuja plena apro
vação, à vista do exposto, somos de 
parecer, sugerindo à Comissão de &e
dação do Senado que, na redação 
:final, :faça incluir no texto aprovado 
a indicação do dia e mês do Decreto-

lei de 1932, somente citado pelo ano. 
A referêndla. seria, portando, em vez 
de ao Decreto n.0 21.206, de 1932, ao 
Dêcreto n.o 21.206, de 28 de março de 
1932. . 

Sala das Comissões, em 13 de agôsto 
ele 1948. - Walàemar Pedrosa:, Presi
dente em exercício. - Aloysio àe Car
valhc> Relator. -_O lavo Oliveira. -
Lucia' Corrêa. - Vergniaud Wanàer
Zey. - Etelvina Lins. - Arthur San
tos. -Augusto Meira. -.Filinto Mül
Zer. 
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dois diplomas legais se apl'icava: - o 
decreto de 1932 ou o Estatuto dos 
:Funcionários Públicos, · bruxado em 

~ 1939. Nêste; a aposentadoria seria 
com vencimentos proporcionais e na
quele, com vencimentos integrais. 
· Esclarece, então, o ilustre relator da

proposiçii.o na Comissão de Constitui
ção e Justiça: . · · 

, "Entende o Tribunal de Contas 
qtie "por todos os fundamentos 
humanos e legais, a aposentado
ria dos guardas civis, tendo em 

. vista a natureza · de suas árduas 
funções, deve ser regulada por lei 
especial,1 ou seja pelo. Decreto nú
mero 21. 20'6, de· 28 de março de 
1932", e que êsse diploma legal, 
anterior do Estatuto, conserva sua 
plena vigência diante da Cons
tituição de 1946, que dispôs, no seu 
artigo 191, · '§ 4.0 , poder a lei re
duzir os limites de tempo na apo
sentadoria; compulsória- ou ;Por in
validez, "atendendo a natureza es
'})ecial do serviço",, como é o caso 
das funções de guarda Civil. O 
próprio Estatuto permitiu expres
samente, que leis posteriores "!'e
duzissem o limite de idade para 
fllncionários de determinados car
gos e carreiras, tendo em vista a 
natureza especial das atribui
ções" .. 

Diante do exposto e da palavra au
torizada da Comissão técnica do Se
nado, somos tambét!l pela aprovação 
da Proposição. da. Cãmar.t dos Depu-
lados n.0 210, de 1948. · 

Sala das Comissões, em 8 de setem
bro de 1948. -Ivo ii/ Aquino, Presiden
te. - Alfredo Neves, Relator. - Dur
vaz Cruz. - Salgado Filho. - Apo
l01f-io Sales. - José Amerzev. -· Fe1·
r~ra de Souza; - Vespasiano Mar
tins. - Alvaro Adolphoo 

janeiro de 1941 a 31 de dezembro de 
1946, conforme · dispõe o Decreto-lei 
n.0 2. 895; de 21 de dezembro· de 1940, 
modificado -pelo de n.0 8.315, de 7 de 
dezembro de 1945, concedida a Anibal 
Cardoso Bittencourt, Professor Cate
drático (E. N. Q. - U. B.) , padrão 
M, do Quadro Permanente do Minis-
tQrio da Educação e Saúde. 

2 o O projeto resultou de mensagem 
do. Sr. Presidente da Repúbliéa ·ao 
Congresso Nacional calcada em ex
posição de motivos do Ministério da 
Educação e Saúde acompanhada do 
processo em que se apurou o direito 
do professor Ani'Qal Cardoso Bitten
court ao recebimento da importância 
correspondente ao crédito especial a 
que se refere o projeto: . 

3. Nada havendó a. argüir contra a 
. constitucionalidade ou legalidade· do 
projeto, a Comissão de Constituiçá<l e 
Justiça opina pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 3 de agõsto 
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Pre
sidente em exercício. - Lucio Cor
rêa, Relator. - Vergniand Wander-

- Zey. - Au{fUSto Meira o - Filinto 
Müller. ...:... Arthur Santos. - EtelVi
na Lins. 

1'.1\RECER 

N.0 861, de 1946 
Da Comissão. de Finanças, sô

bre o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 217, de 1948. · 

Relato-r: Sr. Alfredo Neves. 
A Proposição da Câmara dos Depu

tados n.0 · 217, de .1948, autoriza a aber
tura, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, do crédito especial de Cr$ .. 
66.000,CO. para atender ao pagamento 
de gratificação de -magistério ao pro
fessor Aníbal Cardoso Bitte.ncourto 

o crédito foi solicitado em Mensa-
PARECER 

N.0 860, de 1948 
· Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Cdmara n.0 217, de 1948. 

· .. &'em do Senhor Presidente da Repú
.blica, que encaminha' a exposição de 
motivos ao Sr. Ministrá da Educação 
e Saúde, j-ustificando-o em face da 
legislação em vigor. 

Relator: Senador Lucio c~rrêa; 
O Projeto de Lei n.o 226-A, de 1948, 

~dCâmara dos Deputados, aütoriza o 
o. er Executivo· a abrir, pelo Minis

tério da Educação e. Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 66.000,00 (sessenta e 
se1s mil cruzeiros) , para atender a'o 
~:gamento de gratificação de magls-
'"r!o, relativa r.o período de .1.o de 

Esta proposição é a repetição de 
muitas outras abrindo créditos espe
ciais, para pagamento de gratifica .. 
ção de magistério. No caso, os atra
zados referem-se ao período de 1 de 
janeiro de 1941 a 31 de dezembro. de 
1946, e são amparados pelo Decreto
lei n.o 2o895, de 21 'de dezembro de 
1940, modificado pelo de n.0 8. 315, 
de 7 de dezembro de 194&. 
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Assim, pois, somos de parecer que 
a proposição em aprêço pode ser apro-
vada. · 

Sala das Comissões, em 8 de se
tembro d& 1948. -Ivo cX'~quino, Pre
sidente. - A1jredo Neves, Relator 
- Vespasiano ll!artins. Salgado 
Filho. - Du.rval Cruz. - Ferreira 
de Souza. -Alvaro Adol·olw. José 
Americo. -'- 1lpoZonio Safes. 

PARECER 

N.0 862, de 1948 

Da · Comissão de Redação de Leis 
Redação finai do Projeto . de 

Lei da Câmara n.0 244, ele 19~8. 

Relator: Senador Aug·•.1sto Meira. 
A Comissão de Rec'ia~áo junta a ê.ste 

a redação finai- do. Projeto de Lei da 
C:'tniara n.0 244, de 1943, aprovado 
pelo Senado. 

Sala da Comlssão de Rt>dação de 
Leis, em 9 ele setemb:'J r.le 1948. 
Clotlomi1· Cw·doso, Presicrnte. 
Augusto lYieira, Relate;:-. - C{cero de 
Vasconcelos. - WaZc':ema;· Peé!.rosa.. 

ANEXO AO PARECEI-c N.' 862 

RedaçãJ final do Projeto ·de Lei da 
Câmara n.0 244, c'~ r;: 1 1:143 

O Con:;resso Na cio :1 ~.1 de..:rcl:a; 
Art. 1.0 As tesour::tl"i2:o da.:; renar

tições subordinadas ao i\:Iinistrrio' da 
Faze:::da são classificada:; em cinco 
(5). c::.te;o"·ius, de acôrdc. com. a ar
recsdação. o.; paqa•nenio; 011 ~. mo
vimentação de valores a ~eu car.<?:o, da 
forma seguin·te: 1 ' 

1." ·Categoria - Tt;sourarias •:Je mo
vimento supc!·ior :'l doi3 (2' bilhões 
de crureiros, comn-reendendn as do 
Distrito Fe-deral ê . Estadt• df São 
Psulo: Tesoureiro, cargo) !:'m comis
são. padl'lão O; Tesuürr~iro-At1Xiliar, 
caq~o isolado, uadrão .:vi. 

2," Cs.tegorb. :_ -:r·é.~ourarin~ de mo-
vir,lCnto superior u ,:luzcntob (200) 
1~ilhõcs até dois C.l) bilhôes de cru-· 
zciros, compreendendo ~1.s elos Esta
·t!os do Rio Grande elo Sul, Pl'rnam
.1n:co, :·A:ina" GEl'ais e l1io c::~ Janeiro: 
Te~oureiro. carao e:n Jomi.ssüo, pa
drão N; Tesoureiro-Auxiliar. cargo 
i~obdo, padrão L. · · 

s.n C'atcgoria - •resourarias af' mo
vimento superior a ::inqüenta (50) 
milhões até (200) duzon~os milhões 
de cruzeiros, compreendendo rtF dos 
F.-st.ado:S da Bahia, Parétllo'~, S:m ta Ca
tarina, Pará e Ceara: Tesoureiro, 
cargo em comissão, pn.rlrfi.o .M; Teseu-

rclro-Aux.iliar, cargo isolado, pa
crão K. 

4." Categoria - Tesouraria:- ele mo
vimento superior a (25, vinte e cinco 
milhões até cinqUenta t50) .milhões 
de cruzeiros, compreen.dendo a::; dos 
Estados de Alagoas, Paraíba. Amazo
nas, Sergipe e Rio Grandt: do Norte: 
Tesoureiro, cargo em comisUío, pa
dr5..o L; Tesoureiro-AuXlliar, cargo 
isolado, padrão J. 

5." Categoria - Tesourarlas de mo
vimento inferior a .vime e cinco (25) 
milhões de cruzeiros, compreendendo 
as· dos Estad:os de Mato Grosso, Es
pírito Santo, Maranhão; G,iJá~ e Pi
auí: TeSoureiro, cargo em comissão, 
padrão K; Tesoureh·o-Auxilrar. cargo 

· isolado, parão I. 
Art. 2.0 Sôbre as mesmas bases es

tabelecidas n<> artigo anterior, são 
classificadas as ·Tesourarias dos demais 
Ministérios. ou serviços autônomos. 

Art. 3. 0 Os Tesoureiros e os Tesou- . 
reiros:..Aux.iliares que sirvam nas cHv:er
sas renartições federais, como extra
numerá-rios mensalistas, passam a ser 
Tesourci::os-Aux.iliares, com o mesmo 
padrã.o dÕ Tesoureiro-Auxiliar de res
ponsabilidade igual à sua, pelo movi
mento da respectiva Tesouraria, nos 
têrmos do art. 1.0 •. 

Art. 4.0 Os atuais ocupantes de c.ar
!?'O de Ajudr.nte de Tesoureiro, padrão 

· 23, do Quadro Suplementar do Minis
tério da Fazenda, passam à letra "N" 
e 03 d-o padrão "N" terão a melhoria 
c! e uma letra. · 

Parágrnf o únko. São assegura.das 
sos demais tesoureiros e ajudantes de 
Tc~om·eir.o, inclusive os dé padrão 31, 
do Quadro Suplementar do Ministério 
ela Fazenda, as vantagens e direitos 
da situação em que se encontram. 

Art. 5.0 Aos Tesoureiros efetivos das 
diversas repartiçõe~ do Min1stério da 
Fazend·a, é assegurada a melhoria de 
vencimentos, nos têrmos da classüica
cão constante do artigo. 1.0 desta le!. 
· Art. 6. 0 O provimento dos carg?s 
vagos de Tesoureiro-Auxiliar do Ml:
·nistério da Fazenda é condiconado a 
supressão progr~ssiva dos cargos ex
tintos de· Tesoureiro e Ajudante de 

'Tesoureiro do Quadro Suplem.entar da 
mesma Secretaria de Estado. 

Art. 7.0 O cargo d•e Tesoureiro pas
sa a ser exercido em comissão e, para. 
êle, será nomeado um 'dos Tesoureiros
Auxiliares, lotados na Tesouraria da 
respectiva repartição. 

Art. s.o Os órgãos de pessoal de_cadn 
unid,~~de adn'linistrativa apostil.arao os 
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títulos dos funcionários de que trata a 
11rcsente lei. 

Ar.t. 9.0 A despesa resultante desta 
lei será coberta, . em cada Ministério, 

. com cs recU!'.sos da conta-corrente dos 
quadros respectivos. 

Art. 10. Os atuais. ajud-antes d_e 
Tesoureiro, interinos, em exercício no · 
cargo a 13 de novembro de 1947, serão 
aproveitados nas vagas de Tesoureiro~ 
Auxliar que vierem a ocorrer, após a 
vigência de.sta lei, nas Tesourarias em 
que servem, respeitados o Critério,· de 
antigüf.dade e os requisitos do artigo 
lS elo E~tatuto ·dos· Funcionários Pú
!J~i-co~ Civis da 1Jnião. 

Art. 11. Aos atuais ocupãntes do 
cargo de Tesoureiro, nas diversas re
p1:.rtições fe~erais, é assegurada a efe
ti;·iàade, observad-os os padrões espe
cificados nesta lei, passando o provi
mento a .ser feito em comissão sàmen- · 
te no caso de vaga. 

Art. 12. Para efeito da classifica
ção Cte que trata o artigo 1.0, compre. 
endem-se na arrecadação todos os mo
vimentos de valores das Tesourarias e 
Pa.gadorias. -· 

Art. 13. As novas denominações de 
cargos, bem como os respectivos pa-

. drões c:·e vencimentos fixados pelo ar
tigo 1.0

. desta lei, estendem-se aos 
atuais .Ajudantes de Tesoureiros das 
Tewurarias no mesmo artigo classifi-· 
c~. das. 

Art. 14. E revogado .o artigo 11 do 
De~rcto-lei n.0 4.645, de 2 de setein- .. 
b:·o de 1N2. 

A1~. 15. São extensivos aos Confe: 
l'entes de valores e Conferentes dO Mi
nistéJ:io da Fazenda, nomeados ou lo
tacos. na Caixa cre Amortização, o~ 
vencimentos e vantagens conferidos 
Por esta lei aos Tesoureiros e Tes·OU-
reiros-AuxHiares. : , 

. Art. 1_6. O disposto no artigo ante
rlor aphca-se igualmente aos. Confe
rentes do Ministério da Fazenda, no
meados ou lotados na Casa da Moeda. 

~rt. 17. 'A diferença entre os pa
droes de vencimento vigentes em 2 de 
tetembro de 1947 e os que vigorem à 
cl~ta da publlcaçã<i da presente lei se
ra paga aos servic!·ores que a ela tive
rem, direito, ex-vi do Decreto-lei nú
mero 4. 645, de 2 de setembro de 1942. 

Art. 18. Esta !ei entrará em vigor 
na data da sua pniJllcação, revog-::.dn,:; 
<~.s dlsposições em contrário. 

PARECER 

N.0 8.63, de 1948. 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sõbre a Petição n.0 4, de 
1941.:. 

Il.el:::.tor: Senador Lucio Corrêa. 

A matéria a que se refere a Petição 
n.0 4, de 1948, subscrita pelo Depu
tado Aldaberto Cavaleiro de Machado 
Klautau, já foi apreciada nesta Comis

. são que aprovou uma Resolução ·auto
rizando ao Estado do Pará a contrair 
.UI1l empréstimo com o Export and Im-
port Bank. · 

Parece-nos que a petição poderá ser-· 
encaminhada à Comissão· de Finanças, 
onde. -se encontra a Resolução e res
pectivo. expediente. 

'Sala das Comissões, em _23 de agõsto 
de 1948. - Attilio ·vivacqua, P~esiden- ·· 
te. -LuCia Corrêa, Relator. - Wal
demar Pedrosa. - Etelvina Lins. -
Ferreira de .Souza. - Vergniand Wan
derle11~ - O lavo Oliveira. 

' ' 
O SR. PRESIDENTE-· Tenho de 

dar conhecimento à Casa de um te
legrama do Sr. Senador Getúlio 
Vargas, a respeito do qual o Senado 
deve deliberar. :É nos seguintes têr
mos: 

"Sr. Presidente do Senaq_o Fe
deral. 

Rogo a V. Ex.n submeter .ao 
Senado meu pedido de• quatro 
meses de licença. 

Atenciosas saudnções. - Ge
tulio Vargas". 

No telegrama que a-cabo· de ler é · 
formulado requerimento qué vou sub
meter ào voto do plenário. 

Os Senhores que concedem a 11-
cenca de auatro meses solicitada pe
lo Sr Sen-ador Getúlio vargas, quei
ram 'conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado o requerimento . 
Não há mais expediente sôbre a 

Mesa. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI 

(Pela odrern) - Sr. Presidente, p~
ço. a V. Ex.n consulte a Casa sôbra 
se conceda dispensa de IPUblicaç~o 
do Parecer n.o 862, dando redaçao 
final ao Projeto de Lel da Câmara 
n o 2-1'4 dêste ano, a fim de ser sub
metido. ao voto da casa na presente 
se.ssão: 

,..., t""'n '9"\T"'\E,..."""""~".,.~ A Scr...ad.o v ~...n,. r""· ..;tJ.IJ.t!l.L.,. .L,.~,.;.t -

ouviu o requerimento do Sr. Sena-
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dor Francisco Gallotti. O parecer a 
que se refere foi lido no e;,qJediente 
e a redação fi.'1al que oferece é a 
da proposição que reestrutura os car
gos do Tesoureiro e Ajudante de Te
soureiro do serviço público federal 
e dâ outras providências. 

Os Senhores que aprovam o pedido 
queiram ficar sentados. (Pausa). 

estabelecido pelos governos interes
sados. 

§ s.o Para os efeitos da presente 
lei, considera-se exploração agr!iria a· 
criação de gado vacum selec1onad0' 
para produção de leite, a de aves para 
produção de ovos e ·carne e a de pe .. 
quenos animais apropriados ao con
sumo. · 

A,provado. 
Em discussão o Parecer n.0 862, 

que dá redação final ao Projeto de 
Lei da Câmara n.0 244, de 1948. 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a pala,
vra, declaro encerrada a discussão. 

Vai-se proceder à votação do pa
recer. 

Os Senhores que o aprovam, quei
ram conservar-se como se acham. 
(Patisa). 

Está aprovado. 
E' lido, apoiado e distribuido 

à Comissão de Constituicão e 
Justiça o seguinte · 

PROJETO DE LEI 

N.0 38, de 1948 

Considera. de interêsse social, 
para os fins de desapropriação e 
loteamento, as terras ·de domí
nio privado, circunvizinhas às ci
dades de mais de cinqüenta mil 
habitantes. 

·Art. 1.0 São considerados de inte
rêsse social, para os fins de desapro
priação e loteamento, as .terras de do
mínio privado, circunvizinhos às ci
dades· de mais ·de cinqüenta mil habi
tantes e às mesmas ligadas por vias 
de comunicação marítima, fluvial, 
lacustre, férrea ou de rodagem, que 
ficarem compreendidas no perímetro 
dos planos de exploração ag:rária, or,. 
ganizados. pela União, pelos Estados, 
Territórios, Distrito Federal ou Muni
cípios, para abastecimento de suàs 
populações. 

§ 1.0 Eximem-se das prescrições da 
presente lei, os atuais proprietários 
ou seus sucessores que, dentro de um 
ano, a contar dn aprovação do plano 
respectivo, tiverem . as suas proprie
dades adaptadas às normas de explo
ração no mesmo estabelecidas. · 

§ 2. 0 Excetuam-se, igualmente, das 
prescrições da presente lei, as terras 
que constituem zonas de abastecimen
to de .produto agrário especifico. ou 
de lenha para combustível, a usinas 
de transformação e beneficiamento, 
embora compreendida::; no pcrfmctro 

Àrt. 2.o A União, os Estados, os 
Territórios, o . Distrito ·.Federal ou os 
Municípios, para que possam. exerc~r 
os direitos constantes do art1go pn
meiro, devem organizar, de forma de
finitiva, se jâ não :possuírem, siste
mas de financiamento direto aos· la
vradores,. de seguro agrário, de qefesa 
e preservação dos produtos agncolas 
e de combate· às endemias rurais e 
epizootias. · 

Art. s.o Esta lei será regulamenta.da 
pela União, -dentro de noventa d:as 
sem prejuízo da legislação suplet1ya 
ou complementar dos Est-ados, em 
aada caso. 

Art. 4.o Revogadas as disposiçõ~s 
em contrário, esta lei entrará em Vl
gor na de sua publicação·. 

Justificação 

1. o projeto de lei, que ~emos _a 
honra de apresentar à cons1deraçao 
do Senado Federal, como po~~ _de 
partida P3.!"a ·estudo e ~~ll!ores mlCla
tivas, · decorre das propr1as no~mas 
constitucionais; adapta-se à legisla
ção em vigor e, se efetivado de forma 
patriótica e criteriosa, dá margem a 
cue nossa.m os Governos in~eresados 

'··' resolver, em grande parte, o pr~ble
ma de produção econômica de g~ne
ros de primeira necessidade, destl~a
dos ao consumo dos centros poprt.!o
sos .. 
• 2. Aspecto constitucional - . Sã;o 
princípios dominantes da Constlt~u
cão de 1946: 1.0 "o uso da proprle
dade serâ c.ondicionado ao bem estar 
social": 2.o "a lei poderá, com obser
vância do disposto no art. 141, § 16, 
promover a justa di.~tribuição da pro
r-riedaàe. com igual opo~tunidade P~dra 
todos" (ar.t. 147) e 3.0 "é garant1 o 
o direito de propriedade, salvo o caso 
de desapro1'!riação por necessidade ou 
utilidade míblica., on por interêsse Sf:!
cial. mediante prévia e justa inderol
zacão em dinheiro'' (art. 141, § · 1 d · 

3. Aspecto legal - Nos têrmos a. 
. legislação em vigor, "mediante de

claração de utilidade públic~ (e, enr 
face do preceito constituc1onal, da 
1nesmtt [ürma, de inte;.1ssc socia!, por-

' ' 
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que êsse é a utilidade pública, am
pliada às raias de tõdas as neces3l
dadcs coletivas) , todos os bens ·podem 
ser desapropriados pela União, pelos 
Estados, Municípios, Distrito FedeJ;al 
e ·Territórios". (Decreto-lei n.0 3 .365, 
de ::!1-6-1941, art .. 2. 0 ) e "o Poder 
Legislativo poderá tomar a iniciativa 
da desapropriação, cumprindo, neste 
caso, ao Executivo, praticar os atas 
necessários à sua efetivação (Ib., ar· 
tigo 8.0 ) • 

4. Aspecto utilitário - O iJ.)roble
ma de abastecimento dos centros po
pulosos está requerendo plenos de or., 
ganização definitivos. 

Ao redor da maioria das grandes 
cidades brasileiras, estendem-se con
sideráveis áreas de terrenos que, apro-· 
veitados intensa e cientificamente, 
concorreriam, em grande parte, para 
solução do problema. Jazem, entl."e-· 
tanto, abandonadas ou exploradas de
ficientemente .. E que pertencem, em 
geral, a proprietários urbanos, homens 
de outros · negócios, que adquiriram 
para fins especulativos embora jus
tificados, por essa humana precaução 
de consolidar a for-tuna em bases con
cretas, ante uma moeda instável e 
periclitante. E nenhuma mais sólida 
e de maior garantia do que a terra. 

Todavia, por mais respeitáveis que 
sejam êsses interêsses, o Estaao, a 
quem compete organizar a ordem eco
nómica, "conforme os princípios da 
justiça social, conciliando a liberdade 
de iniciativa com a valorização do tra
balho humano" (Const., art. 145). 
não pode esquecer. que,. sendo obriga-··· 
ção social, a todos deve ser assegurado 
trabalho que possibilite. existência dig
na (Const., par. único do art. 145) . 
E a pequena propriedade rural subur
bana, ligada à cidade por meios prá
ticos de comunicação, protegida pelo. 
Poder Público que, por prêço, módico, 
lhe prepara o terreno, forneça se
mentes e ãcJ.ubos, possibilite crédito a 
juros mínimos, defenda a lavoura e 
os produtos, proteja a saúde de seus 
proprietários e de seus animais, com
batendo as endemias e as epizootiás, 
realizando o ideal da vida patriarcal 
~e uma fal.flília em tôrno de um chefe, 
e, e será ainda ·por muitos anos, o 
meio mais consentâneo para um pro
veitoso trbaalho dentro de uma exis-
tência digna. · 

5. Aspectos gerais - Demos, no 
nosso projeto, simplesmente, as bases 
gerais do estatuto, com as máximas 
cautclus, 1·espeitanüo u. propriedade 

que se adapte à nova ordem econõ-· 
mica e os direitos adquiridos das em
prêsas que explorem, em grande es
cala, a transformação e beneficia
mento de prodntos agrál;ios. Condi
cionamos o exercício do direito, .po1· 
parte das pessoas de direito público 
nele citadas, à prestação dos servi
ços, sem os quais êsse exercício não 
passaria de uma tentativa sem segu~ 
rança de êxito. Sobretudo, e êste é 
o ponto mais importante, deixamos a 
cada Estado, a cada . Território a 
cada Município e ao Distrito Federal, 
o diréito de resolver o seu caso, con
forme os seus interêsses, respeitadas 
as normas de caráter geral. 

Sala das Sessões, em 10· de setembro 
de 1948. - Adalberto .Ribeiro . 

O SR. PRESIDENTE - Anuncio 
que receberão emendas perante a Me
sa nas duas próximas sessões 01; Pro
jetas de Lei da Câmara ns. 337, 338 e 
339, de 1948; cujos avulsos já foram 
distribuídos. 

Continua a horà do expediente. 
Não há oradpres 'inscritos. <Pam;al · 

São sem debates aprovados, em 
discussão única, os seguintes ps.
receres: 

P .'L'l.ECERES 

N.o 845, de 1948 

Da Comissão de Redação · de Leis • 

A Comissão apresenta ~m fôl11a ane
xa a redação final do Projet.o de Lei 
da Câmara n. 0 205, de !9!1:8. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 31 de agôsto. de 1948. -
Clodomir Cardoso, Pres1dente. - Wal
demat Pedrosa, Relator. - AugU;sto· 
Meira. ~ Ribeiro Gonçalves. - Czce
ro de Vasconcelos. 

ANEXO AO PARECER N . ., 845 

Redação final do Projeto de L:ü da 
Câmara n. 0 205, de 1948. . 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o ~ o Poder Executivo aut.o

rizado a abl'ir, ao Poder Judiciário, 
um crédito especial de Cr$ 11.200,00 
(onze mil· e duzentos cruzel;:os) , para 
o pagamento de despesas .com o al~
guel do prédio onde funClona o Trl
bunal Regional Eleitoral de Sergipe; 
relativas a setembro de i<J45, det.em
bro de 1945, e todo o ano de 1947. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições
em contrário. 
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PARECER 

N.0 846 - 1948 
Da Comissão de Redaçáo_ de Leis. 

Esta Comissão é de parecer que se
ja aprovada a redação final a êste 
anexa, do Projeto de le in.0 . 249, de 
1948, originário da Câmara e apro
vado pelo Senado. 

Sala da Comissão de Redação de · 
Leis, em ·6 de setembro de 1948, -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Au
gusw Meira, Relator. - Cicero de 
Vascorncelos. - WaZdemar Peàlrosa. 
Ribeiro Gonça~iiés. . · 

.A!NEXO AO PARECER N.0 846 
R.edação final do· Projeto de 

Lei da Câmara n. 0 249, de 1948. 

O Congresso Nacional decreta: 
. Art. 1.0 • E' excedente, e não per

manente, como figura na Tabela ane
:xa ao Decreto-lei n.0 9.548, de 5 de 
agôsÉo de 1946, o cargo isolado, de 
provunento -efetivo, de oficial de Jus
tiça de 2.11 entrância (J.M.) padrão E 
do Quadro ·Permanente do Ministério 
.da Marinhá. · . / 

Art. 2.v Os efeitos da pr.esente Lei 
retroagem à data de 28 de ao·õsto de 
1946. o 

Art. 3.0
• Revogam-se as disposi

ções em contrário. 

PARECER 

N.o 847, de 1918 

Da Comissão ele Redação de· Leis 
A Comissão junta a êste, no anexo 

n.O 1, :::. rcdação final da emenda 
· sttl_}sti~utiv:o>, c~o Sens.dq ao _Projeto de 
Le1 n. 131, as lS48, da Camara dos 
Deputados. 

No anexo n.o 2, a Comissão apre
senta a redação do. projeto, incluída 
a emenda . do Senado. - · 
~ala da Comissão .de Redaçã0 de 

Le1s, el!-1. 6 de setembro de 1948. -
Clod07;zzr . Car[loso, Presidente. _ Cí
cero ae Vasconcelos, Relator. "- Au-

. gusto. li~eira. - Waldemar Pedrosa. 
-- Rzbe<ro Gonçalves. 

ANEXO N.0 1 AO PARECER N.o 847 

. Redação final da emenda subs
titutiM. do Senado ao art. 1.0 
do ProJeto de Lei da Cârnara nú-
mero 131, de 1948. 

Art. 1.~ E' autorizado o Poder Exe
.cutivo a abrir, pelo Ministério da 
~u~;,1~a:.. ~:z;?. c.r~di~ especial de Cr$ 
ui.VIo), IUI,IO ~OJGCnta e sete mllhões, 

setenta e três mil, setecentos e ses
senta e sete cruzeiros e setenta cen
tavos), para o pagamento de despe
sas de pessoal e de material, relati
cas a 1946,. assim discriminadas: 

a) Gratlficação adicio-
Cr$ 

nal ................. .. 
b) Gratificação de Ma-
. gistério ............. . 

5.285,20 

c) Substituições . . ... . 
d) Salário família .... . 
e) Pessoal em disponi-

·bilidade ............ -.. 
J> Aposentados jubila

lados, reformados, in-

634. 382,90 
439.510,10 

3 .002. 616;10 

10. 000·,00 

válidos asilados e pes-
soal da- reserva .. ·. . . . 2. 921.962,10 

g) Abono provisório e 
novas pensões ; . . . . . . . 1. 304.725,30 

h) , Etapas para alimen-
tação . ~ .... , .·........ 78.502.342,20 

i) Auxílio para :fWl.e-
ral .. -.~ ... ; .......... : 252.943,80 

total ........... -..... : .87.073. 767,70 

·ANEXO N.~ 2 AO PARECER N.0847 

Redação final do Projm:o de 
Lei da Câmara n.0 .131, incluída 
a emenda do Senado: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E'· autorizado c Poder Exe

cutivo a. abrir, .pelo · Ministério .da 
Guerra um~ crédito especial de CrS 
87.073.767,70 (o'itenta e sete milhões, 
setenta e três mil setecentos e ses
senta e sete cruzeiros e .·setenta cen
tavos) , par.a pagamento de despe
sas de pessoal· e de material relati
vas a 1946, a.sslm discriminadas: 

a) GratificaÇão adicio-
Cr$ 

nal ................ . 
b) Gratificação de Ma-

gistério ............ . 
c) Substituiçées" ..... . 

5. 285,20 

634.382,90 
439.510,10 

d) Salário :família ... . 
·e) Pessoal em disponi-

bilidade . : .. ." ....... 
j) Aposentados, jubila

dos, reformados, in-
válidos asilados e pes

soal da reserva .... 
g). Abono provi56rio e 

novas pensões ...... . 
h) Etapa para alimen-

tação .............. . 
i) Auxílio para fune-

ral ............... .. 

Total ............. . 

3. 002. 616,10 

10. OO{),UO 

2. 921.962,10 . 

1. 3Ó4. 725,30 

78. 502. 342,20 

252.943,80 -----
87.073.767,70 
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Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõe:; 
em contrário. 

PARECER 

N. o 846, de 1918 

Da Comissão de Redação de Leis 
A Comissão apresenta a redn.ção fi

nal da emenda do Senado (anexo nú
mero 1) ao artigo 1.0 do Projeto de 
Lei n.0 209, .de 1948 da Câmara dos 
Deputados. · 

Juntamente (anexo n.o 2) ::t Comis
são transcreve o projeto tal como fi
c·ará com a emenda. 

Sala da Comissão- de Redação de 
Leis, ein 6 de setembro de 1948 -
Clodomir Cardoso, Presidente - Wal
àemar Peàrosa, Relator. - Augusto 
M eira - Ribeiro Gonçalves - Cíce
ro de Vasconcelos. 

ANE:X:O N.o 2.0 AO PARECIER N. 0 848 
Rcdação Final cie Emend.a do Se-. 

n.ado ao, artigo· 1.0 do Projeto de Lei 
da Câmara n. 0 209, de 1948: · 

Ond.e se diz: 
"taxas aduane·iras, inclusive a de 

previdência social": 
Diga-se: 
"taxas ·aduaneiras, excetuaJa a de 

previdência s'ocial". 

. ANEXO N. 0 2. AO PARECE RN.0 848 
Rec!ação do Projeto de Lei da Câ

mara n.0 209, de 1948, de acô:·'.lo com 
a emenda do Senado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art'. 1. 0 

- E' concedida isenção de 
impqsto de importação e taxa.-; adua
n,erras, executada a de previdência so
cw.I, para ·Um grupo elé~rico Caterpi
lm: D:es~l D-8. 800, do pe~o .j e 4.119 
t;mlos, v:mdo dos Estados Unictos. em 
S~tembro de 1947, pelo vapor inglês 
".:.sland" e adquirido pelo Govêrno do 
Estado .:lo Maranhão. que .:> destina 
ao .serviço de iluminação pública de 
Ribamar.-nesse Estado. . · 

Art. 2.'' - Esta lei entrará e]Jl vigor 
na dat::t de sua publicação, :·evogadas 
as disposições em contrário. 

PARECER 

N.0 850, de 1948 
Da Comissão de. RecZ,ação de Leis 

_Esta Comissão apresenta a reda
çao final do Projeto de Lei n.0 200, 
de 1948 Cfl. anexa), de iniciativa da 
Câmara• dos Deputados. 
T Sala da Com.!s<ão de Redação de 
~eis, em O de setembro de 1948. 

Cloclomir Cardoso Presidente. 
Ribeiro GonqÇLlves, Relàtor. - Ctcero 
de Vasconcelos. - Waldemar Pedro
sa. -- ~1ugusto Meirti. 

ANEXO AO PAnEC::::R N. 0 850 

Ro.:.Cação final do Projeto de Lei 
de. Cêtli1a:·a n. o 200, de 1948. · · 

O Cong-resso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 

- f: o Puder Executivo au
tcrir.:::d0 a ab:-ir, pelo Min:stélio da 
Jt!.S.tiç~ e l"l-:-g;ócios Inter:orcs, · mn 
c:-é~ito especial de Cr$ 36.015,20 
(trinta e seis mil e quinze cruzeiros 
e vint~ c,znhvos), pura o p!lgamen
to ~ f;oão Ev1,:1gelista d·e Figueixedo 
Lil~1a, a ux~lin.r de .... re~n ter do Diário 
onc~al, . da g-ratifi.caçüo a que f.ez 

jus, n:: .período d;;· Maio de 1913 a 
D:;z~mbro d~ 1931, de ::.cô:::do com o 
art. 1!23 da L: i n. 0 2. 733, de ·4 d~ Ja
ncir:; Üê · 1013. 

Art. 2. 0 
- Esta lei entrará em 

vij:;c: r.a data da sua public::tÇão, re
vogz..d:::.3 :;.::; clispüsições· em·- contr~rio. 

O SR. PRESIDENTE - Dos pro
jetas cujas redações finais acabam 
de ser aprovadas, os de ns. 20{), 2(15, 
e 24~l sobem n. sanção. Os de ns; 1:n 
e 2(19, emendados pelo sen:i.do vol
tam à Câmara dos Deputados . 

Continua a hora do expediente. 
(Pausa). · 

Nenhum Senhor Senador desejando 
usar da palavra, passa-se à 

ORDEM DO DIA 
comparecem mais as senhores 

Senadores: 
Alvaro Adolpho. 

-Arthur Santos. 
Pereira Pinto . 
Joaquim Pires. 
Durval Cruz. 
Filinto Müller. 
Victorino Freire. 
Flávio Guima.rães. 
Ribeiro Gonçalves. 
Walter Franco. 
Alfredo Nasser. 
Alfredo Neves·. (12) . 

Deixam de comparecer os Se-
nhores senadores: 

Alvaro Maia. 
Magalhães Barata. 
Plinio Pompeu. · 
Novaes Filho. 
Góes Monteiro. 
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Aloysio · de Carvalho. 
Attilio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Berna1·des Filho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Roberto Glasser. 
Getúlio Vargas. (14). 

São sem .debate aprovados, em 
discussão única, os seguintes pro
jetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 111 --'- 1948 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 • Os artigos · 1.0 e 2.0 do 

Decreto-lei n.0 9.825, de 10 de se
tembro de 1946, passam a ter a se
guinte redação, respectivamente: 

"Art. 1.0 • A lotação de adidos mi
litares, navais e aeronáuticos · e seus 
adjuntos,. que se tornarem necessa
rios junto às representações diplomá
ticas brasileiras no exterior, será fi
xada e alterada, quando convenien
te, pelo Presidente da República, por 
proposta do Chefe do Estado-Maior 
Geral". 

Art. 2.0 Tôdas as Comissões ·milita
res, navais e aeronáuticas, temporária 
ou permanentemente em . ação nos 
países em que haja adidos das res- .. 
pectivas fôrças armadas, ficarão a 
êles subordinadas. No caso, porém, 
excepcional de incompatibilidade hie
rárquica, deve o adido colocar-se a. 
disposição do Chefe da . Comissão, e 
Jirest.ar-lhe tôcla a assistência e in
formações necessárias~· .. 

Art. 2.o E' revogado o artigo 7.0 do· 
Decreto-lei n.0 9.825, de 10 de se
tembro de 1946. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 127, de 1948 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 ll: concedida isenção de 

direitos de importação e demais ta
xas aduaneiras para uma caixa com 
o pêso bruto de dez qUilos, importada 
pelo Instituto Arnaldo Vieira de Car
valho, da Capital do Estado de São 
Paulo, a qual contém 100,86 miligra
mas de· 1·ádio e acessórios à sua apli
cação. 

Art. 2.0 A presente Lei ent1·ara 
em vigor na data da sua publicação 
revogadas as disposições em contrário. 

PROJETO DE LEI ·DA CÂMARA. 

. N.o 229, de 1948 

o Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1,0 É o Po_der Executivo aut~

rizado a abrir, pelo Ministério da Agrl
cultura o crédito de Cr$ 9.000!00 (no
ve m11 'cruzeiros) , suplementar ao or
çamento em vigor, 'Lei n.0 162 de 2 de 
dezembro de 1947, como segue: 

.VERBA I - PESSOAL 

Consignação 111 - Vantagens 

S-C 16 - Gratificação de magisté-
rio. . . t 

04 - Departamento de Admm1s ra-
ção .. 

06·-· Divisão do Pessoal Cr$ ..... . 
'9. 000,00. . . . ''d 

Parágrafo único. O crédito refen · o. 
nêste artigo é destinado ao. pa~amen: 
to de gratificação de !llag1s~é~1o, que 
faz jus o Professor Catedrat1co p::t
drão M, da Escola de Agronomia Eli
seu Maciel, José Pio de Lima Antu-
nes, no exercício de 1948. . 

Art. 2.n E~Jta Lei entrará em VlgoJ:· 
na data de sua publicação revogadas 
as disposições em contrário. 

PROJETO .DE LEI DA CÂ~ARA 

N.0 . 251, de ·1948 

o Congresso Nacional, decreta: 
Art. 1.o Jl: o Poder Executivo auto

rizado a · abrir pelo lVJ.inistério das 
Relações Exteriores, o .crédito espe
cial de quatro mifuões e setecentos 
mil cruzeiros (Cr$ 4. 700 .. 000,00), para 
ocorrer ao pagamento das se~uintes 
despesas realizadas em 1947: 

Cr$ 
a) Gratificação e re

presentação - (Di-
visão do Pescai) . . 3. ·000,000,00 

b) Ajuda de custo -
(Divisão do Pl;ls-

soal) ...... ·. . . . . . . . . 600. OOO,UO 
c) Telefone, telefone

mas, telegramas, · ra
diogramas, p o r t e 
postal e assinatura 
de caixas postais -
(Serviço internacio-
nal) ; ............ ; . 500.000,00, 

d) Representação do 
Brasil em Congres
sos, Conferências e 
Reuniões a realiza
l'em-se no estran-
geiro bem como em 

tõdas aquelas, em 
qne COII1J.IR-rlõ'cer, de 
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-confo1·midade com o 
art. 8.0 Decreto-lei 
n.o 1.565, de 5 de 
setembro de 1939 . . . 600. ooo,uo 

Total . . . . . . . . . . . . . . 4. 700.000,00 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em cont1·ál'io. 

1PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N.0 252, de 1948 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 É o Poder Executivo auto

rizado a abrir, pelo Ministério da Ma-
rinha, o crédito especial de ....... ' .• 
Cr$ 2.369.384,0{) (dois milhões tre
tos e . oitenta e quatro c:ruzeiros) 
para pagamento à Construtora Melo 
Cunha S .. A., em conseqüência do 
reajustamento do preço das obras de 
construção da Escola de Aprendizes 
Marinheil·os, em Recife, Estado de 
Pernambuco. 

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor 
na data_ de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N.0 9, de 1948 
Artigo único. O Senado Fêderal, 

na conformidade do art. 49 da C011S
tituição Federal, concede licença aos 
Senadores Alvaro Botelho Maia e 
Arthur Bernardes Filho 'para -aceita-· 
rem suas noméa.ções de Delegados do 
Brasil à Conferêncía da Org.n.nizaçao 
elas Nações Unidas a instalar-se em 
Paris, a 20 do corrente mês. 

O SR. PRESIDENTE- Vão à Co
missão de Redação os Projetes de Lei 
ns. 111 e 127, de 1948. Os de ns. 229, 
251 e 252, tãmbém dêstc ano, sobem 
à sanção. O Projeto de Resolução 
n.0 9, de 1948, vai à promulgação. 

Esgotada a matéria da Ordem do 
Dia, vou encerrar a sessão. Desig
no para próxima, a 13 de corrente, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão preliminar (art. 135 dO 
Regimento) do Projeto de Lei do Se
nado n.0 32, de 1948, que concede à 
Sociedade Brasileira de Neurologia, 
Psiquiatria e Medicina Legal o ::mxí
lio de Cr$ 150. OOO,<JO. (Com parecer 
n.o 832, da Comissão de Constii;uição 
e Justiça, pela constitudonalicladc) . 

Discussão preliminar (art. 135 do 
Regimento) do Projeto de .Lei do Se
nucto n.0 . 36, de 1948, que ass::!gura 

vantagens aos oficiais e ::.n·aças do 
Exérc1to, Marinha, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral, que participaram da jornada de 
15 de noveml)ro · de 1889. <Parecer 
n.0 831, da Comissão de Comtituição 
e Justiça, pela constitucionalidade) . 

Discussão únlca. do· Projeto de iRe· 
solução n.0 10, de 1948, que concede 
autorização ao Govêrno do Est-ªdo do 
Pará para -contrair um empré~timo de 
Cr$ 750.000,00 no Export; and lmport 
Bani;: (apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça no seu Parecer . 
n.0 839, de 1948,. sôbre o oficio número 
S-54, de 1948, do Govêrno do reterido 
Estado. (Com Parecer ·n.0 · 840 da Co-

. missão de Finanças, com emenda) . 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara n.0 228, de 1948, que au
toriza a abertura, pelo Ministerio da 
Educação e Saúde, do crédito especial 
de Cr$ 25;.103,20, para atender a pa
gamt'mto de gratificação de magistério 
concedida a Edison Junqueira Passos. 
(Com pareceres favorãveis, sob ns. 837 
e 838, respectivamente, das comissões 
.de Constituição e Justiça c de Finan
ças) . 
-Discussão única d!~ Proposição nú

mero 249, de 1947, que estrutura, no 
Departamento elos Correios e Telégra:
fos, um quadro permanente de AUXl
liares de -Tráfego Postal. (Com pare
ceres: n.O 148, da Comissão de Via
ção e Obras Públicas, co.ntrário; nú
mero 149, · da Comissão de· Finanças, 
propondo a audiência da comissão de 
Constituição e Justiça; e n.0 833, des
ta última Comissão, contrário, por 
inconstitucionalidade> . 

Diseussão única do. Projeto de Lel. 
ela Câmara n.0 167, de 1948, que as
segura ·aos atuais alunos do Curso 
Técnico de Contabilidade o direito ao 
diploma. de Contador. (Com Parece
res ns. 835 e 836, respectivamente, das 
Comissões de Constituição e Justiça e 
de Educaçao. e Cultura, o primeiro 
favorável e o segundo contrário) . 

Levanta-se a sessão às 15 horas 
e 5 minutos. 

/RECEBEM EMENDAS PERANTE 
A MESA 

Na sessão de 13 elo corrente: 
Projeto de Lei da Câmara -n.0 336, 

de 19•l8, que cl6. nova redação ao De
creto-lei n.0 9. 520, de 25 de julho de 
1946. 
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Nas sessões de 13 e 14 do corrente: 
Projeto dé Lei do. Câmara n.o 337, 

de 194:8, que autoriza a abertura, pelo 
Ministério dn Agricultura, do crédito 
especial de Cr$ 13. !ZB2,3D, pàra paga
mento de gratificação de magistério 
ao pmfessor catedrático Ceslau Maria 
de Biezanko; 

Projeto de Lei da Câmara n.o 338, 
de 1943, que voncode isenção de direi
tos de importação e demais taxas 
a_duaneiras paz:a ·material, que especi
fica, destinado às Religiosas "Filhas 
de Jesús"; 

Projeto de Lei da Câmara n.o 339, 
d.c:: .1948, que estendeu à Companhia 
Nacronal de Navegação Costeira e re
gime de isenção fiscal de que goza 
o Lloyd Brasileiro. 

DISCURSO PRONONCIADO 
SR. SENADOR ERNESTO 
NELLES, NA SESSAO DE 
SETE:MBRO DE 1948. 

PELO 
DOR-
9 DE 

QUE S~: REPRODUZ POR TER SIDO PUBLICADO 
COM !NCORREÇÕES 

O SR. ERNESTO DORNELES -
Sr_. ~esidente, há· alguma.s sessões 
P:;tesadas o nobre Senador Salgado 
F'rL'lo, desta tribuna, desenvolveu 
consideraçõ.es ·sôbre isenções de im-

. postos para material destinado a 
obras rodoviárias, imnortado ~lo 
município de São JerôD.imo do Es
tado do ~io Grande do Sul, 'e que se 
at:ha retido na Alfândega de Pôrto 
Alegre, devido a exigências aduaneiras. 

Têrmo responsabilidade será 
aceito somente prévia autoriza
ção .Rfinistro Fazenda. Lamento 
comunicar continuo aguardan,do 
solução sofnmdo. maior oneração 
taxa armazenagem. -8audaçõe~. 
Litiz · Picareli, Prefeito. 

O Sr. Salgado Filho - E' de la
mentar, :porque se trata de llláqu.inas 
importadas pela. Prefeitura de São 
Jerónimo para atender ao consêrto 
de estradas ora intransitáveis, que li
gam diversos municípios; cuja produ
ção precisa de escoa.mento.-

0 SR ERNESTO DORNELLES ...:.. 
E' t:i:l-:ato. Procurei esclarecer..:me e 
vim ri saber que o digno Ministro da 
Fazenda, no justificável propósito de 
evitar solicitações para. cada caso, 
mandará estudar solução geral, que 
já estava, aliás, em seu gabinete, de
pendendo de assinatura. 

Aguardei a solução e foi 'com sm·~ 
presa que li nos jornais a seguinte 
nota: . 

Em resposta ao oficio em que 
o governador de São Paulo soli
cita seja . autorizada a entrega, 
livre de direitos e dernais taxas 
aduaneiras, inclusive dê impôsto 
de consumo, dos materiais im
portados por todos os governos 
estadua~s e municipais, declarou 
o Ministro da Fazenda estar pro
videnciando sôbre . a solucão do 
assunto nos têrmos do parécer da 
Consultaria Geral da R,.epública ·e · 
que, enquanto isso, o referido go;, 

1 vêrno poderá desempenhar os ma
teriais importados para seus ser
viços de acôrdo com a ordem _.te-
legráfica_ ftM expediu à Alfândega 
de Santos. 

. Argume>ntou o autorizado represen
tante gaucho, como argumentaram 
outros rJobrcs senadores que partici· 
·param do debate, no mesmo sentido 
propugnando posteriormente por v. 
Ex.a, Sr. Presidente, e também pelo Fui informado; Sr. Presidente, de· 
nobre Senador Arthur Santos oue é que até esta data a mesma determi
aliás; 0 mesmo do parecer da' Com is;.' nação 11ão chegou a Põrto Aiegre. 
são de Constituição e Justiça, ou seja, ·Por isso, meu -objetivo ·é apelar· para 
reconhecendo o descabimento de leis o. digno Ministro da Fazenda, no sen;. 
especiais em assunto pacifico segun- tido de que S. Ex.n en.caminhe à 
do o texto constitucional que' veda à Alfândega de Pôrto Alegre idêntica 
União taxar bens do Estado. cr~em telegráfica, a fim. de que num 

Foi mesmo aconselhado ao· nobra ~. PS:IS como . o nosso, co11forme .bem 
Senador Salgàdo Filho que se diri- fi]sou o .sr. Senado~ Salgado Frlh.o~ 
gisse ao Prefeito de s- J . . na,o. c~mtmuem parallzada~ obras ro
indicando-lhe outr ao. heronuno dovr~r1as, por mera exlgencia buro-

• ·. • 1:? camm o, que crática. . _ 
s~~Ia o de as;SI~ar têrmo de responsa- E' 0 apêlo que faço, -com fundadas 
bridade, suf~ciente Para resolver. o. esperanças de ser atendido, porque 
Problema, PDis era essa 1Jraxe s~gwd~ seria injustiça atribuir ao. ·digno Mi
por. outros Estados da Fe~eraçao. nistro da Faztmda não fôsse pensa-

Que esta. fo.rmalidade nao deu re- mento de s. Ex.a .estender ao Rio 
sultado, no Rio Grande do :Sul. pro- Grande do Sul o tratamento que vem 
va-o o telegrama que depois vim a dispensando a outros Estados da Fe-receber e que termina assim: deração. 
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Fica, pois, endtreçado ao muLto 
digno Ministro da Fazenda, Sr. Cor
rêa e Castro, o apêlo que pronunciei. 
(Muito bem) . 

REPRODUZ-SE, . POR TER SIDO 
PUBLICADO COM INCORREÇõES 
NO "DIARIO DO CONGRESSO 
NACIONAL" DE 1-9-48, o SE
GUINTE 

PARECER 
N.0 792, de 1948 

- . Da Comissãó éle Saúde) sôbre o . 
Projeto do Decreto Legislativo nú
mero 18, de 19•48. 

Relatcr: - Senador Roberto Glas
ser. 

A colaboração entre paises vizinhos, · 
útil sob todos os aspectos, é de exce;p
cional relevância na esfera da de
fesa sanitái·ia, esfera em que as me~ 
didas postas em· prática para acau
telar a saúde das populações podem 
ser sacrificadas qua."'ldo. não haja, 
entre os .. governos interessados, en
tendimentos que "llles assegure plena 
eficiência. Estas breves palaV!ras 
bastariam para justificar o Convê
nio Sanitário firmado entre as Re- . 

públicas do Brasil e do Uruguai em~ 
14 de setembro de 1948, se já não es- . 
tivesse o importante . pacto ampla
men·te fundamentado tanto na men
sagem governamental que o subme
teu à aprecia\)ão do Legislativo,. 
como nos pareceres emitidos por di-: 
versas Comissões das ·duas Casas do 
CO"ngresso Nacional. 

No instrumento diplomático a que 
nos referimos se cogita de fortalecer 
o combate ao 1tracoma e a luta con
tra a infestação da varíola, tendo-se 
em vista a· conveniência de uniformi
zar a técnica da vacinação anti-va
riólica nos territórios dos paízes sig
natários. São dois males êsses· cuja. 
erradicação total reclama esfõrço su
premo de todos os povos, como i~e"" · 
rativo decorrente dos maiores inte
rêsses de ordem econõmica e social. 

Somos, pois de parecer que deve 
ser aceito pelo Senado o Projeto do 
Decreto Legislativo n.0 18, de 1948, 
que aprova o Convênio em aprêço. 

Sala das Comissões, em 27 de agôsto 
de 1948. - Hamilton Nogueira, Presi
dente. - Roberto Gla,sser, Relator. -
Levindo Coelho. - Pereira Moacyr. -· 
Pedro Ludot>Sco . . 
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120.n Sessão em 13 de Setembro de 1948 
PRESIDll:NCIA DO SR. MELLO 

As -14,30 horas comparecem os Se-
·nhores Senadores: 

Severiano Nun.e?. 
Alvaro Adolpho. 
Augusto Meira. 
·clodomir Cardoso. 
Eva'lldro Vianna. 
Mathias Olympio. 
Adalberto Ribeiro. 

· Vergniaud Wanderley. 
José Americo. 
Etelvina .Lins. 
Apolonio Sales. 
Ismar de Góes. 
Maynard Gomes. 
Pinto Aleixo. 
Attilio Vivacqua. 

· Henlique de Novaes. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Hamilton Nogueira. 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Rodolpho Miranda. 
Pedro Ludovico. 
Joi'io Villasbôas. . 
Vespà.siano Martins. 
Filinto Müller. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucia Corrêa. 
Ernesto Dornelles. 
O SR. PR.ESIDENTE -· Acham-se 

·presen~es 34 :;lrs, Senadores. Ha'l(endo 
número legal, está aberta a seRsfio. 

Vai-se proceder à leitura da ata. 
O SR. 2.0 Suplente (servindo de 2.0 

Sccretátio) procede à leitura da ata 
da sessão anterior. que, posta em dis
·cussão, é sem debate aprovada. 

VIANNA, VICE-PRESIDENTE 

O SR. 2." Secretário (servindo ce 
1.0 ?, lê o seguinte 

E...XPEDIENTE 
MENSAGENS 

N.0 202, de 1948 

Excelentíssimo Senhor PresidentP. tio 
Senado Federai.. 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza a 
•abertura ;pelo Ministério da ·Aeronáu-
tica, do crédito especial de Cr$ ..... . 
6.000.ooo,.oo, ;para pagamento de des
pesas realizadas em 1947, com pessoal 
de acôrdo com as especificações nele 
contidas, tenho a honra dt• restituir a· 
Vossa Excelência dois dos resper.ti'lrcs 
autógrafos. 

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 
1948. - EURICO G. · Du'TRA.. 

• Arquivo. 

N.0 2·03, de 1943 

. Excelenti'ssimo Senhor Presidente 
do Senado Federal. 

Have.ndo sancio.nado ::> De-creto do 
Congresso Nacional que autoriza. a 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministé
rio da Educaçã.o e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 600.000,{)0, para aquisi
oão de prédio, no Recife, Estado de 
Pernambuco, a fim de· no mesmo po
der continuar sediada a Delegacia 
Federal de Saúde, tenho a honra. de 
restituir a Vossa Excelência dois dos 
respectivos autógrafos. 

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 
1948. - EURIC-O G. DUTRA. 

Arquivo. 

N.0 204, de 1,948 

.Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal. 

Ha.vendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza a 
abertura, pelo Ministério da Justiça 
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e Negócios Interiores, do crédito es
pecial de ·crs 25. 000,00 <vinte e cinco 
mil cruzeiros) para atender as des
pesas com a realização da 3.a ·confe
rência Penitenciária Brasileira, tenho 
a honra àe restituir a Vossa Excelên
cia dois dos respectivos autógrafos. 

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 
1948. - EuRICO G. DTRA. 

Arquivo. 
N.0 206, de 194.8 

Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal.· 

Havendo sancionado _o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza a 
abertura, pelo Ministério da Aeronâu
tima, do crédito especial de Cr$ ..... 
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), 
para . despesas com a instalação c rea- · 
lização da Reunião Regional de .Nave
gação Aérea do Atlântico Sul, tenho a 
honra de restituir a Vossa Excnlência 
dois dos respectivos autógrafos. 

Rio · de Janeiro, 9 de setemb,.o ele 
1948 - EURICO G. DUTRA. 

Arquivo. 
Excelentíssimo Senhor Presidente do 

Senado Federal. 
VETO. N.0 43, DE 1948 

Opôsto .Pelo Sr. Prefeito do Dis
trito Federal, ao Projeto de Lei 
municipal n.0 39, de 19~. que au
toriza a concessão de uma sub
venção à Associação Brasileira de 
Artistas Líricos, ao Teatro E:r.perz
mental do Negro e ao Teatro dos 
EStudantes do Brasil. 

· Distrito Federal, 10 de setembro de 
1948. . ' 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 
Tenho a honra de encá.minhar a · 

Vossa Excelência, nos têrmos do pa-
rágrafo 3.0 e para os fins do pará
grafo 4.0 do artigo· 13 da Lei Orgânica, 
o .autógrafo do Projeto n.0 . 39 da Câ
mara dos Vereadores, que me fCJi en
viado em 2 do corrente e ao Cf!.lfi.l. lle
guei sanção, em parte, pelos motLvos, 
expostos. . 

O Projeto autoriza o Prefeito a con
ceder uma subvenção à Associação 
Brasileira de Artistas Liric,,;;, ao Tea
tro Experimental do ·Negro e ao Tea- · 
tro dos Estudantes do Brasil. · 

Sem embargo de. indicar, .para estas 
despesas, a verba 100 <3.320) do or
çamento vigente, destinada n. ::mxílios 
cuja distribuição se confiou ·na lei 
ao exclusivo critério do Poder Executi
vo, hei por bem sancionar a proposi-

ção em aprêço, porque a forma auto
rizativa em que está vazada, por cer

-to me permitirá atender ao seu obje
tivo, na medida dos recursos que ain
da possam ser utilizados. 

Neguei entretanto, o meu apõio ao 
parágrafo 1.0 do .artigo 1.0 • Determina, 
com ·efeito, êsse parágrafo, que o "pa
gamento da subvenção sE-rá efetuado; 
logo, após a realização de cada espe
tácUlo, providenciando, nêste . senti
do o órgão .competente da Prefeitura". 

Ora, .sendo a subvenção uma só, não 
pode a mesma ser paga após a ter- . 
minação de ' cada; espetâculo, pois essa 
operação implicaria em . tantas 'sub
venções quantos espetáculos se reali
zassem. Por outro lado o tom.·ilnpera
.tivo qo parágrafo não se coaduna com 
o preceito contido no artigo principal 
.do projeto, redigido em forma auto
rízativa, e, portanto, em têrmos de 
proporcionar à administração, como é 
natural, a faculdade de conciliar· as 
dotações orçamentárias, de que ai11-
da possa dispôr nêste. final de exerci
cio financeiro, com o justo empeul1o 
de incentivar e ;prestigiar: o desenvol
vimento de nossa · cUltura artisticn. 
através das entidades referidas no 
projeto. 

Na certeza de . que o Egrégio Senado 
da República bem compreenderá estas 
razões; aproveito o ensejo para reite
rar a Vossa Excelência as expressões 
de meu alto aprêço. - Angelo Mendes 
de Morais, Prefeito do Distrito Fe- · 
deral. 

PROJETO VETADO 
Art. 1.0 - Fica o Prefeito do Dis

trito Federal, autorizado a conceder à 
Associação Brasileira de Artistas Lí
ricos, para a organização e efetiva~!io 
de temporadas- líricas com art!sta, .ll!l.-
•Cionais, a subvenção de Cr$ ..... . 
600.000,00 <seiscentos mil cruzeiros), 
Cr$· 50.000,0•0 (cinqüenta mil cruzei
ros) ao Teatro Experimental do Ne.
gro; ·Ca'$ 50.000,00 (cinqüenta mi]. 
cruzeiros) ao Teatro dos Estudantes 
do iBrasil, por conta da ~verbru 100· -
Código 8.994;- 3.320 -. da consigna
ção "SUbvenção e Auxilies" da Lei 
Orçàmentária . vigente (Lei n.0 6:>, à e 
19 de novembro de 1947) . 

Parágrafo .1..0 - O pagamento da 
subvenção será efetuado logo. np(is a 
realizáção de cada espetâr11lo, provi
denciando, nêste sentido, o órgfo com
petente da Prefeitura. 

Parágrafo 2.0 - Para receber as res
pectivas subvenções o Teatro E."Cpcri
mental do Negro, e o Teatro do Estu-
dante do Brasil realizarão, ne15t.a. Ct't-
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pita!, temporadas de teatro popular 
com música e artistas nacionai.c;, 

Art. 2.o - No repertório da Tempo
rada Lirica de que trata o artigo 1.0 

desta lei, deverão constar duas :-per:~s 
no minimo, de Carlos Gomes, bem co
mo uma ópera inédita de- compositor 
nacional. 

Art. 3.0 - Para execução dessa tem-· 
poraàa que deverá ser realizada cm 
.teatro eminentemente popular, com o 
númer~ de vinte récitas, . prestará a 
Prefeitura do Distrito' Federal sua co
laboração, por intermédio do Dop~m.a
m.ento de Difusão Cultural, na S~cre
-taria de Educação, no que se rP.fere a 
côros, orquestra, bailados e cenários 
devendo a A.B:L.A. remunerar, na 
forma da ·legislação vigente, os ele
mentos dos corpos estáveis do Teàtro 
Municipal que prestarem concurso à 
respectiva temporada. 

Art. 4.0 - A presente lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, revo

. gadas as disposições ·em contrário. 
A comissão de Constituição e 

Justiça. 
VETO N.0 44, de 1948 

(PARCIAL) 

Opõsto pelo Sr. Prefeito do 
Distrito Federal ao Projeto de Lei. 
municipal n.0 19-A, · de 1948, que 
visa a construção de um nospi
tal para cegos e doentes dos olltos. 

Distrito Federal, g. de setembro de 
1948. 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 
. Tenho a honra de encaminhár a 
Vossa Excelência, nos têrmos do § a.o 
e para os fins do § 4.0 do art. 14 d,a 
Lei Orgânica, o autógrafo do projeto -
n.0 19-A ~a· Câmara d_os Vereadores, 
que me fo1 enviado em 3 do corrente 
e ao qual negtlei sanção ein parte. 

2. Visa o projeto a construção de 
um ho~pital para cegos e doentes dos 
olhos. medida com a qual estou de 
acôrdo. Não me pareceram, porém, 
acertados alguns de seus dispositivos 
como a seguir explicarei. ' 

3. Ao mencionar, entre as depen
dências do hospital, um "ambulató-' 
rio completo de oftalmologia" acres
centa o projeto a cláusula "pára fun
cionamento ·em dois turnos" que me 
parece demasiada· na lei,constituindo · 
detalhe de natureza regulamentar a 
ser adotada mais tarde. . 

4. Prevê a. organização de quartos 
particulares, com renda a ser apli
cada· na assistência social dos cegos, 
o que não é possível em face do ar-

tigo 16 da Lei Orgânica, que estabe
lece a unidade orçamentária, incor
porando-se obrigatoriamente à recei
ta tôdas as rendas e suprimentos de 
fundos. E quanto à instituição de 
quartos particulares, para ·auferir lu
cros, não me parece medida conveni
ente. Em regra, os hospitais manti
dos pelo Estado não devem exercer 
atividade comercial, que desvirt.ua as 
suas finalidades. Melhor será que o' 
futuro hospital de cegos da Prefei- · 
tura se dedique, por inteiro, à obra 
de amparo .para que vai ser criado, 
sem a perturbação e as dificuldades 
inerentes . ao negócio industrial, quan
.do misturado com o serviço burocrá-
tico. · 

5. Também tive que cancelar o 
dispositjvo que institui, no patrimô-· 
nio do hospital e com o objeto de 
uma de suas dependências, as ambu- · 
lâncias e demais automóveis neces
sários ao seu funcionamento, porque 
êsses assuntos estão hoje unificados, 
com notório êxito, na Superintendên,
cia de Transportes, ·criada· e organi
zada na minha administração e que · 
é a repartição que se encarrega de 
tôdas as atividades e serviços concer
nentes aos transportes da Prefeitura. 

6. Também discordei do artigo . que 
autoriza o provimento da direção do 
hospital e dos seus lugares de chefia 
e assistência com médicos destituídos 
total ou parcialmente, do sentido da· 
visão. Sàlta à evidência que o hospi
tal assim dirigido e administrado· não 
pode dar resultados correspondentes 
à importância e eficiênc~ de sua 
missão aos encargos que lhe estarão 
confiados. . . 

Aproveito o ensejo para reiterar ·a 
Vossa Excelência as expressões de meu 
alto aprêço. - Angelo Me.ndes de Mo':. 
rais, Prefeito do Distrito "Federal. 

PROJETO VETADO 

Art. 1. ° Fica o Prefeito autorizado 
a .promover a imediata · construção de 
um Hospital para cegos e doentes dos 
olhos, em terreno da Munidpalidade, 
na zona Norte .da cidade. 

Parágrafo único - :B:sse Hospital 
•será denominado "Hospital Sar..ta: Lu
zia". 

Art. 2.0 O Hospital de que trata a 
presente lei, além das dependências 
normais compreenderá: . · 

a) enfermaria de clínica oftalmo
logica, para homens,. mulheres e cri-
anças; . 

b) enfermaria de clínica geral e 
cirúrgica, excluisvamente destinadas 
a cegos de ambos . os sexos; 
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c) ambulatório completo de oftal
mologia para funcionamento em dois 
turnos; 

d) duas salas de operações, sendo 
uma exclusivamente para oftalmolo
gia; 

e> quartos particulares, cuja renda 
será empregada · a critério da direção 
do Hospital, em serviço social desti
nado aos cegos e respectivas assoCia
ções de . assistência, de que prestará 
conta ao . fim de cada exercício; 

t> ambulância, automóveis e ca
mionetas para atender às necessi
dades de transportes. 

Parágrafo único - Além dos mé
dicos assistentes, enfermeiros e de
mais pessoal necessário, contará· o 
Hospital, de que trata a presente lei, 
com grupo de· assistentes sociais 
e "visitadoras'' diretamente subordi
nados à respectiva direção. 

.. Art. 3.0 A direção. do Hospital, as 
chefias das enfermarias, . de clínica 
geral e os lugares de assistentes, ou 
auxiliares · des•as enfermarias, pode
rão ser exercidos por médicos ainda 
que desprovidos, total ou parcialmen
te, da visão 

Art. 4.° Fica o Prefeito autorizado 
a abrir o crédito especial até Cr$ .. 
5.000.{)00,00 (cinco milhões de cru-. 
zeiros) para início das obras e de
mais providências relativas a material 
e outras, decorrentes da execução desta 
~. . 

Parágrafo único - O crédito a que 
se refere êste artigo terá vigência 
nos exercícios de 1948 e 1949. 

Art. 5.0• Rvogam-se as disposições 
em contrário. 

VETO N.0 45, DE 1948 

Opôst'o pelo Sr. Prefeito do Dis-
. trito Federal, ao Projeto de Lei 
municipal. n.0 191 de 1948. que 
isenta de impostos municipais os 
circos· explorados por companhias 
brasile~ras. 

Distrito Federal, 9 é:Ie setembro de 
1948. 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, nos têrmos do pa
rágrafo 3.0 e para os fins do parágra
fo 4.0 do artigo 14 da Lei .orgânica, 
o autógrafo do Projeto n.0 181, . da 
Câmara dos Vereadores, que me foi 
enviado em 31 de agôsto próximo fin
do e ao qual neguei sanção pelos mo
tivos seguintes: 

O projeto isenta de impostos muni
cipais os circos e~plorados por compa
nlúas brasileira.s. Trata-se, como se 

vê, de uma medida: inconveniente aos 
interêsses do tesouro. São numerosas 
as isenções fiscais atualmente em vi
gor e que reduzem, de ll\aneira apre
.ciável, a arrecadação da Prefeitura. 
A política a adotar-se, daqui por 
diante, nessa matéria,- não deve ser 
a de alargar êsses . favores, mas a de 
restabelecer. o princípio. da justa re
partição dos encargos fiscais, sob a. 
regra da uniformidade e -da genera
lidade dos impostos, consagrada 11a 
doutrina e na Constituição. A .. êsse 
l'espeito não devíamos mesmo ir além 
do que está escrito nc>" artigo 31, n.0 v. 
letra b, da magna carta e sim limitar 
as isenções aos templos de qualquer 
culto, aos .bens e serviços dos partidos 
políticos e às instituições de educa
ção e de assistência social, o que sair
dêsse limite terá de f.undar-s em um 
objetivo excepcional, de procedência 
irrecusável _em face do interêsse pú
blico. 

Mas o projeto sugere· ainda outras 
razões para a sua rejeição. Seu ob
jetivo terá sido, seguramen-te, o de 
favorecer e estimular, :as atividades 
circenses, quando .realizadas por bra
sileiros, a saber praticadas por artis
tas nacionais e ,por iniciativa de ele
mentos nacionais. 

Entretanto, tal como está redigida, 
a proposição votada pela Câmara 
abrangerá igualmente: os estrangeiros 
que . se organizarem para a . explora
ção. dêsse gênero de diversão popu
lar, uma vez que a naciqnalidade das 
companhias comer.ciais ,independe da 
de seus membros componentes. E, as
siri1, o cunho ·nacionalista do proje
to, que é o único motivo que poderia 
explicar, está desvirtuado pela forma 
de sua redação. · . · 

Por outro lado, a -descriminação da.s 
companhias comerciais, do ponto de 
vista de sua nacionalidade, não cons
titui matéria de. manejo fácil para os 
exatores fiscais, . ·quase sempre solici
tados a· cobrar a tributaÇão dos circos 
por meio de expediente -mais rápido 
do que o usual, .dado o cáráter de im
provisação de que geralmente se re
vestem as iniciativas dessa natureza. 
Dai resulta que o projeto, se trans.:. 
formado em lei, detrminaria, na prá
tica, confusões ·e a!Xirrecimentos, que 
cumpre evitar. · 

O .Egrégio Senado da' República me 
permitirá ainda not~ :que os circo~ 
não se acham muito· onerados pela le"' 
gislação tributária vigente. O Decreto
lei n.0 8.303, de 6 de dezembro de 1945, 
já os isentou do impôsto de .diversões, 
quer na parte fixp, (por função), qu~ 
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na variável (sêlos). Têm redução no 
· impôsto de· painéis, (Decreto n.0 121 
de .14 de novembro de 1936) e geral
mente se instalam em terrenos cedi
dos gratuitamente ou de baixo alu
guel, fato que determina certa modi
cidade no impôsto de · licença· de loca
lização a que êles . estão sujeitos. 

A visto do exposto, senti-me no de
ver de negar sf!,nção ao projeto em 
aprêço. . 

Aproveito o ensejo para reiterar . a 
Vossa Excelência as expressões de meu 
alto aprêço .__; Angelo Mendes de Mo
rais, Prefeito do Distrito Federai. 

PROJETO VETADO 

· Art. 1.0 - Ficam isentos de impos
tos munidpais . os circos explorados 
por companhias brasileiras. 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposi
ções em contrário. 

A COmissão .de- constituição e 
Justiça. 

São lidos e vão a imprL>nir os se
~tes pareceres: 

P!\RECER 

N.O 864, de 1948 
DA COMISSÃO DE .REDAÇÃO DE LEIS 

Reda.çéic final do Projeto de Lei 
da Câmara. n.0 178, de 1948. 

. A Comissão é de. parecer que se 
aprove a redáção lfinal, a êste anexo, 
do Projeto .de Lei n.O 178, de 1948, 
originário dà Çãz;nara dos Deputados. 

Sala da comissão . de Redação de 
Leis, em 9 . de setembro de 1948. -
Clodomir Càrdoso, Presidente. - Cí
cero de Vasconcelos, Relator. - Au
·gusto Meira. - . Walde?nar Pedrosa. 

ANEXO . AO PARECER N.0 864 
Redação final. do Projeto de Lei 

da Câmara .. n.0 178, de 1948. 
• O Çongresso Nacional decreta: 
. Art. 1.0 São ·isentos do impõsto de 
importação, taxas aduaneiras e impôs
to .de consumo seis aviões importados 
pela Sociedade. Anónima Emprêsa. de 
Viação A:érea Rio-Grandense (VA
RIG.), os motores, hélices, sobres
salentes, acessórios. e. material de rá
dio~ destinados a integrá-los, bem. como 
a ferramenta vinda com êles e neces
sária à sua conservação. 

Ai"t. 2.0 Esta,' lei entrará em vigor 
na data da sua publicação, revogadas 
8.:5. disposições em contrário. 

PARECER 

N.0 865, de 1948 
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS 

Redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 212, de 1948. · 

A Comissão apresenta em fôlha ane
xa a redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n·.o 212, de 1948. 

Sala da comissão de Redação de 
Leis, em 6 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Cí
cero de Vasconcelos, Relator. - Au
gusto Meira. - Waldemar Pedrosa. 
- Ribeiro Gonçalves. 

ANEXO AO PARECER N.0 865 
Redação final do Projeto de Leã 

da Câmara n.0 212, de 1948. 
O. Congresso Nacional decreta:· · 
Ar.t. 1.0 São isentos· do impôsto de 

importação e das taxas aduaneiras, 
bem assim, do impôsto de consumo, 300 · 
(trezentos), lança-chamas, vindos-dos 
Estados Unidos pelo Vapox: "Morma
celm" em setembro de 1947, por en
comenda da Secretaria de Agricultura 
do Estado do Rio Grande do Sul, e 
destinados ao serviço de extinção de 
gafanhotos, ±reando dispensada a con
signação nominal. 

Art. 2.o A presente lei entrará em 
vigôr na data da sua publicação, re
-vogadas as disposições em ·contrário . 

PARECER 

N.O 866, de 1948 
Da Comissão de Constituição e 

Justica, sôbre a Proposição n.0 15, 
de 1948. 
Relator: Sr: Etelvina Lins .. 

1. Pela Proposição n.0 15, de 1948, 
fica concedida isenção de direitos de 
importação e demais taxas aduaneiras, 
inclusive a de previdência social, para 
tim motor "Diesel" e seus pertences e 
um gerador elétrico,- com os acessó
rios, adquiridos pelo Govêrno do. ESta
do de Sergipe e destinados às .instala~ 
ções elétricas da cidade de Aracaju. 
. 2. ResultOu a proposição da Men
sagem n.0 524, de 30 de setembro de 
1947, encaminhada pelo Chefe do Po
der Executivo à deliberação do Con
gresso Nacional. 

3. Tratando-se de serviço de utili,
dade pública, está a proposição a me
recer a aprovação do plenário. 

Sala das . Comissões, em de fe-
vereiro de 1948. - Waldemar Pedrosa. 
Presidente em exercício. - Etelvina 
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Lins, Relator- Lucio Corréa. - Fer
reira de Souza, vencido, porque julgo 
desnecessária a lei. O assunto está re
e-ulado no art. 31, V, da Constituição. 
- Arthur Santos, vencido, de acôrdo 
com a declaração supra do Senador 
Ferreira de Souza.- Vergniaud Wan
derley. - Olavo Oliveira. 

' 
PARECER 

N.0 's67, de 1948 

Da Comissão de Finanças, sôbre 
a Propo_sição n.0 15-48. 

Relator: - Sr. Salgado Filho. 
A Proposição da Óâmara dos Depu

tados . n.0 15, de 19~8. submetida ao 
estudo da Comissão de Finanças, con
cede isenção de· direitos de importação 
e demais taxas aduaneiras, inclusive 
a de previdência social, para um 
motor '"Diesel" e seus pertences e 
um gerador elétrico, com acessórios, 
adquiridos pelo Govêrno do Estado de 
Sergipe e destinados às instalações 
elétricas da cidade de Aracaju. 

O projeto resultou de. uma Mensa
gem encaminhada pelo Chefe do Po
der Executivo à deliberação ·do Con
gresos Nacional, tendo a Comissão de 
Constituição e Justiça emitido a sua 
opinião favorável. 

Tratando-se, por conseguinte, de 
serviço ·de utilidade pública, é a Co
missão de Finanças favorável ã. apro
vação da proposição em. aprêço, exce
to no que concerne à. taxa de previ
dência social, que deve ser excluída da 
liberação, de · con!o:rmddade · com a 
emenda oferecida porque se refere a 
cobrança de -uma cota destinada ao 
complemento de contribuição trans
portada para previdência. social, de 

· empregadores, empregados e do Esta
do que a recebe do serviço executado. 

Sala das Comissões, ·em 31 de agôsto 
de 1948. - Ivo d'Aquino, Presidente. 
- Salgado Fill~o, Relator, designado 
para elaborar o parecer. - José Ame
rico.·- Durval Cruz, vencido contra a 
cota de previdência - Santos Neves 
- Vespa..~iano Martins -Alfredo Ne
ves - Victorino Freire. - · Rodolpho 
Miranda. 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR· 
DUR.VAL CRUZ 

A Proposição da Câmara dos Depu
tados n.0 15, de 1948, submetida ao 
estudo da Comissão de Finanças, con
cede isenção de direitos de importa
ção e demais taxas aduaneiras, inclu
sive a de previdência social, PM'a um 
motor "D1e::sel" e seus pertences e um 

gerador elétrico, com acessórios, ad .. 
quirido pelo Govêrno ·do Estado de 
Sergipe · e destinados às ·· instalações 
elétricas da cidade de Aracaju. .. 

O projeto resultou de uma Mensa
gem encaminhada pelo 'Sr. Chefe do 
Poder Executivo ã. deliberação do Con
gresso Nacional, tendo a Comissão de 
Constituição e Justiça emitido a sua 
opinião favorável. . · 

Tna.tando-se, por conseguinte, de 
serviço de utilidade pública, sou fa
vorável à aprovação da proposição em 
aprêço, 
. Sala das Comissões, em 30 de ágõsto 

de 1948. - Durval Cruz. 

PARECER 

N.0 868, de . 1948 
Da Comi:ssiio de Constituição e 

Justiça sóbre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 3,1, de 1948~ 

Relator: Sr. Vergniaud- Wanderley. 
O presente projeto visa estabele

cer disp?sições legais anteriores, refe.
rentes a promoção de oficiais da 
aeronáutica. 

A interpretação dada ao Decreto
lei n.0 ·3.448, modificado pelo Decre
:to-Iei n.0 7 .813, originou algumas di
ficuldades, quan!io se tratava ·da pro_; 
rentes a. ;promoção de oficiais da 
aeronáutica; por isso, o atual pro-· 
jeto; retirando certas eXigências da 
lei anterior, veio facilitar essas pro
moções, o que. é perfeitamente jus
tificável, dada o pequeno número de· 
oficiais que com o . mesmo se bene.
ficiam, o que foi impossível fazé-lo, 
quando da criação do quadro. 

SOmos !Pela sua StProvaçãio, pois 
· nada há a alegar contra a sua cons- -

titu.cionalidade, 
Sala das Comissões; em· 6 de se

tembro de 1948. - Atttlio Vivaqua, 
Presidente. - Vergniaud · Wanderley, 
Relator. - Filifnto Müller. - Fer
reira de Souza. - Etelvina Lins. · 
Lucio Corrêa. · 

PARECER 

N. o 869,.. de 194S 

Da C à missão. de Ci:tnstituição ·e 
Justiça sôbre o l'eto n.0 33, de 
1948. . 

Em virtude das mensagens núme
ros 77 e 78, de 31 de outubro de 1947, 
a Câmara dos Vereadores aprovou, 
a 11 de agôsto do ocrrente ano, · o 
seguinte projeto: · · · 

"Artigo único - Fica o Prefeito 
autorizado a abrir o crédito especial 
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de Cr$ 14. 000,00, parà pagamento 
das importânciàs relativas ao exer
cício de 1941 e. mencionadas nas men
sagens do Poder Executivo ns. 77 e 
78 (quebras ·de caixas e gratificações 
a servidores lotados na. Secretaria 
Geral de ViaÇão e Obras) ; cancela
das, no orçamento vigente, as impor
tâncias de Cr$ 414.(}00,00 na Verba 
1CO-Código local 3.600; Cr$ 200.000,00 
na mesma verba, Código local 3.270; 
Cr$ 200. 000,00' na ·mesma verba, Có
digo local 3. 320 - e revogadas as 
disposições em contrário". 

Não se conformando com a dispo
sição dêsse projeto, o Prefeito do 
Distrito .Federal houve por bem ve
tá-lo, remetendo o re:pectivo autó
grafo ao Senâdo· Federal, .nos têrmos 
do § ··3.0 e para os fins do § 4.0 do 
artigo 14 da Lei Orgânica. 

Pela Mensagem n.0 77, o Prefeito 
do . Distrito , assilou que o Orça-

-mento de· 1947, na dotação 506-114, 
destinada ao, pagamento de auxílios 
de "quebra de caixa"; tornou-se in
suficiente ao atendimento daouelas 
despesas, em face do · aumento do 
auxílio, decorrente do Decreto nú
mero 22.454, de 14 de janeiro dêsse 
mesmo ano. ; ];>ara a de~pesa total, 
calculada em. Cr$ 18.500,00 (dezoito 
mil e ·quinhe:p,tos cruzeiros) mensais, 
·co~ base na,s fôlhas de pagamento 
entao .processadas, mistér se fazia o 
refôrço de Cr$ · 114.000,00 (cento e 
quatorze mir crw;eiros) , pelo que 
solicitou o corr.espondente crédito 
suplementar, "nos têrmos do art. 1::!, 
item XIII, .dâ Lei n.0 196, de 18 de 
janeiro de 1936, revigorada pela . Lei 
n.0 30, de 27 de fevereiro de 1947. 
Indicou nessa mensagem que o cré
dito pedido dev~ria ser compensado 
pelo cancelamento das importâncias 
seguintes: 

Cr$ 54. 000,00 - Código 3. 240 da 
Verba 506. · 
a crs 60.ooo;oo ~ no Código 3.542 
da Verba 506. · · 

Nessas condições, solicitou à câ:. 
mara dos Vereadores a abertura do 
crédito de Cr$ 700.000,00 (setecentos 
mil cruzeiros), suplementar . à refe
rida dotação, indi.cando que o cré
dito solicitado deveria ter compen
sação pelo cancelamento de igual im
portãnda na Verba 107 - Código 
214. O - Veículo de orçamento de 
1947, I 

SOmente em 11 de agôsto dêste 
ano, atendeu a Câmara dos Verea
dores ao pedido constante . das men
sagens do Prefeito, datadas de 31 de 
outubro de 1947, indicando no Pro
jeto n.0 48, ue vem de aprovar, a 
verba. 100, Código 3. 600, 3. 270 e 3. 32Q

0 
do atual exercício. para nestas do
tações serem canceladas parcelas 
que totalizem o crédito autorizado. 
Ora, como bem fundamentou o Pre
feito, . nas razões do veto, o projeto 
manda cancelar partes de dotações 
já · utilizadas e com destino certo, o 
que o impossibilita de fazer fa::e às 
de~pesas com os recursos que ora 

. lhe forsm apontados. · 
· Não houve, ao que se · vê, consulta 
ou entendimento oportuno entre 
Execu+ivo e Legislativo do Distrito 
Federal para manter ou alterar as 
indicações constantes das mensagens 

. de 1~47, diante do fato de que o pro
jeto só foi elaborado em fins de 1948. 

Dessa falta de entedimento reci
proco · r('lsultou a impossibilidade · em 
que se encontra o Prefeito de aceitar 
o projeto votado pela Câmara dos 
Vereadores. 
· A Comissão de Constituição e Jus~ 

. tiça, à vista da impossibilidade em 
que se encontra o Prefeito de se uti
lizar dos recursos apontados no pro
jeto, opina pela. aprovação do veto 
ora examinado. . 

Sala da c; Comissões, em 6 de· se
-tembro de 1948. - Attilio Vivacqua, 
Presidente. - Lucio Corrêa, Rela
tor .. - Veraniaud Wanderley, - Fer
rei>ra. de Souza. - Etelvina Lins. -
- Filinto Müller. · 

PARECE:R 

N.0 870, de 1948 

Da Comissão de Viação e Obra~ 
Públicas sôbre o Projeto de Lei 
ela Câmara n.0 174, de 1948. 

Relllitor: Sr. Francisco Gallotti 

Na Mensagem n.O . 78, lembrou . o 
Prefeito que a dotação 107 - 1980 
do Orçamento de 1947, destinada ao 
pagamento de gratifica.ções aos ser
vidores de 'repartições subordinadas 
à Secretaria Geral de Viação e Obras 
tornara-se insuficiente à satisfação . 
daquelas despesas, diante do mon
tante dispendido com os servidores 
lotados nos serviços de bondes de 
Campo Grande e Ilha do Gover
nador, asfalto, transpol'lte, limpeza 

·urbana e águas e esgõtos, êste úl-
timos transferidos recentemente à 
Prefeitura. · · 

Sou radicalmente -contrário às emen
das . dos senhores senadores Cícero 
de Vasconcelos e Andrade Ramos A 
primeira do eminente .senador Andrade 
~amos - que manda suprir a dota
~ao de Cr$ 5. 000. 000,00 para a. cons-
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trução de um Hotel e em cuja justifi
cação. assim se manifesta S. Ex a; 
. ". . . por julgá-la inoportuna e adia
vel enquanto não se iniciam e progri
dem os trabalhos ... " 
Jus~amente, sou de parecer se cuide 

quanto antes da construção do hotel 
.para que iniciadas as obras, o que se 
dará em breve,' já possa a zona contar 
com um hotel capaz de receber técni
cos .. estudiosos, etc., etc. 

A segunda emenda, do ilustre sena
dor Cícero· de Vasconcelos; mandando 
substituir as palavras "no Distrito de 
Barra de Paulo Afonso" por "na área 
de Paulo Afonso", não pode justificar 
sua aprovação, de no~sa parte, por._ 
quanto o próprio Distrito de Barra es
tá situado na zona, na área de Paulo 
Afonso Ademais, se o Executivo pre
viu sua localização (do Hospital) no 
Distrito de Barra é que motivos acer-
tados o orientaram. · 

Sala das Comissões, em 2 de setem
bro de 1948. - Henrique de Novaes, · 
Presidente, vencido. - Francisco Gal
lotti. Relllltcr. ~ Euclydes Vieira. -
Ernesto Dornelles. 

PARECER 

N.0 871, de 1948 

Da Comisstfo de Finanças S6'bre 
o Projeto de Lei da Câmara nú
mero 174, de !9'4.8. 

Relator: - Sr. DUl'Val Cruz. 
o Proj.ero da Câmara dos Depu

tados, n.0 174, de 1948, autorizando a 
abertura de um crédito especial de 
.Cr$ ·16.000.000,00. destinados ao· dE'
senvolvimento económico da região 
do São Francisco, já ·transitou pela 
Comissão de Finanças, que o apreciou 
d€Vidamente, no seu Parecer n.0 . 585-
1948·, · manifestando-se,. finalmente, fa
vorável, à i>Ua aprov'açã.o. 

Volta novamente ·o referido projeto 
à Comissão de Finanças, para apreciar 
desta vez, duas emendas oferecidas em 
plenário, respectivamente pelos Srs. 
Senadores Andrade Ramos e Cícero de 
Vasconcelos. 

I. 
Emenda do Senador Andrade Ra-

. mos: -manda suprimir o crédi:to·so
. licitado pelo Poder Executivo, a quan
tia de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de cruzeiros) , destinada à construção 
de um hotel na área de Paulo Afonso. 
Depois de assinalar o seu voto vencido 
nesta Comissão, quando o assunto foi 
aqui examinado pela primeira vez 
aquele Senador enumera os. motivos 
pelos qw=tis provocl:l. o :::cu reçxame: 

- julga a despesa inoportuna e adi-
ável; , . ·. 

- isso, enquanto não se iniciem e 
progridam os trabalhos da Companhia 
Hidro-Elétrica de São Francisco; · 

- além do ·que a situação financeira 
não permite aprovação de compromis
S?S. (sic) com vultosos cr.éditos espe
c1a1s. 

Comecemos pelo fim. Compreende.:. 
mos a ojeriza aos créditos extraordi
nários de tôda ordem, que se consti
tuem, pelo seu número e vulto, em 
verdadeiro orçamento paralelo. Mas 
es~a ojeriza não pode ser levada ao 
p~nto d~ paral~s~r a administração pú
bllca. l!:sses cred1tos, nas suas diversas 
modalidades, estão previstos nas leis 
que regem a Conatbilidade Pública .. 

. O Congre so deve exercer a sua pru• 
dente vigilância para conceder os que 
sejam justificáveis e recusar os.dem.a;is. 
Tal precisa ser verificado,· portanto, 
em cada caso. 

Apreciemos o presente: poderiam as 
despesas ter sido previstas, de sorte a 
que a sua inclusão ·se fizesse no Orça
mento Geral da República? Não. :e: a 
resposta, aliás de fácil demonstração. 
A Companhia Hidro-Elétrica de São 
Francisco foi lançada,. em cerimônia 
levada a efei·to a 1 de dezembro de 
1947, n.o Palá::io do Catete. Recor-

. do-o por ser fato notório, certamente 
na lembrança de todos .. No dia an
terior, subira à sanção o Orçamento 
de 1948. Constituída já no corrente 
ano, a Companhia lançou-se ao tra
balho, e, como se vê da Mensagem do 
Sr. Presidente da República, iniciará, 
no próximo ano, · a construção da 
Usina. ' 

Para isso, será indispensável, no en
tanto, a ·realização de certos traba
lhos preliminares, cuja necessidade .é 
determinacl!a · pela próxima reunião, 
em Paulo Afonso, de alguns milhares 
de pessoas dirigentes, técnicos, ope
rários e respectivas familias. Aguar
dar o Orçamento de 1949, seria atra
zar, seguramente de um ano, o iní
cio daquela construção. Todos sabem 
que somente no meio de exercício :ti-· 
nanceiro ficam efetivamente disponi
veis as verbas ·consignadas no Orça
mento para obras. Vale dizer que ~ · 
trabalhos preliminares .começariam 
quando já dev:iam estar concluídoe; 
a construção da usina seria ·corres
pondentemente atrazada. Acrescente
se por fim, serem êstes os meses pró
prios, de acOrdo com as condiçõe.s 

• 
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climatéricas locais, para o início de 
constrúções civis. Dêste período, já se 
perdeu parte sensível. 

J.usti!icado, pois, que . se pedisse o 
crédito especial, e, ainda, que o Sr. 
Presidente .da República finalizasse a 
sua Mensagem en.carecendo a neces
sidade de rápido andamento. Com
preensível, ainda, que a Câmara . dos 
Deputados atendesse ao apêlo do Exe
cutivo - a Mensagem foi enviada em 
28 ·de junho àquela Casa do Congres
so. que a remeteu ao Senado em 5 de 
julho, há mais de dois . meses, por
tanto. -- . 

e transpórte ao local do material pró
prio; os projetos da Vila Operária, 
das residências de engenheiros e das 
instalações (garages, o!~cinas, depósi
.tos) estão concluídos. Releva notar os 
estudos realizados para a sua cons
trução com materiais locais, com . o 
que se esperam excepcionais resulta
dos no sentido do bai.xo custo. A pri
meira casa construída, para experiên
cia, comprovou o que se antecipara 
nêsse terreno. A construção de tô;.. 
das essas instalações 11e iniciará ain-:
da no corrente mês. 

Isso no que diz respeito à Compa
nhia. Quanto à administração !PÚ
blica, estão elaborados os projetos pa
ra o Hospital e o Hotel. A Zona 
Aérea do Recife já estudou a locali-

Tudo isso está argumentado nos pa- zação do campo da aviação, onde a 
receres dos Senadores Alfredo Nasser Companhia realizou algum tra·balho~ 
e Francisco B. Gallotti. Parece ne- uf" d ·d d o cessário repeti:.lo, porém, porque a s 1ciente para a esc1 a. o pequen 

avião de sua propriedade. 
volta da proposição às Comissões é Aguarda-se apenas a votação do 
posterior àqueles pareceres. Pedi-
mos a atenção dos ilustrados com- crédito especial pedido pelo. Executivo, 
ponentes dêste órgã<> técnico pára os para atacar-se com afinco tôdas essas 
documentos constantes do processo. obras. 
Cre.nws que poucos créditos terão sido Parece desnecessário. insistir em que 
solicitados ao Legislativo com. :tãó devem elas preceder e não· suceder 
minucioso cuidado na sua justif.i.ca- à construção da Usina. Quem conhe-.· 
ção e terão contado, nas Comissões ce o local, sabe ser totalmente impos
por onde passa.ram, com exame mais sível ali trabalhar sem providenciar 
acurado. Não · vamos, · pois, reeditar abrigo e transporte, ·para homens e 
o que já foi abundantemente expõsto materiais. 
para justificar cada uma das obras, Quanto a êsse último .e importan
e, ainda, a sua realização pelo Govêr- tissimo item,· .capaz, por si só, de 
no Federal. O primeiro parecer· .do fazer fracassar o empreendimento, o 
Senador Gallotti, na Comissão de Departamento Nacional de Estradas 
Obras Públicas é, a êst eúltimo respei- de Rodagem, juntamente com o De
to; concludente. A sua argumentação partamento Estadual. da Bahia., está 
merece, mesmo, ser meditada, pois atacando o programa de primeira ur
não se aplica apenus ao caso em gência: melhoria e .conservação da ro-:
aprêço. · dovia Salvador-Paulo Afonso; constru-

Limitar-nos-emos, . conseqüentemen- ção da que ligará a zona da cachoeira 
te, a prosseguir na apreciação das a Petrolândia e reconstrução do ra
razões da emenda. De !ato, o caráter mal para Delmiro; finalização da es
inoportuno e adiável de despesa, ar- trada de rodagem que atinge aquela 
guido na sua -justificativa, seria "en- localidade pemambucana( esta ~tima 
quanto não se iniciam e progridem tarefa a cargo do Departamento Na
os trabalhos". Sõbre êsse ponto ...:_ cional de Obras contra as Sêcas) . 
matéria de fato - posso trazer à Co- Também está estudada a localiza
missão informações que, por certo, ção da ponte sõbre 0 São Francisco, · 
modificarão a i.ma:>ressão, inclusive, do .cujo projeto já está em elaboração. 
eminente . colega autor da emenda. Os · 

. trabalhos não só !oram iniciados, co- Até ao põrto de Aracajú se exten-
mo o seu progresso depende, exata- deram os efeitos benéficos dessas ati
mente, das obras preliminares para as vídades, com 11. assinatura do contra- . 
quais estão sendo pedidos meios. o to para a sua resobstrução. 
levantamento topográfico minucioso Com o Great Western foi firmado 
da zona da cachoeira está pronto e acôrdo, pelo qual bõa parte do ma
já no escritório técnico da CHESF', . terial poderá ser desembarcado no 
nes4J, Capita~; os traba;lhos de sonda- .põrto de Recife, e, apezar da maior 
.gem geológica e batimetria foram ini- distância, chegar ao canteiro das 
clados há alguns dias, depois de ven- obras com menores despesas de trans-
cidas as dificuldades para a obtenção porte. ' 
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os estudos da Usina prosseguem 
normalmente. 

Pelos motivos expostos, somos con
trários à ajprovação .. das emendas. 

Sala das Comissões, em 10 de se
tembro de 1948. - Ivo à' Aquino, 
Presidente. - Durval Cruz, Relator. 
- Vespasiano Martins. -.: Apolonio 
Sales. -, Alvaro Adolpho. - Andra- · 
de Ramos,· vencido. - Mathias Olym
pioL - 'Alfredo Neves. - José Ame
rico, vencido quanto à Emenda n.0 l. 
'- Salgado Filho. 

Como é natural, não poderão ser 
completados '8Jlltes que · a topografia, 
a sondagem geológica e a ba.timetria 
apresentem resultados definitivos. 

Algum tempo a mais, nesta fase, se
rá fa.r:tamente compensado mais tar
de, com a execução segura e sem in
terrupções de Um projeto cuidadosa
mente elaborado. 

Posso· adiantar, ainda, que o proble
ma das linhas de transmissão já foi 
objeto de acurados estudos de espe
cialli:sta:s, com sensivei:s ganhos na 
solução de dificuldades de todos co
nhecidas. 

A usina menor, de 5.000 kw, está 
com a sua construção concluída; a 
montagem. do primeiro grupo, de 
2. 500 kw ., ficará terminada antes do 
fim· do ano, providenciando-se agora 
o canal de acesso das águas. 

Diante do eJ..'J)OSto, a.Creditamos que 
a Comissão se convencerá de que es
tamos em -m.omento · crw.:ial para o 
andamento dos trabalhos do aprovei
tamento hidro-elétrico de Paulo. 
Afonso. 

Num dêsses momentos· que, muitas 
vezes, decidem no ritmo, do elari, da 
firmeza na marcha de um empreendi-
mento.· , . 

Deve o Senado, n~ nosso entender, 
facilitar agora os elementos pedidos, 
para mais tarde cobrar, com rigor, a 
realização dos serviços. 

II 

Eme11da do Senado:~: Cfcero de Vas
concelos: - amplia ·a liberdade do 
Executivo na localizaçãc do Hospital. 
Foi êsse mesmo ·Poder, no entanto, 
que deu ao projeto a sua redação 
atual. Maior discriminação na es
colha. não alterará, de certo, uma lo
calização que, posso adiantar à Co
missão, já está determinada para as 
!Proximidades da Vila Operária. 

Um enviado especial do Departa
mento Nacional de . Saúde esteve em 
Paulo Afonso para êsse fim. 

Se aprovada a emenda em causa, 
o seu únl.co efeito seria fazer o pro
jeto voltar à Câmara, com considerá
vel perda de tempo e sem nenhum 
resultado prático. . 

Tudo nos leva a crer que, diante 
da informação ora proporcionada, seu 
próprio autor não fará objeções em 
aceitar um apêlo no sentido de sua 
retirada. 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
a leitura do expediente. 

Acham-se sôbre a mesa para rece
ber emendas nas duas pró.'Cimas ses
sões os Projetas de Leis da Câmara 

. ns. 340, 341, 342, 343, 344, 345 e 347, 
de 1948, cujos avulsos já foram dis-
tribuídos. · 

Tendo expirado o prazo para recebi
mento de emenda:s perante a Mesa, 
vão às Comissões competentes os Pro
jetas de Decretos Legislativos ns. 3l, 
32 e 33 e os Projetvs de Leis da Câ
mara números 328, 329, 332, 333, 334 
e 335, todos do corrente ano. 

o Projetó de Lei da Câmara nú
mero 346, de 1948, oferecendo emen
das ao Projeto do Senado .n.0 1, tam
bém dêste · ano, vai à Comissão de 
Constituição e Justiça. 

C<lmunico aos ·Srs ~ Senadores que 
esteve na Casa o ·Cônsul Felipe Sil
víano Brandão, filho do saudoro mi
neiro Sllviano Brandão, para agrade
cer as homenagens prestadas à me
mória de seu ·pai. 

Está sôbre a mesa uma declaração 
que vai ser lida. 

:G: lida a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Ausente da sessão de 9 do corren
te, quando o Senado tributou sua ho
menagem à .memória do ilustre par-

. lamentar Professor Fernando de 
Abreu, declaro .em nome de meu Par
tido que, se estivesse presente, teria 
acompanhado, com meu voto, essa 
justa manifestação de pesar. 

Sala da.s Sessões, em 13 de setem
bro de 1948. - Attilio Vivacqua.· 

O SR. PRESIDENTE - Continu,t 
a hora do expediente. 

Não há oradores inscritos . 
O SR. SALGADO FILHO (•) -

Sr. Presidente, desejava· .trazer consi
cl'erações escritas em tôrno das criticas 

("') Não fo1 L'evisoo pelo orador. 



. ' . ' . . __ ._ ~------

-350-

ao caso, denominado escândaloso, do 
contrato para a construção e instala· 
ção da Fábrica de Lagoa Santa, no 
Estado de Minas Gerais. 

Entretanto, não me tem sobrado 
tempo para a tarefa e sou forçado 
a valer-me da memória, de vez que 
não quero retardar as explicações por 
mim prometidas aos que alimentam 
dúl'idas sôbre aquêle empreendimento. 

Sr. Presidente, não somente na· 
Câmara . dos Deputados foi o assunto 
discutido. Um jornalista, a cuja in
teligência rendo homenagem, apresen
tou-me um questionário. Prazerosa
mente atendo ao seu apêlo, proceden
do com a serenidade de sempré, por
que os homens que agem de consciên
cia tranqüila e convictos de sua hO· 
nestidade em bem . dos interêsses pú
blicos não se irritam, ainda quando 
as criticas sejam um tanto virulentas 
ou injustas. 

Deixarei de lado o relatório do ilus-
. tre· Ministro da Aeronáutica, porque 
S. Ex.a é parte interessada na de
manda e eu não desejaria tecer co
mentários que parecessem tendencio
sos, ora a favor de um dos litiga.ntes, 
ora em benefic'io de outro. ll: que foi 
ajuizada ação de· indenização, por 
falta de cumprimento de contrato ce
lebrado entre o Poder Público e a 

·sociedade que aceitou a responsabili
dade do empreendimento, estando a 
União Federal representada no pleito 
pelo Ministério referido. 

· Assim, pois, limitar-me-ei às apre
ciações feitas ·nos jornais e pelo nobre 
Deputado Sr. Plínio Lemos, na Câ
mara Federal, a propósito das infor
mações do titular da pasta. 

O nobre Deputado principia o seu 
discurso ·estranhando que o coutrato 
tivesse sido entabulado com o lV.iinis
tério de Viação e Obras Pública.s, em 
1940

0 
e, no mesmo passo, usa eX}:ires

sões ~ tanto desairosas quando se 
refere ao respectivo dirigente. 

Assim acontece, porq'ue àquele tem
po, . não existia o Ministério da Aero
náutica e I) asst.üito;· per.tinente ·à 
aviação .civil, ficou a cargo do de Via
ção e Obras Públicas. Eis a explica
ção: 

O . ilustre representante do Estado 
da Paraíba afirma que tôdas as cau
telas foram tomadas pelo Govêrno · 
do Sr. Getúlio Vargas, ao serem de
lineados os propósitos da instalação 
da Fábrica: todavia - acrescenta -
depois desta fase de 1933 a 1934, onde 
êstes estudos foram mlnudentes, veio 
o período ditatorial de 37 em d!ante, 

\ . 
onde, a meu vêr, começam as incer
tezas. E prossegue: 

"Tudo foi examinado e mostrado 
ao pais que, infelizmente, está 
sem meios para reaver importân
cia vultosa, nCo a despendida na 
construção de prédios e na !l.qUi
sição do maquinário, mas a adian
tada como pagamento de enco
mendas de aviões jamais constrUi
dos em Lagoa Santa é jamais en~ 
tregucs à Nação brasileira'.' o ..................................... 

"0 capital inicial da socieda
de, como até hoje,. e de C1·$ . o·o • 

50. (}(lO ,00" o 

Ora, Sr. Presidente, a ·const1·ução 
da Fábrica - já tive oportunidade 
de acentuar com o contrato na mão 
- nã:o foi obra do ovêrno. O Esta
do de Minas Gerais doou à empre~
teira uma área -de terra para que ni 
a instalasse: entretanto, tôdas as 
edificações ali existentes correram 
por conta da firma, a :::ujo cargo fi
caram não só a fabricação dos aviões 
como a montagem da Fábrica.. 

Nen:r. uma importância o Govêr
no dispendeu a êsse título; o:t:!;]enas, na 
caram não só a fabricação dos aviões, 
terraplanagem e acabemento do Aero
porto de Lágoa Santa, efetuou gran
de movimento de terra.' Visava ins
talar um aeroporto que, . servindo à 
localidade e, também, como aUXiliar· 

·do de Pampulha, fôsse utilizável nas 
experiências com os aviões· construi
dos em Lágoa Santa. 

o trabalho . foi longo, demorado e 
caro, mas foi empreendido· pelo Go
vêrno como .uma necessiff.ade nacio-
nal. · 

Aqui estão focallzadc-s, 'iesàe o ini;. 
cio (0 orador exibe um album. fo
tográfico) todos os trab9.lllos. Gos
taria fôssem examinados pelo1> ilus
tres colegas e também pe1a Impren
sa, para verificarem o ctüdado a que 
obedeceram o nivelamento e ;i :própria 
construçf o da Fábrica. 

o ilustre Deputado referiu-se, ain
da, à escassez de elementos fixado
res da resistênda do terreno. 

Ora, Sr. Presidente, uma vez que 
a Fábrica não foi construída. pelo 
Govêrno, e sim por aquela· sociedade 
anõnima, por empreitada, não vejo 
como entrar na apreciação ciêsse 
ponto. Aliás, fá-lo-ia. de bom gr.a.do, 
para mostrar que houve êrro técnico 
no cálculo õa resistência do terreno; 
daí a necessidade do estacamento • 

• 



-351-

Embora fOsse o platô· resultante do 
desatêrro d.e um morro. a base nenhu
ma <:onsistên~a possuía. As próprias 
est.a.;as Franl~i não puderam se1· II.!Jd'O
veitadas, e sim um estaqueamento ver
devido à sua -constituição geológica. 

Tendo em mãos, igualniente, o pla
no do estaqueamento inicial da Fá
brica, em 1941, o qual revela o esfôrÇo 
em~regado para a construção · da fá
brica nêsse terreno. 

O capital .da socif'clu.de anõnima ·
conforme foi dito e se repete; insis
tentemente, - era, inicialmente, antes 
de obtida· a concorrência pública, de 
cinqüenta mil cruzeiros, P.xplicável 
por se tratar de sociedade particular. 

N~.o quiseram os fundadores da fir
ma atribuir-lhe maior cap~tal, a· fim 
de diminuir o encargo rdativo -ao 
sê'o proporcional. Existem nestu Casa 
vários advogados, bem que 1·abem que 
o .; é pra. orCional ao .:::;.pita! da So
ciedade anónima. 

O Sr. René Couzinet, futuro res
ponsável pelo contrato. regi.stou ttpe
:nas aquêle capital para pagar, 'Unica
mente, mil e qUinhentos cruzeil·os de 
sêlo proporcional. em vez de trezen
tos mil, em quanto importaria a taxa 
num contrato de 10 milhões de cru
zeiros. :Assim, porém, que obteve o 
encargo de construir a fábrica e nela 
in.st~<lar ·a indústria de aviões, elevou 
o r· ')i tal social, conforme consta · da 
escr.ij;ura públicã, para 10 milhões de 
-cruzeiros. Na mesma ocasião pagou o 
sê'o proporcional, o que demonstra o 
intúito de diminuir a despesa, no ca
so de n' o vencer a concorrência. 
. O contrato da sociedade, datado de 

12 de dezembro de 1936, transcrito no 
R.eg-istro Civil, foi celebrado no 10.0 

.Ofício. De acôrdo com. a clá-usUla 4.0 , 

o c..<tpital social ·é de · 10 milhões de 
muzeiros, -dividido em 10 mil de 
açoões ordinárias, no valor nominal de 
100 mil cruzeiros, e 90 mil a.çõcs pre
ferenciais de igual importância. 

Assinado o contrato e a concessão, 
- já então à testa do ·Ministério . da 
Aeronáutica -'- não me limitei, Sr. 
Presidente, a verificar o capital. 
Mandei, também, investigar a idonei
dade dos acionistas. São todos êles 
conhecidos no Estado de Minas Ge
rais como homens da mais absoluta 
idoneidade. Entusiasmaram-se pelo 
·empreendimento - o que não é de 
estranhar - porquanto a construção 
de uma fábrica de aviões no Brasil 
impunha-se para saJtisfazer às exi
gências, não só no que concerne aos 

nossos transportes, mas à própria de
fesa da nossa i~tegridade. 

Feito o contrato com a única fir
ma que se inM:reveu na concorrência 
pública, foi, por êste ato, anUlad•). 

Df'vido ao empenho do Sr. Presí• 
dente da República, que ti.Ii.ha em 
mente a construção da fábrica soh ·os 
melhores auspícios ·e as menores des
pesas, nova concorrência pública foi 
aberta. . . 

A Sr. José .Garcia de Souza, no li
vro de sua autoria, "A verdade sõbre 
a história· da Aeronáutica", relata a 
in•terferência pessoal do Chefe do 

. Govêrno, concitando o Sr. René 
Couzinet, técnico de . fama mundial e 
com indústrias em França para fa
bricação de aviões, a vir ao nosso 
país a fim de colaborar ·com o gover
no e o povo brasileiros. no· sentido d~ 
construção de uma fãprica à altura 
das nossas ·necessidades: 
· O Sr. Garcia de sàuza foi por mini 
incumbido da organização do Museu 
Aeronáutico ao qual se vem dedic~n
do com grande patriotismo. Como 
em quase todos os encargos dados 
aos meus amigos, nenhuma recom:.. 
pensa pecuniária lhe foi atribuída. 

O empreendimento, dadas as con
dições exigidas para ser levado a 
()aoo, não era sorridente .. As emprê
sas objetivam lucro Imediato e van
tagens magnificas .. No . entanto; a 
fábrica foi construída, a maquinár~a · 
instalada e passou a funcionar sem 
garantia de juros, tendo como unico 
consumidor real, no momento, o go
vêr:no. Dai a: escassez de concorren
tes. O negócio não era proveitoso . 

Extranha-se que se tivesse feito a 
encomenda de aviões .antes da ü:.sta
talação da .fábrica; mas era do con
trato . . E se dele constava era porque 
as condições estabelecidas não pro
porcionavam. desde logo, remuneração 
ao capital empregado. O único bene
ficio era a ·percentagem de 15%. Os 
empreiteiros, durante a construçãn da 
fábrica, nenhuma remuneração te
riam sôbre o capital empregado. 

O Sr. Ernesto Dornelles - Dá V. 
Ex.a licença para um aparte? (As
sentimento do orador) - Países há 
que auxiliam financeiramente em
prêsas particUlares, cujas ativido.des 
atendem aos interêsses da defesa na
cional. 

O SR. SALGADO FILHO - Cor
roborando a.s palavras de V .. Ex.'l, te
nho em mão o magnífico relatório do 
Secretário d.3. A''Ütçúo .d~ Rcp.úblic::. 
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Argentina. Por éle se verifica que, 
além da Fábrica Nacional, o Govêr
no organizou plano qUinquenal de 
construções particulares, com o cré
dito de duzentos milhões de pesos ar
gentinos. 

o empreendimento é de tal ordem 
- veja o Senado "- que o Govêmo 
amigo da República Argentina; ape
sar d~ já contar com. uma antiga fá
brica de aviões em Cordoba, aintia 
abriu o crédito de duzentos milllões 
de pesos para incentivo da indústria 
particular. E' -a confirmação das pa
lavras do meu dist'into colega de re
presentação pelo Estado do Rio Gran
de. do Sul, Senador Ernesto Dornel
les. 

Pois bem: no Brasn, quais us. re
compensas oferecidas para·. a criação 
desta indústria ·particular? Apenas 
a garantia de compra de aviões no 
montante anual de 1.5 milhões de 
cruzeiros. E para auxiliar a instalação 
da í'ábrica e obtenção de ·matéria 

p!ima estabeleceu-se, na cláusula 3():." 
do contrato, que a primeira enco
menda seria feita seis mesés depois 
de iniciada a construção, o que se 
verificou em 1941, conforme elemen
tos que tenhci em mãos. 

Só ano e meio· depois fez-se a pri
meira encomenda. Era meu desejo, 
como Min'istro da Aeron!i.utica, verifi
car o andamento das obras, receioso 
de que o empreendimento não fôsse 
levado a cabo, em face das: pequenas 
garantjas contratuais. No · entanto, 
o contrato estabelecia ·seis meses de
pois de iniciada a construção, para 
se fa:zer o pagamento correspondente .. 
Não fui em quem o fêz, como Minis:.. 
tro da Aeronáutica; . mas não posso -
deixar de -.tecer elogios, embora os 
críticos apressados o considerem es
candaloso. 

Diz o nobre deputado pela Paraí-
ba: ,. 

"VejEmt v.' Excias. No mo
mento em que o govêrno fazia a 
primeira encomenda de aviões, 
depois de ter invertido na cons:
trução da fábrica vultcsas somas, 
construções Aeronáuticas, Socie
dade Anônima, não tinha siquer 
a patente, a autorização de fa
bricar, pra iniciar a construção 
õe aviões que· vendesse ao go-
vêrno'·'. · 

·Justifica-se a assertiva do nobre 
representante ·do Estado ·nordestino, 
oois S. Ex." confessou que não 
teve tempo de ler o contrato, exami-

nar a situação, nem pedi>: informa
ções ao Ministério da Aeronáutit:a. 
Daí a afirmação que S. Ex.6 !êz 
- estou certo, de boa fé - mas que 
não corresponde à realidade dos 
fatos. Além do contrato que mostro 
ao Senado, tive o cuidado de ir ve
rificar os autos em juizo para. que as 
minhas palavras ficassem com:prov.a
das. Aqui estão as fotografias da ins
talações da fábrica e dos aviões 
constru1dos, além dos dezenove que o 
Sr. Ministro da Aeronáutica decla
rou ter recebido. São em número de '1 
61, segundo declaram os- péritos en-
carregados do exame da questão que 
vai ser em breve julgada. . 

Sr. Presidente, não entro na apre
ciação de indagar qual das partes foi 
inadiplente na execução das disposi
ções contratuais. E' o próprio Ministro 
quem refere - e eu repito, como já fiz 
no primeiro discurso - os entraves 
llavidos · para que fôsse ·conseguido o 
equipamento da 'instalação da fábrica. 

Os .ratos demonstram ... 
S. Ex.6 refere-se à intervenção do 

Ministério da Aeronáutica. 
". . . o acêrto dessa possibilidade 

de intervenção do govêrno. pois 
nem à ação direta da -cõmissão de 
Compras teria sido passivei a aqui
sição da maqtiin.ária, nem do equi
pamento, da matéria prima, e dos 
acessórios · para as encomendas 
dadas. :tl:sse material começou a 
chegar ao Brasil em 1944. O gros
so apartou durante 1945, e atual
ment:e faltam apenas 2% do equi
pamento e, aproximadamente, ~50 
mil dólares de matéria prima ~> 
acessórios; uns , da com~tência. 
do govêrno, outros do concessio
ná.l'io". 

Sr. Presidente, apesar da interven
ção do govêrno, empregada por todos 
os meios e modos, não foi passivei 
obter o equipamento da fábrica antes 
de 1944, porquanto a matéria· pril;a 

. só . começou a ser embarcada nesse 
ano, o grosso, · em 1945 e ainda uma 
parte em 1946. \ 

Perguntar-se-á: por que se fez a 
encomenda? . 

Porque o contrato a estipulava. 
E porque a determinava? Porque 

não era possível pretender-se a insta
lação de uma fábrica sem prpporcio
nar certo auxílio aos que iam tomar 
de empreitada sua construção e· ins-
talação. · · 

'Mas. quando foi feita a encomen
da, diz o ilustre jornalista, a fábrica 



-353-

estava no pensamento dos que a ti
.nham con•tratado. Peço licença, :po-. 
rém, .para dizer que S. S. foi mal in- · 
formado. Tenho a p~ova no processo, 
produzida pelo périto do juiz. 

Perguntado se a . fábrica dispunha 
de capacidade produtiva ao tempo da 
primeira ·encomenda, o terceiro périto 
desempatador respondeu; 

"Resiunindo tudo quanto acima 
foi. dito; concluo que; em 1944, a 
fá:br!ca Construções Aeronáuticas, 
Sociedade ~ônima, :tinha a capa
cidade potencial em mão de obra 
para 'produzir 69 aviões; porque, 
primeiro, a fábrica tinha, ent_1!>44, 
a capacidade para conter 714 ope
rários, pois que os edifícios apro- . 
vados pelo Ministério da Aero
náutica e já terminados a êste 
tempo, continham, as seguintes 
áreas, etc". 

o périto menciona tõdas as áreas 
dos edifícios, cujas fotografias, que 
se encontram neste album, foram ti- · 
radas em 1944, ;para ilustrar a cons
·trução. 

A primeira encomenda, de junho de 
1942, !foi ,posteriormente refundida. 

Em lugar de 25 aviões, foram enco
mendados sessenta. Mas, a êsse tem

. po - diz o périto - tinha Constru
ções Aeronáuticas. S. A. empregado 
·em edifícios e instalações, Cr$ ..... . 
21.·058. 684, 70; em _benfeitorias, rede!: 
de água e esgôto eletricidade, telefo
nes, ar. comprimido, Cr$ 1. 620.910,20; 
máquinas, ferramentas, veículos, mó-_ 
veis, utensílios, biblioteca, Cr$ ..... . 
'12.19·6.241·,30; vna operária e casas 
para engenheiros, Cr$ 3.025.413·,70, 
tudo invertido pela Construções AAro
náUJticas S. A., montando em Cr$ .. 
37.901.247,00. ; 

-Ao ser feita a prlnieira ezwomenda; 
dispunha o. Govêr.no, que já contava 
com a idoneidade do construtor, da 
garantia da .inversão nesse terreno 
das im!portâncias a que acabo de me 
referir montanto em.,tinta e sete .mi
lhões de . cruzeiros e quebrados. 

A importância entregue em dinheiro 
ao construtor, para as encomendas 
e instalações, não ultrapassava, . se
gundo a minha memória, de 18 mi
lhões de cruzeiros. Para .o restante 
fõra aberto um crédito, nos Estados 
Unidos, por· conta de "·Construções 
Aeronáuticas, S. A .. ", mas sob a res
ponsabilidade e a vigilância do govêr
no, que ia comprar o material. A Fa
zenda pública estava, portanto, perfei
tamente garantida pelo próprio mate-

rial que ia. adqUirir, ~is que n1á
quinas, matéria prima. e todo o eqUi
pamento ·.haviam sido encomendados 
pelo govêrno, dada ·a impossibilidade 
em que se encontrava a empreiteira 
de obtê-lo nos Estados Unidos. 

Com esta exuberante documentação, 
penso ter dado cabal resposta às in-
dagações formuladas. . .. 

Mas, Sr. Presidente, vamos ao re
qup;itório: 

·"Como é que ·um contrato -
obra prima de administração -
permite que se dêem encomendas 
de milhões, com parte de paga
mento .adiantado, a. lJ.._ma _fábrica 
cuja construção ·está apenas no 
pensamento"? 

Não só a letra do contrato, como 
as provas que acabei de exibir, entre 
elas a palavra .do .périto desempato.
dor na demanda com a .união Federal, 
demonstram que o govêino estava per
feitamente garantido com -o que ha
via de benfeitorias e construções no 
instante em que refundimos para. 60 
aviões a primitiva encomenda, pela 
necessidade de dar cumprimento aos 
têrmos do contrato. 

Agora, o segundo item do. requisi
tório: 

"Como é que, em. setembro .de 
1942, continuando a emprêsa com 
5Ó mil cruzeiros de capital, :::e
gundo informa Trompowsky, e sem 
qualquer construção e instalações 
que perlllitissem ajuizar a sua ca
pacidade. para atender aos seus 
compromissos, se adiantam logo 
mais de· 10 milhões de cruzeiros, 
sôbre uma encomenda que tão ce· ' 
do não pode~ia ser cumprida?" 

outro equívoco do interpelante. 
As construções,,.conforme documen

tação, !oram iniciadas em 1941. Em 
1942, ao ser feita a primeira ~mco
menda _- e não poderia deixar de o · 
ser, nos têrmos do contrato - já ha
via o suficiente, além da idoneidade 
dos contratantes, para garantir o di.:. 
nheiro elllJlregado . 

Outro item: . 
"Como é que ·tanto dinheiro fol 

entregue, contra a letra expres
sa do contrato, que mandava dar· 
a primeira encomenda apenas ~eis 
meses depois de iniciada. a cons
trução da fábrica?." 

Já mostre!, suficientemente, que a 
primeira encomenda não foi dada 
sois meses depo'is de iniciada a cons-
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trução, mas um ano e meses depois, 
precisamente nos .têrmos do contrato. 

diz o .Sr. Ministro da Aeronáutica, em 
1945, com a entrega dos primeiros 
aviões, e essa tomada de contas tinha 
por finalidade determinar o quantum 
emp1·egado na fabricação dos aviões, 
bem como verificou-se o benefício de 
15% a que os fabricantes tinham di:
reito, lhes estava sendo concedido. En:
quanto os aviões não fõssem constrw-

Outro item: 
"Como é que, depois disso, em 

abril de 1944, ainda se dava no
. va encomenda, aumentando-se a 
primeira, e adiantando-se ainda 

rmais 27 milhões de cruzeiros?" 
Novo equivoco. 

Foi refundida, numa só encomenda, 
a primitiva de 1942, e isto em 1944, 
para possibilitar aos contratante!': ob
terem, com o au.'\':ílio do Govêrno, a 
maquinária e a matéria prima inC:is
pensáveis, uma vez que a fábrica ofe
recia garantia para o adiantamento. 

Os ··a.viões, em número de 19, fo
ram entregues em 1945, ao Ministério 
da Aeronáutica com a eficiência re
velada no relatório, isto é, as provas 
a que foram submetidos corresponde
ram às exigências da instrução. 

Passemos ao item 6.o: 
n S"R . PRESIDENTE - (Fazendo 

soar os tímpanos) - Peço permissão 
ao nobre orador para ponderar que 
está finda a hora do expediente. 

O SR. ERNESTO DORNELLES ...., 
(Pela ordem) - Senhor Presidente, 
ml.icito a V. Ex.11 consulte o Sena
do sôbre se consente na prorrogação 

_ do expediente por meia hora, a fim 
de. que o nobre · Senador Salgado Fi
lho conclua as considerações que vem 
fazendo. 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que concedem a. prorrogação 
do expediente por 30 minutos, solici
tada pelo Sr. Senador Ernesto Dor
nelles, queiram conserv8!1"-se sentados. 

·(Pausa>. · · 
Está concedida. ........, 
Continua com a palavra o Sr. Se

nador Sa!gado Filho. 
O SR, SALGADO FILHO .:.._Meus 

agradecimentos ao ilustre cQ]ega Se
nador Ernesto Dornelles e ao Senado 
pela concessão que me fazem: a Sua 
Ex.a. por ter requerido e, ao Senado 
pelo deferimento. 

Indague-se no item 6: 

"E porque foi que sõmente em 
janeiro de 1947 se fez a primeira 
.tomada de contas, quando o pri
meiro adiantamento foi feito em 
1942?" 

dos e a fábrica não esti-vesse produ
zindo, evidentemente, era descabida 
qualquer tomada de contas, d~ v~z 
que a fábrica era autônoma e nao tl
nha o govê:mo qualquer interêsse nes
se sentido. o cômputo do capital" in
vestido só deverá ser feito no momen
to de se determinar o custo dos aviões, 
quando ser~a então ca!c~ado o res
pectivo preço e o benef1c1o a ser con
cedido. 

O 7.0 item· está assim ·redigido: 
"Como se pode considerar uma 

"obra prima de adlninistração", a 
um contrato que depois de drenar 
milhões e milhões dos cofres· pu
bl.icos deixa, no fim de tudo, . o 
Govêrno "sem qualquer garant1a 
material do dinheiro· que adian
'tou", como afirma Trompowsky?" 

Os péritos, Sr. Presidente, ou me
lhor o périto desempatador, - porq~~ ·. 
foi o único que eu trouxe ao conhe~l
mento · desta Casa, de vez que na:ç 
queria fazer comentários s!)bre o pJel
:to, - refere que o Govêrno, nos· adi
antamentos feitos, está perfeitamente 

_garantido. No seu lal.!_do demon~tra 
que,. apesar da invers.aç> do. cap1ta1 
em benfeitorias e mater1a prrma, ha 
ainda um: saldo de oito lnilhões de 
cruzeiros a favor da emprêsa. 

Deixo, pois a resposta _ dêsse item 
ein que o jornalista se bas~ia numa 
afirmação· do ilustre Minlstro ·da 
Aeronáutica, ao périto designado pelo 

. juiz para funcionar no pleito. 
No 8.0 item do requisitório, pergun

ta-se: 

"Que diabo teve Assis Chateau
brland em tudo isso"? 

Sr. ·Presidente, o nome. dêsse notá
vel jornalista, meu fraternal _amigo, 
há· cerca de trinta anos e quas1 sem
pre em campo politico oposto, é men
clonado pelo esfôrço de publicidade 
que, a,través da sua cadeia de jornais 
e de rádio, vem ê1e fazendo_ em bem 
da aviação braslleira. 

A explicação é fácil: é que a tá
'brica. só começou a operar, con!orme Afirmo ao Senado, com a mão na 

consciência, e tendo' como o mais alto 
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Juiz o supremo Criador, que êste notá
vel jorna.üsta jamais me fez outros 
pedidos senão os referentes a das 
prioridades nas passagens de avião 
uando de suas viagens de Rio a. São 
Paulo, e dêsse Estado ao norte e 
ao sul do pais. _ 

Desafio contestação. Em tôd~ as 
. funções públicas, por mim exercidas, 
êle teve sempre a delicadeza. moral ae 
nunca formular um só pedido del
xando transparecer interêsse pessoal. 

l!: de fato estranhá~! que, numa 
época de utilitarismo e de interêsses 
mercenários, um homem dedique 
grande amor à Pátria e entusiasmo 
pela ·a viação - como tem feito . êsse 
jornalista Nas. campanhas empreen
didas, ao lado do esfôrço de publici
dade, êsse patriota tem arcado com 
grandes despesas sem nunca haver 
recebido qualquer recompensa mate
rial, a não ser aquela de ter presta
do grande serviço ao pais, servindo à 
aviação. . . 

Para remate, Sr. Presidente, devo 
dizer, que, nos cargos públicos por 
mim exercidos, nunca tive amigos ou 
inimigos; sou até considerado impres
tável pelos que acercam .dos homens 
públicos visando obter recompenas. 

Ao ilustre jornalista autor do "Re
quisitório" - .. cuja inteligência e boa 
fé sou o primeiro a reconhecer- vou 
comprovar a ruirmativa que acabo de 
fazer, de que nunca tive amigos ou 
inimigos nas· funções públicas por 
mun exercidas. 

Tenho em m~os uma requisição do 
Che!·e de Policia do Estado do· Wo, 
datada de 5 de novembro de 1S30, 
precisamente um dia após minha pos · 
se na 4." Delegacia Auxiliar . Enviava 
aquela autoridade ao então Chefe de 
Polícia, o 'ilustre Sr. :Batista Luzarcto, 
pedido formulado nos seguintes têr-
mos:. . · · · 

"Exmo Sr. Dr. Batista Luzar
do. 

M.D. Chefe de· Polícia do D1s
trito Federal. 

Apresento a V. Ex." o Capitao 
Eustáquio Alves, que vai a essa 
Ohefatura a meu serviço e que 
pessoalmente lhe explicará o as
sunto da missão de que é incum-
bido. · 

:Reitero a v~ Ex... os protestos 
de. minha estima. · 

(a) ••.••••••••••••••••••••••••• 

Ao Dr. 4." Delegado Auxiliar 
para atender. 

Em 7 de setembro de 1930 -
Batista Luzardo". 

Sr. P1·esidente, sabe V. Ex. a qual 
era o pedido? Pura e simplesmente do 
confisco dos bens de um homem pú~ 
blico brasileiro, notável jornalista, 
inimigo figadal do Govêrno, sob o 
pretexto de que oferecera ·cinqüenta 
mil cruzeiros pela cabeça de Lulz 
Carlos Prestes . 

o 4.0 Delegado Auxiliar- que mm
ca teve amigos ou inimigos nas fun
ções públicas por · êle desempenhadas 
- resistiu à ordem do Chefe de Po
licia e foi dizer-lhe, "pessoalmente, da 
impossibilidade de seu cwnprimento. 
O Sr. Batista Luzardo, i. ustr€' comer- , 
râneo, atendeu às minhas pondera
ções, e o confisco não foi levado a 
efeito. · · 

Tratava-se de um amigo? Não. De 
um inimigo do Govêrno, que não era 
nem amigo, nem inimigo do 4.0 De
legado Auxiliar. 

Se o jornalista que me interpela de
seja saber o nome daquele. cujo con
fisco de bens era solicitado, numa sé
rie infinita de objugatórias, aconse
lho-o a procurar o Sr.- Eustáquio Al
ves, que, certamente, o inform•lrá. 
Eu. não conhecia essa pessoa senão de 
nome. Conseqüentemente, não tinha. 
qualquer interêsse àe amizade indu
zindo-me a precaver o que a justlça 
manda acautelar. 

Meu único objetivo tem :;ido o . de 
fazer justiça a quem a werece, sem 
atender para o campo político onde 
milita o .interessado. Da!, ter gran
jeado muitos amigos entre inimigos 
politicas, vários dos quais, e:>tou certo, 
me ouvem nesse momento, e isso pre
cisamente pela justiça com: que :;.gia ... 

o Sr. Pires Ferreira - Dou meu 
testemunho. 

O SR. SALGADO FILHO - Muito 
obrigado e. V. Ex.a pelo deSitemor. 

com que procedia, sem :9rocurar agra
dar à pessoa do Chefe do Govêrno, 
se é que lhe agradavam as injustiças· 
praticadas; e fazendo a S. Ex.n a jus
tiça, bem merecida, de ter sido sem
pre incapaz de perseguiçóes ou vin
g3tnças. 

Sr. · Presidente, se qualquer outro 
esclarecimento fôr solicitado, aqUi c:s
tarei para dá-lo. Usarei não somen
te da maioria e da minlla. nalavra 
honrada, mas também de documenta
ção. Demonstrarei, com outros argu
mentos, se o que acabo de enunciar 
não fôr suficiente, a lisura do proce
der do antigo Ministro da Aeronáu
tica, que, até hoje, graças à Deus, 
não tem um só ato, uma só palavra 
que o possa conStranger diante dof: 
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seus concidadãos. <Muito bem; 11/.uito 
bem. Palmas. O orador é cumpri
mentado). 

Cbnsiderando constltuclonal, val 
às Comissões de Saúde e Finanças 
o seguinte 

Comparecem mais os Srs. Se- PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.0 32, de 1948 
nadores: 

Waldemar Pedrosa. 
Joaquim Pires. 
Ribeiro Gonçalves. 
Olavo Oliveira. 
Georgina Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Cícero de Vasconcelos. 
Dunal Cruz. 
Waiter Franco. 
Pereira Moacyr. 
Marcondes Filho. 
Alfredo Nasser. 
Salgado Filho. · 
D!lll'io· Cardoso (14) . 

DeiXam de comparecer os Se-
nhores Senadores: 

Alvaro M:aia. 
Magalhães Barata. 
Victorino Freire. 
Plínio Pompeu. 
:F'ernandeR 'l'ávora. 
Nov.1.es Filho. 
Góes Monreiro. 
Aloy.sio de. Carvalho. 
Sá Tinoco. 
Bernardes Filho. 
Euclycles Vieira. 
RobeTto Glasser. 

. ·· Getúli.o Vargas (13) -:·· 

O SR. PRESIDENTE --'Esgotada 
a prorrogação da hora do expediente, 
passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão preliminar (art. 135 
do Regimento) do Projeta de Lei 
do Senado n.0 32, de 1948, que con
cede à Sociedade Bra.sileirn de 
Neurologia, Psiquiatria e Jl!edicina 
Legal o auxílio .de Cr$ 150. OOG,OO. 
(com Parecer. n.0 832, éf,a Comis
são de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade) . 

(Pausa) . 

Nenhum Senhor Senador desejando 
usar da palavra, encerro n discussão. 

Vai-se proceder à votação. 
Os Senhores que aprovam o parecer 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, considerando cons~itucional o 
Projeto de Lei do Senado n.0 32, de 
1948, queiram conservar-se se'11tados. 
<Pausa). 
·Está aprovado. 

Art. 1.0 E' concedido à Socieélade 
Brasileira de Neurologia, Psiquiatrif~ e 
Medicina Legal, o auxilio de ..... . 
Cr$ 150.000 (cento e cinqUenta mil 
cruzeiros), para custear as despesas do 
5.° Congresso de Neurologla, Psiqua
tria e Medicina Legal, a realiza1·-se na 
Capital da República em outubro do 
corrente ano. · 

Art. 2.0 E' o Poder Executivo auto
rizado a abrir; pelo Ministério da Edu
cação e Saúde, o crédito especial ne
cessário ao fim previsto no artigo an:.. 
terior. · 

O SR. PRESIDENTE - Passa-se â. 
'Discussão !preliminar <art. 135 

do Regimento) do Proteto de Lei 
do Senado n.O 36, de 1948, que .·as
segura vantagens aos oficiais e 
praças do Exército, Marinha, Po
licia Militar e Corpo de. Bombei
ros do Distrito Federal, que parti
ciparam da tornàda de 15 de no
vembro ·de 1889. (Parecer n.O 831, 
da Comissão de Constitl!.ição e 
Justiça, pela constitucio?wli'dade). 

(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, 
declaro encerrada a discussão. 

o parecer da Comissão de Constitu
ção, opina pela constitucionalidade do 
Projeto de Lei do .Senado n.0 36, de 
1948. . 

Vou submetê-lo ao voto ela Casa. 
Os Senhores que aprovam o parecer, 

queiram ·ficar sentados. (Pausct) . · 
Aprovado. 

Considerando constitucional, vtii 
às Comissões de Fôrças A.rmadas 
e de Finanças o seguinte . · 

PROJETO DE LEI DO SENADO' 

N.0 36, de 1948 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Aos oficiais e prn,ças do 

Exército, Marinha, Po1!cia Militar c 
Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral e dos Estados,,em cujos assenta
mentos conste haverem tomado parte 
nas tropas que se movimentaram para 
proclamar a República dos Estados 
Unidos do Brasil, na gloriosa jornada 
de 15 de novembro de 11189, bem como 
que hajam par.ticipado das tropas que, 
ao lado do Govêrno, combateram nas . 
lutas que. então foram travadas pelo. 
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consolidação da mesma ,Repúblicá, são 
asseguradas ·as . vanr,agens do l)ôsto 
imediatamente superior àquele em que 
tenhalll sido reformados; com .. os ven
cimentos da . tabela em vigor ou que 
yenha a vigorar. 
· · Art. 2.0 Idênticas vantagens são as
.seguradas .aos civis servidores · da 
União que, tendo sido . mllitarns, te
nham participado das referidas tro-
pas. . 

.Art. 3.0 Aos atuais herdeiros dos 
oficiais, praças .e civis de que t1:ato.m 
os ar.tigos 1.o e .. 2.0 desta Lei, são as
'seguradas .as ve.ntagens de majoração 
.das pensões que e~tejam . percebendo, 

·sendo considerados promovidos ao pôs-
to imediatamente superior; os respec"' 
ti'vos instituidores. 
· · Art .. 4.o Aos interessados nos· bene
fícios da presente lei é concedido o 
·prazo de, seis (6) meses para se habi
litarem dor ·'meio· de · ·requerim'!nto 
instruído com as. provas necessárias à 
obtenção daqueles benefíc~os. 

· ..• · .• ' .,_ •. · ..•• ~ : '·. ",. ,._,z;• •.. ~ o • • -

Art. 5.o. Rev:ogam:-se as d1sp_o~nçoes, 
e" mcontrário; ' . ' . . .. 

. O SR .. PRESIDEJ:.."TE - Anuncio a 
matéria. segUinte: . . ' ' ' 

Discussão .única do Projeto de 
Resolução n,0 10, de 1948, que con
cede automação ao .Govêrno do 

· Estado .do .Pará para contrair um 
empréstimo de. US$ 750.000,00 no 
E:xpdrt anã Import .Bank (apre
sentado · .pela Comissão de . Consti-

, túição e .Justiça nb · seu Parecer 
n.0 839, de. 1948, s6bre o ofício' nú
·mero S-54/ de 194e, ·do Govêrno 
do referido Estado) . (Com Pa
recer n.O 840, da Comissão· de Fi-

. nanças, com emenda) • 

No impresso ,aa. Ordem .do Dia, hã 
um engano a corrigir. 
.. O SR: ALVARO ADOL'PHO - Peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem à pa
lavra o nobre Senador. 

O SR. ALVARO ADOLPHO (Pela 
órdem) - Sr. Presidente, verifique! 
um engano no avulso da Ordem do 
Dia dos nossos trabalhos de hoje,. o 
. qual aliás, não . coincidE' cnm o q?-e 
contém o pro.ieto e o perecer. Em vez 
de Cr$ 750. 000,00, deve cUzer-se US$ 
750.000,0(}, (moeda americana). 

O SR. PRESIDENTE - Era exata
mente êsse engano que a Mesa. ia cor-
rigir. · · · 

O SR. ALVIARO ADOLPHO - Mui
. to. obrigádn A.· V. Ex.". 

O SR. SANTOS NEVES C*) -Se:. 
nhor Presidente; relatOr do projeto na 
Comissãó··de ·Ffnan,ças; devo· justificar, 

• para . esclarecimento dos meus nobres 
pares, os motivos da emenda apresen
tada por 'essa ·comissão-se: esplendido 
parecer oferecido, na douta Comissao 
de Constituição e Justiça. pelo nobre 
colega Senador Lucio Corrêa. · · · 

A emenda é muito simples: suprime 
apenas a palavra "máximo'', ficando 
- "prazo de. quatro anos". . 

Pelo contrato feito entre o . iE'stado 
do Pará e o Export .&· Import .B~k. 
as prestações correrão .durante quatro 
anos, .devendo o primeiro pagamento 
ser efetuado um ano após a entrega 
do material correspondente à unidade 
_elétrica adquirida nos Estados, Unidos 
da América do 'Norte~·: · · 

A emendá' não' tem : maior impor-
tância; apenas visa dar ao .. Govêrno 

.. do Estado a oportunidade ,de liqut
.'dar' ·o· empréstimo no período ,de qua
'tro anos, ficàndo assiin de á:côrcio com 

· a· á.utorizà{:ão' concedida pela· .Ac;sem-
'bléia ·Legislativa .estadual. · 
'· A comissão· C! e Finânças aprovou 
.unânimemente a resolução. redigida 

. ,pela Comissão .de. ConstitUição e Jus

.. tiça .dei' Senado, porque, a _seu 'ver, ·se 
trata. de operação .. · feliz .. realizada pelo 

.~Estado, . pela qual obterá 750 .. 00 dó
lares, po$_Slbilltando-lhe ampliar gran
demente seu potencial. elét:r:ico, A ope
ração se tornará, assim, fàcilmente 
auto-firianciável, de vez que, aumen
tado o potencial elétrico de 2.000 'KW 
para a: ooo, sõmente com a veilrta de 
fôrÇa aos novos consuiilidores 'terá· o 
Pará elemento sUficiente ·para ó "res

. gate da dívida no ·prazo estipulado. 
Além do mais, ,servirá o empréstimo, 

·· - efetuado, aliás, em condições ex
cepcionais, pois vencerá juros. de .4% 
ao ano, - para liquidar o anteriO~
mente levantado. no· Banco .4o .. ~r3:~il, 
no montante de Cr$ 5:000.000,00, ra 
Juros de 8% anuais. 

o, Sr. Alvaro Adolpho - Peço licen
ça à V. Ex ... pára observar que o pri
meiro empréstimo, que será liquidado 
'pelo novo, externo, é de 155.00:0·.dó
lares .. ·O de Cr$ 6.000.000,00 destma

. se ao . mesmo fim, ccimo adiantamento 
.. Para pagar o material encomendado 
peló Govêrno do Estado, · mas ainda 

·não foi realizado. Será. também res
"gatado com o produto da operação. 

O SR. SANTOS NEVES - Agrade
ço. o esclarecimento do. nobre colf,ga, 

· ( 0 ) Não foi reVisto pelo orador. 
•, 
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que, conforme declarei no mr.u pa
recer, aos muitos serviços prestados ao 
Estado do. Pará, acrescenta. êste, pois 
foi S. Ex." o iniciador das demarches 
pela~ quais o Govêrno paraense veio 
a adquirir as três unidades de 1. 000 
Kw cada. 
· o Sr. Alvaro Adolpho - Muito gra

to a V. E.x.a. 
O Sr. L'licio Corrêa - Permita-me o 

nobre orador interrompa sua brilhan
te exposição para focalizar que no 
n. 0 • 2 do avulso do qual consta· o pa
recer da Comissão de Com:tituição e 
Justiça, reproduzo o art. 1.0 da Reso
lução da :Assembléia Legidativ.a do 
Estado· do Pará. 

Não sei se o equívoco é meu, do da
tilógra.fo ou do linotipista. 

o dispositivo está assim redigido:· 
"Art. 1.0 Fica autorizado o Go

vêrno do Estado do Pará a con
trair um empréstimo COD:l o EXIPOrt 
and Import Bank, de Washing
ton, Estados . Unidos da Améríca 
do Norte, no valor de ....... -.. . 
US$ 750.000,00 (setecentos e cin-

. qüenta mil dólares) , aos jjuros 8/té 
o máximo de 4% (quatro por ct'il
to) ao ·ano ·reembolsáveis no pra
zo máximo de 4 (quatro) anos, 
observando o que dispõe a cons
tituição Federal". 

O art. 1.0 da Resolução da Assem-:
bléia Legislativa do Estado do Pará 
conslgnã - ·"prazo mínimo de 4 anos" 
- de maneira que aproveito <t opor
tumâade para a retificação. 

O SR. SANTOS NEVES - Fo1 
mero equívoco. 

O Sr. Lúcio Corrêa - Quanto à 
emenda estou de pleno acôrdo com 
o seu enunciado, em face do escla
recimento que v. Ex.a acabou de pres,. 
tar ao Senado com grande brilhantis
mo, como sempre. 

00 S.r. Alvaro A,dolpho - Muito . 
grato a V. Ex.a. 

, O SR. SANTOS NEVES- Obriga
do a V. Ex.11 • 

'Como vê o Senado, é o próptio re
lator da Comissão de Constituição e 
Justiça quem aquiesce à emenda apre

. sentada pela Comissão . de Finanças. 
De fato houve pequeno e.ngáno, mais 

do dactilógrafo que do relator. 
Solicitaria ao Senado a aprovação 

do parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça, com a emenda acei
ta. unânimemente pela ae Finanças. 
(MUi~o bem I) 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. (Pausa) . 

Não havendo mais quem queira usar 
da palavra, dou-a por encerrada. 

Vou submeter a votos, em Pl'imeiro 
lugar, a emenda da Comissão de Fi
nanças. 

ll: aprovada a seguinte 
EMENDA 

Ao Projeto de Resolução n.o 10, 
de· 1948: 

iR.edija-se assim a 1.a condição co·ns" 
tante do projeto de Resoluç2.o: 

"1.11 - o empréstimo, ora aut-oriza
do, será resgatado no prazo de quatro 
anos". 

ll: aprovado, com a modificação 
constante da emenda aceita, o se" 
guinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N.O 10, de 1948. 

O Senado Federal, tenCio em vista 
a mensagem do Governador do Es
tado do Pará (Ofício número 56, de 
23 de julho de .1948 e rP.spectivo ex

. pediente que o·· acompanha) . e nos 
têrmos _do ar.t .. 63, número II, da 
Constituição Federal, re~:olve auto
rizar ao Govêrno do Estado do Pará 

·e contrair com o Export and Import 
Bank, de Washington, Estados Uni· 
dos da América do Norte, um emprés
timo de US$ 750.000,0!> (setecentos e 
cinqüenta. mil dólares) , subordinado 
às seguintes condições: 
· 1.0 - o empréstimo, ora ll.Utorizado, 

será resgatado no · prazo máximo de 
quatro anos; 

2.0 - os juros do empréstimo em 
referência correrão à . taxa máxima 
de 4% (quatro por cento) ao ano; 

3.0 - o produto dêsse emprésti
mo será aplicado no fim a que se re .... 
fere o art. 2.0 e na conformiclade do 
·art. 3.0 , ambos da Resolução n.0 2, 
de 22 de jUlho de 1948, da Assembléia 
Legisla ti v~' d<? Pará .. 

O SR. PRESIDENTE- O Projeto 
de Resolução n.0 10,. de 1948, vai à 
Comissão de Redação de Leis. 

li: sem debate aprovado, em dis.., 
cussão única, o seguinte 

PRQJ'ETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 228, de 1948 

o Congresso Nacional decreta: 
·Art. 1.0 E' o Poder Executivo au.., 

torizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde. o crédito especial 
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de Cr$ 25 .103,20 (vinte e cinco mil, 
cento e três cruzeiros e vinte centa
vos), para atender ao· pagamento de 
gratificaÇão de magistério, relativa 
ao periodo de 24 de agõsto de 1942 e 
31 de dezembro de 1946, conforme dis
põe o Decreto-lei h.0 2:895, de 21 de 
dezembro de .1940, modificado pelo de 
n.0 8.315, de 7 de dezembro de 1945, 
concedida a Edison Junqueira Passos, 
Professor Catedrático (F. N. A. -
U. .B.) , padrão M, do Quadro Perma
nente do Ministério da Erlucação e 
Saúde. 

Art·. 2.0 Est.a lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em_ contrário:· 

O SR. PRESIDENTE Sobe à 
sanção o Projeto de Lei da Câmara 
n.0

- 228, de 1948. 
Discussão única da Proposição 

n.0 249, de 1947, que estrutura, no 
Departamento dos Correios e Te
légrafos, um quadro· permanente 
de Auxiliares de Tráfego Postal. 
(Com· Pareceres: ns. 148, da Co- · 
missão de Viação e Obras Públi
cas, contrário; n.0 149, da Comis
são de Finanças, propondo a au- . 
diência da Comissão de Consti
tuição e Justiça; n.o· 833 desta 
última Comissão,· contrário, por 
inconstitucionalidade) . 

O SR.JOAO VILLASBOAS 
Sr. Presidente,. o projeto consubstan
cia ,autorização ao Poder Executivo 
para estruturar; no Depar-tamento 
dos Correios e Telégrafos, o quadro 
permanente de auxiliares r.lo trãfego 
postal. Aprovado :$)ela Cã.:nara dos 
Deputados e remetido ao Senado Fe
der&· foi enviado às Comisséies de 
Viação e Obras Públicas e de .Fi
nanças. _ 
A honrada Comissão de Viação· e 

Obras Públicas, estudando o projeto 
ofereceu parecer con_trário, sob o fun
damento que o Departamento de Cor
reios e Telégrafos já havia enviado ao 
Sr. Ministro da "Viação proposta sô
bre a reestruturação geral dos ser
viços de Correios · e Telégrafos, que 
atende aos interêsses daquele Depar
tamento. ouvida, a Comiss"á,.) de Fi
nanças pediu o pronunciamento da 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sr. Presidente, ·· dentro do Senado 
tem havido movimento no sentido de 
cercear o exame pela Comissão de 
Constituição e Justiça das proposi
ções oriundas da Cll.mR.ra dos Depu
tactos, sob o fundamento de C!Ue tra-

zem consigo a presunção de estarei 
acordes com os preceitos constitucio 
nais. Ofereceu-se mesmo indicação d 
reforma do -Regimento a fim de qu 
os projetes daquela Casa não seguis 
sem o ritmo dos do Senado em ve: 
de serem enviados ·prL>nelramente i 
Comissão de Constituição e Justiça 
sê-lo-iam às outras Comissões .téc· 
nicas. Opuz-me à inovação, tanto nc 
plenário como na c·omissão Diretora, 
o:p.de ofereci parecer, -como relator. 
Assim procedi porque, constantemen
te, chegam ao Senado projetes con
trários à Constituição, 'infringentes de 
preceito claro da Magna Carta. E 
o que ocorre com o projeto em dis
cussão, embora com parecer favorá
vel da Comissão de Constitüição e 
Justiça daquela Casa do Congresso_. 

Examinado pela Comissão de Cons
titUição e Justiça do Senado, foi por
ela levantada a sua L"lconstituciona
lidade, e penso fê-lo com razão, por 
que, o projeto encerra delegação de 
funções, delegação de poder. E' o 
Congresso delegando ao Poder Exe
cutivõ competência para reestr'uturar 
qua-dro de funcionários e· serviços do 
Departamento dos Correios e Telé
grafos; críar funções, empregos e de
terminar os respectivos vencimentos. 
A autorização infringe o artigo 36, pa
rágrafo único da Constituição. O ar
.tigo 67, § 2.0 , atribui ao Poder Exe
cutivo a . iniciativa dêstes 1projetos. 
Apenas a êle cabe a iniciativa, com
petindo ao Poder· Legislativo estudá
los, aceitando, rejeitando ou ampli
ando a proposta do ~xecutivo. 

A autorização ao · · Executivo para 
reestruturar o quadro dos Correios e 
Telégrafos,· conforme diz o projeto. é, 
portan>to, violadora dêsses preceitos 
claros da Constituição: e deve, dada . 
a ·inconstitucionalidade, nos :têrmos 
das conclusões da honrada Comissão 
de ConstitUição e· Justiç.a desta: Casa, 
ser rejeitado. (Muito bem; muito 
'bem). 

O SR. PRESIDENTE Con-
tinua a discussão. (Pausa) . . 

Mais nenhum Sr. Senador querendo 
usar da palavra, declaro-a encerrada. 

Passa-se à votação. 
O parecer da Comissão de Vlr.ção e 

Obras. Públicas é éontrár'io ao pro
jeto. O da de Finanças 'I)ediu a au
diência da de Constituição e Justiç!t, 
que o considerou inconstitucional. 

os Senhores que aprovam a Pro
posição n.0 249 queiram conservar-se 
sentados. (Pausa). 
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É rejeitada a seguinte 
. PROPOSIÇÃO 

N.0 249, de 1947 

O Congresso. Nacional decreta: 
Art. 1.0 É o Govêrno autorizado a 

estruturar, no Departamento dos Cor· 
relas e Telégrafos um quadro perma
nente de Auxiliares de Tráfego Pos
tal.. 

Parágrafo .único. ·ltsse quadro sera 
lotado pelos servidores com mais de 
cinco _anos· de efetivo exercício. 

Art. 2.0 ·Esta lei entrarár em vigor 
na data de · sua publicação revoga
das as disposições em contrário. . . 

O SR. PRESIDENTE - Da deli· 
beração do Senado será fei~a a devida 
comunicação à Câmara · dos Depu
tados. 

Discussão única do . Projeto ·de 
Lei da . ·Câmara. n.O , 167, de 1948, 

· que assegura aos atuais altinos · dO 
·· Curso ·Técnico. de Contabilidade o 

direito ao diploma .. de .contador .. 
'.'(com::PSII"eceres 'lls. 825 e 836, res-
: respectivamente, das Comissões-de 

Constituição e Justiça,• e de-·Edu-
. cação e Cultura, o ·primeiro: fa· 
vorável .e· o.·-segundo. contrário). 

Está sôbre a mesa um requerimento 
que -vai ser lido. 

E' lido e aprovado ·o •seguinte. 

· REQUERIMENTO 

N.0 126,- de 1948 

Nos têrmos do art. 156, §. 1.0 , letra 
b, ·do Regimento- Interno, -requeiro o 

· adiamento da discussão do Projeto de 
Lei n.0 167, de 1948, · da câmrura dos 
Deputados, afim de que - a m!lltéria 
seja. discutida e votada na sessão do . 

· dia 15 do corrente mês. 
Sala das sessões, em 3 · de setembro 

de 1948. - Lucio Corrêa. 
O SR. PRESIDENTE- De acôrdo 

com a deliberaÇão do plenário,- fica 
adiada para a sessão de 15 do corren
te a discussão do Projeto de Lei· da 
Câmara n.0 167, de 1948. · -
· Está esgotada a· matéria- da Ordem 

do Dia. 
Tem a palavra o Sr. Sen!lidor Flávio 

Guimarães para explicação pessoal. 
O SR. FLAVIO GUE'v.tARAES (Pa

ra explicação pessoal) Senhor Presi
dente, entendemos sempre . que o 
Se~d~ ~era! tem :por o'bjctivo 

missão, social de incontestável relêvo 
de tii.o elevada magnituae que a Cons
tituição Federal de, 1934 lhe traçava 
o rO'teiro do segUinte modo: 

Ao Senado· Federal .incum
be promover a coordenação dos 
poderes federais entre si, man
ter a continuidade administra
tiva, velar pela Constituição, co
laborar na feitura das leis e 
praticar os 'demais atos da sua 
competência. 

Por êste objetivo se conclui da alta 
missão senatorial na vida brasileira, 
da ·razão por que nunca trouxemos 
a conhecimento do plenário fatos da 

· vida regional de. nosso Estado, os quais 
envolvessem as -inevitáve'is questões 
politicas locais coni, as suas violentas 
pa~ões, mas felizmente passageiras. 

--Nessas· -batalhas pelo bom público re
. side sempre o :sentido democrático dos 

· homens que têm em mãos parcela-s do 
· poder político. · 

.·Agora, porém ·senhor -·Presidente, 
porque o assunto já fôra aqui trazido, 
somos obrigados a ler o telegrama qtie 
transmitiu .. o . Prefe'ito Municipal de 
Curitiba, .· Doutor _ Ney · Leprevost, em 

.. cuja personalidade - jovem e culta se 

..aninha ,magnifico caráJter e cuja alma 
moça combate em. beneficio do Paraná 
e do Brasil. · 

"Lendo imprensa noticias co
nhecimento parlamento nacional 
propaladas vereadores Curitiba, 
informo ilustre correlisionário se
guinte:- Não. temos conhecimento 
haja falta de qualquer garantia 
vereadores, os quais salvo honro· 
sas exceções, tem .sido prejudicar 
ação executiva que procnrn. bene
ficiar municipio; ·dentre outros 
atos vereadores pretendem impe
dir Município cobrança impõsto 
constitucional, Indústr1a e Pro:tis
sões. · pretexto ser inútil projeto 
lei · asseguraria · fôsse arrecadado 
próximo ·exercício; votou Câmara 
e promulgou· arbitràriamente me
dida legislativa ilegal concedendo 
'isenção impôstos municipais cen
.tenas lotes terrenos beneficiando 
companhias exploram êsse comér~ 
cio cidade; maioria vereadores . re,;, 
solveu ·obrigar Prefeito lhes entre-

. gasse- mais setecentos mU cruzei· 
ros, adiantamento,· -quando, já se 
encontram posse cêrca de um mi
lhão e duzentos mil cruzeiros, reti· 
rados Presidente ·Mesa diversas 
parcelas. 
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Recusando adiantamento ilegal 
e :pedida i!)restação de contas de 
acôrdo Código Contabilidade da 
União por fôrça .Lei Mnnicipal 93, 
decretado próprios vereadores jul
garam-se êles ofendidos; acresce 
notar que Lei Or~ânica Munici
:pios ou lei constitt:cional Estado 
não lhes. dá direito substídios, per
cebendo apenas ajuda de cuRto 
seis mil cruzeiros anu9.is, aliás 
acôrdo nossas tradições democrá
ticas gratuidade vereadores. 

Devem êles prestar contas enor
me saldo seu poder, como repre
sália Prefeíto. pretendem verea
dores ameaçar subverter ordfrm 
económica Município, mediante 
projetas leis para reduzir cin
qüenta por cento vencimentos ser
Vidores .. Insólita conduta mawria 
vereadores revela indubitável ori
entação impatriótica e perturba
dora da ordem legal''~. etc. 

Diz o senllor Prefeito Municipal que 
o seu papel. e o seu óbjetivo é de cum
prir fielmente a lei acima de quais
quer prevenções politicas ou partidá
rias. 

Vê-se assim que S. Ex.a está na 
larga estrada da verctarla, portanto, 
sem a alegada intra!lSígêl;tcia. ou im
parcialidade. Por outro aspecto do 
caso politico, acabamos de receber da 
Câmara Municipal de Cnritiba tele
grama assinado pelos ·ilustres parana
enses Ubiratan Peixoto Matos e Au
gusto Stabem, Presidente e Secretário 
da Mesa Câmara, o qual será oportu
namente estudado, visto o havermos 
recebido, há poucas horas, antes do 
inicio da sessão do Senado . 

Era o que tinha a dizêr. (Muito 
bem). 

O SR.. PRESIDENTE - Nada 
màis havendo que tratar vou encerrar
a sessão. Designo para a de amanha 
a seguinte · · 

ORDEM, DO DIA 
Discussão única. do Projeto ue Lei 

· da Câmara n.0 183, de 1948, que 
isenta de impostos de importação e 
demais taxas aduaneiras os orodutos 
anti-maláricos. {Com Parecerês favo
ráveis, sob ns. 854 e 855, respectiva
mente, das Comissões de con!'tií:uição 
e Justiça e de Finanças, O 1.0 com 
voto em separado do Senador Augusto 
Meira). 
. Discussão única do . Projeto de Lei 

da Câmara n.0 163, de 1948, que con-
cede a Luís Soares a pensão de ..... . 

Cr$ 1. 000,0(}. e dá outras royidências. 
(Com Pareceres sob ns. 628 e 629, res
pectivamente, das Comissões de Cons
tituição e Justiça e de Finanças, o 1.0 

favorável e o 2.0 contrário) . 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara n.0 112, de 1948, que 
autoriza o Poder Exooutivo a abrir, 
à Sociedade Brasileira de TubercUlo
se, o crédito especial de trinta mil 
cruzeiros para ocorrer às despes~s 
com a publicação dos Anais da 4.0 

Conferência Regional de Tubecuio
se. CCom Pareceres favoráveis, sob 
ns. 427, 852 e 853, respectivamente, 
das Comissões de constituição e 
Justiça, de Saúde e de Finanças, o 
último com emenda) . ·-

Discussão única da ProposiÇão nú
mero 262, de 1947, que concede isen
ção de direitos de importação e de
mais taxas aduaneiras, inclusive im
pôsto de consumo, para uma caixa 
com 5 microscópios e 5 lanternas má
gicas. (Com Parecer favorável, sob 
n. 0 851, da Comissão de• FJ..nanças) . 

Continuação da discussão única do 
Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 14, de 1948, que aprova o Acôr
do sôbre Transportes Aéreos entre 
o Brasil e a Noruega, firmado a 14 
de novembro de 1947, no Rio de Ja
neiro. (Com Pareceres favóráveis 
sob ns. 841, 842 e ··843, respectiva
mente, das -comissões ... de Constitui· 
ção e Justiça, de Relações Exteriores 
e de Viação e Obras Públicas) . 

Levanta-se a sessão às 19 ho
ras e 15 minutos. 

RECEBEM EMENDAS PERANTE 
A MESA . 

Na Sessão de hoje: 
Projeto de Lei da Câmára n.0 337, 

de 1948, que ~autoriza a abertura, pelo 
Ministério da· AgricUltura do crédi
to especial de Cr$ 13.282,30, para pa
gamento de gratificação de magisté
rio ao professor catedrático Ceslau 
Maria de Bieza:nko; 

Projeto de Lei da Câmara n.o 338, 
de 1948. que estende à Companh(a 
tos de importação e demais taxas 
aduaneiras para material, que especi-

,fica, destinado às Religiosas "Filhas 
de Jesus". 

Projeto de Lei da Câmara n.0 339, 
de 1945, que ~stende à Companhia 
Nacional de Navegação Costeira o re
gime de isenç~o fiscal de que goza 
o Lóide Brasileiro. 

. ' 
i 

i 

" 
.'1 
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Nas sessões de hoje e de ama-
nhã: . 

Projeto de Lei da Câmara n.0 340, 
de 1948, que facult_!l '! aproveitame~
to, em funções ident1cas, dos atua1s 
Juízes do Registro Civil da Justiça do 
Distrito Federal; 
· Projeto de Lei da Câmara n.0 341, 
de 1948, que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir, pelo Ministério da 
.Agricultura, o crédito suplementar 
de Cr$ 9.000,00 ao orçamento em 
vigor; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 342, 
de 1948, que autoriza o Poder. Exe
cutivo a instalar estações rádio-tele
gráficas 'em vários municípios dos 
Estados do Amazonas e Mato ·Grosso; 
· Projeto de Lei da Câmara n.0 343, 

de 1948, que -concede abatimento de 
transporte aos ex-combatentes e seus 
dependentes menores; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 344, 
de 1948, que concede isenção de di
reitos· de importação e demais taxas 
aduane'iras oara objetos q,ue mencio
na, importádos pela "Fundação Al
vares Penteado", de São Paulo; ' 

Projeto de Lei da Câmara n.0 345, 
de 1948, que estabelece a fase . preli
minar de conciliação ou acô~do. nas 

causas de desquite litigioso ou de ali
mentos, inclusive os provisionais, e 
dá outras providências; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 347, 
de 1948, que concede pensão especial 
à Dona Donatila de França Lins, 
viúva do guarda-civil Severino Pe
reira Lins, vítima de ac~idente em 
serviço .. 

SENADO FEDERAL 
o Se.nado Federal decreta ri eu, · 

Nereu Ramos, promulgo para que pro
duza os ·seus efeitos a seguinte: 

RESOLUÇÃO 

N.o. 7, de 1948 

Artigo único - O Senado Federar, 
na conformidade do artigo 49, da . 
Constituição Federal, concede licença 
aos Senadores Alvaro Botelho Maia e 
Arthur Bernardes Filho para aceita-: 
rem suas nomeações de D€legados. do 
Brasil à Conferência da Organização 
das Nações Unidas a instalar-se em 
Paris a 20 do corrente mês . · 

Senado Federal, ém 13 de setembro 
de 1948. 

NEREU RAMOS 

Presidente do Senado Federal 
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121." Sessão em 14 de Setembro de 1948 
PRESID:tl:NCIA DO SR. MELLO VIANNA, viCE-PRESIDENTE 

As 14,30 horas comparecem os Senho
res Senadores: 

Waldemar · Pedrosa. 
Severiano· ·Nunes. 
Alvaro Adolpho. 
Augusto M:'eira. 
Victorino · Freire. 
:Evandro Viann.a. 
Mathias · Olympio·. 
Joaqudr.n Pires. · 
Olavo Oliveira: 
Adalberto Rioeiro. 
Vergniaud Wanderley. 
José Americo. 
Etelvino Lins. 
M:'aynard Gomes. 
Pereira Moacyr. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Pereira Pinto. · 
Andrade Ramos·. 
M:'ello Vianna. 
Levindo Coelho. 
P..odolpho Miranda. 
·Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
João Vlllasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Ar.thur Santos. 
Ivo d'Aquirio.·. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa (34) • 

O SR. PRESIDENTE- Acham-se 
presentes 34 Srs. Senadores. Ha
'l(endo número legal, está aberta a 
sessão. Vai-se proceder à leitura d~ 
ata. 

O SR. ·· 2.o SUPLENTE <servindo 
de 2.0 secretário) procede · à leitura 
da ata da sessão anterior, que, posto. 
em discussão, é sem debate aprova
da. 

• 

O SR. 2.0 SECRETARIO (servin
do de 1.0 ) lê o seguinte 

EXPEDmNTE 
MENSAGENS 

N.0 206,. de 1948 
Excelentíssimo Senhor · Presidente 

do Senado Federal. 
Havendo sancionado o Decreto do 

Congresso Nacional que autoriza a 
abertura, pelo Miilistério da Justiça 
e Negócios InteriQres, db crédito es
pecial de Cr$ 88.800,00 (oitenta e oito 
mil e oitocentos cruzeiros) , para pa
gamento de vencimentos relativos aos 
meses de fevereiro a abril de 1947, 
·aos ex-servidores do extinto Territó
rio Federal de Ponta Porá, tenho a 

.. honra de restituir a Vossa Excelên
cia dois dos respectivos autógrafos. 

Rio de Janeiro, . 10 de setembro de 
1948. - Etmrco G. D'DTRA. 
-Ao Arquivo. 

N.0 207 - 1948 

Excelentíssimo Senhor . Presidente 
do Senado Federal. 

Havendo sancionado· o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza a 
abertura, pelo Ministério da Educa
ção e Saúde, do ·crédito especial de 
Cr$ 7. 200,00, para ·atender a paga
mento de gratificação de magistério 
.ao professor Djalma da· Fonseca Nei
va, tenho a honra de restituir a Vos
sa Excelência dois dos respectivos au
tógrafos.· 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 
1948. - Euru:co G. DUTRA. 

- Ao Arquivo. 

N.0 208 - 1948 

ExJCelentíssimo Senhor Presidente 
do Senado Federal. 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza a 

• I 
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abertura, .pelo Ministério da Educa
ção e Saúde, do crédito especial de 
Cr$ 12.798,40 para atender a paga
mento de gratificação de magistério 
concedida a Pedro Lins Palmeira, 
tenho a honra de restituir a Vossa · 
Excelência dois dos respectivos autó
grafos. 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 
1948. - EuRICO G. DUTRA. 

- Ao Arquivo. 

N.0 209 - 1948 •. 
Excelentíssimo Senhor Pl1esidente 

do Senado Federal. 
Havendo sansionado o Decreto do 

Congresso' Nacional que autoriza· a 
abertura, pelo Ministério da Educação 
e Saúde, do crédito especial de Cr$ 
10. 600,<J<J, para atender a pagamento 
de gratificação de magistério a Vi
cente Grassani, tenho a honra de res
titufr a Vossa Excelência dois dos res
pec.tivos autógrafos. 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 
1948.'- EuRICO G .. DuTRA. 

- Ao Arquivo. 

Telegramas: 

Do . Sr. , Embaixador da Venezuela . 
no Brasil, congratulando-se . com .. o 
Congresso Nacional pelo transcurso 
da data comemorativa de 7 de setem._ 
bró. - Agradeça-se. 

Ds srs. GÓvernadores dos Esta(ios 
do Amazonas, Piauí, .. Ceará .e. Mmas 
Gerais, apresentando congratulações 
pelo transcurso da datá nacional de · 
7 de Setembro. -:- Agradeça-se. 

Memorial: 

De Olavo Martins· :R.eiende. e ou
tros, .. pela Associação Brasiieil-a de 
Químicos de Volta Redonda, reite,; 
rando solicitação no . sentido de ser 
c.oncedido. indulto é:oletivo aos técni
cós ... reser'Vista.S brasileiros .que, duran
te a conflagração mundial; exerceram 
as suas atividades nos estabelecimen
tos fabris públicos ou particulares dei 
País, e como professôres em escolas 
técnicas. -'-- Requeira ao poder com
peetnte. 

firma Edgard M. Rodrigues, e anexo 
à Proposição n.0 123-47. - ·À Secre
taria, para providenciar. 

Do Embaixad·or Hildebrando Accioly, 
(3) que responde interinamente pela 
pasta das Relações Exteriores, agra
decendo a remessa de autógrafos dos 
Decretos Legislativos ns. 19, 20 e 21, 
promulgados pelo Sr. Presidente do 
Senado. - Inteirado. 

Do ·Sr. Ministro da Fazenda, agra
decendo a comunicação de haver sido 
enviado à sanção o Decreto Legisla
tivo que autoriza a abertura, por. 
aquêle Ministério, do crédito especial 
de Cr$ 1. 971. 681,80 para .pagamento 
à Caixa Económica Federal do Pa
raná, da dívida contraída pela Rêde 
Viação Paraná-Santa Catarina. -
Inteirado .. 

Do Sr. Ministro da Viação (2) , 
. agradecendo a comunicação de have
rem sido enviados à sanção os De
cretos Legislativos. autorizando a aber

. tura do crédito especial de Cr$ ... 
.1·6. 80(},00, para atender ao pagam·ento 
de .gratificação concedida a Leonardo 
Normando, Mestre da Rêde de Via
ção Cearense, e extinguindo as fun
ções de Bibliotecário e de Ajjudante 
de Bibliotecário, referidos no a.r.t. 8.0 

do Decr-eto-lei n.~ 8. 904, de 1946, que 
reorganizou o Departamento Nitcional 
de ·Portes, Rios e Canais. - Intei
rado. 

Do Sr. Ministro dá: Marinha, ágra
decendo a comunicação de haver sido. 
enviado à sanção o Decreto Législa- . 
tivo que dispõe sôbre a .promoção dos 
Clllpitães dos Quadros de Serviço das 
Fôrças Armadas. - Inteirado. 

Da Câmara dos Deputados: 
Senhor .1.0 Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, para :os devidos 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 19·1-A, de 1948, que con
cede uma pensão ao ex-maquinista da 
Estrada de Ferro Rio d'Ouro, Adria
no Rodrigues· Pinto. Ofícios: 

,Do Sr:- Mlnistro .<ia Agricultura, so
licitando devolução, para consulta, do 
rproc·esso :x;eferente a construção do 
Centro Médico do Centro Nacional de 
Ensi.Iio e Pesquisai; Aironõmicas, p:eia: . 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, em 13 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário . 

• 



PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N:O 348 - 1948 

- 3G5 ...,... 

PARECER 

N,O 873 - 1948 
Concede uma pensão ao ex-ma

quinista da Estrada de Ferro Rio 
d'Ouro, Ad·riano Rodrigues Pinto. 

Da. Comissão de Finanças, sô
bre o Projeto de Lei da Câmc.ra 
n.0 245-1948. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 • E' concedida, ao ex-ma

quinista de primeira classe da Estra
da de Ferro Rio d'Ouro, Adriano Ro-

. drigues Pinto, uma indenização, pelas 
conseqüências do desastre de que foi 
vitima, aos 28 de agôsto de 1892, cor:.. 
respondente aos seus vencimentos, 
nessa Estrada, até a sua encorporação 
na Estrada de Ferro Central do Bra
sil, e aos vencimentos de maquinista 
de 4.a classe desta última Estrada, 
pelas t~belas que vigoraram e que vi
gorarem, até que lhe seja iniciado o 
pagamento da pensão em seguida es
tabelecida. 

Art. 2.0 • E~, também, concedida, 
ao mesmo maquinista, uma pensão 
mensal correspondente aos ordenados 
de maquinista de 4.o. classe, ga Estra
da de Ferro Central do Brasil. 

Art. 3.0
• Esta Lei entrará em vi

gor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

- A imPrimir. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes pareceres: 

PARECER 

N.0 872 - 1948 
Da ·cómiss{[o. de ConstituiÇão e 

JUstiça, sôbre o Proifeto de Léi da 
Ctímara n.0 245, de 1948. 

Relàtor: Sr. Waldemar Pedrosa. 
Não contraria a Constituição nem 

infringe dispositivo legal o Projeto 
de Lei n.0 475-C; de 1948, da Câmara 
dos Deputados, que abre, ao Congresso 
Nacional, o crédito suplementa!l." de 
Cr$ 2 .164. 916,{}0 para ocorrer a des
pesas com · subsídio, ajuda de custo, 
pessoal e material. 

Opinamos, por isso, pela sua apro
vação. 

Sala das Comissões, 13 de agôsto. de 
1948. - Wa7demar Pedrosa, PresidEm-
te ein exercício e Relator. - Aloysio 
de Carvalho. - Arthur Santos. -
Au(lusta Meira. - Etelvino Lins. -
Filinto Müller. - Ferreira de Souza. 
- O lavo ·Oliveira. - Lucio Corrêa. -
Vergniaud Wanderley. 

Relator: Sr. Andrade Ramos. 
O Projeto de Lei n.0 475-c, de 1948, 

da Câmara dos Deputados, Proposi- . 
ção n.0 245, de 1948, . dêste Senado, 
abre, ao CongJ:esso Nacional, o crédito 
suplementar de Cr$ 2.164.961,0{}, para 
o-correT às despesas. com substdio aju
da de custo, pesoal e material.' 

Trata'-se de um refõrço de do.tação 
das diferentes verbas e incisos como 
especifica o texto do projeto, isto é·, 
das Verbas I - Pessoal e 2 - Mate
rial, do Anexo n.o 2,. Congresso Nacio
nal, do Orçamento Geral da Repúbli
ca, para o corrente exercício (Lei nú
mero 162, de 2 d edezembro de 1947) . 

1l:ste crédito suplementar, infeliz
mente necessário, destina-se às des
pesas do período de convocação ex
traordinária, nestas : condições, somos 
de parecer que a Comissão de Fi
nanças · manifeste-se favoràvelmente. 

Sala das Comissões, em 10 de se.:. 
tembro de 1948. - Andrade Ramos, 
Presidente e Rela-tor. - José Ameri
co. - Durval Cruz. - Apolonio Sa
les. - Mathias Olympío. - Vespasia
no Martins - Salgado Filho. - Al
varo Adolpho. 

PARECER 

N.0 874 - 1948 
Da ·Comissão de ConstifJ.uição e 

Justiça, sôbre emenda ao Projeto 
de Lei da Câmara n.0 97, de 1948. 

Relator: Sr. Atigustô Meira; 
o presente projeto determina seja 

consíderadcí tempo de serviço púbiTco, 
.:para efeito de contagem para a:po"' 
sentadoria, o período de 36 anos, em 
que o funcionário do Instituto Na-

. cional do Livro, Antônio Joaquim de. 
Castilho exerceu sua atividadé como 
editor-livreiro. 

Trata-se do Projeto 97, de · 1948, 
oriundo da Câmara dos Deputados, 

·sl\h,.e o oual já se manifestaram con
tràriamente as Comissões de Justiça 
e a de Finanças, . ambas impressiona
das com a instituição de um mau 
precedente. 
-Nesta Comissão, declarou-se venci

do o nobre Senador Etelvina Lins, 
que em voto separado ·salientou que 
poucos estarão em condições de me- . 
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1·ecer o amparo objetivado. No refe
rido voto, o ilustre membro dêste Õl'
gão se reporta à justificação do pro
jeto, . de auto~ia do Deputado Plinio 
Barreto, que por sua vez, reedita os 
conceitos de Nuy Baxbosa quanto à 
obra de Castilho, como antigo e co
nhecido livreiro. 

Ao ser a matéria submetida ao ple-. 
nário desta Casa, um grupo de senho
res Senadores, por iniciativa do· emi
nente representante do ·Distrito Fe
deral, Senhor Professor Hamilton No
gueira, formulou uma emenda substi- · 
tutiva, que· contou com o apôio da
quêle que ora a relata como decorrên-
cia da distribuição primitiva. · 

Tal emenda está assim concebida: 
"Fica assegurada ao editor-livreiro 

Antônio Joaquim de -Castilho, fun
cionário do Instituto Nacional do Li
vro, atingida. a idade de 70 anos, uma 
pensão equivalente ao ordenad·o que 
no 111omento· estiver percebendo". 

E' sôbre tal emenda que de:vemos, 
na oportunidade, emitir parecer. 

Da respectiva justificaçã{) consta 
referência e:qJressa ao precedente de 
uma pensão deferida ao palhaço Ben
jamim de Oliveira pelo Oo:hgresso 
Nacit>nal. Independente dessa razão, 
pela qual nos inclinamos pela conces
são do favor a que a mesma se repor
ta. é de salientar que o atual· benefi
ciário tem grandes títulos de notória 
benemerência. · · 

Julgamos necessário opor certos re
paros aos têrmos da emenda, já .para 
mencionar que a pensão excluirá os 
proventos da aposentadoria, já para 
retirar do texto a expressão · impró
pria de "ordenado", ali tomada em 
lugar ·de "vencimentos". 

Nestas condições, somos favoráveis 
à. medida, mediante a adoção da se
guinte 

Subemenda ·à emenda substitu.
. tiva 
"Fica assegurada ao editor-livreiro 

Antônio Joaquim de Castilho, fun
cionário do Instituto Nacional do Li
vro, atingida. a idade de 70 anos,. uma 
pensão equivalente aos vencimentos 
que no momento estíVer percebendo, 
excluído o direito ao recebimento dos 
proventos normais da aposentadoria". 

Sala das Comissões, em 31 de agoôs
to de 1948. - Waidemar Pedro,ça, 
President-e em exercfcio. - A"mMto 
~eira, Relator. - A'lo1/Sio de Carva
lho. - Arthur Santos. - Lu.cio Cor
rêa. _;_ Etelvina Lins. - Ferreira dq. 

Souza. - Verginiaud Wanderle?J. -
Filinto Müller. - ozavo Oliveira. 

' 
PARECER 

N. 0 875 - 1948 

Da Comissão de Finanças s6bre 
emend<a ao Projeto de Lei da Cà.
mara ·np 97, de 1948. 

Relator: Sr. Mathias Olympio. 
. O assunto de que trata: o presente 

parecer já foi objeto de estudo por 
parte desta Comissão ao apreciar o 
Proejto de Lei n.0 97, na reâação 
aprovada pela Câmara dos Deputados. 
Voltando, agora, a· examiná-lo, por 
fôrça de. emenda substitutiva apre
sentada em plenário reafirmamos a 
simpatia com qu.e' tod·os· arolheram a 
iniciativa de amparar quem soube 
tão bem representar coin .nobreza e 
dignidade a função de d~itor em épo
ca em que tal mister representava 
verdadeiro munus .. público. 

A história da Re!)ública· não pode 
ser lida se não recorrermos aos do
cumentos que Antônio Joaquim de 
Castilhos, desprendidamente, perpe
tuou em liyros que, dantemão, sabia 
importavam em -aventura editorial, se 
examinado o empreendimento apenas 
pelo seú aspecto comerciaL Justo é, 
pois, que o Estado o ampare em ho
menagem retribuitiva a tão valiosos 
serviços. . 

Nesse sentido, opinamos pela apro
vação da emenda substitutiva, na re
dação que lhe foi dada :pela Comis
são de constituição e Justiça. 

Salá daS Comissões, em 10 de se
tembro de 1948. - Andrade Ramos, 
Presidente. - Mathias Olymrno, Re
lator. - Salgado Filho. - Vespasia
no Martins. - Alfrecro Neves.- Apo
Zonio Sales. - José Amei'ico, - Al
varo Adolpho. 

PARECER 

N.O 876 - 1948 -
Da Comissão·. de Finanças, sô

bre ·o projeto de Decreto Legis
lativo n.0 5, de 1948. 

.P..elator: Sr. Alvaro Adolpho. 
Por se tratar de serviços executados 

em lugar distante das estações paga
doras, a realização da des-oesa, refe
rente à requisição ao. Ministério da 
Agricultura de um adiantamento de 
Cr$ 1.000.000,00, .para atender a pa-
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gamento da continuação dos estudos 
das reservas de carvão nos Estados do 
Paraná e Santa Catarina, foi feita 
pelo·. regime · de adiantamento, me
diante autorização do Sr. Presidente 
da República, por conta da dotação 
global de Cr$ 2.-Q:OO.OOO;DO, da Verba 3, 
Serviço e Encargos - Consignação I, 
Diversos, Subconsigna.ção 50, Serviços 
de Sonda - 20. Departam~mrto Nacio
nal de Produção Mineral - 03, Divisão 
de Fomento da Produção Mineral -
Anexo 14 do Orçamento Geral da 
República· para o exercíció . de 1947. 

O Tribunal de Contas negou a con
<:essão do adiantamento, pelo fato de 
não ter o Sr. Presidente da Repú
blica autorizado· expressamente a dis
pensa da concorrência pará a exe
cução dêsses serviços, entendendo 
aquêle órgão de fiscalização· da despe
sa que tal dispensa não estava ,implí
cita nessa autorização e · o adianta
mento ter excedido o limite legal. 
Com. a recusa do Tribunal de· Contas, 
nova autorização foi dada pelo senhor 
Presidente da · República, para 'dis
pensa da concorrência. 
. Resolveu, por fim, o Tribúnal de 
Contas ordenar · o registro da_ despe
sa sob reserva, nos têrmos do· art. 41 
do Decreto-lei n.0 426, de 12 de· maio 
de 19·38, e encaminhar ao Congresso 
a sua . decisão, tendo em vista o dis- _ 
IJ)ôsto no ar.t. 77, § 3.0 , in fine, da 
Constituição. · , 

pos!os em prática para que a apli
ca.çao do adiantamento autorizado 
pelo sr. Presidente da República se 
processasse nos têrmos est_:itos .. da .le
gislação que regula a açao flscaliza
dora daquele Tribunal, que co~cluiu 
por ordenar o registro por aquela 
forma. 

Nada há, portanto, a opôr a êsse 
ato. 

3. Somos de .parecer· que seja 
aprovada pelo Senado · o projeto da 
Câmara dos Deputados. . 

Sala das Comissões, em 10 de se
tembro de 1948. - Ivo d' Aquino, Pre
sidente. - Alvaro Adolpho, Relator. 
- Andrade Ramos. - Ferreira de 
Souza. - Durval Cruz, - José Amé
rico. - Salgado Filha. - Vespasiano 

·Martins - Mathias Olympio. - Al
fredo Neves. - Apolonio Sales. 

PARECER. 

N.0 877 - !948 

Da Comissão de Constituição e 
Just iça, sôbre o Projeto de Lei 
da Câmara n.0 121, de 1948. 

Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
A Pioposição n.0 121, de 1948, cor

respondente ao Projeto de Lei núme
ro 283-A, de 1948, da Câmara dos 
DeputadoS, autoriza, em virtude d~ 
Mensagem do Senhor Presidente da 
República, a abertura de um crédito 
especial de Cr$ 74.518.985,50, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públi
cas para pagamento de materiais da -
Est~'ada de Ferro Santos-JundiaL 

Trata;.se de Projeto de' iniciativa 
governamental para atender a despe
sas com base legal, e justific~as pelos 
interêsse público a que atende o re
ferido material, destinado à. ferrovi& 
coletora de tôda produção paulista, 
oriunda, na maior parte dos . Estados 
de M.inas, Mato Grosso e Paraná. 

2. Ante o exposto, a Comissão de 
Constituição' e. Justiça, opina pela 
aprovação da providência legislativa 
em aprêço, 

Tem sido jurisprudência do Tribu
nal de Contas, em. casos. semelhan
tes, em que a despesa tem de ser fei
ta por Adiantamento, que não deve 
ser exigida a concorrência pública, 
dada a natureza dos serviços a custear 
e a circunstância de se realizarem em 
local distante· das estações pagado
ras, como está. previsto em disposi~ 
ções legais (art. 244 ·.e 267 do citado 
Decreto-lei n.0 426) . Para a conces
são do -adiantamento é condição fi
car comprovada essa circunstância. 
A natureza- dos serviços não permiti
ria a discriminação prévia das des
pesas a realizar, sobretudo tratando
se de trabalhos de técnica especiali
Jmda,· cuja demora· poderia acarretar 
graves prejuízos ao país. 

2. Verifica-se do processo anexo 
ao projeto da Câmara dos Deputados, 
notadamente da exposição do precla
ro Presidente do Tribunal de Contas 
e do .expediente que o acompanha: qu17 
todos os meios acautelatórios foram 

Sala das Comissões, em 17 de agôs
to de 1948. - Attilio Vivacqua, Pre· 
sidente e Relator. - Waldemar Pe
drosa. - Ferreira de sauza. - Ar
thur Santos. - Vergniaud Wa?u!·~r
ley. - Lucia Corrêa. - Etelvina Lin&. 
- Filinto Müller. - O lavo Olivezr2. 
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PARECER 

N.0 878 - 1948 

Da Comissão de Viaç(io e Obras 
Públicas sôbre a• Projeto de Lei 
da Câmara n.0 121, de 1948 ." 

Relator: Sr. Euclydes Vieira. 
Atendendo ao solicitado em mensa

gem de Sua Excelência o Sr. Presi
dente da República, a Câmara dos . 
Deputados aprovou o Projeto n.Q 826, 
de 1947, visando a abertura de um 
crédito especial de Cr$ 74.518.985,50, 
para pagamento de materiais desti
nados à Estrada .de Ferro Sa.'1tos
Jundiai. 

1. Os representantes das 52 estra
das de ferro do _país reunidos nesta 
capital sob a Presidência. do Senhor 
Diretor Geral do Departamento Na
cional de Estradas de Ferro, acabam 
de aprovar conclusões diversas sôbre 
as necessidades prementes das estra
das e dentre essas conclusões asse
guram a conveniência de eletrifica
ção das estradas e a necessidade ur
gente <;la aquisição de locomotivas, 
carros de passageiros e. vagões de car
ga, não somente para atender à faità. 
dêsses materiais, que_ não existem em 
quantidade suficiente para os serviços 
mas principalmente . para que seja 
posto fora de circulaçã'o o material 
já obsoleto, como ferro velho. l!:sse 
n1aterial obsoleto torria-se perigoso na 
circulação· dos trens e encarece ·.sobre
modo as despesas da.S estradas, quei· 
pela sua constante necessidade de re
parações, quer pela sua capacidade de 
transportes, com elevadas tái:as que 
.têm e pequenas lotações corréspon- · 
dentes. 

2. A São Paülo Railway ColllDa
ny, foi outrora modelar organizaçãó. 
administrativa e possuía o necessário 
material rodante em quantidade e 
qualidade . que permitia serviço · de 
transportes com -tôda regularidade, 
mas Ultimamente deixou de' acompa
nhar as acertadas providências toma- . 
das P.elas suas tributários, que ti
veram notável previsão, ficando em 
situação inferior, principalmente em 
confronto com a Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro e com a Estrada 
de Ferro Sorocabana. A Companhia 
Paulista, . há muito tempo, .prevendo 
as suas necessidades no futuro ele~ 
trificou à sua linha tronco de Jun-

diai a Rincão· e a Estirada- de Ferro 
Sorocabana, há pouco, o seu trecho de 
São Paulo a Santo Antônio, conti
nuando os seus serviços de eletrifi
cação que, dentro em breve, chegará 
a Bernardino de Campos. No entan
to, a São Paulo Railway Company, 
preferiu continuar com as locomoti
vas. a vapôr a consumir, como com
bustível, carvão que importava da In
glaterra por conveniência de seus 
acionistas ·e quando !icou impossibi
lit'ada ·de receber êsse combustível, 
aparelhou as suas locomotivas para 
o consumo · de lenha, màterial êsse 
.de difícil aquisição na sua zona e 
obtido por preço muito elevado. So
mente nas vésperas · de ser enc::i:mpa
da aLenctendo a inadiá V·eis exigências 
dos serviços é que a São Paulo Rail
way cogitou de eletrificar o .... seu tre
cho de São Paulo a Jundiaí e fêz 
encom·endas na Inglaterra de novas 
loComotivas,· carros e vagões. . · 

3. Realizada a enca.mpação da São 
Paulo Railway, o administrador da 
Estrada de Ferro Santos-Jundíaí, no
vo nome da ferrovia, em oficio dirigi
do ao Ministro da Viação, solicitou 
providências para a abertura de um 
crédito de :E 9Sa,381, a fim de ocorrer 
às despesas -de aquisição do seguinte 
material que havia. sido encomendado 
por aquela companhia na Inglaterra: 
200 vagões cobertos, 400 vagões aber
.tos, 6 locomotivas a vapor, 20 bre
ques de bagagem e materiaiS de sina
lização destinados ao trecho a ele- · 
tTificar. A aquisição de todo esse 
material, em Londres montará. ao 
total de- :E 1.361.468, como consta de 
informações ao Sr. 'Ministro da, Via
ção e· acentua o Administrador ser 
impossívei ocorrer a estas ·despesas 
com a :Própria receita da Estrada, e 
que há conveniência de manter as en
comendas rei.eridas, que virão atender 
às nec_essidades urgentes. 

4. o:'projeto aprovado pela Câma• 
ra dos· Deputados atende à mensa
gem de Sua Excelência o Sr. Presi
dente da República e diante do expos
to somos pela sua · aprovação . 

Sala das Comissões, em 30 de agõs
to de 1948. _;, Henrique de Novaes, 
Presidente. - Euclydes Vieira. Re· 
lator. - Ernesto Dornelles. - Fran
cisco Gallctti. 
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PARECER 

N.0 879 - 1948 

. Da Comissão de Finanças, sô
bre o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 121-48. 

Rela·tor: Sena"dor José Americo. -
· A encampação ·da, Estrada de Ferro 
Santos-Jundiaí, haveria _d·e acarretar 

· os. mais pesados. õnus para o Tesou-
, ro, como acentuamos .. em parecer. an-
. terior, • já numa . :fase · em que, não se 
podendo anulá-la sem mai·ores prejuí-. 
zos, tínhamos que . encarar a situa
ção criada no seu conjunto. 

Consumado êsse ato, somos domi
nados pelo mesmo. espírito, procuran-
do evitar o mal maior. -

Estamos ·diante do. pedido de auto
. rização .de . abertura do . crédito esne
cial de Cr$ ·74.518;985,40 (setentà e
quatro milhões ·quinhentos e dezoito 
mil novecentos e oitenta· 'e cinco cru
ze.iros "e . quarenta 'centavos) para 

-atender à.. despesa· com ·O- pagamento 
·da· :importância ::de ·:E -988.331-00-00 
· <novecentas. e. oitenta :-e oito mil tre
zentas. e.·oitenta .. e .uma••libras) .:desti-
nadas à mesma estrada. • 

Esclarece o ' Ministério da Viação, 
em sua exposição- de-·-motivos, .que . .se 
trata de uma encomenda . feita pela 
antiga administração de ::São Paulo 
Railway Company. -E,. na. sua des
criminação, -mostra ·o interêsse . que 
representa : essa aquisição. 
: ~stando .. a .Santos.~Jundiai desapa

relhada paa-a ocorrer,. eficientemente, a 
todos seus serViços,. ·eXpondo-se dêste 
modo, à agravação _do .. estado deficitá
rio em que s·e encontrà, não poderá 
ser_ 'sacrificada -~.esta . oportunidade que 
·se oferece:: pa.ra o- seu. equipamento, 
principalmente: tendo-se em. conta a 
dif:ic.uld~de .. : ~e , : impo_rt~ão . dess~ .. na-
tureza. · · 
,,:t-rão, PQdendo correr a despesa. por 

ciativa do ,Presidente. d.a República, a. 
qual merece ser aprovada. 

Sala das Comissões, em -10 de se
temJ?ro de 1948. - Andrade . .Ramos, 
Pres10.ente. -José Americo, Relator. 
- Ferreira de Sauza. - Alvaro Adol

.pho. - Alfredo Neves. - Mathias 
Olympio. - Salgado Filho. Vesva-
swno Martins . 

PARECER 

N.0 880 - 1948 

. Da Comissão roe · Finanças, sô
.bre emenda ao Projeto de Lei ·da 
Câmara n.0 122-1948. 

Relator:. Senador JoSé Américo. 
. A . emenda . substitutiva aos artigos 

1.0 .e 2.0 do Projeto de: Lei n.o" 361..:A, 
de 1948, autoriza· o Poder EXecutivó a 
fazer erigir no .. pátio élo _PaláCio·· do 

· Catete. um .. monumento . que perpetue 
.·a. memória -do. ex-presidente .Rodri
. gues ·Alves e :de .seus ~Auxiliares,_ ele
vando para . ·êsse fim, . a autorização 
para abertura. do crédito de Cr$ ... . 
1.ÓGo:·ooo,oo ·.,até· o. vàlor :de Cr$ ... . 
5. 000. 000,00". 

•. Nunca serão .bastantes' as demons-
c, trações •. de · aprêço· e· .. gratidãcl' que o 
Brasil hou.ver • .Por ._bem tributar· à. êsse 
granae vwto. da nó.Ssa· históná. poli
tico-administrativa. Mas, se essa ho-

. menagem_.não puder assinalar-se. pela 
sua · grandeza· material, . não deixará. 
de ser significativa por .. sua concepção 
artística e pelo seu sentido patrió-
tico. · 

Não foi ela prestàda em tempos de 
amplo desafogo . financeiro, não po
dendo, lamentàvelmente, neste perio

-do que aconselha a maior. parcimónia 
. das despesas, ter as proporções pre
vistas pela .nova sugestão apresentada. 

' . Além . disso, a localização do monu-
mento deverá permanecer a critério 
do Poder Executivo que atenderá a 
tôdas as exigências e conveniências 
para sua escolha, :inclusive as de or
dem urbanística . 

.conta da própria receita, pela sua de
. :ficiência, .. escJ.arece .·O , Ministério .. da 
: Fazénda· que,. "~os entendimentos lia
.. :v:idos ~.sõbre:· .. os .,conge~~os ·; brasil.eiros 
.em Londres, ficou deliberada a res1~rva 

,: :dei 2 ~ooo.,ooo11 Ubras" ., p_a.ra êsl!e.s: .fins. 
o- que, ... porém,. importa..,llo momen

:to" é·· a- -:àbertura., do. . .crédito ,especial, 
-oonf-orme. a.:.Pr.oposição: da ·Câmara.· .dos 

·'Deputados, n.0,.283-A, de .1948, de ini-

Deve, assim, ser rejeitada a emenda . 
Sa~a das Comissões, em 10 d~ . se

. tembro de 1948. - Andrade .Ramos 
: Presidente . ..:... José Americo, Relator.' 
Alvaro Adolpho. - ·Ferreira de Sou-
za. - JJurval Cruz. - Salgado . Fi
l.ho . . - !~espasiano Jr!artins -~-Alf;e .. 
.do Neves 

/ 
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N.0 881, de 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre o Projeto de Le~ ãa 
Câmara n.0 193, de 1948. 

Relator: Senador Ferreira de Souza. 
Nenhuma inconstitucionalidade ou 

ilegalidade vê a Comissão de Consti
tuição e Justiça no projeto que auto
riza a abertura de um crédito de Cr$ 
2.967,70, para pagamento de ~ratifi
cação de magistério ao professor João 
Cândido Ferreira Filho, da Escola Na
cional de Agronomia e relativa ao pe
ríodo entre 19 de maio a 31 de dezem
bro de 1944, dada a ausência de ve1·ba 
no orÇamento respectivo. · 
·o direito do interessado decorrente 

automàticamente do implemento de 
dez anos de exercício, foi expressa
mente reconhecido por decreto do Po-
der Executivo. · 

Pode, assim, ser aprovado. 
Sala das Comissões, em 10 de agôs

to ··d~ 1948. - Waldemar Pedrosa, 
·Presidente em exercício. - Ferreira 
de Souza, Relator. -.Filinto Mii.ller. 

Arthur· Santos. - Etelvina Lins; 
Olavo Oliveira. - Lucio Corrêa. 

N.0 882, de 1948 

Da Comissão de Educação e Cul
tura, sôbre o Projeto _de Lei da 
camara n.0 193, de 1948 .. 

Relator: Sr. Eva.lidro Vianna. 
O projeto de lei da Câmara dos 

Deputados, que .autoriza. o Poder Exe
cutivo a abrir, ao Ministério da Agri
cultura., o crédito· especial de Cr$ .... 
2,967,70, para atender ao pagamento 
de gratificação de magistério ·ao pro
fessor João Cândido Ferreira Filho, 
decorre da Mensagem n.0 142, de 1948, 
do Senhor Presidente da República. 

O artigo 2.0 do Decreto-lei n.0 2.895, 
de 21 de dezembro de 1940, assegurou 
aos professôres catedráticos direito à 
percepção de uma gratific.ação de Cr$ 
4.800,00 ou de Cr$ 9.600,00 anuais, con
forme contassem mais de dez óu mais 

· de vinte anos de efetivo exercício no 
magistério federal. 

Ao professor catedrático João Cân
dido Ferreira Filho, padrão "M", da 
Escola Nacional . de Agronomia, foi, 
na conformidade daquele decreto-lei, 

trou no projeto em causa, pois o "di
reito do interessado decorrente auto
máticamente do implemento de dez 
anos de exercício, foi expressamente 
rec;onhecido por decreto do Poder Exe
cutivo": · 

Não tendo, porém, o orçamento de 
1944 consignado dotação para paga
mento ao referido professor da grati
ficação a que fez jus, é mister a. 
abertura do ·crédito especial de que co
gita a presente proposição. 

Nestas condições, opinamos pela 
aprovação do Projeto de r,ei n.0 193, 
de 1948, nos .têrmos em que está redi
gido. 

Sala das Comissões, em 6 de setem
bro de 1948. - Flávio Guimarães, 
Presidente. - Evandro Vianna, Re
lator. - Cicero de Vasconcelos. -
Francisco Gallotti. · 

N.0 883, de 1948 

. Da Comissão de Finanças, sôbr~ 
o Projeto de Lei da CO.mara n.0 193,. 
de 1948. 

.iRelator: Senador Apolonio Sales, 
A Proposição n.0 103, de 1948 refe

re-se à abertura de crédito espPCial 
para pagamento. de grati'l1Cações de 
magistério ao Professor João Cii.n
dido Filho. 

Nada. há que objetar, porque se trata 
de ·uma despesa determinada por lei 
em vigor. _ 

Opino favoravelmente à proposição. 
Sala das Comissões, .em 10 de setem

bro de 1948. - Andrade Ramos, Pre: 
sidente. - Apolonio Sales, Relator. -
Alfredo Neves. ;__ Vespasiano Martins. 
·- Mathias Olympio. - José Am.erir.o, 

PARECER 

N.0 884 - 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Jusnga, s6bre o Proieto de Let da 

.C,O.mara nP. 242, de 1948. . 

·Relator: ·senador Filinto Müller. 
A Câmara dos Deputados aprovou 

o Projeto de Lei mandando dar nova 
-redação ao art. 4,0 , letra b, inciso III, 
do Decreto-lei n.0 8.644, de· 11 de ja
ineiro de 1946, afim de possibilitar 
aos proprietários dos jornais e revis
,;t;as do interior do País a apresentaçáo 
da escrita referente a papel de Unha 

·reconhecido o direito à gratificação de 
Cr$ 4.80J,oo, a partir de 19 de maio de 
11944, quando completou dez anos de 
exercício de magistério, 

A douta Comissão de· Constituição e 
Justiça desta Casa nenhuma iQconsti
tucionalldade ou ilegalidade encon-

, dágua ilnJ)ortado ou · adquirido, ao 
. Serviço de Fiscalização do Papel con
forme estabelecia o Decreto-lei nú•. 
mero 2 . .016, de 14 de fevereiro de 1940 .. 
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Pelo regilne do. Decreto-lei ~.0 2. 0·16, 
ora em vigor, a escrita deve ser apre
sentada, em livro próprio, ao Serviço 
de Isenção, isto é, à Alfândega. 

Assim, o. proprietário de uma revis
ta de Mato Grosso terá aue remeter 
o respectivo livro de escrituração, tri
mestralmente, à Alfândega de Santos 

. para ser visado. · 
Na vigência do Decreto-lei n.0 2.016, 

o coletor federal, na cidade do inte
rior, viSava mensalmente como Fiscal 
de Papel, a esérita dos interessados e 
maiS o boletim do movimento men
sal que era remetido, para efeito de 
contrôle, ao Serviço de Isenção. 

E' êste o siStema que o Projeto de 
Lei em exame viSa restabelecer. 

Sob o ponto de viSta jurídico, nada 
temos a o pôr à sua aprovação. 

Sala das ComiSsões, em 17 de agôs
to de 1948. - Waldemar Pedrosa, 
Presidente em exercício. - Filinto 
Müller, Relator. - Arthur 'santos. · 
-.Lucia Corrêa. - Vergniaud Wan
àerley . .....: -EteZv.ino Lins. - Olavo Oli
veira. 

PARECER 

N.0 885- 1948 

Da Comissão de Finanças, s6-
bre o Projeto ãe Lei da Câmara 
n.0 242-48. 

~lator: Sr. Ferreira de Souza. 
1. IA. letra b, inciSo m, do artigo 

4.0 , do Decreto-lei n.0 8.644, de 1946, 
exige das. emprêsas de jornais ,e re
vistas, como condição para gozarem 
da isenção dos ·.inipostos alfandegá
rios, lllSCriturem o· papel adquirido 
em livro especial, apresentando-o ao 
Serviço de Isenção · até ·o dia 15 do 
mês seguinte ao término de cada tri
mestre .. 

2. Contra tal norma reclamam os 
interessados, sobretudo os do interior, 
que alegam as dificuldades na satis-

. .fação de tal exigência, seja pelo des
locamento dos livros durante dias 
para. ser apresentados à Alfândega a 
cuja. jurisdição estão sujeitos, seja 
pela demora conseqüente ao natural 
r-etR1"damento da repar.tição no exa-
miná-los. · 

O assunto foi anteriormente estu
dado pelo Ministério da Fazenda, 
concluindo diversos informantes em 
sentido favorável aos reclamantes. 

Há referência ao parecer favorável 
da Alfândega desta capital. Foi mes
mo em face de uma comunicação sua 
ao Sindicato das Emprêsas de ' Pro
prietários· de JornaiS e Revistas de 
São Paulo, declarando a sua impossi
bilidade de agir, por se tratar de ma-. 
téria legislativa, que o Deputado Ber
to Condé tomou a iniciativa ão Pro
jeto, restabelecido o disposto no arti
.go 3.0

, inciso m, do Decreto n.o 2.016, 
· de 14 de f-evereiro de 1940, pelo qual 
o liVro deve ser apresentado até o dia 
15 de cada mês para o "visto" da 
Fiscalização do Papel, a cargo de um 
funcionário esp~ial da Delegacia Fis
cal do Tesouro Nacional em cada Es
tado ou mesmo dos·· Coletores. 

E isso foi votado :com outra reda
ção pela referida Câmara dos Depu-
tados. ,: · 

3. Nenhuma inconveniência iÍiqui
na. a proposição, que, restaurando nor
ma anterior, atende aos interessados, 
sem que se lhe oponha a Fazenda. 

A rigor o assunto seria competên
cia do Poder Executivo, dado o seu 

. caráter regulamentar. Como, porém; 
dêlé cuidou um Decreto-lei, só uma 

· lei pode modificar-lhe a. regra. 
Em conseqüência, opina a Comis

são de Finanças pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, em II} de se

tembro de 1948. - Andrade Ramos, 
Presidente. - Ferreira de Souza, Re
lator. - Salgado Filho. - vespasia
no Martins. - Mathias Olympio. 
Alvaro Adolpho. - Jose A.merico. 
Apolonio Sales. 

PARECER 

. N.0 886 ..:._ 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre o Projeto de Lei da 
C{J,mara n.0 253, de 1948. 

Relator: Sr. Filinto Müller. 
Pela· Mensagem n.0 250, de 18 de 

junho próximo passado, solicitou o 
Sr. Presidente. da República aó coz:
gresso Nacional a abertura de um cre
dito de sete milhões de cruzeiros des
tinado ao custeio das Plantações de 
Fordlândia e Belterra, propondo ain
da, fique . sem aplicação igual dota-. . 
ção incluída no Orçamento Geral da 
República para ·o corrente ano. 

A Câmara dos Deputados, aten
dendo àquela· solicitação, votou o Pro-. 

' . 
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jeto de Lei n.0 253, de 1948, ora sub
metido .à apreciação do SenadO, con
tra o qual nada temos a objetar. 

Opinamos. assim, pela sua aprova-
ção~ · · 

Sala das Comissões,. em 17 de agôs
to de• 1948. - · Waldemar Pédrosa, 
,Presidente em exercício. - .Filinto 
·JIIlüller, Relator. - Arthur . SantOs. 
-.Etelvina Lins. - . VergniaúcL wan-

. derley. O lavo . Oliveira. · · ·r.uczo 
CÓrrêa. · 

PARECER 

N.0 887 - 1948 

])a Comissão .. de ,EcLucaçãó .. e 
Cultura, sóbre o Pr.oieto .de Lei 
da Cãmara n.0 .253,. de 1948. 

·'' . . ·, . ,\-. 

Relator: .Senador 'Maynard Gomes. 
O Sr .. Presidente da República em · 

mensagem en<;aminhàda. 'ào "COJigres
so .. ~acio;nal, solicit_Oii'à ,abercurà, J,Jelo . 
Ministério da Agrlcuitura:,' do· credito 
.especial..de Cr$ 7 ... ooo.ooo,oo. (sete .mi-
' lhões .de . cruzeiros), .. para. atender .. às 
.despesas .com a. manutenção .. das .. plan-
' tações de . F.ordlândia :e _Bel terra_. ad-
. quiridas . pelo :Banco :de . Crédito .. da. 
. J.3orr!LCha em . 1945, de acôrdo com o 
• ar.tigo 10 do Decreto~lei n.o, 8,440, ,de 

24 de .. dezembro de 1945, !icándo a 
cargo do referido'- Banco o ·.custeio do 
mes:q1o acêryo .pelo r espaÇo . de dOis 

· .anos. ' · -·- · · ··· ·· .. 

Cessacj.a. tal .obrigação por parte_,do 
Banco - de Crédito da Borracha foi 
tal acêrvo transferido ao M~tério 
da Agr~c~ltur::. _ sob a direção técnica 
e admi.lllstrat1va do ·Instituto Agro
nómico do Norte. Alega êste Insti-

. tuto não . dispôr de recursos para o 
custeio .do encargo 'recebido presumi.; 
v~lmente até . 1950, quanci.o a produ
çao de bonacha poderá vir a cobrir · 
às despesas. 

r-:~~R 
N.0 888 - 1948 

.Da Comissão de Finanças sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara· nu
mero' 253, de 1948,'. 

Relator: Sr. Apolonio Sales. 
• • • o •• 

A Proposição n.0 ::153, de 1948, teve 
a sua 'origem numa. Exposição· de Mo
tivos do Eximo. sr: Ministro _da Agri
cultura âo Sr .. Presiden.te· _da .Répú
qlica, _solicitando _a .. abertura de . um 
crédito de 7. milhões _de cruzeiros_ para 
o custeio e manutenção das ativida
des do . Ministério_ da ,Agric.wtl.trà, ~e_m 
Bel terra. 
.:Aquiescendo aos. têrmos da exposi

ção de motivos do· . Sr.' Mirustio · da 
AgricÍlltiii:a,' o- ~?r. Presid-elite ·enviou 

' uma·· Mensagem nós têrrilos pedidos, 
ao Çóngresso, · solicitando abertura do 
referido crédito.· · · · 

.Estão hoje sob a responsabilidade 
do 'Mi,nistério da Agricultura, através 
do Instituto Agronómico · <do· ·Norte, 
as plantações 'de borracha de_Belter-
ra. :Todo o acêrvo, - em ·:.Bel terra -.da 
Ford, passou ao ·Brasil. As des:Pesas 
de manutenção -e · ampliações das 
plantações . e~tavam a cargo do Banco 
da Borracha:·- Cessada> :Porém, a obri
·gação .. dêste e, .. so)Jre.tudo.~na .Jmpossi-

; bilidade de. assumir. n~vos. cpmpromis
sos, o Banco da Borracha_ negou-se a 
prosseguir com o financiamento .. 
· Dai;' surgirem; naquelas Iorig-ii1quas 

_ paragens, dificuldades_ il;lú~eras, cons
-tatadas ,_aliás, .Pelo_ PJ,'Qpr~o l\1i,n~stro 
_da Agricu.J,tura quando da sua recen-
te. viagem. ào _Norte.··.. ... · · ·- · 

As plantações .de . Belterra, conhe
ço-as pesosalmente. -São mais do que 
simples plantações. .São ~ imenso 
e inapreciável campo cde· experimenta
ção · e demonstração a serviço .do 
Brasil. 

Abandona-las seria um crime. o 
Instituto Agronómico pode e . deve dar. 
ao pais e ao· mundo o nxemplo . de 
que doutrina e age. 

. . . 

!Em vista disso, o .Mi!ltstério da A"'ri
cultura solicitou a aberturà do crédito 
em . estudo, propondo ainda,. fique sem 

. aplicação igual ,quantia incluída no 
orçamento vigente. Nada temos a 

. opor. · · 

.sala das Comissões, em 31 de agós
to de 1948. - Pereira Pinto, Presi
dente. - · Maynarw Gomes, Relator. 
-; Walter F.ranco. - Francisco Gal-

O crédito pedido, , aliás, não. s.obre
carrega o Tesouro, porque na lei fira 
estabelecido . o cancelamento de dota

.. ções orçamentárias correspond~ntes, 
no orçamento em vigor. -

-.Zot.ti. . . ' . 

. E ainda mais .. De acOrdo com o que 
:relata 6 Ministro, Bclterra;· .iá ·es~c 

,'ano, ,produzirá· mais de. sete. milJ;tões 
de cr.úzeiros de . bOrracha e as · '_P.Elrs-." .... ' ' 
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pectivas nos anos vindouros serão 
gnndemente ótimistas. 

Opino, portanto, favoràvelmente à 
Proposição. . 

Sala das Comissões, 10 de setem
bro de 1948. - Andrade Ramos, Pre
sidente.· - Apolonia Sales, Relator. 
-Ferreira de Souza. - Durval Cruz. 
- Salgado Filho. - Vespasiano Mar-
tins. - Alfredo Neves. - Mathias 
Olyrwpio. 

PARECER 

N.0 889 - 1948 

Da Comissão ·de Constituição e 
Justiçá, sôbre o Projeto &e Lei 
da Câmara n.0 267, de '1948. 

Relator: sr. 'vergniaud Wanderley. 
Em mensagem dirigida à Câmara 

dos Deputados, o Sr. Presidente da 
República, propõe a extinção . da Co
missão de Gazogênio, instittúda pelo 
Decreto-lei n.0 1.125, de 23 de feverei-·· 
ro de 1939, com a fina.lidade de i:lcre
mentar a produção e o uso do gãs 
pobre. 
. Desaparecendo os motivos que de

terminaram a sua cria.ç~. conforme_ 
declara o Sr. Ministro da Agricultura, 
somos. pela. aprovação do projeto de 
vez que nada há. contra a sua cons
titucionalidade. 

,Sala das Comissões, em 2 de setem
bro de i948. AtfJilio Vivacqua; 
Presidente. - Vergniaud Wanderley, 
Relator. - Augusto .'l-feira. - Lucio 
Corrêa. - Filinto Mütler; - Wald(l
mar Pedrosa. - Alqysio de Carvalho. 

PARECEll. 

. N.0 890 - 1948 

Da ComissãÓ. de Finanças, sô
bre .o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 267-48. 

Relator: Sr. José Am·eiico. 
A Comissão Nacional de Gazogênio, 

criada :pelo Decreto-lei n.0 . 1; 125·, de 
2a de fevereiro de 1939, perdeu, com 
o término da guerra e as facilidades 
~e importação· dos combustíveis li
quides, o seu objetivo. 

• · Tem êsse órgão suas instalaçÕes em 
dependências do Instituto Nacional 
de Tecnologia que cooperava nos seus 
trabalhos. · 

Deixando de funcionar, cumpria __ dar 
um destino ao EJeu material, . 

I 

Foi essa a iniciativa que tomou o 
Ministério da Agricultura em exJ:>O
sição de motivos de 16 de fevereiro 
do corrente ano, propondo sua ex
tinção e, em c'onseqüência, a transfe
rência da mesma instalação e 'ele seus 
pertences àquele Instituto. 

Tôdas essas providências estão con
substanciadas na Proposição da · Câ
mara dos Deputados n.0 462-A, de 
1948, em condições de ser aprovada. 

Sala das Comissões. em 10 de se
tembro de 1948. - AnGrade Ramos, 
Presidente. - José Americo, ReJ.ator. 
- Alvaro Adolpho. - Apolonio Sales. 
-Alfredo Neves. - Vespasiano Mar-
tins - Salgado Filho. - Ferreira de 
Souza. 

N.0 891; de 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n .. 0 272, de 1948 

Relator: -Sr. Etelvino Lin.s 

O Projeto de Lei n.0 272, de 1948, 
que na· Câmara· dos Deputados tinhil.. 
o n.o 585-A, e que resultou . de Men
sagem do Sr. Presidente da Repú
blica, autoriza o Poder. Executivo a 
fazer doação à Congregação dos Sale
sianos de um wreno de 155.348 ·hecta
res, pertence-ntes ao- património da. 
Escola Ag:ro-Técnica de Barbacerut, em 
Minas Gerais, para nêle ser cons·truí
do um Patronato Agrícola e de Apl'E'n
dizes Artífices, que será.1 denominado 
"Instituto Tenente Ferreira". 

A doação, nos termos expressos do 
· art. 2.0, será CO'IlSiderada nula, .para 

todos os efeitoo legais, caso não sejam 
iniciadas as obras de construção den
tTo do prazo. de 3 anos contados da. 
data. em que fôr aS.Sinacla a escritura 
de doação. 

Trata-se de O·bra de vulto a ser to
talmen·te custeada pelo Sr. Sabino Jo
sé Ferr·eira., nos têrmos do seu requen
mento dirigido ao Sr. Ministro d~ 
Agricultura e que se acha junto ao 
processo. Destinado a menores aban
donados e reconhecidamente pobres, o 
patronato, que ficará a cargo dos pa..;. 
dres salesianos, terá ca:pa.cidade para 
abrigar 250 alunos em regime de in
ternam. 

Ouvida a respeito, a direção da. Es
cola Agro-Técnica de Barbacena, oon
cordou com a doação de que se tn.ta, 
esclarecendo que o.s terrenos constan
tes da planta a que se refere o a.rt. 1.0 

cto ·projeto não estão rendo utilizados 
pelo mesmo estabeU!cime·nto de ensino-
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e que, po.ssivelmente, não o serão, P'lr 
não se orestarem aos trabalhos agro
pecuários . de escola técnica de agTi
cultura. 

Tendo expirado o :prazo para rece
bimento de emendas perante a Mesa, 
vai às Comissões competentes o Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 336, de 

Pa·la apl"O''l!ação do projeto. 1948. 
Sala das Comissões, em 31 de agôst::> 

de 1948. - Waldemar Pedrosa, Presl
denre em exercício. - Etelvino Lins, 
Relator. - Olavo Oliveira. - Ferreira 
de souza. - Arthur Santos. - Verg
niaUd Wanderley. - Alovsio de Car-
valho. · 

Tem a palavra o Sr. Senador Pe
reil'a Pinto, primeil'o orador inscrito. 
. O SR. PEREIRA PINTO - Se

nhor· Presidente, sempre que enfren
·to a responsabilidade de ocupar . esta 
tribuna •é visando tratar de assuntos 
de verdadeiro interesse não só para o 
Estado do Rio, que tenho a honra de 
representar, como para o Pais,· até 
porque servir a uma unidade federa
da é servir à própria Federação, cuja 
grandeza repousa no desenvolvimento 
harmônico de tôdas as circunscrições 
administrativas que a compõem. 
Ainda hoje é com a mesma orienta-· 
ção que venho solicitar ·a atenção de 
V. Exa. e dos :meus ilustres colegas, 
pois pretendo apresentar e . justificar 
um projeto que, embora interessante 
principalmente ao município de cam
pos, ao qual· estou ligado pelos mais 
fortes · laços afetivos, ·econômicos e 
sociais, interessa· também · a outros 
municípios do Norte Fluminens~. que 
é a região mais extensa, :popúlosa e 

N.0 892, de 1948 
Da Comissão de Finanças, sã. 

bre o Proteto de Lei da Câmara 
n.0 272-41!. 

Relator:: Sr. José Americo. 
É o Poder. Executivo autorizado; nos 

têrmos da Proposição n.0 585-A, de 
1948 da Câmara dos. Deputados a do~ 
ar à Congregação dos Salesianos um 
terreno de 1<55. 348 hectares perten
centes· ao patrimônio da. Escola Ag:-o. 
Técnica de Barbacena, para nele ser 
contruido um patronato agrícola de 
aprendizes artifices, com a denomina
Ção de Instituto· Tenente Ferreira. 

Será considerada nula a doação, se 
não fôr iniciada a construção dentro 
do prazo de três anos, contados da 
data da respectiva escrtiura. 

A obra que será custeada totalmen. 
te por iniciativa particular, ;terá ca
pacidade ·para abrigar 250 alunos in
ternos. 

ll: um regime de cooperação que de
ve ser aproveitado para tôdas :1-s aii. 
vidades de interesse geral, princi..: 
palmente nesse campo ainda tiio de
samparado. 
· A única objeção que poderia. ser 
levantada· seria o prejuizo que pu
desse causar a pel"\.'ia- dessa área à 
Escola de Barbacena, mas· êsse esta
belecimer.to de ensino agrícola infor
mou que a mesma não se presta aos 
seus trabalhos. 

A inicialtiva é do Presidente da Re
pública, justificada por uma exposi
ção de motivos do Ministério da Agri
cultura, que acompanha a mensagem. 

Somos ·pela aprovação. · 
Sala das omissões, em 10 de setem

bro de 1948. -Andrade Ramos, Pre
sidente. - José Américo, Relator. -
Alvaro AdolphoL - Alfredo Neves. -
Vespasiano Martins. Mathias 
Olumpio. - Salgado Filho. - Fer. 
reira de Souza. 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
!. !e!tur~ de expediente . 

rica do El!tado .. • 
Não preciso dizer a V. Exa. e à 

Casa o que é a minha terra natal, por 
ser Campos conhecida de todo o Bl·a
sil, graças a um conjunto de circuns-. 
tâncias que a destacam dentre· as co
munas brasileiras, como um dos mais 
pujantes centros de progresso, çultu
ra e civilizaÇão no interior do pais. 
Embora deva a sua projeção, sobretu
do ao fato de ser o :município maior 
produtor de açúcar, cujas safras supe
ram as de muitos Estados, com exce
ção apenaS dos de Pernambuco e São 
Paulo, explora ainda outras fontes 
de riqueza, como as culturas de café 
e de cereais, a !peCúària e diversas in
dústrias que, ao · lado de :;;eu !_mpor
tante e movimentado comércio, lhe 
conferem o titulo, a cada passo re~ 
petido, de capital econômica · do Es- . 
tado do Rio. Mas convém oferecer 
mais algumas informações sõbre o 
grande município :fluminense, para 
fundamentar dev~damente a justa 
pretensão que .pleitea,. por meu inter
médio, junto aos poderes central da 
República. . 

Oom a superfície de 4. 772 auilôme
tros quadrados, dividida em l!l. 000 

'i 'I 
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propriedades agrícolas, e a populaçãO 
de 280.00-D almas, sendo 200.000 nos 
distritos rurais, o seu desenvolvimen
to corresponde bem a essas expres:.. 
sões de zrandeza territorial, econômi
ca -e demográfica. A sua sede é uma 
cidade adiantada e em crescimento 
ininterrupto, tendo cêrca de 80.000 
habitantes, 9. 600 :prédios. 2. 500 es
tabelecimentos comerciais, 200 in
dustrais e 15 bancários. Graças ao 
espirito de iniciativa de seus filllos, 
conta com muitas instituições cien
tificas. culturais e filatrópicas, como 
a Sociedade Fluminense de Medicina, 

' e Cirurgia, Academia de Letras, Con;
servatório de Música, seis órgãos de 
imprensa diária, Policlínica, Materni
dade. Hospitais de santa Casa, Infan
tiL d!;l Tuberculosos, da Benefic~ncia 
Por.tuguêsa, da Usina São José, sana
tórios de moléstias nervosas, etc. A 
sua populacão escolar de 25.000 alu~ 
nos é ministrado ensino superior téc
nico, secundário, normE!-1 l:l pr~ário 
em numerosos institJ.ttos oficiais e 
particulares. 

O melhor indice do valor económi
co· de Camvos éstá na elevada arre
cadação das rendas federais, estaduais 
e mwlicipais no seu território. No 
exercício de 1947, essas rendas mon
taram a Cr$ 7·2.325.400,00, assim dis-
criminadas: da União, Cr$ ....... . 
32.332.400,00; do Estado, Cr$ .... .. 
30.858.000,00; da Prefeitura, Cr$ .. 
9.135.000,00. Sem dúvida, em._com
paração com as duas outras fontes 
de trib~tos, as da Pref!;litura são S!;ln.:. 
sivelmente · 1nferiores. o 'que indica a 
relativa modicidade dos imposP!>S mu
nicipais. Mas isto exp;l~pa, .entre ou
tros motivos, por levar em conta o go
vêrno do muriicípio as condições pre
cárias em que se desenvolve a capaci
dacfe realiZadora dos campistas,· visto 
lhes faltar quase .um dos elementos 
essenciais à expansão dos povos civi
lizados, que é a ener~ia elétrica . 

Realmente, ~pesar de !ler a Pr4neiJ;-a 
cidade do ~r!l-511 em q11e se inaugurop 
a il'!llll!J:?.!tÇá9 e~étrica, QamP9s ·sofre 
há lo11gps' AA!>~ a de!lorga.nização e 
defici~llC~~ dp!l semços de . f!5rça e lUZ, 
em <;:onsçquêpcia de '!-l-miL sér~e de fatos 
que não · vem ao caso rememorar, 
cuJm~nando nà éllcampação e explo
l'ação dêsses. serviços Pelo Est~t4o. 

A verdâde é que tóda a vida da ci
Qade e do município se r!;lssente do 

escas·so, defeituoso e irregular forne
cimento de ener~ia elétrica, desde os 
transportes urbanos, reduzidos a pe,; 
que, no número de bondes; o funcio- . 
namento das casas de diversões, sacri
ficado a cada hora; a iluminação dos 
logradouros :públicos, interrompida 
muitas vezes, até as atividades das 
fábricas e .oficinas; obrigadas a usar 
motores a óleo, para poderem exe-
cutar os seus tt·abalhos. · 

Há cêrca de 10 anos, na-intervento
ria do meu :prezado e ilustre amizo e 
cole.E:"a de representação na outra casa 
do Congresso, . o DeDutado Ernani do 
Amaral Peixoto,.· o Estado ·atacou a 
solução dêsse problema. com :uma 
iniciativa arroJada, conhecida em todo 
o país como "as obras de Macabu", 
cujo fim é .fornecer abundante ener
gia elétrica, não só ao município de 
Campos como :a outros do Norte Flu
minense. Ti-ata-se· qe uzn ~mpr~endi
mento efetiv~ente gr~di9so que, 
tenci!> c!)mo ponto cie · pa,rtiçia., a~ 
atuais instalações da UsiJ:ia de Gli
c~rio; . np murii!;:ípio de ~a..ç;a,é, ali
mentada pelo rio São Pedro, compre
ende a inversão do curso do rio Ma
cabu para a junção com aquele, atra
vés de um extenso túnel ·e· de úma 
imensa reprêsa, formando o poten
cial bastante para servir à região 
citada por largos anos · -

Mas até hoje ~ssas !)!;Iras nãp foram 
concluídas, apesar d!'l j~ tere~ c11sta
do ~rca de 130 milj:lões qe çrJlzeiros, 
cobertps :pe!o proqutp cie a1~mas o_pe., 
rações de crédito, mas principalmente 
com recursos do próprip orçamento 
estadual, o que tem representitdo um 
gran,de sacrifício para o erário públi-
co fluminep,se. ·· 

O Sr. Andrade Ramos - Vossa Ex., 
celência ·permite um a:pa..rte7 · 

O SR. PEREIRA PINTO - Com 
todo prazer. 

O Sr. Andrade Ramos - E' muito 
justo que V. Exa. foc11lize o assunto 
e relembre os sacrificips feitos pelo 
Estado do :ij.io; apesar disso a cidade 
de O~pos continua sem luz .elétrica. 

· const~ndp.,.me até que usando larga
mente o querosene. Sabemos que 
Campos é u~p,a .ciçiade industrial che~a. 
de recursos, e onde .se instalou a prl
meira usina elétrica do Estado do 
Rio. 'Para obras dessa naturez::., :::. 
condição essencial é o tino adminis.,. 

' 
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trativo sua seqUência e liberdade para 
resolver os problemas. 
- O SR. PEREIRA PINTO - Muito 
agradeço o judicioso aparte de Vossa 
'Excelência. · 

auxilio será coberto num só exerci
cio pelo mUnicípio mais diretamente 
beneficiado. . 

N ãó vale· a _pena indagar as causas 
de tamanha demora, apurando culpas 
e apontando responsáveis! até por que 
isso é tarefa que escapa a nossa com
petência de iegisladores federais. Já· 
·agora o que se impõe é a conclusão 
do .e:;ande melhoramento, cuja utili
dade ninguém pode negar, porque o 
seu abandono seria um absurdo. · 

Na próxL>na visita à cidade de Cam
pos, o eminente General Eurico Gas
par Dutra, Presidente da República, 
terá -ensejo de verificar a justiça. da 
causa que ora dependo ;Perante ,o Se
nado.· 

E ·estou certo de que, com a sua _ 
lúcida compreensão das necessidades 
nacionais e boa vontade em servir aos 
interêsses cciletivos, não lhe recusará 
o apôio e-o prestigio do seu govêrno. 

O Sr. Andrade Ramos - E uma 
grande perda para o Estado. 

Tenho a honra de enviar à Mesa o 
projeto que procurei justificar. CM ui-. 
to bem) • . O SR. .PEREIRA PINTO - Obri; 

gado a. Y. Exa. 
Com êsse objetivo, o preclaro Go

vernador do Estado. do Rio, Coronel 
Edmunlio Macedo Soares. acaba de 
solicitar à Assembléia Législativa au
torização para lançar um- empréstimo 
interno de 150 milhões de cruzeiros, 
dos quais 35 milhões serão reservados 
à terminação da primeira ·etapa da 
Usina Central de Macabu, para a pro
dução de 9~200 KW em: Macabu e 
2.{)() KW em Glicério. -

E' sabido, porém, que dos serviços 
executados e das desapropriações efe-: 
tuadas nessa etapa restam a pagar 
despesas no total aproximado. de 25 
milhões de cruzeiros. se -bem sue o 
E'OVêroo estadual pretenda liquiaar 
essas desoesas com recursos prove
nientes da :receita ordinária, é eviden
te que isSo só será possível dentro de 
allrulls exercícios,· por ser deficitário 
presentemente o orçamento do Es
tado. E é preciso que a Central de 
Macabu entre a funcionar em situa
ção normal, desembaraÇada de débitos 
concernentes . à sua construção afim 
de que as rendas de sua produção 
sejam, empregadas, além do próprio 
custeio, no serviço de juros e amorti
zação das operações de crédito reali
zadas para levá-l.a a têr.mo. 

Eis a razão por que venho pedir ao 
·senado que autorize o Poder Executi
vo a auxiliar o Estado do Rio com a 
importância de 25 milhões de cruzei-· 
ros; destinada a concorrer para a con
clusão das obras da Usina Central de 
Macabu e para a -liquidação das dívi
das remanescentes de sua primeira 
etapa. TeJldo em vista que a União 
arrecada. anualmente em Campos 
mais de 30 milhões <le cruzeiros, ês:;c 

Vem à Mesa, é lido, apoiado e 
distribuído à Comissão de Cons" 
tituição e Justiça o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.~ 39- l948 

Art. 1.0 • Fica o Poder Executivo 
autorizado a auxiliar o Estado do Rio 
de Janeiro com a importância de Cr$ 
25.000.000,00 .(Vinte e cinco milhões 
de . cruzeiros) , para ser empregada no 
paflamento ·das des:oesas com a cons
trução e instalação da Usina Central -
de Macabu.' 

Art. 2.0. o Govêrno do Estado do 
Rio comprovará verànte o da União 
a aplicação do referido auxílio no fim 
aqui estabelecido. · · . · 

Art. 3.0
, Revogam-se as disposi-

Ções em .contrár.ió · · ·- · 
Sala das Sessões do Senado. 14 de 

setembro de 1948. - Pereira Pinto. 
O SR. PRESIDENTE - Continua 

a hpra do exoediente. 
· O SR. AR'l'HOR SANTOS (.*) -

Sr. Presidente, trago. ao co:r;lhecimen
to de V, Exa. e do Senado -um triste 
registro. Acaba de falecer em Curiti
ba, aos 74 anos de .idade; csrcado dá 
gratidão dos seus coestaduanos, Al
fredo Romário Martins, um dos mais 
ilustres filhos .do Paraná, de cujas 
causas foi batalhador infatigável. 

Não · se trata de manifestação de 
,Pesar meramente formal; outras e 

· mais solenes homenagens merece o 
escritor, o historiador, o literato, o 
parlamentar e jornalista, cujo nome 
fica imortalizado em várias dezenas 
de !lnsaios, críticas, obras literárias, 

(*j Não foi revisto pelo orador. 

' 
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volumes de História, versando todos 
assuntos referentes à sua terra e à 
sua gente. 

Homeni de origem obscura, feito 
· pelo próprio esfôrço, auto-didata, Al
fredo Romário Martins, veio das ofi
cinas da imprensa, como aprendiz de 
tipógrafo para ·'as salas de redação, 
onde se afirmou como príncipe da im
prensa paranaense, dignidade que 
exerceu de maneira incontrastável. 
Deputado estadual em várias legisla
turas, sua ação se desenvolveu de· 
modo inteligente e fecundo em vá
rias iniciativas e no sentido da fixa
ção do homem no_ campo, do reflo
restamento e plantação ·de trigo, da 
defesa da . erva-mate, e da agricul
tura em geral, numa ação .constru
tiva e objetiva. 

Fundador e presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico do Paraná, 
membro de sua Academia de Letras, 
humanista, causeur admirável, espíri
to .forrado de grande bondade, era 
bem uma das figtiras marcantes da 
vida social, politica ·e intelectual do 
meu Estado. 

Volve-se meu pensamento nesta 
hora: para a minha terra natal e 
vejo-a tomada de grande d6r, grande 
pesar pelo désaparecimepto do ':varão 
ilustre, que tanto a enalteceu, numa 
vida exemplar, legando aos seus con"' 
terrâneos grande exemplo do qu~nto 
pode um homem, cuja -inteligência 
e esfôrço são inteiramente empregados 
em favor de sua terra e da sua gente. 

. . . . . 
Lendo nos jornais do Rio ·de Ja

neiro, ein telegramas lacônicos, a no
tícia profundamente dolorosa para to
dos os paranaenses, sinto-me no de
ver de trazer= o fato ao conhecimento 
do Senado, certo de que os eminentes 
colegas, representantes de outras_pro
víncias da Federação brasileira, co-

. munguem com o Estado do PM'ána, 
no transe· amargo que atravessa com 
o de.sa.,~:arecimento de Alfredo Romã
rio Martins. 

O S!R. PR!ESIDENTE - Continua a 
hora do expediente. 

O 'SR~ AUGUSTO MEIRA (*) -
Sr. Presidente, na sessão de sexta
feira tive oportunidaJde de ler um ;te
legrama recebido da Associação Co
_mercial de Pôrto Alegre, de que dei 
conhecimento ao Senado; 

(~) Não foi revisto pelo orador. 

Acabo de receber carta da própria 
Federa-ção das Associações Comerciais 
do Rio Grande do Sul, cujo teor é o 
seguinte: 

"A imprensa desta capital aca
ba de noticiar haver a comissão 
de Cons·tituição · e Justiça. do Se
nado negado aprovação à tese do 
8.° Congresso das Associações Co
merciais dêS/te Estado, encami
nnada ao Congtesso Nacional, 
;propondo' a revogação da par.tici
pação dos fiscais nas multas im
postas aos contribuinll:es. 

Transcreve também., em separa
do, o brilhante voto que V. Exce
!lência deu, favoràvelmente à 
aprova~ da nossa proposição, · 
transformando-a em lei ·que, por 
cer,to, trata às classes econômi
cas do país um clima de tranqui
lidade, pela moraliz·ação· dos pro
cessos de· aplica-ções de multas, o 
que, aliás, já se conseguiu nos 
âmbitos fiscais dos Estados de 
Minas e Rio Grande 'do Sul, sem 
.prejuízo algum da arrecadação 
estadual, mas, ao contrário, com 
indiscutíveis vantagens gerais. 

A Federação das Associa;ões 
Comerciais do ~to Granide do 
Sul, órgão superior das classes co
merciais do Estado, sente-se np 
dever de manilfestar a v. Ex."' os 
seu..c; agradecimentos por haver 
defendido a sua pretensão na 
mais alta Casa do Congresso Fe
deral, ao mesmo ;tempo que es
pera contar com o vosso a-poio 
na continuação das medidas ten
dentes à revogação das quotas
partes em questão. 

·Com os prOJtestos do maior 
apreço pessoal e alta a;dmiração 
civica, enviamos a V. Ex."' as 
nossas respeitosas· saudações. -

. Adel Carvalho, Presidente. -~ri
co O. Mello, Diretor Secretário'~-

Sr .. Presidente, tem a .maior proce.:. 
dência a insistência com que o -Rio 
Grande do Sul dirige ao Senado apê
los desta ordem. . . 

Há longos anos. como tive ocasião 
de· decilarar, verifiquei, pessoalmente, 

·no Estado do Pará, uma série de abu'
sos semelhantes. Era, então, Depu:
tado Estadual e tive o ensejo e a 
felicidade de oferecer !Projeto de lei, 
que foi sancionado pelo Governador, 
pondo paradeiro a tais irregularida-
des. . 

Parece-me estar assim, esta .casa 
perfeitamente inteirada das aspira
ções do comércio do Rio Grande; im
portante parcela do desenvolvimento 
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nacicmal; · e que, ·portanto, merecem 
ser atendidos. pela Sociedade Aé1·ea Rio~Grandense 

(VARIG), os motores, hélices, sobres
salellJtes, acessórios e material de rá
dio, destinados a integrá-los, bem co
mo a ferràmenta vinda com êles e 
necessár:la à sua conservação. 

Era o que ·tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem) . 

Comparecem mais os Srs. Se-
nadores: 

Ernesto Dornelles. 
Cícero de Vascon:celoo. 
Marcondes Filho. 
Pinto Aleixo. 

'.Durval Cruz. 
. ?'en-eira de Souza . 
Salgado Filho. 
Walter Franco. 
Clodomir Cardoso. 
Filinto Miiller. 
Alfredo N'eves. 
Ribeiro Gonçalves (12) • 

Deixam de comparecer os Se-
nhores Senadores: 

Alvaro Maia .. 
Magalhães Barata. 
Ribeiro Gonçalves. 
!Plínio !Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Geo11gmo Avelino. 
Novaes Filho. 
Góes Monteiro 
Aloysio de Carvalho. 
Attilio Vivacqua . 
Sá Tinoco. 

, Hatiiilton Nogueira. 
Bernardes Filho. 

· Euclydes Vieira. 
Roberto Glasser. 
Getúlio . Vargas (16) . 

·sã.o sem ·debate aprovados, em 
discussã;o única, os seg1Uintes pa
racere..c;: 

PARECER 

N.0 864, . de 1948 

Da Comissão de Redação ae 'Leis.' 
A. Comissão. . é de parecer que se 

aprove a redação final, a êste arie.xa 
do Projeto de Lei n.0 . 178, de 1948' 
originário da Câmara dos Deputados.' 

Sala da Comissão de· Redação de 
Leis, em 9 de setembro de 1948. "'
Clodomir Cardoso, Presidente. - Cí
cero de Vasconcelos, Relator. --. Au'" 
gusto Meira. - Waldemar ·Pedrosa.· 

ANEXO AO PARECER N.o 864 . 

Redação final do Projeto de Lei 
da Câmq.ra n,o 178, de 1948. 

O Congresso Nacional décreta: 
An:. 1.0 São isentas ·do impOsto de 

· importação, taxas aduaneiras e irnpôs
tós de. consumo seis aviões importados 

4rt. 2.0 Esta lei entrará em vigor 
na data da sua •PUblicação, revogada..-; 
as disposições em contrário. 

PARECEJI. 

N.6 865, de 1943 

Da Comissão de Redação· de Leis. 
A Comissão apresenta, em fõlha 

anexa, a redação final do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 212, de 1948. 

Sala da Comissão . de Redação de 
Leis, em 6 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Cí
cero de Vasconcelos, Relator. - Au
gusto Meira.- WaZdemar Pedrosa. -· 
Ribeiro Gonçalves. 

ANiEXO AO PARECER +'J'.0 865 

Redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 212, de 194R 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar.t. 1.o São isentos do impês:o de 

importação e das taxas aduaneiràs, 
bem assim do im:Põsto de ~.onsumo, 
300 (trezentos) lança-chamas, vindos 
dos Estados Unldos pelo vapor "Mor
macelm" em setembro de -1947, por 
encomenda da Secretaria de Agricul
tura do Estado do Rio Grande dõ Su~. 
e destinados ao serviço de extfnção 
de gafai.Lhotos, ficando · dispensãdà â 
consignação no.i:ninal. · 

Art. 2.0 A presente lei entrará em 
ITLgor na druta da sua publicação. re~ 
vogadas as disposições em contrário. 

O ·SR. PRESIDENTE - •SObem à 
sanção os projetes de leis da Câmara 
números 1718 e 212, dêste ano. 

'Contilllua a hora do eocpediente. 
(Pausa). . · 

Mais nenhum Sr. !Senador desejan
do usar da palavra, passa-se à ' 

ORDEM DO DlA 
,• ' 

~ sem debate aprovado, em dis
cussão única, o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 183, de 1948 
o Cóngresso Nacional decreta: 

· Art. 1.0 ~ isenta de ,direitos alfan
degários e quaJsquer outras .taxas, a 
importação de rprodu~os anti-malârl
cos. 

Aljt. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 



-- :379 -

. O SR.· PRESIDENTE- O Projeto 
de lei da Câmara n.0 193, de 1948, 
sobe à sanção. 

Discussão única do· Projeto de 
Lei da Cdmara ri. 0 163, de 1948, 
que concede a Luís Soares a Pen
são de Cr$ 1. 000,00 e dá outras 
providências. (Com Pareceres sob 
números 628 e 629, respectivamen
te.. das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças, o 1.o. fa
vorável e o 2.0 contrário) . 

(Pausa). 
Não havendo . quem peça a pala

vra, dou por encerrada a discussão. 
Vai-se proceder à votação·, que es,:á 

· com parecer favorável da Comis~ão de 
Constiltuição e .Justiça e contrário da 
de Finanças. 

O ·SR. E'I1ELVJNO LINS (*) (para 
encaminhar a votação) - Sr. a:>re
sidente, pelo Projeto n.0 1·63, de 1948, 
da· Câmara dos Depubdos, fica , o 
Poder Executivo autorizado a conce
der ao pintor Luís Soares a pensão 
mensal de mil cruzeiros, enquanto vi
ver o ·beneficiário. 

Na juStificação do projeto que foi 
apresentrudo por diversos Srs. Depu
tados, vamos encontrar as seguintes 
pa.Iavras; 

"Nasceu Luís Soares na velha 
e histórica cidade de Rlecife, :ten
do estudado pint,ura na Escola 
Nacional de Belas Artes. 

Havendo buscado a Europa . e 
viajado; !Pl'incipalmente, pela 
França,. Portugal, e Espanha, para 
~rfeiçoamento de sua arte, foi 
rpintor clássico até os print:ipios 
dêste século. DepOiis . voltou-se 
para · o folclore brasileiro e pas
sou a . imortalizar em suas telas 
os motivos e as coisas de sua 

. terra.. 
Sua pintura, como se disse al

gures, é, ·sobretudo, um documen
. to· vivo. e colorido de uma éPo
ca. ll: a fixação perene de uma 
:rtiqu.íssima tradição P<'jpoula.r ·de 
uma das regiões mais caracte
Tisticas do Brasil: o Nordeste. 

Sua obra é, pois, eminentemente 
cultural". 

. · · Prosseguindo em consi:derações se
melhantes, salienta ainda a justifica
ção que o velho pintor, aos 70 anos 
de idade, doente e desamparado, está 
bem no caso de merecer a ·rujuda de 

( •) · Não foi revisto pelo orador. 

que se ,traJta, mesmo porque conclui 
a justificação: 

. "O BJIDparo à cultura é dever do 
EstaJdo, reza o art. 174 da nossa 
Constituição, e a arte de Luis 
Soares é d±fusão de culrf:lura". 

Oom essas considerações e apreci
ando o projeto do ponto de vista ju
rídico e constitucional, nada lhe 
teve a opôr a .Comissão de Consti·tui- ' 
ção e Justt!(a desta Casa. • 

Fui relator do projeto. nessa co
missão e quero pedir para êle a aten
ção dos Srs. Senadores. 

Não tive oportooidade de tetmar , 
conhecimento dos motivos que leva
ram a Comissão de Finanças a emi
tir parecer contrário. . Quero, porém, 
lembrar que o Senado da Rep·ública, . 
há algum meses, aJProvou um projeto 
concedendo a subvenção de .mil cru
zeiros ao palhaço Benjamim· de Oli
veira, e o fez com o meu voto. O 
pintor Luís Sdfu'es, já no fim da vida; 
com 70 anos de idade, encon.tra-se 
recolhido a uma casa de cari:dade. 

Entendo que .o Senado, aprovando o · 
projeto, fará obra de . justiça e será, 
ao· mesmo tempo, coerente com a vo
tação anterior, quando aprovou a 
pel1São já concedida pelo Sr. Presi
dente da República ao palhaço Ben
jamim de Oliveira. 

Faço um apêlo aos nobres colegas 
para que aprovem· o projeto. (Muito ' 
bem). -

O SR. ALVARO ADOLPHO (0 ) 

(Pela ordem) - Sr. Presidente, no 
avulso relativo ao projeto em vota
ção constam os pareceres das Comis
sões de Constituição e Justiça e de 
Finanças, o primeiro fa;vorável e o 
segundo contrário; e figuro como · 
concordando com ambo.-.. 

Trata-se de equív-oco que desejo 
retificar. · Meu voto · é favorável ao 
projeto.· Neste sentido me · man:Lfes-· 
tei na Comissão de Constituição e 

. Justiça, quando dela :fazia parte even~ 
t;ualmente; e também na de .Finanças. 
Minha opinião, coincide com a · do 
nobre Senador Etelvina Lins, sou pela 
aprovação do projeto. (Muito bem). 

O SR. !PRESIDENTE V. Ex.a 
tem razã:o. Houve lapso na publica-
ção. · 

Os €lenhares Senadores que apro
vam o proJeto, queiram permanecer 
sentados. (Pausa) . . 

(•) Não foi revisto pelo orador~ 



.11: aprovado a seguinte 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

:N.o 163, de 1948 

O Congresso - Nacional decreta: 
Art. 1.0 ll: o Poder Executivo auto

rizado a conceder a Luis Soares, a 
pensão mensal de Cr$ 1. 000,00. (mil 
cruzeiros) . · . . 

Parágrafo único. O pagamento da 
. pensão de que trata êste artigo durará 
enquanto viver o booeficiâr1o; 

Art. 2.0 ll: ainda o Poder Executivo 
autorizado tt abrir, pelo Ministério 
da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
5. 000,001 (cim:lo mil cruzeiros) para 
atender, no corrente exercício, ao pa
gamenta da mensalidade ·prevista 
nesta lei.. 

Art. 3.o Revogam-se as disposições 
em contrário. · 

O SR. PRESIDENTE -O projeto 
que acaba de ser aprovado vai à 
Comissão de Redação de Leis . 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara n.o 112, de · 1948, 
que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, à Sociedade· Brasileira de 
Tuberculose, o crédito especial· de· 
trinta mil cruzeiros, para ocorrer 
às despesas· com a publ~cação dos 
Anais da 4.a. Conferência .Regio
nal de T-uberculose. -(Com Parece
res favoráveis, _sob ns. 427; 852 e 
853, respectivamente, das Comis
sões de Constituição e -Justiça, de 
Saúde e de FinanÇas, o último 
com emenda) , 

CPausa). 
Não havendo quém queira usar da 

palavra, .. enc_erro a discussão. 
. Vai ser votada em prim-eiro lugar a 
emenda da Comissão de Finanças. 

ll: aJD1'0Vada a seguinte: _ 
EMENDA 

Ao Projeto de Lei da Câmara número 
112, de 1948 

.No artigo 1.0 acrescente entre as 
palavras abrir, e à Sociedade, as se
guintes: pelo Ministério da Éducação· 
e ·saúde. 

ll: aprovado com: a modificaçã.o 
constante da emenda aoeilta o se
guinte 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N:0 112, de 1948 

.Art. 1.o ll: o !POder Executivo- auto
rizado a a;brir, à Sociedade Brasileira 
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de Tuberculose, o crédito especial de 
trinta mil cruzeiros (Cr$ S·O. 000,00) ,._ 
para ocorrer às despesas com a pu
blicação dos Anais da 4.a. Conferên
cia Regional de Tuberculàse. 

Ar-t. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. · 

O SR. P.RES\llDENTE - Vai à Co
missão de Reda·ção, com a emenda 
rec,ebida, o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 112, de 1948 . 

' 

São sem debate aprovadas, em 
discussão única, as se~tes · pro-
posições: · 

PROPOSIÇÃO . 

:N.o 202, de 1947 
o 1Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o ll: concedida isenção de 

direitos de importação e demais ta
i:'Cas aduaneiras, inclusive impôsto de 
consumo, (para urna , caixa de rpes·o 
bruto de 177 quilos, com_cinco micras-_ 
cópios · e cinco lanternas mágicas, 
vindas' dos Estados Uni:dos da América 
e destinadas ao Instirtuta de Pesauisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo. 

Art. 2.0 A presente lei entrará enr 
vigor na data . da sua publicacão. 

Arb. 3.0 Revogam-sEl-aS disposições 
. em coo-trário. 

PROJETO AO DECRE'l'O LEGISLATIVO 

N.O 14, de 1948 

· O Congresso Nacional decreta: 
Arlt. 1.0 .ll: aprOIVado o· Acôrdo sô

bre .transportes· aéreos, firmado- no dia 
14 de novembro de 1947, no ruo de · 
Janeiro, entre o Brasil e a Noruega. 

Art .. 2.0 1!:sse · Acôr:cto · entrará ~m 
vigor na data da !Dramulgação da. Dre- _ 
sente lei. . . . 

Art. 3.0 Rlevogam-se as disposicões 
em contrário. · 

O SR. PRIESIDENTE - Vão a Co· 
missão de Redação de Leis a Propo
sição n.o 262, de 194:7, e o ;projeto de . 
Decreto Legislativo n.0 .14, de · 1948. 

!Esrt.á esgotada a matéria da. Ordem 
do Dia. · 

Tem a· palavra o ·sr. senador Ar
thm- Santos, inscrHo para explicação 
iOOSSOOl. 

O SiR. AiR.'l'HíOR SANII'OS C"') -
(Para explicação pessoal) - Selnhor 
IPreSüdente~ ainda osôbre o disskiio 
existente na capital do meu Es-tado, 
entre a Câtmara Municipal e o Pre
feito . de curitiba, sou obdgado, muito 
a contra gosto. -a voltar ao assunto . 

( *) Não foi revisto ilelo orador. 
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Muito a cOll!tra gosto porque, - já. o 
declarei anteriormente - não · me é . 
agradável .trazer para o recinto do 
Senado desentendimentos políticos 
entre os partidos ou correntes par.ti
dárias que se deglacliam no meu Es
tado. 

Além disso, a a·titude dos. Vereado
res já ifoi apoiada em moção vota.da. 
pela Assembléia LegislaJtiva do Es
tado. 

Sr. Presidente, procedi à Jeitura do 
telegrama atendendo ao B.l)êlo da Câ
mara MUilliclpal de Curitiba, cerrto de 
que o Poder Legislativo Municipal e 
o Prefeito daquela cidade hão de en
contrar no seu patriotismo a sruução 
para o dissí<iio, tão deprimente .para 
os foros culturais do meu Estado. 
(Muito bem; muito bem) . 

Já disse que só saio dêste propósito 
forçado por imPera.tivos decorrentes 
do próprio exercicio do meu mandwto. 

ll: o seguinte o· telegrama que aca7 
bei de receber de C:uritiba: 

"Vereadores Câmara MunicipaJ 
Curitiba tendo aprovado resolução 
.fechamento legislativo municipal, 
motivo :falta garantia e crimes 
morais provados mensagem diri
gida à Câmara pelo Prefeito Néli 
Prevot, protestamos com veemên
cia novos insultos aparecem ;tele
gramas referido Prefeito dirigi
dos . parlamentares paranaenses 
divulgadós imprensa contendo 
alusões desabonadoras Vereadores 
algumas detenções feitas sendo 
que ·atitude Câmara decorreu uni
camente .documento agressivo en~ 
'dereçad'O Câmara !Pelo mesmo 
Prefeito como prova moção soli
dariedade votada maioria Depu
tados Assembléia Legislativa. As-. 
sinam presentes ·todos Vereadores 
excetuando apenas rta-ês pertencem 
Prefeito. · 

Atenciosàs saudações. Bloberto · 
Barroso, Roberto Barroso Filho, 
Ubiratãn Peixot-o IMaitos, Augus. 
to Estaben, Osvaldo Bitencourt, 
Laudemiro Vale, João Estival, re
pres·entantes Partido Traba:lnista 
Brasileiro, Ernani Sa,n.tia.go, Oli
veira Joaquim Almeida Peixoto, 
representantes Partido RepubHca
no, Adalto Allilaldo Volpe, Edwine 
Tempski. João Giraldis, represen
.tantes União Democrática Nàcio
nal, João :Pereira . Macedo, repre
sentante Part~do Libertador, Lau
m Esmanhoto, representante Par
tido Representação Popular, Ma
ria Olfmpio Carneiro Mochel; re
Presentante Partklo Social Tra
balhista". -

'Como vê V. Ex.", Senhor Presiden
te, ·os Vereadores da Câmara Munici
pal de Curitiba, à exceção de três, 
acham-se ·em oposição ao Prefeito 
municipal, devendo-se levar em con
sideracão que são Vereadores eleitos 
:por tôdas as legendas - Partido Tra
balhista Brasileiro, Partido Republi~ 
cano, União· DemocráJt.ica Nacional, 
!Pal"t:ido de Representação PQpular e 
Partido Social Trabalhista. 

O SCR.. PRESIDENTE -. Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Designo para a de amanhã 
a seguinte 

O!RDEM DO DIA 

·Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n.0

. 206, de 1948, que 
aUitoriia a abertura, pelo Ministério 
da Agricultura, · do crédito suple
mentar de Cr$ 63.000,00, para aten
der a pagamento de gratific!llçáo de 
magistério. <Com Pareceres favorá
veis, sob ns. 856 e. 857, respectiva~ 
me11te, .elas ca,missões de Constitui
ção e ·Justiça e de Finanças). 

Discussão única do Projeto de · Lei 
da Câmara n.0 217, de 1948, que au
toriza. a aberllura; pelo Ministério da 
·Educação e Saúde, do crédito espe
cial de Cr$ 66.000,00., para atender 
ao pagamento de gratificação de ma
gist~rio. (Com Pareceres :favoráveis, 
sob ns. 860 e 861, respectivamente, 
das Comissões de ·Constituição e 
Justiça e de Fiiianças) . 

Continuação da discussão única do 
Projeto de Lei da Câmarã n.0 167, 
de 1948, que assegura aós atuais alu
nos do Curso Técnico de Contabl:li
dax:le o direito ao diploma de Con
tador. <Com Parece-es ns. 835 e 836, 
respec.tivamentte, das Comissões de 
Constituição e · Justiça e de Educa
cão e Cultura, o primeiro favorável e o segundo contrãrio. 

Levan;t;a-se a sessão às 15 horas 
e 30 minutos. 

· RECEBEM EMENDAS PIDRANTE. A 
. . MES,A 

Na sessão de hoje: 
\Pro.ieto de Lei da Câmara n.0 340, 

de .194!8, que faculta o aproveita
mento, em fillnções tdênticas. dos 
a;tuais Juízes .elo Regi$tro Civil da 
Justiça do DiS/t.rito Federal; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 341, 
de 1948, que autoriza o Poder Exe-
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· cutLvo a abrh·, pelo Ministério dr' 
Agricultura, o crédito suplementar de 
'Cr$ 9.000,00 ao orçamento em vigor; 

Projeto de Lei da Câmara n.o 342, 
de 1948, que autoriza o_ Poder . Exe
cutivo a. instalar esta·çoes rátho-te
legrMicas em vários municípios dos 
Estados do Amazonas e MaJto Grosso; 

Projeto de Lei -da 'Câmara n.0 343, 
de 1948, que concede abatimento de 
transporte aos ex-combatenJtes e seus 
dependerutes menores: 

Projeto de Lei da •Câmara n.0 344, 
de 1!148, que concede isenção de c!i
reitcs de importação e . demais taxas 

aduaneiras para objetos que mencio.
na, importllldos· pela "FUIIldação Al
vares Penteado", de São PaiUlo; 

fE'rojeto de Lei da Câmara n.0 345, 
de 1948, que estabelece a !ase preli
minar de conciliação ou acõrdo · nas 
causas de desquite litigioso ou de 
~limentos, mclusive os provisionais, 
e dá outras providências; 

iProjeto de Lei da Câmara n.0 347; 
de 1948, que concede :pensão especial 
à Dona DonatiUa de França Lins, 
Viúva do guarda-civil Severino Pe
reira Lins, vítima de acidente em 
serviço. 

"'"·.... ·:-... j : 

' ~~~ ' # \ "' ~ ... 



122. n Sessão em 14 de Setembro de 1948 
PRESID!l:NCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESID~E 

As 14,30' · horas co,m:parecem os Srs. 
· Senadores: 

Severiano Nimes. 
Alvaro . Ado]QJho. 
Augusto Meira. 
Olodomir Cardoso. 
Ev·andro Viana. 
Mathyas' Olympio.. 
Joaqttim Pires. 
O lavo Oliveira. 
Georgino Avelino. 
Adalberto Ribeiro. 
VergniauJd .Wan!derley. 
Jo,sé Americo. 
Etelvina Lins. 
Apolonio Saoles. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Walter Franco. 
:M:aynard Gomes. 
Pereira Moacyr. 
Henrique de Novaes. 
!S·anrtx>s Neves. 
A:lifi'edo Neves. 
:Hamilton Nogueira. 
.An:drade Ramos. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Rodolpho Miranda. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbôas. 
Vespasia.no Ma.ntins ~-

. Flávio Guimarães. 
Mthur Santos. 
Francisco Gallotti. 
!.Jucio Correa. 
Salgado Filho (36) • 

O SR. PRESIDENTE- Acham"'se 
Presentes 36 Srs. Senadores. Haven
db número legal, está abei:Tta a sessáci. 
Vai-se proceder à leitura da ata. 

O SR. 2.o SECRE:I'ARJ:O procede 
à leitura da ata da sessão anterior, 
ctue, posta, em discussão, é sem debate 
a.prova,da. 

O SR. 1.0 SEC!R.ET.ARIO, lê o se
guiulte 

EXPEDIJENTE 
Ofícios: 

Da; Câmara dos Deputados: 
Sr. Secretário: 

Tenho a honra de enca:ind.nhar a 
V:ossa :E;xcelência, para os devidos 
fins, o incluso aUtógrafo do Projeto de · 
Lei, n.o 11-B, de 19413, ·que concede 
isenção de direitos e demais "taxas 
aduaneiras para o material hospitalar 
destinado ao Hospital Sanatório Sírio 
de Campos de Joroão. 

Apl'oveito o ensejo para reiterar a 
Vo,ssa E'...:celência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, em 13 de setembro de 1948. 
Mu_nhoz da Rocha, 1.0 Secretário. ' 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 349, de 194-8 · 

Concede isenção de direitos e 
demais taxas aduaneiras para o 
material hospitatar destinaa.o oo 
Hospital Sanatório Sírio de Cam-
pos de Jqrdáo. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 ll: concedida isenção de di

reitos e demais taxas aduaneiras, in
clusive impôsto de consumo, para o 
materiBJ.l ·hospitalar, clínico e de as
sistência médica destim.aido à insta
lação dio Hospital Sanatório de Cam
pos de Jordão, fundado pela Socie
dade Benef:i:cente de Damas Pró Sa
natório Sírio daquela cidade. 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.· 

A imprimir. 
Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de comunicar à 

Vossa Etreelência, para os devidos 
fins, o incluso autógra.fo do Projéto 
de Lei n.0 135-B, de 1948, que asse-
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gura aos advogados o direito de re
ceber autos com vista e em con
:fiança. 

Aprovei.to o ensejo !Para reiterar a 
Vossa Excelência, os protest.os de mi
nha distinta consideração. 

Em 13 de· setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJE:rO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 350, de 1948 
Assegura aos advogados o di

reito de receber autos com vis
ta e em confiança. 

. O Congresso Nacional· decreta: 
Art. 1.0 É assegurado aos advoga..: 

dos e provisionados, regularmente 
insc.ritos na Ordem dos Advogados do 
Brasil, o direito de receberem, com 
vista, autos referenstes a ações cí
veis, penais e trabalhistas. 

§ 1.0 A vista em confiança não po
derá ser dada por mais de <dez dias 
consecutivos. Fln.do êsse prazo, o es
crivão ou o secretário da Junta de 
Conciliação e JUJLgamenito, recLama
rá os autos, sob pena de, se não o 
fizer, incorrer em responsabilirdade. 

§ 2.0 Igual direito de reclamar a 
devolução dos autos assiste . a qrual
quer interessado. 

§ 3.0 se, o advogado ou provisio
alaidO, :i:nthnsAio a i'estiltuir · os autos, 
não 'o fizer dentro em vinte e quatro 
horas,' sujeitar-se-â às penalidades da 
lei. - · 

Al1t. 2.'o Sem suspensão· ou interrup
ção dos respectivos prazos, os advo
gados ou provisionados, desde que so
licitem ao escrivão ou secretário da 
Junta de Oonciliação e Julgamentõ, 
terão vista de autos para contesta
ção, :interposição de qualquer recurso 
e su.a resposta. 
::?arâgr~o único. . Quando o prazo 

fôr comum, · a vista será dada por 
tempo proporcional ao número dos 
interessados. 

:Art. 3.0 A presente Lei entrará em 
vi.gor na dlata de sua publicação re
·vogadas as disposições em contrário. 

·A imprimir. 
Senhor 1.0 tSecretário:. 
Tenho a h~onra de enteaÍn:inhar a 

vossa Excelência, para os devidos 
:tins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.11 149-B, de 1948, que con
cede isenção de direiltos de importa
ção e demais taxas aduaneiras para 

medicamento · destinado à Fundação 
Benjamin Guimarães. · 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência, os, protestos de mi
nha distinta consideração. 

Em 13 de setembro de 1948. - • 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJ];;l'O · DE LEI DA CÂMARA 

N.o 351, de 1948 
Concede isenção de direitos. de 

importação e demais taxas 11/dua
neiras para medicamento desti
nado à Fundação Benjamin Gui
marães . 

·O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 É concedida isenção de di

reitos de .importaçã,o e demais taxas 
aduaneiras para 10 (dez) q.uilos de 
"streptomicina", adquiridos pela Fun
dação Benjamin Guimarães, de Belo 
Ho:rizonte. 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. s.o ReV'ogam-se as disposições 
em conitrário. 

A i.lnprimir. 
!Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de encàminhar a 

Viossa Elccelêincia, para os devidos 
fins, o incluso autógrafo ··do Projeto 
de Lei n.0 1ú-B, de 1948, que concede 
auxilio especial ao Instituto Histó
rico e Geográfico · de Santa· Catarina. 
para a · reailização do Oon·gresso do 
Bicenten:ári.o da ColOil!ização Açoria
na, em outubro próximo. 

Aproveito o ensejo para reiterar a. 
Vossa · Elreelência, os protestos . de mi
nha distinJta consideração, 

Em 13 de setembro de 1948. 
.Munhoz da Rocha. 1.o Sec.re~rio. 

PROJE:rO DE LEI DA CÃ:MARA 

N.0 352, de. 1948 
Concede · au:i:ílio especial ao Ins

tituto Histórü:o e Geográfico de 
Santa Catarina, para a realização 
do Congresso do .. Bicentenário da 
Coloniiação Açoriana~ em outubro 
próximo. 

O Cbngresso Nacional decreta: 
A11;. 1.o · ll: concedido ao Instituto 

Hisltórico e Geográfico de Santa Ca
tar:lna, com sede em Florianópolis, o 
auxilio especial de Cr$ 200.00Ct,OO (d~
zentos mil cruzeiros), a fim de reali
zar o Congresso Comemorativo da Co
lonização Açoriana. 

\ -
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Arl. 2.o ll: o Poder Executi<vo auto
rizado a abrir, ,pelo Ministério da Edu
cação e Saúde, o crédito especial para 
aJtender à despesa com o pagamento 
do referildo aJUitilio, feita a prestação 
de contas na forma da lei . 

Art. 3.o Revogam-se as dispi>s1ções 
em contrário. 

A imprimir. 
'Senhor 1.0 Secretário: 
TenJ:l.o a honra de encaminhar a 

Vlossa Excelência, para os devidos 
fins, o :incluso aUJtógrato do Projeto de 
Lei n.0 210-B, .de 1948, que autoriza a 
abertura, 1peio MEistério da Agricul
tura, do crédito especial de .. C:r:$ .. 
1. 000. ooo,oo para construção de uma 
Estação Experimental em Cáceres, Es
tado de Maito Grosso. 

Apl"oveito o .ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, em 13 de setembro de 1948. 
llfunhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJE'!O DE LEI DA CÂMARA 

N.0 . 353, de 1948 
Autoriza a abertura pelo Mi-

11Jistério da Agricultura, do crédito 
especial de Cr$ l.OOO.OOO;tlO, para 
construção de uma Estação Ex
perimental em Cáceres, Estado de 
Mato Grosso. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art .. 1.0 ll: criada ·a Estação Ex

perimental de Cáceres, no .Estado de 
Marbo Grosso, diretamente subordina
da ao Instituto Agronómico dio Oeste: 

Parágrafo único - Enquanto não 
fôr instalado o Instituto Agronômico 
do Oeste, a Estação EJqJerimmtal de 
Câceres ficará subordinada ao Servi
ço Nac1onal ·de Pesquisas Agl'onômi
cas. 

Art. 2,o . ll: o !Poder .Executivo 
autorizaJdo a abrir pelo M:inistério da 
Agr.iculltura o c.rédito especial de Cr$ 
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), 
Para as construções e instalações da 
Es·taçálo ~erimental criada por esta 
Lei: ·. 
. Al't. 3.o A Estação E~rimental 

de Cáceres terá por objetivo principal, 
o estudo da cultura da l:pecacuanha, 
ipeca. poaia (cephalis ipecacuanba -
R.up:!acea) e os meios mais aldequaclos 
para a sua defesa. 

Parágrafo único - Al~m d.o esmt!l!!
do neste artiS'O, a Estação EXJperimen-

tal de Cáceres prestará assistência 
agronõmica propriamente di.ta às ne
cess~dacles da zona e estudará, ainda, 
o valor botânico e medicinal da varie
dade de plantas da região. 

Art. 4.0 Revogam-se as disllJOSi
ções em contrário. 

A imprimir. 
!Senhor 1.o Secretário: 

Tenho a honra de. encaminhar a 
Vossa Excelência, para os devidos fins, 
o incluso autógrafo do Projeto de Lei 
n.0 S()2-i8, de 19418, que concede imu
lliidades aos · verea;dores municiipa.is. 

·Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi- , 
nha distinlta consideração. 

Rio, em 13 de setembro. de 1948. 
Munhoz da ROcha,. J..O Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N .O 354 - 1948 
Concede imunidades aos Verea

dores municipais. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o Durante as reuniões le

gislativas os vereadores municipa1s 
nálo poderão ser ',Presos, salvo em fla
grrunte de crime in<afiançá.vel ou por 
011dem escriil:'a de autoridade compe
tente n'OS casos expressos em: lei .. 

Art. 2.0 O processo e julgamento 
do verellldor independem de licença 
da Câmara Municipal. 

Art. 3.0 Não se aplicará à Câmara 
de Vereadores do Distrito Federal os 
dispos1tivos constantes desta lei, que. 
entrará em vigor na data de sua 
aJPlicação. 

Art. 4.o Revogam-se as disposd.ções 
em contrário. 

A imprimir. 

Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

V:ossa Excelência, para os devidos fins, 
o incluso asu,tógrafo do Projeto de Lei 
n.O 233-A, de 1948, que autoriza f.l 
a:bertura, pelo Ministério da Agricul
tura do crédito eSipecial de Cr$ .... 
39.239,40, il)ara pagamento de mate
rial adquirido à 10'mted States Comer
cial Colll(pany. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa E;xcelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

ruo, em: i3 ãe setembro de 1948, 
Munhoz da Rocha, 1.o Secretário. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.o 355 - 1948 

Autoriza a abertura, pelo Minis
tério da Agricultura do crédito es
pecial de Cr$ 39.239,40; para pa
gamento de material adquiri/do à 
United States Commercial Com
pany. 

O Congresso Nac~onal decreta: 
Art. 1.0 

- ll: o Poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Mindstério da 
AgricU!1tura o crédito especial de Cr$ 
39.239,40 (trinta e nove mil duzentos 
e tr.inJta e nove cruzeiros e quarenta 
centavos) , para ·atender à despesa 
com. o pa~mento de material adqui
irido à trnited States Commercial 
Company no . exercício de 1944, desti
nado ao equipamento do Laboratório 
da Produção :M.'ineral · em Campina 
Grande, . Estado da Paraíba. . 

.Artigo 2.0 -Esta lei entrará em vi
gor. na da.ta de sua publicação. 

Avtigo ;3.0 - Revogam-se as disposi-
ções em contrário. . 

A imiPrimir. 
.senhor 1.0 Secretário: 

. Tenho ~ . horu-a de encaminhar a 
Vossa Excelêalcia, para os devidos fins 
o :inloluso auj;ógr~o do Projeto de Lei 
n.o 380-:A, de 1948, .que trans:t:ere para 
a S.A. Emprês11 de Vi!!-Ção Aér~a Rio 
Granctel:lSe,. "V~r!g", a isenção de ta
:ms a~duameJras, inclusive de previdên
cia social anteriormente concedida à 
Panai+ do :arasil S.A. para impo:r:ba
çã.o de aeronave. 

Aproveito o ensejo para reiterar a' 
Vossa E'\lCCelênci:a os protestos de mi
nha distinta consideraÇão. 

ruo, em 13 de setembro de 19"18. 
Munhoz da Rocha, 1,0 secretário. 

PROJEWO DE LEI DA C~RA 

N.o a~ - 1948 

Transfere para a S. A. Emprê
sa de Viação Aérea Rio Gra11den
se, "Varig", a isenção de taxas 
çã:rtaneiras,. inclusive de previdên
cia social anteriormente concedida 
à Panair do Brasil S. A. para im
portação de aeronave. . . 

O Congresso Nacional decreta: 

dida à Panair do 'Brasil S.A., por 
despacho da. Presidência. da Repú
blioa publicado no Diário Oficial de 

9 de oU;t:ubro de 1945, na e~osição 
de motivos do Ministério da Fazenda 
n.0 2. 044, de 26 de setembro de 1945 
e relativa à impo11tação de uma aero.: 
nave tl[Jo Douglas 0-47, número de 
sér.ie i14. 738 e maJ(;xlfuU!la naciollla!l 
N>-V:BA, número de série . 26 .187. 

Art. 2. 0 Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicaçã-o revogadas 
as disposições em contrário. 

A imprimir. 
Senhor 1.0 •Secretário: 

Tenho a honra de encaminhar a 
Vossa· Excelência para os devidos ifins, 
o .incluso autógra:fo do Projeto de Lei, 
n.0 549-:A, de 1948, que abre, ao Mi
ndstério da J.ll.Sitiça e Negócios Inter.io-
res o crédito especial ge Cr$ ..... . 
1. 000. 000,00 para auiXilio ao Inst~tuto 
Históri<>o e Geográ!ico arasi<leiro e 
publicaçãJo de dopumentos inéditos 
pelo· Arquivo Nacional.· · 

.Aipl"oveito o ensejo .para. reiterar a 
Vossa Excelência ps pro~tos de mi
nha distinta consàldera9ão. · 

.Jl.io, em Ia d~ setembro de 11!48. -
Munhoz da Rocha, 1.0 · ~cretário. 

PROJEI'l'O DE LEI DA CÂ!II:ARA 

N.o 357, de 1948-

Abre, p.o Ministério da Ju,stiça 
e Negócios Interiores, o crédito 
especial dé Cr$ 1.000.000,00, para; 
auxilio ao· Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e publica
ção -de di:5cumentos inéditos pelo 
Arquivo Nacional. 

O Con,~o Na'Qion~tl decreta: 
·Art. 1.0 );: o Poder Executi'Vo au

tOrizaiCLo a abrir pelo Ministério da 
.JustJiça e NegóciOs Interiores, o cré
d~to especial de Cr$ 1.000.000,00 <um 
milhão de ctuz~s) , enJt~gan.do-sa a. 
imP'or.tância·. ~ Cr$ 500.000,00 .(qui
l:lih.entos mil cruzeiros) ao Instituto 
:a;istór.ico é Geográfico Brasileiro, pa
ra a restauração e cónservação de seu 
arquivo e •bibl:i!oteca e aplicando-se a 
importância. de Cr$ 500.000•,00 (qui
nhentos lnil cruzeiros) , pas pub)lca
çõe,s do ArquiVIO Nacional e resta~a
çáo de suas oficinas grM;icas. Art;. 1.0 

);: concedida à S.A. Em
Pfêsa de 'Viação Aér!:!a Rio Grandense, 
"Varig", a is~ncão de direitos e demais 
taxas. ~uaneiNjs, :Inclusive a de pre
~dêiliCia socf.al, l!llteriormentA'I ··~~ce-

4rtigo 2.0 4 subvenção anual· do 
Institlllto HJ.stórico e Geográfico Bra
sileira Pl:lSSa a r;er de Cr$ 300. ooo,oo 
(~~ezentos :mfl cruzeiros) . 
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Art. 3.0 Esta lei entrará" em vi
gor na data de sua publicação revo
gadas as disposições em c·ontrá~io. 

A imprimir. 
. Senhor 1.0 Secretário: 

· Tenho a hoora de encaminhar a 
V~ssa. ExceJência, para os de"lidos fins, 
o J:ncluso autógrafo do Projeto de Lei 
n.0 799-A, de 1948, que· faoulta o m
. gresso, no Quadl"o do iExército atã.vo 
aos Oficiais Sltlba1ternos e Ca.pitães dá 
reserva de 2.a classe· e de 2.a linha 
médicos, convocados para o Serviço dé 
Saúde de Guerra, e dá· outras provi
dências. 

-.Aiproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, ·em 1-3 de setembro de 1948 
Munhoz da Rocha, 1.0 Seçretár.io. 

PROJE'J.'O DE !LEI DA CÂMARA 

N.o ·358, de 19~ 
Faculta o ingresso no Quadro 

do Exército ativo, aos Oficiais su
balternos e Capitétes da reserva 
de 2.a classe e de 2.a. linha, mlf-

. dicos, convocados para o Serviço 
de· Saúde de G:uerra, e dá outras 
provi~. ' 

O Congresso Nacional decreta: 
.A.nt. 1.0 .~ facultado aos Oficiais 

suba;~mos e CaJPitães da· reserva de 
2;a classe e de 2.a ilinha, médicos, 
convocados para o Sel"Viço de Saúde 
ele Guerra do 'Brasii, desde 1942, o in
gresso definitivo . no quadro do iExér
ciibo ativo, aJpós a conclusiW do curso, 
da Escola ·de Saúde do Exéreito: 

Parágrafo únlico. ~e curso será 
min!istrado nos moldes do § •l.o do ar
.ti-go 5.0 do Decreto-lei· n.0 8.159; de 
3 de novembro de 1945. · 

Art. 2.0 . Para a matrícula no refe
, rido curso ser-lhes-á. exigjdo: · · 
, a) requerimenrfló dirigido ao Diretor 
de .Sãúd'e do Exército~ 

b) ida/de m~xima de trinta e dois 
anos para os subalttemos e de trinta 
e seis JPara os CQJPitães; 

c) conceito fávoráNel de seu Co
mantlalllte, chefe, ou diretor e da au
toridade técnica a que estiver subor-
dinado; . . · 

arts. 31 e 45 do Decreto--lei n.o 4. 791, 
de 20 de outubro de 1939. 

§ 1.0 Após a conclusão do estágio 
se~ão .os oficiais subalternos nomeados 
!I>rlmmr.os-tenentes médicos da a.tiva 
feita a colocação no Almanaque dê 
acô~o c_om a classificação meritória 
obt1da v1gorando o ·critério da data 
da convocação em caso ·de empate. 

.§_ 2.0 Quanto a·os capitães, con~ 
clnud~ o estálgio, serãJo cOil!firmados 
!tl_? posto para o serviço ativo, e fica
rao agregaidos ao respectivo quadro. 
Só poderoo ser nêle incluídos a con
tar antigu[dade de põsto após a pro
moção do últ!lmo oficial subalterno 
l)ertence11te ao quadro da ativa ao 
/tempo, a~ a data da,.publicação do 
Decreto-le1 n.0 8.159; de 3 de novem
bro de 1945. 

§ 3.0 A classilficação : da turma de · 
alunos de que trata· est.a Lei, quando 
se tratar de od:icial convoca;cl.o desde' 
1942 e ainda em serviço inmterrup.to 
será refundida e entr.osada,. por ordem 
de merecimento inteltectual, com a 
dias cap~tães e subrultemos R2 e as 
~os demais alunos sem concurso que 
rfJZeoo.m os cursoo de formação de mé
dicos em 1946 ~ 

Art. 4.0 Esta lei entrar4 em Viig·or 
na data de sua publicaçáJQ revog.adias 
as disposições em contrário. · 

A imlpri[m.ir . 
Senhor 1. o Secretário: 

Tenho a honra de encaminhar a 
VO!S$ll. Excelência, para os devidos fins, 
o incluso awtógr.afo do Projeto de 
Lei n.o 851-JA., de 1948 que autoriza 
a abertura, pelo Ministério da· Edu
cação e Saúde, do crédito especdal de 
Cr$ .20. 790,ü0 ,para 3/tender ao paga
mento de gratificação de magistério . 

.AProveito o ensejo para reiterar a 
V'o.ssa Excelêm::da os protestos de mi
nba disti.nta consideração. 

Rio, em ü.3 de setembro de 1948. -
Munhoz da Rocha, 1.0 .Secretário. 

' PR0.1ETO DE LEI DA CÂMARA 

~.0 359, de 1948 
Autoriza a abertura pelo Mi

nistério da Educação e Saúde, do 
crédito especial de Cr$ 20. 790,00, 
para atender ao pagamento de 
gratificação de magistério. 

O Congresso Nacional decreta: d) · aptidão fsica comprovada em 
inspeção de saúde. 
. ~t. ~.0 A habilitaçoo dêsses Olfi

Clals sera a.preciada de acôroo com os 

· Art. 1.0 ll: 9 Poder Executivo auto
rizado a abrir, pel(l Mf,n~f!lltéMo da Edu
cação e Saúde, o crécUto ·.especial d~ 
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Cr$ 20.790,00 (VIinte mil setecenros. e 
noventa cruzeiros) , par.a atender ao 
pagamento de gratificação de mag:is
rtério, relativa· ao período de 19 de se
tembro de 1946 a 31 de dezembro de 
1947, OOlllforme di®õe o Decret<l·Jei 
:n:.o 2.895, de 21 de dezembro de 1940, 
mc<iid'icaido pelo de n.O , 8. 315, de 7 de 
dezembro de 1945, coDJCedida · a João 
de Lamare São Paulo, Professor, em 
disponibilidade, pa!Clrão L, do Colégio 
Pedro II - Elxterna;to, do Qualdri> Su
J)lementru.: do :Mmistério da Educação 
e E1aúde. 

Art. 2.o n>ta lei entrará em vigor 
na data de sua publi!Cação, revogadas 
as disposições em: coonrtrário. 

A imprimir. 
Senhor 1.o Secretário: 

Tenho a ihonra de . comumca.r a 
V. Ex. a. para que se .digne de levar 
ao conhecimeillto do Senado Federal; 
que a CâJmaJ:a dos · Deputados, em 
sessão de 1.0 di> corrente mês apro
vouo as emendas dessa Casa do Con
gresso NaciOI!lal ao Projeto de Lei que 
mantém, na ciJdade de Botuca.tú, no 
Estaià:o de são Baulo, a Diretoria Re
gionrul dos COrrei·os e Telégra!os, e. dá 
outras providências. 

A re;ferida propos:iJÇão foi, nesta da
ta, de acôrdo com os preceitos consti
tuc~Oillais, remetida à ·sanção. 

Aproveito o ensejo para rei:terar 
V:ossa Exeelência os protestos de mi
nha distinta cons~deração. 

·Rio, em 14 de setembro de 1948. 
- Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

Inteiraldo. 
Senhor 1.o Secretário: 

Tenho a honre. de comunlicar a 
V. Ex.a, para· que SJ'l digne de levar. 
ao conhecimenrto do Senado ·Federal, 
que a Câmara · dos Deputados, em 
sessão de 2 do correnrte, não pôde dar 
assentimenro à emenda· dessa casa do 
Oongresso ao projeto de lei que conta,· 
em dobro, o tempo de serviço do Te
nente-Coronel Floriano de Matos Va-
nique. · -
. A referida prqposição fioi, nesta da

ta, de acôrdo com os preceitos consti
tucionais, remetdda à sanção. 

.Ajprovei!to o enSejo para reiterar a 
Vossa E4xcelência os· protestos de mi
nha d1st:lnJt.a c<msilderação. · 

ruo, em 14 de setembro de 1948. -
.M-unhoz da Rocha, 1.o Secretário. 

Inteirado. 

Lsão lidos e· vã.o a imprimir os 
seguintes pareceres: 

PARECER 

N.0 893, de 1948 

Da Comissão de Fôrças Arma
das, sôbre o Projeto n.0 28, de 
1947, que regula a transferência, 
para o Q. O. A:, dos oficiais do 
Q. O. Aux. que satisfizerem o ar
tigo 6.0 do Decreto-lei n.0 3.448, 
de 23 de julho de 1941. 

Relator: Sen. Severiano Nunes 
O ·nobre Senador Joaquim Pires 

apresentou o projeto n.0 28-1947, no 
qual, regulando a transferência para 
o Q. O. A. dos Oficiais do Q. O. 
Aux. que satisfizeram o art. 6.0 do De
creto-lei n.0 3.448, de 23 de julho de 
1941, procura unificar os quadros de 
Oficiais Aviadores da Fõrça Aérea 
Brasileira, de ·modo criterioso e jus
tificáveL O projeto propõe-se equipa
rar, também· os oficiais com mais de 
um decênio de exercício, satisfeito o 
Curso da Escola de Aviação ·Nave.!: e 
aprovação em exame de seleção, além 
do Curso da Escola de Aeroná'lltica, 
sem prejuízo dos oficiais aviadores. 
em seus direitos e prerrogativas, .. in
clusive, da antiguidade. 
· A Comissão de· Constituição e· Jus

tiça opinou considerando-o merece
dor de apoio e sem vício de incons
titucionalidade. 

A Comissão de FinaJ:l.ças óra ouvida, 
não _ ofereceu . impugnação, porque· 
"não acarreta aumento de despesa, 
pois num ou noutro quadro õs ofi
ciais pe:rceberão, como atualmente, 
os vencimentos e-' vantagens ocorri
das pela lei de meios", como decla
rou o Sr. Ministro da Aeronáutica, 
em suas informações prestadas ao 
Senado. · 

.A Comissão de Fôrças Armadas 
apreciando o projeto, vai louvar-se 
igualmente, nas palavras do Sr. Mi
nistro da Aeronáutica contidas naque
las informações, que lhe são favorá
veis, frente a sua natureza técnica, 
tão peculiar à matéria, embora · lhe 
seja contrário o Estado Maior da Ae
ronáutica que opinou, apenas, por 
uma !·egislação particular;sem modifi
car ou alterar contudo a opinião res
peitável daquele alto titular da pas
ta · da Aeronáutica. · 

Assim, no seu respeitável entender: 
- "é oportuno,. realmente, o ad

vento de uma legislação capaz de 
emprestar melhor orientação à car
reira dos oficiais Aviádores do Qua
dro de Oflclals Aux1llares da Aero-
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náutica que satisfizeram as condi
ções do art. 6.0 do Decreto-lei' número 
3.448 de 23 de julho de 1941". -= "A inexistência de restrições pa
ra êsses oficiais, qua.nto a antigui
dade, afirma, de fato a inexistên
cia de prejuizos parà terceiros se 
ficar taxativamente declarado e es
tabelecido que não ocupa1·ão vaga;. 

- "Assim sendo parece razoável co
mo me manifestei de início, que seja 
alterada a !egislação atual por isso 
que, após tantos anos, não parece 
justo que prevaleçam disposições con
trárias até a promoção por mereci
mento hoje aceita em ·todos os qua
dros militares e civis depois de de
terminado pôsto; 

-".0 projeto de transferência aten
<le a essas finalidades como também 
outro que viesse regular a carreira 
dos Oficiais Aviadores do Quadro de 
Oficiais Auxiliares sob critério mais 
justo e atualizado,. isto é, que esten
desse aos oficiais que tivessem preen
chido as condições do citado artigo 
6.0 os deyere:s, direitos e regalias pre
vistos para os oficiais do Quadro d·e 
Oficiais Aviadores". · 
. - Finalmente, "qualquer das solu
ções não acarreta aumento de despe
sa pois num ou noutro quadro os ofi
ciais perceberão, como atualmente, os 
vencimentos e vantagens ocorridos pe
la lei de ·meios". 
. Istq pôsto, parece-nos que o pro
Jeto e merecedor de aprovação. 

Sala das Comissões, em 13 de se
tembro de 1948. - Pinto Aleixo, Pre
sident!l. _; Severiano Nunes, Rela
tor. - Alfredo Nasser. - Ernesto 
Dorneles. - Salgado Filho, com res
trições quanto à emenda, contra a 
qual votei. Acho que só os oficiais 
·Que fizeram exame das matérias do' 
curso fundamental é que podem ser 
t;:ansferidos para o quadro ordiná-
.l'lo. '. 

· ·PARECER 

N.0 894 - 1948 

(Da Comissão de Redação de Leis) 
Redação · final do Projeto de 

Lei da Câmara n.0 185, à-e 1948. 
Relator: Sen. Cícero de Vasconcelos. 
A Comissão submete ao Senado a 

redação do Projeto de Lei da Câma
ra n.0 185, de 1948, a êste anexa. 

ANEXO AO PARECER N.0 894 

Redaçao final do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 185, de 1948. 

o Congresso Nacional. decreta: 
Art. 1.0

• E' concedida isenção do 
impôsto de importação e taxas adua
neiras para uma caixa destinada ao 
Ginásio da Imaculada Conceição, de 

·Natal, contendo uma imagem da Ma
dre Fundadora da Ordem das Doro
téias, do Recife, onde foi desemba-
raçada. · 

Art. 2.0
• Revogam-se as disposi

.ções em contrário. 
.. PARECER 

N.0 895 - 1948 . 

(Da Comissão. de Redação de Leis) 
Redação final do Projeto de 

Lei da Câmara n.0 :250, de 1948. 

Relator: Sr.· Waldemar. Pedrosa. 
A Comissão junta a êste a redação 

final do Projeto de Lei n.0 250, de 
1948, originário da Câmara dos Depu
tados. 

Sala da Comissão de · Redação de 
Leis, · em . 13 de setembro de . 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente .. 
Waldemar Pedrosa, Relator. - Cíce
ro de Vasconcellos. ~ Augusto Meira. 

ANEXO AO PARECER N.0 895 

Redaçãa · fincll do Projeto de Léi 
da Câmara n.0 250·, àJe 1948. 

o Congresso Nacional dec_reta: 
LA.rt~ 1.0 • Fica o· Poder Executivo 

autorizado a abrir, ao Poder Judiciá
rio um crédito especial de Cr$ .... 
n .300,00 (setenta e um mil e trezen
tos cruzeiros) , para o pagamento de 
gratificações de representação a mem
bros da Justiça Eleitoral nos Estados 
do Paraná e Pernambuco, de confor
midade com a discriminação abaixo: 

Cr$ 
Tribunal· Regional Eleitoral 

do Estado do Paraná . . 26.200,00 
Tribunal Regional Eleitor.al 

do Estado de Pernam-
buco . . . . . . . . . . 45. }.00,00 

Total 71.300,00 
Sala da Comissão de Redação de 

Leis, em 13 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Cí
cero de Vasconcelos, Relator. - Au
gusto Meira, - Waldemar PeiLrosa. 

Art. 2.0 • Revogam-se as 
ções em contrário. 

disposi-
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l'Al\ECER 

N.o 896, de 1948 _ 
Da Comissão de Redação de Leis 

.Redação final do Projeto de 
Lei àa Câmara n.0 240, de 1948. 

Relator: Sr. Augusto Meira. 
A Comissão de Redação apresenta, 

em anexo, a redação final do Projeto 
de Lei da rCãmara n:o ·240, aprovado 
pelo Senado. · 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, 13 de setembro de 1948. - Clo
domir Cardoso, Presidente. - .Au
gusto Meira, .Relator. -'- Waldemar 

. PeG.rasa. - Cicero de Vasconcelos. -·- .. .. 
ANEXO AO PARECER N .0 S96 

.Redação final do Pro"jeto ~e- Lei 
da ·câmara n.0 240, de 1948. 

o congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 • E' o Poder Executivo au

torizado a abrir, pelo Ministério da 
Fazenda, uril crédito especial de Cl'$ 
600.000,00 <seiscentos mil cruzeiros), 
para· .pagâiiiento de auxilio concedido 
ao Touring Clube do Brasil, de acôr-

. do com a Lei n.0 166; de 10 de dezem-
bro de 1947. · 

Art .. 2.0 • Esta lei entrará em vigor, 
· na data de sua publicação revogadas 

as disposições em contrário. 
~ 

PARECER 
N.0 897 - 1946. 

Da Comissão· de Redação de Leis 
-.Redação final do Projeto de 

Decreto Legiiflativo n.0 17, de 1946. 
Relator: Senador Cicerb de Vas

concellos. 
A Comissão apresenta a redação · 

final do Projeto de Decreto Legisla-· 
tivo n.0 17, de 1948, a .êste anexa. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 13 de setembro de 194g. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Ci
cero de Vasconcellos, Relator. - .Au
gusfJo Meira~ - Waldemar Pedrosa. 

ANEXO AO PARECER N.0 897 
.Redação . final · do PrOjeto de 

· Decreto Legislativo n.0 17, de 
1948. 

O . Congresso Nacional decreta, nos 
têrmos do art. 66, item VIII, da Cons
tituição Federal, e eu, Nereu Ramos, 
Presidente do senado Federal, pro
m~o ~ seguinte: 

Decreto Legisla~iva n.0 17, de .,1948 

Art. 1.0 • E' aprovado o ato por 
que o Tribunal de Contas' recusou re
gistro ao têrmo 'do contrato, celebra
do a 16 de agôsto de 1946, entre o Go
vêrno da República e o Professor 
Amllcar Carvalho da Silva, .por ter 
sido lavrado .perante autoridade in-
competente. · . 

Art. 2.0 • Revogam-se- as disposi- · 
ções em contrário. . · 

O SR. PRESIDENTE- Estã finda 
a leitura do. .expediente. 
Expira~o o prazo · regimental paxa 

recebimento de emendas perante a 
Mesa, vão às Comissões competentes 
os projetas ·de leis ns. 337, 338 e 339 
de 1948, ·aos quais não foi oferecida 
emenda alguma nessa fase de pauta . 

Acha-se_sôbre. a mesa o diploma de 
Senador expedido pelo Tribunal Elei-,. 
torai do Rio Grande do Norte em fa
vor do Sr. João severiano da Câma
ra, que se encontra na ante-sala. 

Designo os Srs. Georgina Avelino, 
Mello Vianna · e Vergniaud Wanderley 
para introduzirem no recinto .o novo 
Senador. 

· E' introduzido no recinto, pres
ta o · compromisso regimental e 
toma assento nas bancadas o Se
nhor -Senador João Severiano da 
Câmara. Palmas no· recinto e nas. 
tribunas. · · · 

O SR. JOAQUIM PIRES - (Pela 
ordem) ....:.. Sr. 'Presidente, peço a Vos- _· 
sa Excelência consulte. sôbre se. con
cede _dispensa do interstício regimen
tal para que . o Projeto n.0 28, do .ano 
passado seja incluido na Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENT)l: - O senhor 
Senador Joaquim Pires, requer dis
pensa de interstício ·.para ·o - Projeto 

· n.0 28, de 1947, a fim de que seja .iri
cluído na · Ordem do Dia da sessão 
de amanhã. 

Os ~Senhores que aprovam o reque
rimento, queiram conservar-se senta
dos. (Pausa) . 

Aprovado . 
O SR. EVANDRO VIANNA (Pela 

ordem) - Sr. Presidente, requeiro a 
V. Exa. ·consulte a Casa sôbre se 
consente na dispensa de publicação da 
redação final do ·Projeto de Lei da 
Câmara n.0 240, de 1948, tida no ·ex
pediente, a fim de ser imediatament~ 
discutida e votada. 
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O SR. PRESIDENTE - A. reda
ção final a que se refere o nobre se
nador é dada no Parecer n.0 896, de 
cuja public'ação pede dispensa. 

Vou submeter a votos o requeri-
mento. ' 

Os Senhores que o aprovam, quei-
ram, conservarem-se sentados. 

<Pausa). 
Está aprovado. 
Em ·discussão o--parecer. 
<Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, 

declaro encerrada a discussão. · 
Os Senhores que aprovam o Pare

cer n.o· 896, dando redação final ao 
Projeto de Lei da Câmara n.0 240, 
de 1948, queiram ficar sentados. 

·<Pausa). 
Está aprovado. 
Tem a palavra o Sr: Senador An7 

drade Ramos, orador inscrito·. 
O SR. ANDRADE RAMOS ·- Se

nhor Presidente, durante êste ano te
mos· tido oportunidade de rememorar, 
no senado, a vida de grandes homens 
que serviram à Nação nas mais altas 
posições politicas. . 
· Ainda ~não há muito, ecoaram nês

te recinto, as palavras de vários sé
nadares, referindo-se a· Afonso Pena, 
e, depois a· Rodrigues Alves. 

·E:u mesmo, desta Tribuna, fiz larga 
referência ao ·notável engenheiro 
Adolpho Del Vecciüo, e no dia 2 de· 
julho, aproveitando a passagem dessa· 
grande data da Bahia, cujos feitos 
vieram completar a Independência do 
Brasil, procurei prestar uma primeira 
homenagem a Ruy Barbosa, cujo cen
tenário se celebrará no ano próximo. ., 

Parece-me, Sr. Presidente, que a 
recordação ·dos feitos, tiós trabalhos, 
das doutrinas, dos fatos politico,s e 
admmistrativos dêsses homens, pode 

. constituir uma lição proveitosa para 
os dias que passamos, dias de cuida
do, de apreensões, quer na .órbita in
terna, quer na internacional,· em que 
cada país tem que ;procurar a defesa 
dos seus interêsses e, mesmo, as me
lhores circunstâncias na realização úo 
seu destino· politico, económico. e fi
nanceiro. 

Ainda nêste ano teremos .que cele
brar o centenário de um eminente 
brasileiro, que o Senado certamente 
se regozijará de prestar tôdas as ho
menagem! e recordá-lo com carinho, 
tal é o agigantado ~. seu vulto· nos 

_ serviços prestados à ~ação, especia!
mente no setor da economia, das fi
nanças e da moeda. · 

A 7 de dezembro de 1948, Joaquim· 
Duarte Murtinho, o. grande Ministro 
da Fazenda de Campos Saies, Sena
dor emérito que tantas vezes, repre
sentou o Estado de Mato Grosso pas
sou por esta Casa, eleitO> e reeleito, 
de onde se afastava para ocupar po
sições administrativas, também déve
ria ter o seu centenário recordado 
nêste pais. . 

Nestas circunstâncias, que conside
ro promissoras, porque de fato é uma 
certa casualidade têrmos de recordar, 
em curto período, tantos brasileiros 
ilustres, devemos atentar para êsses 
fatos, que ~odem constituir um exem
plo e uma doutrina na ordem política 
e·na ordem administrativa. 

Sr. Presidente, recorctar a vida e os 
fatos dêsses egrégios brasileiros, seus 
princípios; suas doutrinas, evidenciar 
o. resultado de açõés benfazejas, é 

· mostrar aos homens de hoje as gran~ 
dezas que já· vivemos na politica; na 
economia, nas finançaas, na -moeda, 
no ensino e na cultura geral. E' re
lembrar a paz, a prosperidade e o bem 
estar que já usufruímos. E', sem dú
vida ainda despertaT consciências· e 
fôrças, para nos guiar nos ·dias de 
hoje e nas horas obscuras ou amea
çadoras no desejo de imitá-los, de se
gui-los, de honrá-los e pedir que lá 
das terras· do Céu,.não ·nos abando
nem nem a esta Pátria, que tanto es
tremeceram. ~ 

Quando precisamos sanear ambien
tes, reconquistar posições perdidas· e 
restaurar energias fatigadas e descon
fiadas :por. esses tantos acontecimen
tos deprimentes das fôrças m.orais 
neste já longo período. o ano de 19-14, 
da primeira guerra~. para êles nós de
vemos voltar. · 

Sr. Presidente, relembrar pois, ain
da que em rápidos traços, ainda que 
em fugidias frases, as grandes e be-

. néficás vidas deste pro-homens da' 
nossa pátria, é também receber uma 
lição do passado ao presente, é ilumi
nar caminhos a seguir, e se algum 
espírito· patrício e amigo, nos _ pode 
certamente conceder esta lição, é na 
vida de Joaquim Duarte Murtinho, 
engenheiro, professor,· médico, Sena
dor Federal, Ministre ~e Estado, que 
vamos certamente, encontrar, . numa 
lição do passado ao presente. 

. •' 

' 
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E' dentro destas grandes linhas, e 
dêstes conceitos gerais, e como jus
tificativa na indicação que enviamos 
.à. Mesa, que a seguir esboçaremos uma 
.imagem fugidia da vida do eminente 
Joaquim · Murtinho, frutuosa e · devo
tada à Pátria. na politica na adminis
tração, na ciência. da engenharia, das 
finanças e da , medicina. 

sr. Presidente; ' nasceu · êste grande 
·brasileiro, ·em ·Cuiabá, · Capital da an
tiga província de Mato Grosso: em 7 
de dezembro de· 1848, rebento de· uma 
família patriarcal .constituída pelo 
Dr. José· Antônio Murtinho, médico, 
e sua espôsa D.: Rosa· Joaquina Mur.,-

- tinho, 'havendo· O· casal. nove filhos. 
Com recursos. modestos esforçaram-se 
pela educação dos mesmos, buscando 
aprimorar seus dçtes naturais. 

Os três. filhos mais velhos José, Ma
nuel e Joaquim, tant.o se distinguiram 
dos seus estudos_ primários realizados 
na capital . matog1·ossense, que seus 
pais, embora dispondo de fracos re-

. cursos pecuniários resolveram mandá
los para o Rio de Janeiro, a fun cie 
que completassem preparatórios e 
aqui tomassem destinos nos sursos 
superiores. 

Chegàdos ao Rio após :penosa via
gem, completaram · seus preparatórios 
no afamado Colégio Kopke, e no são 
Pedro de Alcântara, dos Padres 
Faria. 

E conforme a vocação própria e a. 
vontade paterna, matriêularam-se: 
José, na"Faculdade de Medicina Ma
nuel, 'foi cursar Direito em São Paulo 
e Joaquim foi para a Esco1a. Central 
depois Politécnica. ' 

Anos depois vamos encontrar o 
Dr. José Antônio Murtinho, mêdico 
e Senador por Mato Grosso, o Doutor 
Manuel José Murtinho, advogado ·e 

. Ministro do · Supremo Tribunal .. Fe-
deral. · · 

Joaquim Duarte Murtinho, COilliPle
tara seus estudos com brilhantismo, 
na Escola Central; apesar de paralela
mente cursar a Faculdade de Medici
na, onde obteve notas distintas e a 
~stima e a admiração de seus profes .. 
sôres, diplomando-se · como bacharel 
em matemática, ciências físicas e na~ 
turais, engenheiro geógrafo e civil. 

Pouco depois de formado ingressou 
no corpo docente da Escola Central, 
como substituto interino, leclonando 

em várias cadeiras do curso de ciên
cias físicas ·e naturais. Aberto con
curso para a respectiva vaga incre
veu-se no · mesmo, produzindo bri
lhantes provas, e, sendo classificado 
em primeiro lugar, foi nomeado lente 
catedrático. 

'Exercendo o magistério, teve opoF
tunidade de ser o colaborador do emi
nente diretor da · Escola Central, o 
Visconde de Rio Branco, .e com êle 
'fazer a ·reforma e transformação em 
Escola .Politécnica. 

.. : Ó. grande espirita de Joaquim: Mur
tinho, apesar da frieza aparente, era 
um sentimental e assim é que embora 
amigo dos homens muito estimava os 
animais. E exercendo a engenharia 
e. o seu profesosràdo, grandemente o 
preocupava a vida e a saúde dÕ seu 
semelhante, sentia maior vocação 
para a medicina, e assim matriculado 
que esteve ao mesmo tempo na Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro, 
fêz curso brilhante . 

Apresentou como tese de doutora
mento uma dissertação sôbre o Estado 
Patológico em Geral, defendeu-a na 

. augusta presença .. de s. Maj~stade, 
o Imperador, obtendo aprovação dis
tinta. 

Sr. Presidente, uma fraternal ami
zade unia Joaquim Murtinho. a seu 
tio materno, o Dr. Antônio Chaves, 
notável médico, êste o doutrinava dos 
prinCípios. da ·ciência homeopática, e 
em pouc_o, pesquisando, estudando e 
aplicando, Murtinho tomou-se a mais 

·acatada e pri>curada autoridade dessa 
fórma ·de Medicina, · 

Teve · debates e polémicas com o 
grande luminar, o professor :0:.;. Tôr
res Homem, ·o príncipe· da ciência Mé
dica de então· no Brasil, defendendo 
Joaquim Murtinho a criação das ca
deiras de clinica médica e farma~ 
cologla. · 

· Mas, o eminente· professor e cien
tista, embora exercendo estas ativida
des, não deixava também de partic1.:. 
par e estudar na politica e. nas finan
ças de seu país. Militando no Partido 
Liberal, suas idéias republicanas não 
lhe favoreceram a ·eleição que piei" 

. teou de deputado geral pela sua Pro
víncia nos últimos tempos da niqnar
quia. 

Mas, procla;pada a República, foi 
eleito Senador •pelo seu Estado natal 
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e dai em diante por vezes deixando da popularidade e dos partido~. foi 
o Senado em vir.tude dos .cargos de buscá-lo para lieu· M!lnistro da Fazen
Ministro de Estado, que exerceu, vol- da e, dando-lhe tõda a fôrça, o _man
tava ao Senado. sempre reeleito, tendo teve até o fim do seu quatriênio. Não 
ocupado a: Vice-presidência e perten- é o momento nem ·é possível comen
cido ,9. respectiva Comissão de Fi- tar, agora, a memorável obra dêsse 
nanças. . . notável Ministro da Fazenda. 

Joaquim Murtinho . era orador sere- . A açâo de Murtinho agigantou-se, 
no e foi uma das figuras destacadas pois encontrou a Nação à ·beira da 
do Parlamento Republicano, nos seu~ falência, com uma taxa cambial de 
primeiros decênios e esta Tribuna foi 5,5/S pence de libra ouro - isto em 
por êle frequentada muitas vezes, tra- 1898 - quando ainda em 1890 gozava 
tando mais especialmente de assun- da taxa mínima de 20 pence: o Te-
tos econômicos e financeiros. souro com suas receitas diminuidas e ' 

A sua. vida na alta administração despesas aumentadas; Havia, ainda, 
do País iniciou-se no q.uatriênio Pru- além da. emissão do Tesouro, uma 
dente de Moraes, quando exercia a ·circulação em papel moeda, de _ Ban
Presfclência ·o eminente brasileiro e cos, no valor de Cr$ 24.7.102.530.000,00 
Vice-Presidente da República Manuel e a necessidade de · cumprimento das 
Vitorino Pereira. Convidado para condições do empréstimo exterior do 
ocupar a pasta da. Viação e _Obras tunding-loa.n, Prm que .·a honra do Bra
Públicas, aceitou-a e a dirigiu com sil estava em,penhada. 
gerais · aplausos, como mostra a intro- Tudo poude Murtinho arrostar e 
duçáo do magnífico .relatório apre- - vencer :pela sua sabedoria, pertinácia 
sentado em .18~7. Animador da Agri- 'e grande amor à sua Pátria. Assim, 
cultura, da Indústria ~ do Co~ércio, em etapas sucessivas, praticou a po
condenava os monopólios e as mter- lítica fundame.."ltal da defesa e valo.; 
ven:ções do Govêmo e defendia a Ii- . riza.ção do mil réis obtendo sucessi
berdade para o trabalho, e a ordem e vamente, sem perturbações econômi
a justiça para garantia da produção cas, as seguintes médias cambiais: 
e da. propriedade. E, assim, escrevia · ano de 1899, média 7,7/16; ano de 
no seu relatório como Ministro da 1900, média 9,1/2; ano d~ 1901, mé
Viação e Obras ~blicas em 1897, êsse dia 11,3/8; ano de ·1902, média 12 
período que bem demonstra êste es- pences. Desas forma, preparou a me-

-pirito: lhor época do Brasil, com o câmbio 

"Só a prática .franca, decidida 
e sem hesitação dos prnicípios de 
liberdade . em nossa administra- · 
ção poderá curar os nossos ma
~es; e se os mesmos princípios de 
liberdade com que procuramos re
solver os nossos problemas 'políti
cos não nos merecem confiança 
na solução dos problemas econo
micos, então ·é :forçoso confessar 
que não- merecemos o nome de 
republicanos". 

Entretanto, Murtinho, embora exei·
cendo continuamente a medicina ho
meopática no consultório e mesl!lo na 
sua casa, e o fazendo com tal êxito 
que dificilmente poderia furtar-se a 
tantos e tantos que o procuravam, .na 
verdade os estudos que muito o apa1-
·xonavam eram os relativos à econo
mia, às finanças e à moeda. 

Campos Sales, aquele saudoso Pre
sider,lte,. patrióta intemerato que co
locava os. interêsses da Nação acima 

estável em 15· pences, para Rodrigues 
Alves e Afonso P.ena. 

Murtinho restabeleceu · o fundo de 
resgate; criou o impôsto de consumo, 
a. princípio, somente sôbre o fumo, 
os fósforos e o sal; estabeleceu o im
pôsto de 1{1% ouro sôbre a importa
ção, isso em relação à reçeita, mas a 
par disso era defensor e· animador do 
crédito e da produção. Quanto às 
despesas era um fiscal severo espe
cialmente no que . cpncerne às su~ 
disposições orçamentárias e à anula
ção dos "deficits". 

Sr. Presidente, como . dissemos, não 
.pretendemos analisa:r, no momento, 
a 'grande e profícua obra de Murtinho 
no quatriênio Campos Sales. Outro~. 
e talvez nós mesmos, poderemos fa
zê-lo, a.inda, por· ocasião da homena-· 
gem à Murt1nho, como .advertência à 
Pátria nas difíceis horas que atrave~
sam·os, nêsse próximo dai 7 de. dezem
bro de 1948, que indicamos, com o· 
apóio da grande maioria do Senado. 
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-para a realização de uma sessão so
lene. , -.:1 

Visando, todavia, mostrar e con
.signar as diretivas de sua adminis
tração, e a segurança de sua sâb!a 
doutrina em politica, economia e fi· 
nanças, concluiremos citando do pro
prio Joaquim Murtinho, alguns perío
dos da introdução . do seu . primeiro ·· 
relatório, e que não é, dentre os três· 
que pessoalmente escreveu, o mais 1m· 
portante e d,estalhado. · · 

Murtinho, aponta bem claro as cau
.sas que com mais intensidade tra
balham para a decadência económi
ca é 'financeira ·-de· uma nação, impri
mindo uma estrutura viciosa, caracte
rizada pela discorância entre elemen
tos .que devem guardar entre si a mals 
completa harmonia: - Consumo e 
produção, valor e. e.xtensão da circula
ção, receita e . despesa da União. 'E 
tem êsses períodos -lapidares, refe
findo-se aos princípios de uma ·_clãs
. sica . política . económica e financeira: 

"A eS.trada da política de prin
cípios é ãsperá. e rude; os resul
tados longin,qup~ mas· seg.uros que 
ela .nos oferece, só podem ser per
cebidos P<Jr · aquê!es que têm a 
calmâ, a clarividência e a sereni
dade de espírito 'no estudo destas 
questões. 

. . 
A política .de , expedientes é a 

política da máscara, com que se 
procura· ocÚlt!tr ao país os seus 
próprios males;. é' a política do 

. narcótico, que insensibiliza a na
ção para._ as suas próprias dores, 
tirando-lhe a consciência . da ne
cessidade de uma reação enérgic'a 
e Viril contra os agentes que 

· ameaçam destrui.;la. · 
A outra é"'a /política da fran

queza e lealdade, que não esconde . 
as verdades duras e amargas que 
o país precisa conhecer; a políti
ca que, tendo .fé na vitalidade da 
República, não tem receio de pro
vocar de sua .parte, um movimen
to enérgico de · reação salutar. 
~ A escôlha não pode ser duvidosa 
~ara um espírito. como o vosso, 
que tantas V!êzes tem demonstra
do preferir , o encanto dôce e ele
vado de uma consciência patrió
tica, à baixa· sedução da popula· · 
ridade de momento . 

E' por isso que, no correr desta. 
exposição, ·eu fiz sentir constan- , 
temente que, não· só ao Govêrno, 
mas também e, principalmente, à 
Nação, cabe a parte; a mais im
portante, na solução das nossas 
dificuldades atuais". 

Sr Presidente, estas palavras ora
culares de Joaquim Murtinho, têm 
todo cabimento, tôda oportunidade e 
aplicação na apreensiva hora 1!-tual. 
E'. a filosofia, o conselho e a ordem 
que nos devem conduzir nos dias pre
sentes e nos. vindouros, que nós e ou
tros, teremos de considerar e en
frentar para vencermos ou sermos 
vencidos. E' nesta estrada que encon
traremos a conservação 'da ordem 
constitucional e civil, a restauração 
econômlca, financeira e monetãria do 
P-aís e se não quisermos ou puder
mos' segui-la, sustentâ-la e .praticâ-la, 
então mais afundaremos na desordem 
civil e militar, e no aniquilamento do 
nosso · crédito, dos valores da nossa. 
produção, na diminuição dos m~ios d::: 
produzir -e transportar; e, assJ..lU •. no 
colapso da moeda, haveremos o fmal, 
o último ato da tragédia. · 
. Mas. temos _ muitas esperanças de 

que, na recordação, na le1tura, no. e~
ttido e meditação das vid~ . e . das 
obras dêsses nossos antepassados, aos 
quàls nos referimos ao iniciar êste 
discurso, e a celebração de cujos cen
tenãrios de nascimentO nos pro:por- · 
cionam o· ensejo de revê-los, ganhare
mos fôrça com os princípios e exem
plos que nos deixaram. CoJll. _tudo isso 
e com a ajuda de Deus,· haveremos . de 
vencer e merecet: as auroras . do res- . 
surgimento. (Muzto bem; muzto bem. 
Palmas. O orador ~ cumpri,men~ado). 

Vem à Mesa e é lida a seguinte 

INÍliCAÇÃO . _ 

·N.o 5- 1948 

Indicamos· que a Mesa. do Senado 
se digne providencair sôbre as .me
didas abaixo mencionadas, como jus
ta homenagem, na comemoração do 
primeiro centenãrio de· nascimento do 
Dr.· Joaquim Duarte. Murtinho, _an
tigo Senador da Republica, Vice-Pre
sidente desta Casa e Ministro de Es-
tado: · · 

a) sessão solene em 7 de de~mbro 
de 1948; 
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•. Marcondes Filho. . . 
I b) colocação do busto em bronze 

artístico de Joaquim Murtinho, no 
Salão de honra do senado onde já 
existem os dois antigos Vice-Presi
dentes Pinhefro Machado e Antônio 
Azeredo. 

Filinto Müller. 
Ernesto· Dornelles. 
Ribeiro· Gonçalves. 

, I. 
'., !i 

I i 

Ivo d:Aquino. 
· c) oficiar às autoridades compe
tentes 'lembrando e pleiteando: l) que · 
.a Estação limitrofe BrasU-Boliyia da 
Estrada de "Ferro Corumbá. a Santa 

Pinto Aleixo. 
Aloysio de carvalho (10) . 

Deixam de comparecer os Se· 
\, Cruz de La 'Sierra e o respectivo po
. voado ou Vila alí localizados denomi
. nar-se:.ão Joaquim Murtinho; 2) que 
uma cédula ou moeda divisionária de 
eur.so, tenha a efígie de Joaquim 
Murtinho e embaixo - 7 de dezem
:bro de 1848-1948. 

à) · que seja reeditada a coletânea 
das Introduções dos relatório:.; de Joa.J 
quím lVIurtinho, Ministro da Viação 
1897 com os Presidentes Prudente de 
Moraes . e Manuel Vitorino, e os de 
Ministro da Fazenda 1889 - 1900 -'-
1901, Govêrno do Presjdente Campos 
'Sales ·- Imprensa Nacional; voll.une 
em tempo organizado pelo Dr. Rai- · 
mundo Floresta Miranda, então, Di
reter da Imprenas Nacional. -

· •. Sal~ das Sessões, em li> de setem;. 
bro de 1948. - Andrade Ramos. -
Henrique de Novaes. ·- Olavo Olivei;. 
·ra. - LevindÓ Coelho. - Apolonio 
·Sales. - Mathias Olympio. - Fran
cisco GaUotti. - Arthur. Santos. -
Waldemar Pedrosa. - José Américt>. 
-'-·· Mello Vzanna. -· Pereira Moacyr. 
'-João Villasbôas.- Alvaro Adolpho. 
-- Ivo à' Aquino. - . Santos Neves. ~ 
·vespasiano Martins. -r Attilio Vi
·vacqua. - Flávio Guimarães. - Fi
linto Müller. - Vergniaud Wanàer-
ley. . 

O· SR. PRESIDENTE - Devida· 
mente aprovada pelo número de sig
.nàtá.rios a Indicação que acaba de 
ser lida vai à Comissão de Constitui-
,ção e Justiça.. · · 

Continua a hora do expediente. 
<Pausa). 

Mais nenhum Senhor Senador de
sejando usar da ;palavra, passa-se à 

·'ORDEM DO DIA 
Comparecem · mais os Senhores 

Senadores: 
Pereira Pinto. 
Ferreira de Souza.. 
Victorino :Frelre. 

nhores Senadores: 
Alvaro Maia. -
Waldemar Pedres~:~.. 

Magalhães Barata. 
iPlfnio Pompeu. 
Fernandes Tavora .. 
Novaes Filho. 

. Góes Monteiro. 
Durval Cruz. 
Attilio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Euclydes Vieirtl. 
Bernardes Filho. 
Alfredo Nasser. . 
Roberto Glasser. 
Getúlio Và.rgas. (15) • 

São sem debate aprovados, em 
discussão única, os seguintes pro:
jetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 206 - 19-18 

Autoriza a abertura, pelo Mi-
nistério da Agricultura, do . crédi

. to suplementar de Cr$ 63 .00'0,00, 
para atender ao pagamento de 
gratificação de magistériO. 

O Congresso Nacional decre~a: 

Art. 1.o. E' o Poder Executivo au
torizado a. abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito suplementar de 
Cr$ 63.000,00 (sessenta e três mil cru
zeiros), em refôrço à Verba 1 Pessoal, 
.do Anexo n.0 16, do Orçamento vi
gente (Lei n.0 162, de 2 de dezembro 
de 1947), a saber:· 

Verba 1- Pessoal 

Consignação III·- v;antagens 
s.c. 16 - Gratificação de magis

tério. 
54 - Departamento de Adminis

tração. · 
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06 - Divisão do Pessoal - Cr$ •• 
63.000,00. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.O 217 - 1948 
Autoriza a· abertura, pelo Mi

nistério da Educação e Saúde, da 
crédito especial de Cr$ ,66. 000,00, 
.para atender ao pagamento ále 
gratificação de magistério. 

o Congresso Nacional decreta; 
Art. ].0 , E' o Poder Executivo au

torizado a abrir, :pelo .Ministério da 
:Sducação e Saúde o crédito especial 
de Cr$ 66.'000,00r (sessenta e seis mil 
cruzeiros), para atender a:o pagamen
to de gratificação de magistério, rela
tiva ao período de 1 de janeiro de 

. 1941 a 31 de dezembrn de 1946, con
forme dispõe o Decreto-lei n.0 2.895, 
de 21 de dezembro 'de 1940, modificado . 
pelo de n.0 8.315, 'de 7 de dezembro 
de 1945, cóncedida a Anibal Cardoso 
Bittencourt, Professor catedrático 
<E.N.Q. - U.B.), padrão M, do 
Quadro Permanente do Ministério da 
Educação e Saúde. 

Art. 2.0 • Revogam-se as disposi-
ções em contrário. · . .r.>::,. 

O SR-. PRESIDENTE - Vãó à Co
missão de Redação os Projetas de Leis· 
da Câmara ns. · 206 e 217, de 1948, 
que acabam de ser aprovados. 

E' sem debate rejeitado, em 
discussão única, o seguinte -

PROJETO DE LEI DA , Ô.MARA 

- N.0 167 - 1948 

Assegura aos rituais alunas' do 
Curso Técnico de Contabilidade a 
direito ao diploma de Contador. 

o Congresso Nacional decreta: · 
Art. · 1.0 • E• assegurado aos alunos 

matriculados no· ano escolar de· 1947, 
em qualquer das séries do c-urso de 
Contabilidade, definido pelo Decreto
lei n.0 6.141, de 28 de dezembro de 
1943, o direito de receberem no fim 
do curso o diploma de Contador com 
tôdas as prerrogativas conferidas por 
lei. -

Parágrafo UnlCO, Aos alunos que 
se matricularem no Curso de Conta
bilidade 110 ano. de 1948, e nos seguin
tes, ao terminá-lo, ser-lhes-á confe
rido o· diploma. de Técnico em c.ónta
bilidade, nos têrmos do art. 1.0 do 

DecretÓ-lei n.0 8 .191, de 20 de no
vembro de 1945. 

Art. 2.0 • Revogam-se as disposi-
ções em contrário. . 

O SR .. PRESIDENTE - Sôbre _a. 
rejeição do projeto n,0 167 será feita 
a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

Está esgotãda a matéria da Ordem 
do -Dia. · · 

' 
Nada niais havendo a tratar, vou 1 

encerrar a seS!ão. Designo :para a 
de amanhã a seguinte · 

ORDEM DO DIA 
Votação, em discussão única, . do 

Projeto de Lei da Câmara n,0 174, de 
1948, que autoriza o Poder Executi7o 
a abrir o crédito especial de Cr$ .... 
1-6. 00(), 000,00 destinado ao . desenvol
vimento económico da região do São 
Francisco. (Com pareceres ns. 584 •. 
585 e 714, respectivamente, das co
missões de Constituição e Justiça, de 
Finanças e de Viação e Obras Pú~ 
blicas, favoráveis à :proposição; e nú
meros 870 · e 871, respectivamente, das 
Comissões de ViaÇão e Obras Públi· 
cas e de Finanças, contrários às 
emendas de plenário) . · . . 

Votação, em 1.a discussão, dÓ Pro
jeto n.0 28, de 1947, que regula a 
transferência, para o Q.O.A., dos 
Oficiais do Q. o. Aux. · que satisfize
rem no art. 6.0 do Decreto-lei núme
ro 3.448, de 23 de julho de 1941. (Com 
pareceres favoráveis ns. 249, da · co- . 
missão de Constituição e Justiça; 702 
e 893, da Comissão de Fôrças Ar
madas). 

Discussão :preliminar (artigo 135 do 
Regnnento) do_ Projeto de Lei do se-
. nado-n,0 :u, dé 1948; que altera o pa;, _ 
rágrafO 1;0 dÔ art, 6,0 dO Decreto-lei 
n,0 3.448,-':de 23 de julho de 1941. 
(Com :parecer n.0 868, da Comissão 
de ·.Constituição e Justiça, pela . cons
titucionalidade) . 

DiScussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 21~0~ de 1948, que auto
riza o Poder Executivo · a conceder 
aposentadoria, com vencimentos inte
grais, ao guarda-civil Oscar Braga, 
classe I. (Com pareceres favoráveis, 
.das Comissões de Constituição' e Jus
sob ns. 858 ·e 859, respectiv~ente, 
tiça . e de Finanças, o primeiro com 
ll'essalva. quanto à redação) . 
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Discussão única da Proposição nú
mero 15, de 1948, que concede isenção 
de direitos de importação e demais 
taxas aduaneiras para um motor 
"Diesel", e seus pertences e um gera
dor elétrico com os acessórios. (Com 
pareceres favoráveis,, sob ns. B66 e 
867, respectivamente, das Comissões 
de Constituição -e Justiça e de Fi
nanças, o último com voto em sepa
rado do Senador Durval Cruz e com 

· ressalva da taxa de previdência) • 

Discussão única do veto n.0 33, de 
1948, oposto pelo Sr. Prefeito do Dis
trito Federal ao projeto n.0 48, da 
Câmara dos Vereadores, que autoriza 
a abertura do crédito especial de Cr$ 
814.000,00 .para despesas relativas ao 
exercício de '1947, e mencionadas nas 
mensagens do Poder Executivo ni1me
ros 77 e 78. (Com ;parecer n.0 869, 
da ·Comissão 'de Constituição e Jus
tiça, favorável' ao veto) . 

Levanta-se a sessão às 15 horas 
e 30 minutos. 

.-. 
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1'23." Sessão em 15 de Setembro de· 1948 
PRESID~NCIA DOS SRS. JOAO VILLASBOAS, 2.0 SECRETARIO 

PRESIDJ::NCIA DO . SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE 
1.o SECRETARIO 

As 14,30 horas, comparecem os 
senhores senadores: 

Severiano Nunes. 
Alvaro Adolpho. 
Augusto Meira. 
Clodomir Cardoso. 
Evandro Vianna. 
Georgino Avelino. 
Adalberto Ribeiro. 
Vergniaud Wanderley. 
José Americo. 
Etelviilo Lins. 
Alpolonio Sales. 
Cicero -de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Andrade Ramos.-. 
M~llo Vianna.. 
Rodolpho Miranda. 
Dario Cardoso. 
João Villasbôas. 
Pedro Ludovico. · · 
Vespasiano Martins. 
Filinto Müller. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
. Ernesto Domelles. 
João Câmara. 
Ribeiro Gonçalves. (35). 

O SR. PRESIDENTE- Acham-se 
presentes 35 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. 
Vai-se proceder à leitura da ata. 

O SR. FLAVIO G'Uilv.tA!RAES 
(servindo de 2.0 Secretário), procede 

. à leitura da ata da sessão anterior, 
· que posta em ·discussão, é sem debate 
aprovada. . 

O SR. 2.o SECRETARIO (servindo 
de 1.0 ) , lê .o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO. SR. PRESIDENTE 
. DA REP'úBLlCA . 

N.0 210 - '1948 
Excelentíssimo Senhor Presidente 

do senado Federal. 
. Havendo ·sancionado o Decreto do 

Congresso Nacional que autoriza a 
abertura pelo Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores do crédito es
pecial de Cr$ 1. 000.000,00 para pa
gamento de salários. ao pessoal e:ctr~
numerário contratado do Terr1tór10 
do Acre, tenho a honra de restituir 
a Vossa Excelência .dois dos respecti• 
vos autógrafos. 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 
1948. - EuRICO G. DuTRA. 

- Ao Arquivo.· 
- . 
. N.0 ,211 - 1948 

Excelentíssimo Sen..-,or PrP.sidente 
do senado Federal. 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza a 
abertura, pelo Ministério da Fazenda, 
do crédito especial para pagamento 
de juros de apólices . da Djvida Pú:
blica, tenho ·a honra de restituir a 
Vossa Excelência dois dos respectivos 
autógrafos. 

Rio de Janeiro, 10 de' setembro de 
l948. - Etnu:co G. Dt7TRA. · · 

- Ao Arqttfvo. 
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N,O 212 - 1948 

Excelentíssl.ino Senhor Presidente 
do Senado Federal. 
· Havendo sancionado o . Decreto do 
Congresso Nacional, que extingue e· 
cria funções gratificadas no Departa

. mento de Portos,· Rios e Canais, te
nho ·a honra de restituir a Vossa Ex
celência dois dos respectivos autó
grafos._ ' 
· .. Rio de Janeiro, io de setembro de 
1948. - EURICO G. DU:rRA •. 

- Ao Arquivo. 
• 

N.0 213 - 1948 

Excelentíssimo · · ·Senhor· Presidente 
do· ~ado Federal. 

Havendo 'sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que concede pen
são. especial àos veteranos da Revolu
ção Acreana, tenho a honra de res
tituir a Vossa Excelência dois dos 
respectivos autógrafos. 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 
1948. - EuRICO G. DUTRA. 
·- Ao Arquivo. 

Ofícios: 
- DO Senhor Ministro da Fazenda, 

agradecendo a comuili.cação de haver 
· sido enviado à sanção .o decreto le;.. 
gislativo que autoriza a a;bertura, por 
aquêle Ministério, do crédito especial 
de Cr$. '3. 622. 414,5.0, para pagamento 
de dividas relacionadas. - Inteirado. 

Da Câmara dos Deputados: 
Senhor 1,0 Secr!ltário: 
Tenho a honra ·de encaminhar. a 

Vossa Excelência, para os devidos 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 919-1948, que 111prov.a os re
gistras sob reserva, feitos pelo .Tri
bunal de Contas, referentes ao paga
mento de despesas à conta dá Ver
ba 3 - Serviços e Encargos •. Consig
DiliÇão I, SubconsignlliÇão 16-10-04 b 
E~sições Regionais do Orçamento 
de 1947. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa· Excelência· os protestos de mi
nha distinta considerlliÇão. 

Em 14 de setembro de 1948. 
Munhoz da RMh(1., 1.0 Secretá.riQ. 

PROJETO . DE DEC1U:1'ú ~ISLATIVO 

N.0 34- 1948 

Aprova os registros . sob reser
va, jeitos pelo Tribunal de Con
tas, referentes ao pagamentCJ de 
despesas à conta oo Verba 3 -
Serviços e Encargos, Cons~gna
ção I, Subconsignação 16 ---. 19 -
04 "·b'' Exposições .Regionais do 
Orçamento de 1947. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L0 • São aprovados os regis

tres sob reserva, feitos pelo Tribunal 
de Cóntas, nas sessões de 24, 28 e· -31 
de outubro' de 1947 e de 4 de novem
bro de 1947, de conformidade com o 
art. 77, § 3.0 da Constituição·· Fe
deral, referente 1110. pagamento de des
.pesas à conta da Verba 3 - Serviços 
e Encargos, Consignação I, Subcon
·signação 16 _,. 19 - 04 "b" -EY-ü)Osições 
Regionais do Orçamento de 1947 do . 
Ministério da Agricultura, na impor
tância de Cr$ 293. 000·,00 (duzentos e 
noventa e três mil cruzeiros) , assim 
discriminada: 

Cr$ 
. Brasil Kennel Club - 30." 

Exposição · Nacional· de 
Cães, Distrito Federal 7. 000,00 

Associação Rural de Ca
rangola, ~sição Agro
IPecuária e ·Industrial de 
Carangola, Estllido de 
Minas Gerais .. .. . .. . 1.5.000,00 

Associação Riograndense 
de Ovinos - 3.a. Expo
sição de Ovinos Contro
lados, de · Bagé, Estado 
do Rio Grande do Sul lO.OOO,OO 

Associação Rural de Bagé 
- ExposiÇão - 'feira de· 
Bagé, Estado ~o Rio 
Grande do Sul .. .. .. .. 35.000,00 

Centro Rural de Juiz de 
Fora - 9.a. Exposição -
Feirá, Agro - Pecuária e 
Industrial de Juiz de 
Fora, Estado· . de ·Mina,s 
Gerais .. .. . .. . . . .. . . 15.000,00 

Secretaria de· Agricultura, 
VilliÇão e Obras Públi-
cas · do Estado do Es-
pírito Santo - 5." Ex-
posição Regional de Pe-
cuária, de Cachoeira de 
ItP.pemir!m . . . .... : ... · 32.000,00 



Sociedade Pastoril A·gri
~ola Industrial de Ja-

.. guarão - .Exposição -
Feira de Jaguarão, Es-
tado do Rio Grande do 
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Sociedade Agrícola In
de - Exposição - Feira 
dustrial de Arroio Gran
de Arroio· Grande -
Estado do Rio Grande 

Sul .: . . .......... . 8.000,00 do Sul .. . . . . . . . . . . . • • 8. 000,00· 
Assooiação dos Criadores 

do Sul de Mato Grosso 
- 9."' Exposição Agro- . 
Pecuária e Feira de 
Amostras ,de 1\iiato Gros-
so .. .. .. .. .. . .. . .. .. 20. 000,00 

ASsociação Rural de Leo
!POldina Exposição 
Agro - Pecuária de Leo
poldina - Estado ·de 
Minas Ge;-ais . . .. .. .. 40.000,00 

Associação Rural de La
ges - V Exposição Agz.o. 
Pecuária de Lages, Es
tado: ·de Santa Cata-
rina .. '.. .. .. .. .. .. . . 10.000,00 

Assooiação · Rural de Pi
nheiro Machado - · Ex
posição - Feira de 'Pi
nheiro Machado, Estado 
do Rio Grande do Sul .. 8.000,00 

Associação Rural de ca
çapava do Sul -. 12.a 
·Exposição de Caçapava 
do SUl - Estado do Rio · 
Grande do Sul . . . .. ,' ô. 000,00 

Sociedade Rural do Triân
gulo Mineiro - Exposi
ção Anual · do · Gado 
Zebú, · em Ulberaba -
Estado de Minas Gerais 35.000,00 

Assooiação Rural de . La.: 
vril.s - 19."' Exposição 
Regional Agro - Pecuá
ria, Industrial e 1.8 se
mana de Fazendeiros, 

· de Lavras, - Estado de 
Minas G~rais , .......... · 10.000,00 

Sociedade Exposição de 
<?a!_lários - ~5."' Expo
Slçao de Canár1os - Dis-
trito Federal . . . . . . . • . . · 7. (){)O,OO 

Associação Rural de Qua
raí - Exposição de Ani
mais. de .QuaJ.:ai - Es
tado do Rio Grande do 
Sul . . . • . ...•.....•.. '. 

Centro de Criadores de 
•Canários - Exposição' 
de Canários francêses 
frizados - Distrito Fe
derai .. .......... 

8.000,00 

'1.000,00 

Sociedade Avícola do Rio 
Grande do Sul - 28."' 
Exposição de Avicultu
ra, Cunicultura, Apicul
tura e Indústrias Deri
vadas, de Pelotas - Es
tado do Rio Grande do 

·sul .. .. ; .. .. . .. . .. .. . ã.ooo,oo-
centro dos Lavradores de 

Ubá -· Quarta Exposi
ção Agro - Pecuária, de 
Ubá - Estado de Mi-
nas .9-erais ·.. • ..... : . '15: OOO,OD 

Total 293·.900,00 

Art. 2.0 • Revogam-se as disposi-
ções em contrário. 

- A iniprimir. 
Senhor 1.0 Secretário. 
Tenho a honra de encaminhar zr. 

Vossa Excelência, para os devidos. 
fins, o incluso · autógrafo do Projeto 

· de Lei n.0 814-A, de 1948, que apro
va o texto da Constituição . da Orga
nização Intemacíonal de Refugiados. 

·.Aproveito o ensejo para reiterar a.. 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta .consideração. 

Rio, em 14 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha; 1.0 Secretário. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVet 

N.0 35- 1948 

Aprova o texto da Constituição 
da Organi2ação Internacional de

Refugiados. 

o Congresso. Nacional decreta! 
Art. 1.0 • E' aprovado o· texto da 

Constituição da Organização Interna
cional de Refugiados, à qual o Go
vêr.no Brasiliero aderiu em 1 de 'julho 
de 1947. 

Art. 2.0
• Revogam-se. as disposi-

ções em contrário. 
- A impriinir. 
Senhor 1. o Secretário. 

Tenho a horira de encaminhar a 
Vossa· Excelência, para os devidos 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 153-A, de 1948, que confir-
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ma a decisão do Tribunal de Contas, 
que recusou registro ao. têrmo de 
acôrdo celebrado pelo Ministério da 
Agricultura com o Estado do Rio de 
Janeiro. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, em l4 de setembro de 1948. .
Munhoz da Rocha, 1.0 secretário. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 36 - 1948 
Confirma a decisão do Tribu

·nal de Contas que recusou regis"
tro ao têrmCJ de acôrdo celebrado 
pelo Ministério da Agricultura 
com o Estada· do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo único. E' m!Ultida a deci-

. são do Tribunaf de Contas, que ne
gou registro ao têrmo de acõrdo, en
tre o Govêrno da União e o Estado do 
Rio de Janeiro, para delegação de 
competência a êsse Estado, referente 

. à execução das leis, regulamentos e 
demais disposições federais sôbre 
caça e pesca, revogadas as disposições 
em contrário. 

- A imprimir. 
Senhor 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 360 - 1948 
Cctncede isenção de direito de 

importação e demais taxas adua
neiras para material · importado 
pelo Govêrno de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 • E' concedida isenção de 

direitos de importação · e demais ta
xas aduaneiras para doze (12) auto
móveis marca "Ford", importados 
pelo Govêrno do Estado de Pernam
buco, e destinados ao serviço de rá
dio-patrulha áe ·sua Policia Civil. 

Art. 2.0 • Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposiÇões ein contrário. 

-- A im.:Primir. 
PROJETO DE; LEI DA CÂMARA 

N.0. 361- 1948 
Concede à Associação· Pa?tlista 

de Combate ao Câncer, na Capi
tal de São Paulo, o auxilio de Cr$ 
·.1.000.0001,00, para a c.onstrução 
ãn Instituto Central e do Hospi
tal Antônio Cândido de Camargo. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.0 • E' concedido à Associa

ção Paulista de Combate ao Câncer, 
para a construção, . já iniciada, do 
Instituto Central e Hospital Antônio 
Cândido de Camargo,. o auxílio de Cr$ 
1. 000.000,00 (um milhão de cruzei
ros). 

Art. 2.0 • A Associação PaUlista de 
Combate ao Câncer prestará contas 
da aplicação da importância recebida 
ao Ministério da Educação e Saúde. 

Tenho a honra de encaminhar a 
Vossa Excelência, para os devidos fins 
o incluso autógrafo do Projeto de Lei 
~.0 780-A,. de .1948, que concede à As
sociação Paulista de Combate ao Cân
cer, na Capital de São Paulo, o auxí
lio de Cr$ 1. 000. 000;00 para a cons
trução do Instituto Central e do Hos
pital Antônio C~dido de C amargo. 

Aproveito o ensejo ;para. reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de. mi

. nha distinta consideração.· 

Art. 3.0 • Esta lei entrará em vi
- .gor na data de sua publicação. 

Rio, em 14 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, para os devidos fins 
o incluso autógrafo do Projeto de Lei 
n.0 852-A, de 1948, que concede isen
·ção de direitos de. 'importação e de
mais taxas aduaneiras tpara materia! 
importado pelo Govêrno de Pernam-
buco. · · · 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

.Rio, em 14 de setembro de 1948. 
Munhoz ela Roéha, 1.0 Secretário. 

.Art. 4.0 • Revogam-se as disposi~ 
ções em contrário. · 

- A imprimir. 
VETO 

N.0 46 - 1948 
<Parcial) 

Op6sto ·pelo Sr. Prefeito do Dis
trito Federal ao Projeto de Lei 
Municipal n.O 46, de 1948, que 
dispõe s6bre a organização· da 
Secretaria do Tribunal de Con
tas. 

Excelentíssimo Sr. Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar. a 

Vossa Excelência, nos têrmos do pa-

,. 
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rá.grafo 3,o e para os fins do parágra- ção da respectiva Secretaria, e sendo 
to 4.0 da Lei Orgânica, o autógrafo esta a. primeira vez. que· se desobriga 
do projeto· de lei n.0 46 da Câmara desta incumbência, preferi o .alvitre 

. dos, Vereadores, que me foi enviado de respeitá-la, na certeza de que 
em 2 do corrente e ao qual neguei aquela egrégia instituição, •bem reco
sanção em parte, pelos motivos em se- nhecendo as :possibilidades e os encar
guida expostos·. · gos da Prefeitura, tudo fará no sen-

2. Dispõe o projeto sôbre a orga- tido de só preencher os novos lugares 
nização da Secretaria do · Tribunal de à proporção que aumentarem os se'us 
contas, indicando os cargos dos seus trabalhos e quando possa dispôr de 
funcionários e os respectivos venci- espaço suficiente para -localizar iodos 
mentos. os seus servidores. 

3. Atualmente, conta, aquêle Tri- 9; Deixei de sancionar, pelas ra-
bunal; com 71 servidores, pertencen- zões acima, a parte do projeto que 
tes . ao quadro único da Prefeitura e majorou de vinte· e oito o . número 
ali em exercício em virtude de lota- d!! funcionários solicitados pelo. Tri
ção estabelecida nos têrmos 'das leis bunal de Contas. 
vigentes. · Aproveito . o ensejo · para reiterar a 

~. Remeteu o Tribunal à Câmara·· Vossa Excelência e, por seu intermé
·uma proposta com 126 lugares, que o dio, ao Senado da República os pro
poder legislativo alargou a:>ara 154. testes do meu elevado aprêÇo. -
Em consequência, as despesas com o Angelo J(endes de Moraes, Prefeito 
pessoal da Secretaria do Tribunal, do Distrito Federal. · · 
atualmente importando em Cr$ , . . . PROJE~O VErADO. 
2.393.400,00 (dois milhões, trezentos . . 
e noventa e três mil e quatrocentos Art. 1.0 • O pessoal da Secretaria 
cruzeiros), elevam-se, no projeto, a - do Tribunal de Contas do Distrito Fe
Cr$ 5.,1{)7 .200,00 (cinco milhões cen- dera! ·(Constituição Federal, · artigo' 
to e sete mil e duzentos cruzehoos). 7•6, § 2_.0 e. artigo 97, e Lei n.0 2_17, de 

5. Ora, nesta épocá de dificuldades 15 de Janell'o- de 1948, § 1.o do art. 14, 
.. financeiras, nada há que justifique letra b, o do § 2.o do ar~. 20 e. n.o vn. 
tão vultoso acréscimo de despesa, ao do § 1. do ar~. 25) e o que consta 
qual se )untará, proximamente, outra das tabelas abaiXo:. 
soma nao pequena, qual a que corres- .A) Cargos isolados de pro-
pender ao aumento geral de·. venci- · vimento· em comissão: 

Padrão . mentes do funcionalismo público. 
. 6. ~ vista do exposto, pareceu-me 
nnpeno~ cance~ar, pelo menos, os 
cargos agregados ,pela interferência 
exclushra da Câmara dos Vereadores 

. e que, · conforme· se verá do anexo 
n.0 III, são em número de vfute e oito, 
a saber: 12. dactilógrafos, 6 auXiliares 
6 faxineiras e 4 estafetas, indicado~ 
no :projeto como cargos isolados de 
provimento efetivo. . 

7. Se o Tribunal não os incluiu 
na sua proposta, é sinal de que não 
se~te necessidade dêles, não- havendo, 
POIS, nenhum motivo .para constarem 
da Jei. A verdade é que o próprio 
quadro proposto pelo Tribunal já ul
trapassa, sem ·dúvida, as exigências 
dos seus serviços atuais, que correm 
normalmente com a lotação de ·n 

-servidores. 
8. Entretanto, tendo em vista a 

com.peténcia outorgada pela Lei Or
gânica ao Tribunal para a organiza-

l Diretor de Secretaria . . . . Q 
2 Chefes de Diyisão . . . . . . . o 
2 Chefes de Serviço . . . . . . . . N 

. · 1 Chefe de Serviço .. ; . . . . . M 
1 Secretário do Tribunal . . M 

' B) Cargos isolados de pro-
vimento e.fetivo, ex
tint_os . quando vaga-
rem:. 

3 Chefes 'de seção ........ 
C) Cargos isolados de pro

vimento efetivo: 

Padrão 
M 

Padrão 
, 7' .Assistentes dps Miriistros K . 
2 AUXiliares da Procuradoria J 
2 Motorista ...... 1 ••••• .-. • • • I 

•12 DactiJ.ógrafos . . . . . . . . . . . . I 
6 Auxiliares .. , .. , , . . . . . . . . H 
6 Faxineiras ..... , , . . . . . . . . D 
4: ~tafetas .. , . , • . . . . . . . . . . D 



D) Cargos . ·de carreira de 
pr_ovimento efetivo: 
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tentes e conforme critério de ·mere
cimento e antiguidade, 

12 Oficiais Administrativos 
12 Oficiais Administrativos 
13 Oficiais Administrativos 
13 Oficiais AdministratiVos 
13 Oficiais Administrativos 
13 Oíiciais Administrativos 

Classe 
M 

Art. 5.0 Para atender à execução. 
da presente Lei, no atual exercicio, 
fica o Prefeito autorizado a abrir o 
crédito de seiscentos mil cruzeiros 
(Cr$ 600.000,00), suplementar à Ver
ba 205, Código 1110 do Orçamento vi
gente. 

1 Contador . . ............... . 
1 Contador ................ . 

, 1 Contador ................ . 
1 Contador ................ . 
1 Contador ................ . 

· 1 Contador ................ . 
1 Escriturário ............. . 
1 Escriturário ......•........ 
2 Es'critu1·ários ............ . 
1 Zelador ................... . 
2 Zeladores ................. ~ 
2 Zeladore.~ ................ . 
2 Contínuos· ............... . 
4 Contínuos ............... . 
4 Serventes ................ . 
'X Serventes ................ . 

L 
K 
J' 
I 

H 
M 
L 
K 
J 
I 

H 
G 
F 
E 
J 
I 

H 
G 
F 
E 
D 

Art. 2.0 • Os servidores em ativi
dade, que, comparecendo áo .trabalho 
no exercício da função de seus cargos, 
atualmente constituem a Secretaria 
do Tribunal. de Contas, dentro em 
quinze dias l:l.pós a vigência da pre.: 
sente lei, caso desejem continuar ser
vindo, poderão solicitar o seu provi
mento no quadro ora criado, em pe
tição dirigida ao Tribunal. 

Parâgwo único. A mesma solici
tação, dentro do mesmo· prazo, po
derão fazer os servidores por qualquer 
motivo atualmente afastados da Se-_ 
cretaria do Tribunal, no caso de, com- . 
parecendo ao . trabalho diário da re
partição, nesta desejarem servir. 

Art. 3.0 • Os servidorés que não 
solicitarem o seu 3iproveitamento no 
quadro ora criado ,ou aqueles que 
não tiverem deferidos os seus pedi
dos, continuarão JPE!rtencendo aos qua..: 
dres do pessoal da Prefeitura, sein 
alteração dos direitos e vantagens em 
cujo gõzo atualmente se encontrem. 

Art. 4.0 Deferindo o pedido, o Tri
bunal de Contas . ordenará o aprovei
tamento dos servidores, no quadro 
Cl'iado pela presente lei, nos cargos 
equivalentes às classes, padrões ou 
referências que estejam ocupando 
Podendo promovê-los, em seguida, de 
acOrdo com o número de vagas ·~xis-

Art. 6.0 • Revogam-se as disposi
ções em contr~rio. 

A Comissão de Constituição e 
Justiça. 

· São lidos e vão a imprimir os 
seguintes pareceres: 

PAR;ECER 

N.0 898, de 1948 . 
Da Comissão de Constituição 

e Justiça, sôbre o Projeto de Lei 
da Câmara n. 0 190, de 1948. 

Relator: Sen. WaZdemar Pedrosa. 

o Projeto de Lei n. 0 139-A, de 1948, 
da Câmara dos Deputados, amplia a 
membros da FEB · as vantagens ,do 
montepio militar. · 

Para isso, manda a·crescentar ao 
art. 15 do .Decreto n. 0 3.695, de 6 
de fevereiro de 1939, modificado pelo 
Decreto-lei n. 0 8.958, de 28 de ja
neiro de 1946, o inciso 6, estendendo 
os seus benefícios . 

a) às mães e irmãos, menores de 
21 anos, de militares vitimados na 
guerra de 1939 a 1945, desde que, res
pectivamente, o marido ou o pai seja 
inválido ou incapaz fisicamente de 
manter a economia do lar; 

b) aos irmãos órfãos, menores de 
21 ano~. 

Torna extensivos aos herdéiros dos 
militares da F. A. B., que tomaram 
parte nas . op!lrações de guerra, na 
Itália, as vantagens e:lUmeradas no 

·Decreto-lei n. 0 8.794, de 23 de ja
neiro de 1946. 

A proposição não f~re dispositivo 
constitucional e reveste cunho de jus
tiça, pelo que · opinamos pela s.ua 
aprovação, ouvidas as Comissões de 
Fôrças Armadas e Finanças. 

Sala das Comissões, em 5 de agôsto 
de 1948. - WaZdeniar Pedrosa,- Pre- · 
sidente, em -exercíCio e Relator. -
Lucio Corrêa. - Augusto Meira. -

. Filinto MüZZer. - Arthur Santos. -
Vergniaud· Wanderley. - Etelvina 
Lins. 
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PARECER PARECER 

N. 0 • 899, de 1948 N.0 900 - 1948 

Da Comissão de Fôrças Arma
das, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n. 0 190, de 1948. 

Da Comissão de Finanças, sóbre 
o Projeto de Lei da Câmara nú
mero 190, de 1948. 

Rela to r: Sr. Ismar de Góes. 
.Relato1·: Sen. Magalhães Barata. 

O projeto n. 0 190, de 1948, da Câ
mara, o:J.de teve aprovação unâ!lime 
de tôdas as comissões técnicas ou
vidas, pelos elevados e patrióticos 

- motivos que o inspiraram, não pode 
deixar de receber, igualmente, nosso 
integral apóio. 

Visando conceder a membros da 
FEB as vantagens do montepio ··mi
litar, como justo e necessário ampa
ro às suas famílias; muitas vezes, sem 
essa salutar providência, sujeitas aos 
riscos da miséria e do sofrimento, a 
proposição em tela, não só ·é perfei
tamente acorde com . os preceitos 
co.astitucionais, como salientaram os 
'doutos membros da Comissão de 
Constituição e· Justiça, como, i:J.dis
cutivelmente, atende aos mais altos 
interêsses das Classes Armadas e sa-

. tisfaz uma s~a legitima aspiração, 
eis que vem preencher sensível la
cuna da legislação vigente. 

lí: de máximo benefício para as 
instituições . militares brasileiras, 
beneficio na expressão mais ampla 
e completa do têrmo -' para que todos 
aquê~es que arriscaram, ou deram 
suas vidas defendendo a .honra e a 
soberania da· Pátria, possam sempre 
fazê-lo,.· alentados pela · certeza· de 
que a Nação saberá cumprir seu de
ver, ampara!ldo os que neles tinham 
6 · seu· arr.i.mo e o -seu suste.ato. · 

Sob ·todos os pontos de vista, pois, 
em que _se coloque a .questão, não 
há negar, que consulta os interêsses 
e aspirações :das Classes Armadas do 
Brasil, a aprovação do projeto em 
exame. 

lí: o nosso parecer. 
Sala de ·reuniões da Comissão de 

Fôrças Armadas, do Senado em 20 
de agôsto dé 1948. - Pint~ Aleixo 
Presidente. - Magalhães Barata' 
Relator. - Salgado Filho. - Seve~ 
riano Nunes. - Alfredo Nasser. 

O incluso projeto ~mplia aos com
ponentes da Fôrça Expedicionária 
Brasileira CFEB) vantagens .do mon
tepio militar e estende aos milita
res da Fôrça_ Aérea Brasileira. CFAB) 
as vantagens a que têm direito os her
deiros dos militares que participaram 
da FEB, no teatro de operações da 
Itália. 

As medidas constantes do projeto, 
humanas e de: justiça, tiveram apro
vação unânime de tôdas as. Comissões 
ouvidas, _quer na Câmarfl. do.s Depu
tados quer nesta Casa. 

Entendemos, portanto, ser desneces
sário entrar ·em outras apreciações, 
convencidos como estamo.;; de oue a 
lei deve amparar as pessoas qtie \'i
viam sob a proteção econômica dos 
brasileiros que tombar.:un pela Pátria. 

Somos pela aprovação do pro,ieto. 
Sala das Comissões em. 14 de setem

br_o de 1948,_ - Ismar de Góes, Pre
sidente e Relator. - ·Ferreira de 
·Souza. - Salgado Filho. - Durval 
Cruz. - Santos Neves. - Vespasiano 
Marti?J-S. - Alfredo Neves . . - José 
Amerzco. - Alvaro Adolpho. 

PARECER 

N.0 901 - 1948 
.. ' 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sõbre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 201,. de 1948'. 

Relator: - Sen. Aloysio de Carva
lho. 

O Projeto de Lei n.~ 246..;A, ·de 1948, 
da Câmara dos Deputados; autoriza 
o Poder Executivo a nbrir, pele Minis
tério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 13. 700.00' C treze mil e 
setecentos crtizeiros), para indenização 
ao Dr. Mário ·Kroeff, :iiretor do Ser
viço Nacional do Câncer, das despesas 
que efetuou com serviços taquigráfi
cos, durante a realizaçãc, em 1945, de 
um curso especializado de Câncer. 

Não houve, para essa dr~spes:1., pre
visão -orçamentáría, nem sequer au
torização prévia. O Dr. Mário Kroeff 
pagou os serviços em aprêço, que se 
lhe afiguraram indispensáveis, comd 
realmente, eram solicitando, depois, a 
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quantia . dispendida. Ç>s serviços fo
ram prestados por pessoas estranhas 
ao quadro de funcionários públicos, 
impugnando o Tribunal de Contas o 
seu pagamento, por impropriedade da 
forma proposta pelo Ministério da Edu
cação e Saúde. Dai, a abertura do 
presente crédito especial. Do ponto 
de vista constitucional, nada. há a 
opõr.· 

Sala das Comissões, em 31 ele agõs 
to de 1948. - Waldemar Pedtosa, Pre
sidente em exercício. - .t!loysio de 
Carvalho Filho, Relator. - Etelvina 
Lins. - Olavo Oliveira. - Ferreira 
de Souza. - Virgniautl Wan§,erley. 
- Lucio Corrêa. 

PARECER 

N .o 902 - 1948 

Da Comissão. de Finanças, s6..: 
bre o Projeto de lei da Câmara 
n.0 201, de 1948. 

Relator: - Sr. Vespaslano Mar
tins. 

Em sua Mensagem n.0 148, de 27 de 
março de 1948, dirigida à. Câmara dos 
Deputados, solicita o Sr. Presidente 
da República, para abrir ao Minis
tério da Educação e' Saúde, o crédito 
especial •de Cr$ 13.700,00 Ctre?:e mi
lhões setecentos cruzeiros) , a fim de 
indenizar o Dr. Mário Kroeff, de des• 
pesas por êste feitas com serviços ta
quigráficos, em o Curso Especializa
do de Cáncer, efetuado nesta Cidade, 
em 1945. 

A referida Mensagem foi acompa
nhada da Exposição do Sr. Ministro 
da Educação e Saúde, encarecendo a 
necessidade . da abertura do crédito pe
dido, pois aquele médico de muito já 
desem_bolsara aquela 1mportância, con
forme vem comprovado neste proces
so com os respectivos recibos dos ta
quígrafos contemplados. 

Não houve, pa1·a essa despesa, pre
visão orçamentária, nem sequer auto
rização prévia.· No decorrer do curso 
Especializado de Câncer, efetuado nes
ta Cidade em 1945, tornou-se neces. 
sário que as conferências nele profe
ridas ficassem arquivadaS, dadó o in
terêsse cientifico que as mesmas en.::er
ravam, e a vantage:n de sua divulga
ção~ 

Os taquígrafos não pertenciam ao 
quadro do funcionaiismo públlco. O 
pagamento feito pelo Sr. Mário Kroeff 
a êsses profissionais foi impugnado 
Pelo· Tribunal de Contas, por impro
priedade da forma proposta pelo Mi
nistério da Educação e Saúde. Daí 

decorre, agora, o presente pedido de 
crédito especial. 

Perfeitamente comprovada a despe
sa em tela e a necessidade evidente de 
sua efetivação na ocasião ·em Qtte foi 
efet~tada, somos pela aprovação · do 
ProJeto n.0 201 da Câmara dos De-
putados. . · · 

Sala das Comissões, em 14 de setem
bro de 1948. - Ismar de Góes Presi- · 
dente. - Vespasiano jJfartins Rela·
tor. - Ferreira de Souza. - Alfredo 
Neves. - Salgado Filho. ·- Durval 
C,ru.z. - Santos N~ves. - José Ame
-nco. ...:._ Alparo Adolpho. 

PARECER 

N.0 903, ·de 1948 

Da Comissão de Constituicão ~ 
Justiça, sôbre o Projeto de L-ei da 
Câmara n.0 24~, de 1948. 

Relator: - Sen. Ferre{ra de Souza 

Em nenhuma censura jurídica in- · 
corre o projeto que concede aos ser
vidores das Coletorias Federais per
centagens pela arrecad·ação de ta
xas, cotas e multas devidas às enti
dades autárquicas. No méiito, o as
sunto é da Comissão de Finanças. 

Sala ·das Comissões, em 23 de 
agõsto de 1948. - Attilio Vivacqua, 
Presidente. - Ferreira de Souza, Re
lator. - Vergniaud Wanderley. -
Etelvino.Lins. - Waldemar Pedrosa. 
- Olavo Oliveira. - Lúcio Corrêa. 

PARECER 

N.0 904, de 1948 

Da Comissão de Finanças, s6-
bre o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 246-48. 

Relator: Senador Santos Neves 

Com o fito de uniformizar as per
centagens devidas aos servidores das 
Coletorias Federais em decorrência da 
cobrança de 1·endas das entidades au
tárquicas, encaminha o Poder Exe
'cutivo ao Congresso Nacional um' 
anteprojeto de lei que, aprovado pela 
Câmara dos Deputados é agora sub
metido à consideração e exame do 
Senado Federal, contido na proposi
ção n.0 246, de 1948. 

Pel:a exposição de motivos do Se-
. nhor Ministro da Fazenda, conclui
se que a tabela preconizada no pro
jeto é idêntica à que já adota o Ins
tituto dQ Açúcar e do Alcool, que, 
por equitativa e razoável, deve ser
vir de padrão aos demais Institutos 
dentro de um espírito de uniformi:z;a-

·I 

f, 

I: 
i 
i 

• ' i ~ .. 
I. 

I.: 

I i• ·, 



-406-

ção conveniente e apropriado ao aper
feiçoamento dos métodos e disciplina 
do serviço público. 

Nessas condições e por nos parecer 
salutar e oportuna a medida pro
posta pelo Ministério da Fazenda, 
de vez que assegurará •aos exatores 
tratamento uniforme para serviços 
idênticos, somos de opinião que me
rece aprovada a proposição nos têr
mos em que nos veio da Câmara 
dos Senhores Deputados. 

Sala das . Comissões, em 14· de se
tembro de 1948. -· Ismar àe Góes, 
Presidente. - Santos Neves,. Rela
tor. - Salgado Filho. - Vespasiano 
Martins. - José Americo. - Alvaro 
Adolpho. - Ferreira de Souza. 
Durval Cruz. - Alfredo Neves. 

PARECER 

N.o 905, de 1948 
Da Comissão àe Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 256, de 1948. 

Relator: Senador Ferreira. de Souza 
E' perfeitamente constitucional o 

projeto n.0 256, de 1948, que eleva à 
categoria de Agência a Capatazia Flu- · 
vial dos Portos do Rio Pa't'a11á. 

Sôbre o mérito, dirão as Cozhissões 
competentes. 

Sala das Comissões, em 23 de agôsto 
de 1948. - Atilo Vivacqzta, Presidente. 
-Ferreira de Sóuza, Reiator -Ver
gniauà Wanderley. - Etelvina Lins. 
- Waldemar Pedrosa. - Olavo Oli
veira. - Lúcio Corrêa. 

PARECER 

N..P 906, d~ 1948 
Da Comissão de FinanÇas, sô

bre o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 256-48. 

Relator: Sr. Santos Neves 
Em Mensagem n.0 499, de 1947, en-

caminha o Sr. Presidente da Repú
. blica ao Congresso Nacional, Expo
sição de Motivos do Sr. Ministro da 
Marinha pleiteando seja· elevada à 
categoria de Agência a Capatazia da 
Capitania ·Fluvial dos Portos situada 
em Pre::idente Epitácio, no Rio Pa
raná. 

de Pôrto Epitácio e a 620 quilómetros 
da sede da Capitania, em. Fóz do 
Iguassú. 

Trata-se, assim, de providência útil 
e indispensável à melhoria dos servi
ços fluviais a cargo do Ministério da 
Marinha, em região distante e inós
pita, que se processará sem qualquer 
aumento de despes·as, por isso que as 
mesmas serão atendidas com reuursos 
orçamentários próprio!' do Ministério. 
' Nessas condições nada tem a opôr 

a Comissão de Finanças ao texto do 
Projeto de Lei n.0 230-A, de 1948, cuja 
aprovação recomenda. 

Sala das Comissões, em 14 de se
tembro de 1948. - Ismar de Góes, 
Presidente. - Santos Neves, Relator. 
- Salgado Filho. -l'espasiimo Mar
tins. -José Americo. ·- Alva7'o Aàol
pho. - Ferreira de Souza. - Durval 
Cruz. - Alfredo Neves. 

PARECER 

N.o 9017, de 1948 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei 
da Câmara n.0 264-48. 
Relator: Sr. Attilio Vi vacqua 

Trata-se de ab'ertura de crédito de 
Cr$ 1.933.913,00, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, solicitado me
diante mensagem presidencial nú
mero 642, de 10 de dezembro. de 1947, 
para at'ender a. despesas, com a De
legação Brasileira à Confcrê;ncia de 
Comércio e Emprêgo, reumda em 
Havana. 

A Comissão de Constituição e Jus
tiça atendendo ao exame jurídico_ do 
Projeto, opina pela sua aprov9.çao. · 

Sala das Comissões, .. em . 31 de 
agôsto de 1948. - Attlzo Vwacqua, 
Presidente e Relator. - Waldemar 
Pedrosa. - Ferreira de Sp1f.Za. -
Vergniauà W ande7'~ey. ...,- .Lucw Co~
rêa. - Etelvina Lms. -:- O lavo Olt
veim. - Arthur Santos. 

PARECER 

N.0 908, de 1948 
Da Comissão de Finanças, sô

bre o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 264-48. 

Além de outros motivos, salienta 
aquele documento como justiflcativa 
principal· da medida 11roposta, o fato 
de c'st>ar a única Agência da Capita
nia Fluvial existente no citado rio lo
calizada em Guaíra, a 420 quilómetros 

Relator: Senador Alfredo Neves 
Em ·mensagem, solicita o Senhor 

Presidente da República a_ abertura, 
pelo Ministério das Relaçoes Exte
riOI'es. do crédito especial de Cr$ 
1. 933.913,00, para atender às despe-
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sas com a delegação brasileira à 
Conferência de Comércio e Emprêgo, 
reunida em Havana. 

Essa conferência teve a duração 
de mais ele ·três meses e foi a ter
ceira, do ponjunto de três, · convo
cadas para o mesmo objetivo, do qual 
a unificação das tarifas dos países 
aderentes era o principal. A primei
ra reunião ·preparatória . realizou-se 
em Londres e a segunda em Ge
nebra. 

A mensagem presidencial é data
da de 10 de dezembro de 1947. As 
primeiras reuniões da Conferência 
realizaram-se em ' novembro. ~ mo
do que se trata de um .crédito para 
regularização de despesa já feita e 
cujo numerário, em cambiais, foi su
prido pelo Banco do Brasil à nossa 
d-elegação. 

Diante do exposto, é a Comissão 
de Finanças de parecer que a pro
posição em aprêço pode ser apro
vada. 

Sala das Comissões, em 14 de se
tembro de 1948. Ivo d'Aquino, 
Presidente. - A.lfredo Neves, Rela
tor. - Ferreira de Souza. - Sal-
gado Filho. Durval Cruz. 
Santos Neves. - Vespasiano Mar
tins. José Americo. - Alvaro 
Adolpho. 

PARECER 

N.o 909, de 1948 

Da Comissão de Fôrças Arma
das, sôbre o Projeto de Lei da Câ
mara n.0 130, de 1948. Relator: 
senador Maynard Gomes. 

O Projeto de Lei n.0 71-A, de 1948, 
da Câmara dos Senhores Deputados, 
autoriza a abertura, pelo Ministério da 
Guerra, do crédito especial de Cr$ .. 
800. 000,00 para atender ao pagamen
to de despesas com a conclusão da 
Carta Geográfica de Mato Grosso. 

Originou-se o projeto em mensa-
. gem do Sr. Presidente da República e, 
em conseqüência de convênio cel-e
brado entre ·o Ministério da Guerra e 
a Interventoria Federal daquele Es
tado, em 6 de maio de 1941. 

. ---

cer que deve o referido crédito ser 
aprovado. 

Sala das Comissões, em ·23 de agOsto 
de 1948. - Pinto· Aleixo, Presidente. 
- Maynard Gomes, Relator. - Sal
gado Filho, de acõrdo com o parecer, 
embora considere que o serviço de
vesse estar a cargo do Ministério da 
Aeronáutica. - Ernesto Dornelles. ....,. 
Severiano Nunes. - Alfredo Nasser. 

PARECER 

N.0 910, de 1948 

Da Comissão de Finanças, sô
bre o Projeto de lei da Câmara 
n.0 130, de 1948. Relator Sr. Ismar 
de Góes. 

Pelo presente projeto, vindo da Câ
mara dos Deputados e conseqüente 
da Mensagem Presidencia1, é o Poder 
Executivo autorizado a abrir pelo Mi
n_istério da Guerra, o crédito . espe
Cial de Cr$ 850. 000,00 (oitocentos e 
cinqüenta mil cruzeiros) para atender 
ao pagamento de despesas com a im
pressão e trabalhos complementares 
da Carta Geográfica do Estado de 
Mato Grosso, a cargo do mesmo Mi-
nistério. . 

Trabalho importante, delicado e 
cornplexc:>, realizàdo com estoicismo e 
benemerência nos sertões do Brasil, 
está em sua faze de acabamento e a 
sua paralização trará grandes incon
venientes e maiores prejuízos. 

Além disso, dado o interêsse militar 
que tem a elaboração da referida Car
ta, abrans-endo ext~nsa e difícil re
gião fronteiriça, somos pel-a aprova-
ção do Projeto. . 

Sala das Comissões, em 14 de se
itembro d~ 19i!:8 · -· Ismar de Góes, 
il?res1denu e Relato: --Ferreira de 
Souza.. - Jose Amerwo. - Durval 
Cruz. - Salgai!o Filho; com restri-· 
ções por entender que se deveriam 
unificar todos os ;trabalhos ·com o 
mesmo objetivo. - Vespasi!J,no. Mar
tins. - Alfredo Neves. - Alvaro 
Adolpho. - Santos Neves. 

PARECER 

N.o · 911, de 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, s6bre o Projeto de Lei da 
Câmara n . . 0 152-1948. · 

Relator: Sen. Aloysio de Carvalho Tratando-se como se trata, de ser
viço urgente e do maior interêsse pa
ra a defesa nacional, e, tendo-se ain
da em vista já se encontrar concluí
do o levantamento restando apenas 
a impressão das cartas, sou de pare-

O Projeto de Lei da Câmara núme
ro 540-1948, · autoriza o Poder Exe
cutivo a abril·,· pelo Ministério da. 
Guerra. ·o crédito especial de ..... . 
Cr$ 629.279,50 (seiscentos e vinte e 
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nove mil duzentos .e setenta e nove 
cruzeiros e cinqüenta centavos), pa.r::t 
atender ao pagamento de indeniza.ções 
por danos causados em residênc!:ts 
particulares •. em conseqüência da ax
plosão ocorrida a 27 de abril de 1947, 

.no Depósito de Material Bélico de Juiz 
de Fora. 

O c1·édito foi solicitado pelo Sr. Pre
sidente da República, em Mensagem 
n. 0 636, de 30 de novembro de 1947, 
acompanhada de exposição de motivos 
do Sr, Ministro da Fazenda. 

A importância fixada para· as mde
niza.ções decorr.entes da explosão foi 
arbitrada em vistoria regular, manda
da proceder pelo Ministério· da Guerra, 
em 345 imóveis residenciais, comer
ciais, industriais, próprios nacionais e 
estaduais, existentes no amplo raio da 
onda explosiva, e por ela atingidos. 
Dêsses imóveis, sessenta e sete não 
apresentaram danos dignos de nota, 
restando, a:iois, 2-78 casas a reparar. 
Como os proprietãrios de quatro .dês
ses imóveis houvessem declarado na
da pleitear, ficaram . para ser inde
lllizados 174 casas. De conformidade 
com a exposição do Sr. Ministro da 
Guerra, ond-e sâo colhidos êsses dados, 
a avaliação dos· prejuízos alcança a 
cifra de O r$ 2.129 . 279,50 (dois mi
lhões, cento e vinte e nove mil,- du:. 

· zentos e setenta -e nove cruzeiros e 
Americo. - A"tvaro Adolpho. 
·Relator: ffiln. Aloysio de Carvalho. 

. cinqüenta : centavos) compreendendo 
danos nos· imóveis ni.mtares, a saber, 
o qual'tel do 12.0 .R.I. e o Hospl'oal 
Militar de Juiz de Fo:ra, e danos nos 
imóveis civis, Oificiais c particulares, 
bem como em móveis, utensilios, etc. 
O crédito solicitado é para a satisfa
çao dos últimos, isto é, Cr$ 598.178.7(} 
(quinhentos e noventa .e oito -mn, 
·cento e setenta- e oito cruzeiros e 
setenta centavos) , de danos nos imó
veis civis, · oficiais e particUlares e 
Cr$ 31:.10·(},00 (trinta e .um mil e cem 
cruzeiros e' oitenta centavos) , de da
nos em móveis, utensí-lios e etc. 

Observadas, como foram, as forma
- lidades legais, nada há opôr à aber

tura do crédito. Somos, assim, pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 13 de agôs
to de 1948. - Waldemtzr Pedrosa, Pre
sidente em exercício.- Aloysio de Car
valho, Relator. - Olavo Oliveira. -
L?tcio Corrêa. - Vergniaud Wander
ley. - Filinto Müller. - Augusto 
Meira. - Etelvina Lins. - Arthur 
Santos. 

PARECER 

N.0 912, de 1948 

Da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara núme
ro 152, de 1948: 

Rela-tor: Sr. Ismar de Góes. 
Pelo ·presente projetá, vindo da Câ

mara dos Deputados fica o Poder Exe
cutivo autorizado a abrir; pelo Minis
tério da Guerra, o crédito especial de 
Cr$ 629.279,50 <seiscentos e vinte nove 
mil, duzentos e setenta e -nove cruzei
ros e cinqüenta centavos),. para g.ten
der ao pagamento de indenizações, 
provenientes dos danos causados pela 
explosão ocorrida, a 27 de abril de 1947; 
no Depósito de Material Bélico de Juiz· 
de Fora. · 

Originou-o Mensagem Presidencial·, 
conseqüente d~ Exposição de Moth·os 
apresentada pelo· Ministro da Guerra, 
discriminando a despesa. 

Q processo jâ havia transitado pela 
Ministério da Fazenda., acompanhado 
do relatório da Comissão de Técnicos 
que procedeu· ao inquérito do qt'a! re- · 
sultou umà avaliação de danos na. 
quantia de Cr$ 2.132.000,00 (dois mi
lhões e cento e trinta e dois mil cru-· 
zeiros) em imóveis . do próprio Minis
tério da Guerra e erii. imóveis e móveiS' 
de civis, particUla.res e oficiais, e~ do-
laudo dos peritos. que procederam à. 
citada avaliação. 

o Ministério- da Fazenda, o-uvidas a 
Procuradoria Geral da Fazenda Públi
ca e a contadoria Geral da República, 
opinou pelo pedido de abertura do cré-· 
dito especial de Cr$ 629.279,50 .. (seis-
centos e vinte nove mil, duzentos e 
setenta e nove cruzeiros e cinqUenta 
centavos) - destina-dos . às indenizações 
devidas a terceiros, continuando o Mi-· 
nistério da Guerra a reparar os seus· 
imóveis, à conta de seus próprios 1·e-· 
cursos orçamei1târios. 

Observadas as forma.lidades legais e; 
tendo em vista a natureza da despesa, 
somos pela· aprovação c<o projeto. 

Sala das Comissões, em 14 de setem
bro de 1948. - Ismar de Góes) Presi-· 
dente e Relator. - Ferreira de Souza. 
- Durval Cruz. - Salgado Fi,Zho. -
Santos Neves. - Vespasiano Martim. 
- Al/1'edo Neves. -José Americo. ·
Alvaro Adolpho. 
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PARECER 

N.o 913, de 1948 

D~ Corr:issão de Con:stituição e 
.Justzça, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 175, de 1948. 
&e1a tor: - Sr. Etelvino Lins 

. Não IJ'OSso entretanto deixar de con
Slgnar aqui a minha opinião sõbre o 
assunto, contribuindo para melhor jul
gamento do Senado, afirmando que o 
crédi1x previsto atende apenas a uma 
feição do probl-ema e, esta, a de me
nor. importância . 

O .combat-e à "mõsca do mediterrâ- · · 
neo", por meios diretos é ainda ore-Pelo Projeto n.0 175, de 1948, d~ Câ· 

nmra dos Deputados, fica o Govêrno 
Feder~l autoriz~.do a abrir, pelo Mi
nis~no da Agrl<:Ul~u:ra; o crédito es
peclal de dez nulhoos de cruzei··os 
"para atender às despesas com o com~ 

. bate à "mõsca de frutos" e outr2s · 
pragas e moléstias que flagelam o pa;. 
que citrioola nacional", 

' c~rio •ou · m.esmo. infrutífero, quàndo 
nao se proVldencla a remoção do -cam
po favorável onde ela atua. :B:ste cam
po favorável é a permanência da fruta 
na árvore, além de certos períodos . 

Ora, a citricultuxa, se hoje está .:>m 
franca dec...'tdência, na outrora próspe.ra · 
Baixa·da Flumine.n.se e em outras le
giões do Brasil, não se deve à mõsca, 
mas ao homem. Deve-se à falta de 

De iniciativa do deputado Getúlio 
.Moura, teve o projeto o .apoio de tô
das as Comissões por onde passou na 
cutra Casa Jo Congresso, reduzindo 
a;pe~s a Comissão d~ · Finanças de 
c1nquenta para dez nulhões de cru-
zeiros a quantia do crédito. · 

Nada lhe opõe a Comissão de Cons-
tituição e Justiça. • ' 

Sala da.s Comissões, em 2 de agôsto 
de 1948. - Waldemar Pedrosa Pre
sidente em exercício. - EtelvinÓ Lins 
Relator. - Augusto· Meira. - Verq~ 
niaud Wanderley, - Lucio Corrêa :_ 
.Ferreira de Souza. · 

PARECER 

N.o 914, de 1948 
Da Comissão de Fznacas, sõbre 

·O Projeto de Lei da· Câmara 
n.0 175, de 1948. · 

Relator: Sr. Apolonio Sales. 
A Proposição n.0 175, de 1948, origi

nou-se num projeto de lei apres<m
tado pelo nobre Deputado Getúlio 
.Mouxa à Câmara dos Senhores Depu-
tados. . . 

Propunha o parlamentar que fô.;se 
a-berto um crédito de 50 milhões de 
cruzeiros em favor do Ministério da. 
Agricultuxa a fim d·e que êste intensi-

. ficasse o combate à "mõsca do medi
terrâneo" nos laranjais do Pais. 

Durante o seu ci.Irso pela Câmara, 
o projeto ficou. reduzido aos têrmos 
agora sob apreciação ·do Senado, pro
pondo-se. a abertura de um créditq ãe 
10 milhões de cruzeiros. 

Reconhecendo que o Ministério da 
.Agricultuxa não dispõe de meios, piP'a 
que atue eficientemente a sua Di·visão 
de Defesa Sanitária Vegetal, não te
nho d·úvida em dar mi!u parecer favo-

. rá.vel à abertura do crédito proposto. 

· recursos financeiros solicitados em 
tempo, para que, mediante financja
mento, a;s colheirtas se processa;ssem, 
qrurundo ~edida a e:la})ortação regu
lar, pelos motivos. sobreviventes da 
guerra. Se ·processassem de qualquer 
modo, contanto que .na árvtore não 
!ficassem a;s • frutas e contanto que 
mão desespE)ressem •os citricultores 
abandonando o parque citrícola, que 
tam.to tempo e taJr.ut.o dinheiro custam 
para ser constituídos nos moLdes vito
ri()SOS a que tdnha c.hegado . 

De nada valerão as medidas sanitá
rias quando as medidas econõmicas 
não forem simultâneamente tomadas. 

O parque citrícola do Brasil é '!lma 
riqueza que cumpre. ser proteg1da: 
nada tenho portanto que objetar à 
aber.tura de um crédito nês.te sentido. 
Faço votos, entretanto, _para que as 
outras medidas se sigam e não se 
disperdicem os recursos pela atua
ção incompleta na tarefa salvadora. 

. Sala das Comissões, em 10 de ~e
tembro de 1948. - Ivo d' Aquino, Pre- . 
sidentt ~ A'Polonio Sales, Relator. -
Vespaciano Martins. -José Americo .. 
-.Santos Neves.- Ferreira de .sou.za. 
- Salgado Filho. - Durval Cruz. 
Alfredo Neves. - Alvaro Adolpho. 

PARECER 

N.o 915, de 1948 
· , Da Comissão de ConstituiÇão e 

Justica, s6bre o Projeto de Lei" 
da éâma • .,.a n.0 233-48; 

Relator: - Senador ,1lo?Jsio de 
Carvalho. · 

. O Projeto de lei n.0 225-B, de 1948, 
da Câmara dos Deputados, autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Mi
nistério da Educação e Saúde, o cré
dito egpecial de Cr$ !2. !!60. 000,00 
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(doze milhões oitocentos e sessenta 
mil Cl'uzeiros>', destinado às despe
sas com o prosseguimento. elas obras 

' prelimina-res necessárias à .~on&trnção 
da Cidade Universitária, da Univer-
sidade do Brasil. · . 

o projeto especifica, no seu texto, 
as obras a que se aplicará a impor
. tância solicitada. O pedido foi fei
to por mensagem de 19 de fevereiro 
dêste ano, do Sr. Presidente da Re
pública, em face da exposição dos 
Srs.· Ministros da Fazenda, d~ Edu
cação e Saúde e da Di:etoria Gemi 
do Departamento' Adminis~rat1vo do 
Serviço Público. conforme a locali
zação da futura Cidade Univetsitária 
na Ilha do Bom Jesus e adjacências,. 
de acôrdo com 0 Decreto-lei n.0 7. 563, 
de 21 de maio de 1945, impondo-se, 
assim, a abertura do crédito em apre
ço, para a satisfação das despesas 
com as obras preliminares, no sentl
do da r·ealização do nobre objetivo. 

Somos de par.ecer pela aprovação. 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 31 de a.gõs
to de 1948. - Waldemar Pedrosa, 
Presidente em exercício; - A azoysio 
àe Carvalho, Relator. - Artlwr San
tos. - Olavo Oliveira. - l"errci.~a de 
Souza. - Etelvina Lins. - IJúcio 
Corrêa. - ,Vergniaud Wanderle?J. 

N.0 916, de ~'948 
Da Comissão de Finanças, sõ

bre o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 233-48. 

Relator: Sr. Ves·pasiano 
Martins. 

O presente Projeto n.0 225-B, de 
1948, da Câmara dos Deputados, au
toriza o Poder Executivo a abrir pelo 
Ministério da Educação e . Saúde, o 
crédito especial de 12.860,000.00 (do
ze milhões e oitocentos e sessenta 
mil cruzeirOs)· a fim de ocoil.'rer àS 
despesas a se efetuarem com as ob1·as 
preliminares- à construção ela Cidade 
Universitária, da Universidade do 
.Brasil. 

O referido Projeto originou-se cl.a 
Mensagem do Senhor Presidente da 
República, sob n.O 101, de 19 de fe
vereiro do corrente á.no, dirigida à 
Câmara dos Deputados, acompanha
da das Exposições de Motivos c'!os 
Ministros da Fazenda, Educação e 
Saúd·e e do Departamento Adminis
trativo do Serviço Público. 

TOdos ·são acordes em afirmar ser 
de necessidade o crédito pedido, para 
que possam ser prosseguidas as obras,. 

já iniciadas com a construção da Ci
dade Universitária, cujã localização 
está situada na Ilha do Bom Jesu;; e 
adjacências, de acôrdo com o Decre
to n.0 7. 563, de 21 de maio de 1945. 

As despesas a se efetua.:-em vêm es
pecificadas no texto d·:) Projeto. 

Ante o exposto, somos para · que 
seja concedido o crédito .:;olicitado . 

Sala das Comissões em, 14 de se
tembro de 1948. - Ismar· de Gões~ 
Presidente. - · Vespasiano Martins, 
Relator. - Alfredo Neves. - José 
Amarico. - Alvaro Adolpho. - Sal
gado Filho. - Durval Cruz. - San
tos Neves~ 

P.Al!ECER 
'· N.0 9117, de 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n. 0 277-48 

Relator: Sen. Lucio Corrêa. 

O Projeto de Lei n. 0 659-A - A, 
de 1948, oriundo da Câmara .1:1:: Depu
tados, autoriza o. Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito espec1al de Cr$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhen
tos mil cruzeiros) , ·para regularizar as 
despesas já efetuadas com <t visita de 
Governador. Geral do Cana <lá ao Bra
sil, inclusive de quatro (<!) automó
veis de Estado e custeio ::le obras nos 
Palácios do Itamaratí e do Catete. 

2 - O projeto resultou de mensa
gem do Sr. Presidente da R-epública 
à Câmara dos Deputados. 

3 - Porque nada haja a opôz: à 
constitucionalidade. ou legalidade do 
projeto, a Comissão de Constituição e · 
Justiça opina pela sua <tprovação. 

Sala das Sessões, em 31 ãe agõsto· 
de 1948. - Waldemar Pedrosa. Pre
sidente ení exercíció. - Lúcio Cor
rêa, Relator. - Ferreira de Souza.·
Vergniaud Wanderley. - Olavu Oli
veira. - Etelvina Lins. Art!mr 
Santos. - Aloysio de CarM1llo. 

PARECER 

N. o 918, de 1948 
Da Comissão àe Finanças, sóbre: 

o Projeto de Lei da Cümara nú-· 
mero 277, de 1948. 

Relator: Sr. Alfredo Neves. 

O Projeto de Lei da Câmara nú
mero 277, de 1948, autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério das: 
Relações Exteriores, o <:rériit..> cspe

'cial de Cr$ 1.500.000,00 (um· milhão 
e quinhentos mil cruzeiros> par:\ ocor-
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rer às despesas com a visit:t ào Go
vernador Geral do Canadá. 

O crédito foi solicitado em Mensa
gem do Senhor President-e da Repú
blica, de abril do corrente ano e sôbre 
sua aplicação encontra-st: no prccesso. 
detalhada exposição do Sr. !\!ílnistro 
tias Relações Exteriores. 

Em junho último, sob o mais· ex
pre.:sivo acolhimento. inclusive da po
pulação desta Capital, tJsteve entre 
vós o General Alexande..:, que foi 
também comandante em chele no 
teatro de operações no MeditP,.râneo, 
de que faziam parte as fôrças expe
dicionárias brasileiras, d·P.sembarcadas 
na Itália. · 

Assim, o crédito em aprêço se des
tina ao pagamento de despesas já rea
lizadas e para. as quais o Bl'.nco do 
Brasil fêz o respectivo adiaütamento. 
Nada, pois, há a objetar contra a 
aprovação, pelo senadp, da Proposição 
ora em exame .. 

·Sala das Comissões, em 14 de se
te-mbro de 1948. - Ivo d'At]uino, Pre
sidente. - Alfredo Neves, Relator. -
Ferreira de Souza. - Salgado ·!"ilho. 
- Durval Cruz. - Vespasiano Mar
tins. - Santos Neves. - José Ame-
-rico. Alvaro Adolpho. 

PARECER 

N,o 919, de 1948 

Da Comissão àe Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto àe Lei da 
Câmara n.0 281 de 1948. 

Relator - Sr. }irthilr Santos. 
Em tVl•msagem dirigida .à Câmara 

'los Deou-:ados, o Sr. Presidente 'da 
Repúbli~~ enviou uma exposição de 
motivos rio Sr. Mmistro da Fazenda 
justificando a" neo::P.ssidade da aber
tura de .-rédito especia1 de Cr$ .... 
•i.OOO.OOO.OO para atender· neste e no 
próximo "Xercicic a.o pagamento dos 
juros dA.~ apólices emitidas em con
formidade do' Decreto-lei n.0 9.563 de 
J de agôsto .de 1!1-±6 Dessa iniciativa 
do Poder Executivo originou-se o atual 
projeto de lei n.0 281 de 1946. • 

. A. em1ssão dessa,; apólices da Divida 
Pública Cl"Stinava-sl" ao pagamento de 
subvencã<O à Com\f:São Executiva -do 
Leite. ·são ti~ulos da Divida Pública 
J:nterna do tipo ''Diversas Emissões", 
juros de 5 % ao an'> até a importância 
de Cr$ 4\l 000.000,00 para entrega à 
Preféitu·a. do Distrito Federal. 

Apesar de não haver impugnação 
a opOr. por parte clesta Comissão, ao 
Projeto. a cujo :respeito dirá a Co
missão dp. Finangas ni'io se pode es-

conder a valia do zubsídio do parecer 
do nob:ra deputado Sr. Fernando Nó·· 
l.lrega, :i.:Otlto relato,. da proposição na 
Comissão .ie Finanças da Câmara dos 
Deputado:.. A êle t10.S reportamos. 

Sala ::.as Comissões, 31 de agôsto 
de 1948 - Valdemar Pedrosa, Pre
.sidente ~m exercício - Arthur San
tos, Reh.tor - · Etelvina Lfns -
Wergniauà Wanderley - Lúcio Cor
rêa. - FP.r.reira dt; Souza. - Aloysio 
de Carv ... lho Filho. - Filinto Müllm·. 
- OlavtJ Oliveira 

PARECER 

N.0 920, de 1948 

De. Comissão àe Finanças, s6bre 
o Proieto de Lei n.0 281, de 1948. 
Reiat.or - Sr Durval Cruz 

o Sen\1or Presidente da República. 
pela Mensagem u.' 272, de 1947, so
l.icita do ,;ongresso a abertura de um 
crédito ce Cr$ 4.000.000,00, pelo Mi
nistério da Fazenda para· pagamento 
de juro,; de apóliç,e.,, emitidas na con
formidadf: do ·Decl'eto-lei n.0 9. 563, de 
9 de ag6st.o de 1946 I 

O De..:".,to referido abriu ao MiniS
tério da Fazenda o crédito de Cr$ 
30. 000. Oí't1 00. 

Essa <mportânci~ foi entregue à 
Prefeitu,-a do Distritc Federal, em 
apólices .ir.> Dívidt>, Pública, na base 
do valor :'la Bolsa · 

Para cumprrr os têrmos do referido 
decreto emitiram-sP apólices da Di- , 
vida Púh11ca inter'la. consolidada, di
versas '!ffilSsões. dr valor nominal de 
Cr$ 1.000;00· a jjuros de 5% ao uno. O 
:.o tal da '!missão to i de 40. 000 títulos, 
perfazenr.to a soma di" Cr$ 40.000. 000,00. 

~sses CrS 40. 000 .1)00.00 de apólices 
de valo" "Orrespo·,oente a Cr$ .... 
30.000. Jflfl 00, foram entregues à Pre
feitura dc.. Distritc Federal (em cum
!')rimente do que aetermina o Decre-

. to-lei n '• 9. 445 dP 11-7-46), para 
ocorrer ao pagamento de subvenção a 
I'Jomissãn Executiva do Leite. 

Não se incluíram no orçamento de 
1947, nem _110 de Hi48. as importâlicias 
uara pagamento jo!' juros dos titulo:; 
êmitidos. E" para êste pagamento q~e 
~;e pede L' crédito iP CrS 4. 000.000,00. 

A oper::tcão de <>ubvenção à Co
missão .f!:.'{ecutiva dr Leite. por inter
médio r1a Prefeitura do Distrito Fe
deral, fo:. muito di~· utida na Comissão 
de Finan(<as da ~âmara dos Deputa
dos que 'tfinal, concordou com a aber
tura do crédito pedido pelo Executivo 
para pap;ar os juros correspondentes 
aos títulos emitidos. O plenário apt·o
vnu ê!'l!'lf' parecer. 

I j ' \ ~~ I 1\ I li / I / )i' 'i '• 
• • I ' ' ' \ I I '' I \ ,I /I ' ' I I, I ! . . - . 

1 \ \ 1 I I 
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No S·:l'O.E.do, a Comissão ·de ç:onsti
tuição e Justiça não opôs impugna
ção ao projeto. 

Constd.;rando q~e a súbvenção .\ 
Oomissão Executlv:> do Leite decorre 
do Dec'"e"o-lei n:' 9.445, de 11-7-46 
e que ·a emissão dos Cr$ 40.000.000,00 
funda-se no Decreto-lei n.0 .9.563, de 
9-8-46, f' que ambo~ os decretos pro
duziram seus efRlt.os em época em 
que sua Excelência o Senhor Presi
dente d~ Repúblic<~ tinha indiscutível 
capacida1e legislativa nos limitamos 
a apreciar a mensagem do Executivo 
nos seus .:formos da pedido de crédito 
para pagamento de juros de apólices, o 
que constitue matJri8 de rotina admi
nistrativa, constantamente apreciada 
pelas du;;s Casas do Congresso Na
cional. 

Por êstes. motivos,. somos de pare
cer que .!'eja aprovado o Projeto de 
lei n.0 2~1 de 1948, da Câmara dos 
Deputact0s, nos têrmos em que foi 
P.nviado ::o Senado. 

Sala d:ts Comissfle~ 14 de de setem
~ro. de' 1948. - Ivo d'Aquino, Presi
dente. ·- Durva1. Cruz,· Relator. -
Ferreira. de Souza. -,Santos Neves. 

·-:- Salgar!n Filho. - Vespasiano·Mar
tins. - Alfredo Neves. - Alvaro 
Adolpho. · 

PARECER 

N.0 921, de 1948 
Da comissão de Constituiçao e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 285, de 1948. 

Relator:· Sr. Lucio Corrêa 
O· Projeto de Lei n.0 698-:-A. ·de 1948, 

da Câmara dos Deputados, aprova, no 
art. 1.0 , o plano de aplicação da par
cela de CrS 20.600.000,00. (vinte mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros) cons
tante da S/C 18 - Disponibilidades 
para despesas decorrentes de estudos 
e projetas, etc. - Consignação IX -
Disponibilidade - Verba _ 4 ~ Obras, 
Equipamentos e Aquisição de Imóveis, 
do Anexo 10 da Lei n.0 162, de 2 de 
dezembro de 1947. e dispõe, no art. 2.0, 
que esta dotação obedecerá à discri
minação nêle constante sob números 
I a 7. 

2 - O projeto .resultou de men
sagem do Sr. Presidente da República 
à Câmara dos Deputados. -

3 - Porque nada haja a argUir con
tra a constitucionalidade ou !egal!da
de do projeto, ·a Comissão de Cons-

tituição e Justiça opina pela sua apl·o-
vação. · 

Sala das Comissões, em 31 de agõs
to de 1948. - Waldemar Pedrosa, Pre
sidente em exercício. - Lúcio Corrêa, 
Relator. - Vergniaud Wanderley. -
Olavo Oliveira. -.Ferreira de Souza. 
- Arthur Santos. - · Etelvino Lins. 
- Filinto Müller. - Aloysio de Carva-
lho . Filho. -

PARECER 

N.0 922, de 1948 
Da Comissão de Finanças, sôbrc 

o Projeto de Lei da Câmara nú-
mero 285-1948. · 

iRélator: Sr. Alvaro Adolpho. 
1. O Orçamento Geral da República 

para 1948 (Lei n.0 162, de 2 de dezem
bro de 1947) consignou a dotação de 
Cr$ 20.600.000,00 para o Cons.elh::> Na
cional do Petróleo. que seria aplicada 
pelo Congresso Nacional (Vertla-. 4 -
Obr.as, Equipamentos e Aquisição de 
Imóvei~, Consignação IX, Disponibili
dades) . O plano previsto foi objeto de 
estudos e projetes· de várias constru
ções destinadas a completar as ins
talações dos campos petrolíferos de 
Candeias, São João e Itaparica, no Es
tado. da Bahia, envolvendo a aquisi
ção das propriedades da usina agríco
la S. Paulo, do Campo d.e Car.deias, 
que, desde 1941, o Conselho de Pe
tróleo tem ocupado para prospecção ,e 
perfuração, e ainda a de sonda bom~ 
bas, cald·eir.as e acessórios para êsses 
mesmos Campos . 

O Sr. Pr-esidente da República ei.l~ 
· caminhou à Câmara dos Deputados, 
em mensagem acompanhada d~: expo
sição de motivos. anteprojeto . com a 
discriminação da despesa, d·evidamen
te exposta em volllmoso processo ane
xo. Trata-se de medidas necessárias 
à continuação dos serviços de apro
veitamento das reservas de óleo e de 
gás daquele Estado; principalmente 
para tornar efetiva a aquisição das 
propriedades em -que se encontra o 
mais importante de -todos os poços do 
petróleo nacional, já objeto de ocupa
ção por aquêle Conselho, além das ins
talações convenientes no Campo de 
Candeias. e nos outros mencionados. 
A aquisição das propriedalies e. ben
feitorias da usina São Paulo foi obje
to de contrato. de promessa de· venda, 
de 14 de janeiro de 1948, tendo como 
promitente vendedora a Usina São 
Paulo S. A., e·de vistoria e avaliação, 
conforme laudo de 28 de junllo de 
1947. 
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2. Tendo sido, dêsse modo, atendidos 
os fins da disposição orçamentária, 
para a devida aplicação da dotação 
consignada, somos de parecer que o 
projeto da Câmara dos Deputados s.eja 
aprovado pelo Senado. 

Sala das Comissões, em 14 de se
tembro de 1948. -Ivo d'Aquino, Pre
sidente. - Alvaro Adolpho, Relator. 
- Ferreira de Souza. - Dun1al Cruz. 
- Salgado Filho . - · Alfredo Neves. 
_ Santos Neves. - Vespasiano lllar-
tins. - José Americo. 

PARECER 

N.o 923, de 1948 

·Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sõbre o Projeto de Decre
to Legislativo n.0 21, .de 1948. 

Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
Projeto de Decreto Legi$!ativo, 11ú-· 

mero 21, de 1948. 

1. O Acôrdo Samtário Panamerica
no', assinado em 13 de l,"ilarço, próximo 
findo, em Montevidéu,· pelo Brasil, 
Uruguai, Argentina e Paraguai, con
.substancia normas e estipulações de 
colaboração internacional sõbre a pro
teção e conservação da saúde, em con:.. 
sonância com as disposições do Códi
go Sanitári.o Paname,ricano, ratificado 
por todos os países concordantes. 

2. Pelo citado Acôrdo, os Estados 
firmatários comprometem-se a ado
tar as medidas nêle previstas. de ca~á
ter permanente, destinadas a re:olvel;' 
~s Pl10blemas. epidemiológicos das zo
nas fronteiriças; concernentes a e::J.
fermidades como o impa.ludi~mo, va
ríola, febre amarela, peste bubônica, 
traconia, doenças venérea . .:, raiva, le
pra. 

3. As providências que constituem 
objeto do Ac(irdo incluem-se no âmbi
to da coopet.ação intergovernamental 
já consagrada em convenções idênti
·cas, prevendo entre .:JUt:-9.5 medidas: 
a criação ·de comisSões mistas de· téc
nicos sanitários dos citados países, ces
.são de pessoal e material. permuta de 
informações, exigência de certificado 
de vacinação para as viagens inter
nacionais, subordinado, porém, nas si
tuações epidêmicas, ao contrôle dos 
:países interessados; medidas de de
detização de aviões, trens e outros 
transportes, etc . 

A cláusula VI dispõe que ·as medi
das de profilaxia internacional não de- · 
verão implicar no fechamento total 
das fronteiras dos países signatários, 
mas, limitar-se à zona afetada. 

4. O Ato, examinado do. ponto de 
vista jurídico, ao lado da apreciação 
de sua conveniência, m€rece ·aprova
ção do Senado.' 

Sala das Sessões da C. de C. e Ju.s
tiça, 30 de agôsto de 1948. - Attilio 
Vivacqua, Presidente e Rel3tor. -
Augusto Meira. - Waldeu~ar· Pedro
sa. - Vergniaud Wanderley. - Lu
cio Corrêa. -- Aloysio ele Carva
lho. 

PARECER 

N.0 924 - 1948 

Da Comissão .de Finanças s6bre 
o Projeto de Decreto Legislativo, 
n.0 21, de 1948. 

Relator: - Sr. Alfredo Neves. 
O presente pl'Ocesso contém o t€x

to do Acôrdo Sanitário Panamericano, 
assinado em ·13 de mal-ço último em 
Montevidéu paios delegados da Argen
tin·a. Brasil, Paraguai e tT!·uguai. Foi 

· o mesmo sttbmetido à consideração do 
Congresso em: Mensagem do Sr. Pre
sidente da República, que dêsse modo 
procura dar cumpr1mento ao s.rtigo 
66 da Constituição Federal. 

·Por êste acôrdo verifica-se que os 
países signatários comprometem-se a 
adotar medidas preventivas perma
nentes, visando soluciona.1·. nas zonas 
fronteiriças,. os problemas epidemoló
gicos relativos às doenças venéreas, fe
bre amarela, lúdatidose, lepra, malá
ria, peste bubôn1ca, raiva, tracoma. e 
varíola. 

Estabelece ainda :pte caso se ma
nifeste um surto epidêmico de qual
quer das moléstias âcima menciona
das ou outra qualquer doença quere-
presente ameaça ou perigo para qual
q-uer dêsses 1)aises, qualquer dêles po
derá propôr, diretamente ou por in
termédio da Repartição Sanitária Pa
namericana a constituição de uma co
missão mista de técnicos sanitários. 
para que atuem em comum acôrdo no 
contrôle da situaç~.o sanitária ano·cmal 
que se apresente. 

Comprometem-se ainda os países 
signatários a tomar tôdas as medidas 
necessárias para que seja feita rigoro
samente a notificação imediata dos 
primeiros casos de peste bubõnica. có
lera morbus, tifo exantemático; febre 
amarela P. varíola. Haverd. também pe
riodicamente um intercâmbio de fun
cionários sanitários que,- pelo menos 
uma vêz por ano, se informem, re

·clprocamente, sôbre o andamento e 
os progressos alcançad% nas campa
nhas preYentivas ::entra as moléstias 
infecto-contagiosas enumeraqas e pos-

- I 
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sam inteirar-se sôbre assuntos de lr.
terêsse comum. Compyometem-se a 
pre::tar informações completas, men
salmente, sôbre a situação epidemo
lógica e as medidas adotadas, ·e bem 
assim sôbre morbilidade e mortalida
de nas novoações da zona frontcirl:;a, 
inclusive relativamente a tuberculose 
e as doenças venéreas e respectivos 
contágios, quando possam ter signifi
cação para a saúde das coletividades 
corresponüentes, incluindt:~ ainda da
dos sôbre. a existência de pQ)!omielite 
(paralisia infantil), infecções tifoi
dicas, meningits, meningococicas e 
diftericas. · 

Finalmente os signatários compro
metem-se a não adotar medidas. de 
profilaxia internacional que impliquem 
no fechamento total. das fronteiras de 
um pais, limitando tais medidas, quan
do julgadas indispensáveis à zona 
afctada. 

A seguir, são assentadas providên
cias profiláticas relativamente à malá
l'ia, à variola, à febre amarela, à pes
te, ao tracoma, à raiva, à lCpl·a e à.<> 
doenças venéreas. 

Nas disposições g·erais cuidà-se de 
assegurar a potabilidade (quimica e 
batereolõgica) da água de abasteci
mento das embarcações, trens, aero
naves e demais veículos entregues ao 
tráfego internacional e bem assim a 
tomar as providências capazes de evi
tar a poluição dos ::ur.sos de águas 
fronteiriças, em defesa da et:onomia 
e da higiene dos p:tises. A::0rdam em 
realizar campanhas ()Onju:ltas de edu
caçãó sanitária popular, reconhecer as 
carteiras sanitárias instituídas, por 
qualquer dêsses p:::ises e beln assim 
adotar, pelo menos, o ceitificado de 
saúde para as tripulações· dos trans
portes internacionais. 

PARECER 

N.o 925, de 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justica sôbre a Proposição n.0 224, 
de 1947. · 

Relator: Senador Ferreira de Souza 

1 Por dar execução ao disposto ne> 
•art: 30 e parág·rafo único, da Cons
titUição, votou a Câmara . d_os Depu
tados e enviou para a reVlsao o pro
jeto ·n.0 224, do· ano passado, . regu
lando a contribuição de melhona re
lativa aos imóveis particulares valo
riz.adas por obras realizadas ~os go
vêrnos da União, compreendid?S _os. 
. Territórios, dos Est~d_os_. do D1str1to 
Federal, ou dos Mumc1p1os. 

Como medida permanente, estabele
ce-se,' dada a possrbilidacle do trans
porte de. vectores, a obrigatoriedade da 
dedetização por :Parte das compa
nhias de serviços tntcrnacicnais dos 
respectivos meios de transportes que 
tenham em uso. 

São essas, em linha .gerais, as prin
cipais disposições do tratado assinado 
pelo Brasil e ora submetido ao exame 
desta Comissão, que aconselha a sua 

Começa o projeto por. de~J::Ur mi
nuciosamente as obras JUstiflcadoras 
da contribuição, a~rang~ndo; pelo me
nos, o que há de rmed1at~mente per
ceptível. Declara, a se&"t;u;-, . recair o 
tributo sôbre os proprretar1os e ~s 
seus sucessores inter vivos ou mortzs 
causa, explicando que, I?-O caso de en
:fiteuse ônus é do enfrtelllta, e per
mitindo aumento do alug:uer _ se ao 
inquilino aproveita a val9r~z~ça:o (ar
tig·o 2.0) . Possibilita a. ll1lClat1va. do 
plano de melhoram.e~~o. a um terço· 
dos possíveis beneficrarios . e ordeD:a 
0 nrocesso; publicid·ade, orçamen~o, 1!-
mftação da zona, cálc~o prov1sóno 
da contribUição, etc. Realrzada a obra, 
determina· se promova o lançamel_lto· 
depois de publicado o demonstratlvo 
das despesas e fixa prazo p-ara . as· 
reclamações (art. 3.o e §§) • qo~ere 
ao contribuinte o, direito" de exigi! . '!o 
Poder Público que lh~ ·comprt: ~ ln1o-. 
vel pelo valor qu~ este msistll' em 
lhe atribuir (§ 5.o), assegu~apdo ao 
segundo o direito de a<;~qu~rl-'lo pelo 
valor prétendido pelo pnme1r9, a1r~
cido de 10%, desde que . na_o ~Ja 
côrdo ou não sej-a a a~a~açao felta ~m consonância com ,o ultlm~ l~nça-

mento (§' a.o). Dá preeminep~1a à 
avaliação- judicial sôbre a a~l;lll~yst;-a
ção (§ 7,à) e admite deduçao e bJt 
ros em . relação aos terrenos . a 

aprovação pelo Senado. . 
Sala' das Comissões, em 14 de M· 

tembro de 1948. -Ivo d'Aquino, Pre
sidente. - Alfredo Neves, Relator. -
Ferreira de Souza. - Salgado Filho. 
- Durval. Cruz. - Vespasiano Mar
tins. - Santos Neves. - José Ame
rico. 

dios <§ 8.0): . No . ~rtcobt~nç;lx~a:~ 
percent•agens para • ' 20'7: 
tindo de valorização supherlor ~ tax~ 

. taxa de 7 o até c egar 
â~m50ao/, se· a válorização é superior 

400~t' Mas logo, repetindo o pre
~ei. to c~nstitucional, proibie r a a~o~~~~ 

d importânci-a super o 
ça e ê dois casos de isen
da obra e paoev t tando de obra 
~ãg: q~a~~0:e::d~~l, r~ contribUição· 
nioer:xceder de Cr$ 1.000,00 e quan-



-415-

do o imóvel beneficiado não valer 
mais de Cr$ 30.000,00 pertencendo a 
proprietário com renda inferior ao 
mínimo tributável (§ 1.0 ) • Estando o 
tributo às valorizações de imóveis não 
adjacentes à obra, mandando estabele
cel' zonas de valorização decrescen
te, com abatimento de .20% a 50%, 
admitindo êsses mesmos nbatimentos, 
se da obra pode o Poder Público au• 
ferir renda. Permite o pagamento 
em prestações, bem como em títulos 
da dívida,. pública emitidos para 
custear as obras. P1·evê ainda a esco
lha pelos contribuintes de uma jun
ta. de fiscalização e isenta o pro
vento decorrente da valorização do 
impõsto cedular sõbre a renda. Por 
fim, determina o próprio vigor ime
diato ,independente de qualquer re
gUlamento, autorizando o Poder Exe-. 
cutivo a no que, por ventura, expe
dir, estabelecer multas contra os in
fratores até 100% do tributo devido. 

2. Evidente a importância da pro
posição, que vem pos~ib~litar a . exe
cução de um dos ma1s JUStos dlSpo
sitivos da Constituição de 1946. 

A contribuição de melhoria, já pra
ticada em pequena escala entre nós 
no setor municipal, chega mesmo a 
ser uma exigência de justiça comu-
tativa. · 

Num•a sociedade econõmic'amente 
organizada com base ria propriedade 
particUlar, consagradora da iniciati
va privada, em que o Estado deve 
assumir a proteção dess·a orga~iza
ção. garantindo os interêsses dos seus 
jurisdi.ciona~dos, não -é jrusto contribua 
com a renda de todos, com o tra
balho da coletividade, de proprietá
rios e não proprietários, de ricos 
!'l pobres, para o enriquecimento dêste 
ou daquele. A obra pública só deve 
recair inteiraménte sõbre o Tesouro, 
se dela . decorre exclusivamente o 
bem público. -

Se, porl!m, a fortuna de alguém dela 
recebe fartos benefícios, há aí uma 
auebra de igualdade, uma lesão nos 
direitos da coletividade, pois aquilo 
que foi feito com as economias de, 
todos não beneficiou a todos igual
mente, mas aumentou especialniente 
o património de um ou de outro gru
po. Essa l'iqueza já não é rigorosa
mente equitativa, não se justifica com 
os argumentos comuns do trabalho, do 
espírito de economia, da capacidade 
de empreendimento, etc., não corres
ponde a um maior valor social de 
quem a detém. ll:, antes, uma dívida. 
Todos conhecemos casos semelhantes, 
todos apontamos patrimónios privados 

engrossados, sobretudo, pelo Tesouro. 
público com o abrir estradas, o rasga1· 
ou alargar ruas, o construir logradou
ros, jardins, o assentar trilhos de uma 
estrada de ferro, o instalar portos 
modernos, o dessecar vales, o barrar 
rios, o estabelecer usinas elétr_ic_as,. 
etc. As mais das vêzes, os beneflclá· 
rios ou são negocistas em relações· in7 
timas com os encarregados da admi
nistração da coisa pública, ou pro
prietários inúteis que não trabalham 
as suas propriedades, que não as tor
nam socialmente úteis e que apenas 
esperam as valo1·izações a que o seu 
trabalho é alheio. · 

Por outro lado, num país pobre co
mo o nosso, carente de grande obras 
públicas, mendigo de vastos melhora
mentos que possibilitem o trabalho do 
homem e o aliviem das tremendas 
dificttldades opostas pel~ ~eio fisie?, 
a contribuição de melJ:orla e u~ melO 
de multiplicá-los, polS ou ammadD' 
pelo atrativo da retribuição ou peio· 
1·ecebimento de tal cota, o Poder Pu
blico poderá organizar e. realizar pro
"'ramas mais vastos e mteressantes. 
"'3 .. Até aí os argumentos de ordem 
econômica. . 

Do ponto de vista jurídico, a con
tribuição de melhoria se ent~onca 110 
princípio de direito natural, ~orm~
dor da moderna teoria do ennqu!'!Cl· 
menta sem causa, que tai?-ta~ aphca
ções encontra no nosso d1re1to t~n_!:o· 
público como privado. A repetlçao 
do indébito, a indenizaçãc;> J.?Or ben
feitorias incornoradas ao 1movel pe~o 
locatário ou possuidor por ,outro ti
tulo a ação de Iocupletamento nos 
títuÍos cambiais, a de~esa calc:ada na 
inexistência de relaçoes subJacent~s 
entre 0 responsável principal e o Pr!· 
meiro tomador de u~ !ít~lo de cr~
dit.o, .são todos casos _1d~nt1co~ J?-O dl
reito privado. No d1re1to publ1co, o 
velho princípio do solve . et repete
afirma a mesmíssima idéla, c~n~o . a 
afirmam certos · tributos mumcrpalS, 
como os de calçamentos, de calçada, 
etc. · 

Realmente, se a obra pública con
tribui para aumentar ~ortemen~e ? 
valor da propriedade ~nvada, nao e 
justo seja paga exclus1vamente pe~a 
economia coletiva. A êsse enriquecl
mento do particulal' . dela decorrente 
falta causa jurídica. . 

4. Analisando o projeto, vale, de· 
início destacar a dificuldade eviden
tJ') na' sua elaboração. Trata-se de u~ 
tributo relativamente novo e de d~j"' 
cll cobrança. Inúmeros problemas e 

.. 
' 

•,! 
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_provoca. Por assim compreender, a 
Comissão de Finanças da Câmara dos 
Deputados. ouviu no seu seio estudio
.sos do assunto. Sem uma experiên
cia, não é possível aconselhar com 

. segurança êste ou aquele processo, 
esta ou aquela forma de percepção 
da renda. 

5. .Em princípio, a proposição foi 
:bem urdida, não oferecendo, margem 
a reparos substanciais . 

Entretanto, ·os §§ 5. 0 ,e 6. o, do ar
tig·o 3. 0 , despertam dúvidas. 

' . Com. a devida consideração à egré-
gla Camara dos Deputados, não há 
como adlni.tir possa o contribuinte, · 
desatendido 11as suas reclamações 
contra o lançamento, exigir do go
vêrno lhe compre o imóvel pelo preço 
que se insiste em lhe atribuir em 
conseqüência de . melhor valorização. 
~em·a recípr~ca é também compreen
Slvel - .dire1t01 para o govêrno de 
.have:r: o imóvel pelo preço pretendido 
pelo contribuinte aumentádo de 10% 
.com imediata imissão de posse: · ' 

No tocante à primeira providência 
- exigência pelo contribuinte de 
compra de imóvel pelo govêrno não 
se compreend-e a técnica. pois não 
é possível essa forma de compra for
.çada. A compra e venda é um con
trato e, como tal, dependente da ma
nifestação · da vontade do vendedor 
e. do. comprador. Um não pode exi
glr ao outro a conclusão do negócio. 
Cad?. um age de acõrdo com os seu.c; 
h·,t.e•·&sses. Nem o g·ovêrno pode ser 
obrigado a comprar, nem o contrJ .. 
b}<inte a vende.,. A diyergência pos
Slvel quanto ao cálculo . da valori
zação não se resolva por essa forma, 
s7não por via judicial. No nosso 
sistema político a última palavra é 
'sel!1pre d'a Justiça. - ll: possível que 
o Imóvel se tenha valorizado no li
mi·te sustentado pelo govêrno, mas 
que a êste não convenha adquiri-lo, 
nem ao ,contribuinte pareça bem 
al.1 "ná.-lo. 

Por outro lado-, tais normas se· 
chocariam com a Constituição. Se 
nenhuma despesa pode ser feita pe
"lo Exccuti\7o sem a expressa autori
zação do Poder Legislativo, se as 
vrerbas .devem S€r normalmente · es
pecificadas no orçamento ou cons
-tar de créditos especiais ou suple
mentares, com que recursos conta
riam os encarregados da· obra para 
·cumprir o dever -de comprar na 11i
pótese do § . 5.0 ou para exer~r a 
·prelação constante d9 § 6.0? 

Por outro lado, tais disposições co
locariam nas mãos dos encarregados 
do serviço ou do lançamento um 
perigosíssimo arbítrio quer para be
neficiar proprietários, comprando
lhes os imóve_is por altos preços, qtrer 
p~ra persegUI-los. forçando-os, atra
ves de . truques, pran!erí-los · contra a 
vontade. De qualquer sorte, pelo 
menos ~o ~e~or federal . grande parte 
do patr1monlQ da União ficaria à 
m-arcê de tais funcionários à. reve
lia dos pod·eres competentes e até 
com a neutralidade do Tribunal ·de 
Contas. ·E chegar-se-ia a essa con
s~qüência: enquanto a desapropria
çao por necess1dade ou utilidade pú
blicas ou interêsse social se faz me
diante justa inden:iútção em dinhei..; 
ro (Constituição, art. 141, § 16) ar
bitrada essa mdenização em processo 
judicial, aqui o govêrno concluiria 
u~a ·operação semelhante sram a jus
tl!lcaçao da. necessidade,. e indepen- . 
dente e até contra a avaliação ju
dicial, consoante adianta ·o § 7.o. 

Por essas considerações, o cprojeto 
pode ser aprovado com a seguinte 

EMENDA'. 

Suprimam-se os §§ s.o e 6.o, do 
art. 3.0 • 

Sala das Comissões, em 16 de ju
lho de 1948. - Attilio Vivacqua, 
Presidente. - Ferreira de Souza, Re
lator. - Waldemar Pedrosa. - Al
varo Adolpho. - Aloysio de Car
valho; - Alfredo .Nasser. Lúcio 
Corrêa. 

PARECER 

N.0 926, ãe 1948 

Da comissão de Finanças, sô
bre a Proposição n.0 224-47, que 
dispõe sôbre a contribuição de me
lhoria prevista no art. 30 da Cons
tituição. 

. . 
Relator: Sr. Alvaro Adolpho 

1. Na Comissão dé Constituição e 
Justiça, onde eventualmente servíamos · 
quan-do o eminente colega Senador 

· Ferreira de· Souza proferia o seu bri
lhante parecer· sõbre o projeto, ob
s-ervamos que havia certa imporprie
à-..'de na denominação de taxa de con
tril.'uiçiio de melhoria ao tt:ibuto que 
se cogitava de regular, atendendo ao 
dispôsto do art. 30, n.0 1 da Ccnstitu~
ção. Não insistiremos, no entanto, 
sObre quéstão que nos parece mais 
acadêmica . que de ordem financeira, 
na controversia que se tem aberto 
entre .os mais autorizados expcsitores 
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das diversas formas de tributação, en
tendendo uns que a contribuição de me
lhoria, correspondendo a serviço exe
cutado pelo Estado em prcveito de 
de.erminado grupo de contribuintes, 
constitui verdadeira taxa cobrada sõ· 
bre a valorização do imóvel e outros 
como Seligman e Gaston Jéze, que 
como categoria de tributação distinta 
de impôsto propriamente e taxa, nãc 
se trata de ccnt.ribuição · especial, co· 
JJ?.rticipando da natureza de um, 
T.iem de outra. Não se funda a conu 
tribuição de melhoria, como as ta• 
xas comuns, no simples serviço que 
even~ualmente o Estado pode prestar, 
mas na utilidade marginal que o me· 
1horamento representa para o patri·· 
mônio do contribuinte <Seligman), 
Essai.S sur l'impôt <vol. 2.0, dag. 138 e 
155) , uma espécie de indenização fun· 
dada no enriquecimento sem causa. 
Na taxa, a contraprestação está no 
serviço; na contribuição de melhoria, 
no aumento patrimonial da proprie~. 
dnde imóvel. . . 

A nosso ver, não se trata de impôs
to, "nem de taxa, mas de uma entida
de tributária sui generis, destinada a 

· atender ao custeio de certas obras 
públicas qtie, realizadas, ccncorrem 
para aumentar o valor das proprieda-

. des particulares que se beneficiam 
coni o melhoramento. Os fundamen
tos jurídlcos, .económicos, 'financeiros 
e soclalS ao tributo não sãc os mes
mos que informam a imposição dos 
impôstos e· taxas. l\To ponto de vista 
financeiro, temos de considerar o tri
buto nos seus caracteres especific.os, 
para a sua devida individuação· como 
fonte de renda, e é o que importa 
quando se trata de disciplinar em 
lei ordinária :a sua incidência e as 
condições de ·sua cobrança. 

Nãc repisaremos, entretanto, sõbre 
essa questão preliminar, embora repu
temos descabida a. anteposição da pa
lavra taxa à expressão de que usot~ 
u ConstHuição para qualificar a im
posição fiscal em aprêço. 

2. A contribuição de melhoria é 
uma entidade fiscal que tem raize:s 
ern passado lcnginquo, sempre com o 
sentido de obrigar os contribuintes, 
que se be:aeiiciam de obras públicas lo
cais, a participar-das despe~as- a que 
estas dr.o lugar. No Bras1l aparece 
sob a modalidade de taxa de cal
çamento; melhoramento, passeio, sa
neamento cu com a própria denomi
llnção que llle .dá a Constituição, co
mo· já havia feito a de 1934 (art. 

124> , afastando as dÍívidas suscitadas· 
sôbre a constitucionalidade do tributo, 

·em face da Constituição de 1891. Não 
tem tido entre nós a aPlicação que 
seria de desejar, sobretudo como melo 
de financiamento de obras e melho
ramentos nas cidades e no interior 
do País, a não ser na legislação do 
Estado de São Paulo, a respeito, a 
começar de 1936, em cujas linhas ge
rais se molda o presente projeto da 
Câmara dcs Deputados. 

Tem a contribuição de melhoria as
sumido em certos países uma extraor-. 
diné.ria importância, possibilitando o-· 
desenvolvimento urbano e ·rural, com. 
o caráter de tributo lccal, tôda a vez 
que se trate de obra de beneficio· 
também local. ·.As obras de a.basteci
mento público de agua, de esgôto, 
cletricidade, telefones e teiégrafos, de 
tl;ansporte e em geral.:..as de confôrto 
público e as construções que se dest1- · 
nem a neutralizar cs efeitos de crises 
climatéricas e endemias a desobstru
cão de rios, a abertura de barras e 
portos, via& férreas e rodovia~, e ae
roportos, interess~do . espec1almen_te 
a determinados nucleos de populaçao 
e áreas circunscritas, beneficiam em. 
regra as propriedades imóveis. s.i. 
compreendidas, em escala vanável,. 
elevando o valor de uso e o venal das. 
mesmas propriedades e ~sseg~rando. 
aos seus titulares um ennquecimento 
para que não concorreram:. . 

Por um princípio de justiça dlS·· 
tributiva seri~ injusto que tôda a 
massa de contribuintes respondêsse 
\)elas despesas com obras re,!llizadas 
principalmente em benefício· ae. certo 
grupo de proprietár·ios. o preceito de 
Pompônio de que a ninguém é licito 
locupletar~se com a jactura alheia, 
é assim o fundamento moral da con
tribuição de melhoria. Daí a -obriga
ção de repôr ao Estado uma parte do 
benefício recebido gratuitamente pelo 
aumento de valôr da propriedade. 

Tendendo, embora, por .. uma ques
tão de justiça social, a desfazer a de
sigualld!lide que resultaria . de ser 
beneficiado um grupo em detrimento da 
grande massa de contribuintes que 
suporta o peso 'das despesas públicas, 
não tem repugnado aos pa~es mais 
individualistas, como os amerrcanos e 
in.,.lêses o emprêgo intenso da con
tdbuição de melhoria, com o sentido 
de obter não só os recursos para a. 
realização de obras daquela natureza, 
como ainda de impedir o tratamento 
desigual que ·resultaria do locupleta-
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mente indevido. Todos estão de acôr
do em que essa tributação, sem ferir 
o direito de propriedade, se confor
ma com as tendências modernas des-
te e a sua função social. • 
. Além de que, a contribuição de me

lhoria atinge nos dias atuais a um 
ponto definitivo da evolução tributá
ria qual o da proporcionalidade de 
enéargos e contribuições, na razão dos 
benefícios que cada um recebe dos 
serviços públicos. 

Entz:etanto, não se deve exagerar 
a êsse respeito, cerno adverte Gaston 
Jéze, citando Seligman: · 1 

"Entre Ie príncipe que 1'Etat 
peut modifier sa politique .estricte
ment físcale, en obéissant à des
considerations d'utilité nationale 
et Ie princípe qu'il est du devoir 
de l'Etat de faire disparaitre tou
tes les inegalités · de fortune exis
tant entre les citcyens, ii y a 
.une distance enorme et un pa.s 
·dangereux". 

Cela nou.s ferait aboutir non 
seulement au socíalisme, mais 
pratiquement au communisme <vai. 
4.0 ; pag. 15) ". · 

O caminho neste sentido é abis
mal, não podendo r·etroceder os que 
nele se empenham. 

Observe-se que a contl·ibuição de 
melhoria, como tributo que, pela sua 
na~ureza especial, não obedece aos 
princípios que regem os impostos e 
taxas em geral, da uniformidade e da 
generalidade, nunca foi recebido sem · 
resistência por parte ·dos contribuintes 
. .sêbre que recai. Expliea-se talvez pe
la maneira diversa de conceber as 
funções do Estado, em face das doutri
nas sociais. Os liberais ·entendem que 
c Estado se deve limitar a realizar 
as obras públicas que são incompa-::i
veis com -a iniciativa priva~a. Os 
socialistas, ao contrário, estendem a 
ação social do Estado a tudo o que 
seja necessário ao 'bem estar geral 
e não admitem nenhum Iocupletamen
to de mn grupo social sõbre o maiol' 
número. 

3. O projeto, 11as suas linhas ge
l'ais atende ao objetivo ela Constl·· 
tuição. -Ha, porém, disposições, co~o 
as dos §§ 5.0 e 6.0 do art. 3.0. que nao 
i=)odcm ser aceitas, como já mostrou 
com abundância de razões o eminen
te relator da Comissão de Constitui
ção e Justiça, na emenda wpressiva · 
.que apresentou. :tJ:sses dois disposffi-

vos, que .se conjugam para resolver 
por uma nova espécie de r:xpropri.a
ção .a divergência entre a administra
ção pública e o contribuinte sôbre 
o valor da prupril'dade, são de ce1·to 
modo inconstitucionais. O ~ 5. "· 
porqu.e atenta contra a liberdade de 
contratar, impondo aó . "'resumido 
vendedor determinado preço que o 
govõmo insistir em atribuir ao. imó
vel beneficiado, contra o que· é fi
xado por aquêle, e subtraindo da apre
ciação judicial ·a avaliação. Qua11to 
ao § 6.0 ,que assegura à administra
ção o direito de prelação para com
prá ,d::> imóvel pelo preço que o con
tribuinte tenha dado para efeito 
de pagamento da co:.1t!'lbuinção 
de melhoria, dá não só uma solução 
violenta ao conflito entre o fisco e o 
contribuinte, como estabelece uma 
espécie de condiç.ão pbtesta.t!va que 
põe ao arbítrio do mesmo fisco a 
soluçã·o da divergência. Tuoo 1sto 
quando a expropriação só se po
deria dar, p·or necessidade ou utili
dade pública, nos ::asas dó artigo 
142 § 16 da Constituição. O po
der público não pode ser obrigado a 
comprar, nem o contribuinte a ven
der. 

Por outro lado, em um. e. nutro caso. 
o projeto está em desacõrdo com 
os princípios que regulam as despesas 
públicas, · por falta ··de lei anterior 
que crie a receita necessária, que 
teria de atender à despesa com a 
aquisição de imóvel. 

Não· deixa de ser extravagante em 
uma lei que regula a incidência e a 
cob:ança c:e determinaõo tributo se 
estabeleça a aquisiçã0 compulsória, 
em determinad&.s condições, pelo go
vêrno, do imóvel beneficiado com a 
obra pública que der. lugar a essa im
posição fiscal. 

Por isso mesmo se justifica a 
· emenca da douta Comissão de Jus
tiça suprimindo os· referid·Js §§ 5.0 

e 6.0 do art. 3.0 Exigências como es
sas, que· armam o govêrno de pode
res excepcionais, ao tempo em que 
limitam os direitos do contribull1te. 
em inatéria de direito de proprieda
de, são mais próprias de regimr.s df 
tendê.ncia extremista, da rsquerdft 
e da C:·ireita. Se. por um lado podem 
ser tidas como de natureza socialis
illa rpela circunstêt:ncia de · pode:r; con
centrar nas mãos do Estado a pro· 
priedade da terra. que ele mesmo ex
plorará ou dividirá ao seu talante; 
por · outro, reflete certo cunho rtota
Htário ou facdsta. a exemplo do que 



IJ., • , " ,,- ~ ' , J ' t • , 

• 1 • • ' 

. . 

-419 

se verificou no regime italiano e na 
sua poUtlca. rural, Ide re~lizar obras 
através das propriedades particula
res, obriganJdo .estas a indenizar os 
serviços do Estado, como se vê em 
:Saravau (A Bonificação ~ntegral, ci
tado por Bilac Pinto) . 

Os dois sistemas extremos se to
<Oam pelos SMrifícios que impõem à 
!Pl'O!Priedade privada. . 

A emenda . supi·essiva da Comissão 
de Constituição e Justiça visa a sa
near o projeto 1da inconstituciona
lidade e do incoiWeniente de sua in
cLusão na lei fiscal como meio ele ab
sorver a propriedade particular, uma 
:nova espécie do' que os inglêses cha
mam excess condemnation, que cor
renponde à expropriação de áreas su
periores às necessidades púl)licas (Ita
g~ba, O Pensamento !Politico Universal 
e a C'oostituição Brasileira, pág .. 
279) . Manter êsses dispositivos do 
projeto será deixar nas mãos do Es-· 
taclio um instrumento de cOOlfisoo, in
compatível com o espírito de nossa 
CollSi'tiituição. A i.nioosiçã,o tributária 
não pode conduZir ão açambarcamen~ 
to da propriedade privada. 

Em nenhuma das legislações avan-
9aidas encontramos , essas modalida
des de aquisição f•orçada pela admi
a:iistraçáio pública da pr.opriedade be
neficiada, em que a c·ontribuiçãio· de 
melhoria se tranforme em · meio de 
socialização da prClipriedade. 

Nenhum cl!os grantdes tratacllistas 
que melihor têm versado a ma;téria, 
Seligman e Gaston Jése, ccmpulsa
ãos, e os nacionais Bilac Pinto, Fran
cisoo Ciampos, , Pontes de Miranda ou 
Temistocles · Cavailvante, ,Previram o 
que os §5. o. e 6. o do al1t. 3•. 0 do pro
jeto dispõem. 

4. O projeto, que proCIUl·a estabe-
1ecer normas gerais que disciplin·em 
a incidência e a cobrança da contri-· 
buição de melihoria, deixan:do aos Es
ltaidos e Mull'llicípios , nos têrmos do 
art. 6.0 da Constituição a legislação 
supletiva ou complementar, visa pre
encher uma lacuna P.m nóssa legis
lação fiscal com a aplicação dêsse 
:tributo de tanta repercussão econô
.mica a obras e serviços públicos, que 
não havdam ainda ating~d:o o devido 
desenvoMmento, poor falta de um es
tatulto le~1 que viesse ao . encontro 
das necessidades públicas. 

5. Somos de parecer que o pro
jeto seja aprovaldo, com a emenda 

da Oomisão de Constiltuição e Jus. 
tiça 

!Sala das Comissões, em 14 de se
tembro de 1948. -- Ismar d~ Gões, 
Presidente em exerclr.io. - Alvaro 
Adolpho, Relator. Ferreim. de 
Souza. - Durval Cruz. ·- Santos 
Neves, com restrições. - Vespasiano 
Martins. 

PARECER 

N.0 927- 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei 
da Câmara n.0 

1
·64, de 1948. 

Relator·: . Sr. Arthur Santos. 
A Câmara dos Deputados votou 

projeto de lei .estendendo aos funcio
nários dos serviços mantidos median
te acôrdo, entre a União e os Estados, 
as vantagens do Decreto-lei n.0 8.152, 
de 31 de dezembro de 1945. J'l:sse di
.ploma concedeu aumento geral ao 
funcionalismo. não alcançando aquê
les servidores em face do artigo s.o 
do Regimento baixado <:om o Decre
to n.0 11.159, de 29 de dezembro de 
1942. 

Na justificação de projeto colllfes
saram os seus autores que - "não se 
compreendendo ·evidentemente que o 
aumenrbo de venc:i.mentos concedido 

· de forma ampla a todos os servido
res da União ~xclua de seus benefí
cios aquêles que tra.ba~hom nos qua
dros do serviço de. 3!Côrdo". 

.&o pessoal, mensalista e diarista, 
dos serviços de 3!Côrdo, de fomento a 
defesa da produção vegetrul e animal 
ficou assim atribuído o aumento de 
veniCimentos concedido ao funcliona
lismo da Uniã;o pelo :Oecret·o-lei nú
mero 8.5<12 de 31 de dezembro de 
1945. ' 

Não vale investigar da justiça da 
iprovidência, de resto óbvia.· Mas, a 
sru:a inconstituciooalidade é manifes
ta, em f.ace do .preceito do ar.tigo 67 
§ 2. 0 da Constituição Felderal. 

Nem aproveita, data vênia, o crgu
menlto de que não se trata de fun
cionários públic•os e sim de assalaria
dos ou mensallstas. Não importa. O 
preceito da lei maior é genérico e 
imperativo. Ao Presidente da Repú
blica cabe a exclusilv.a iniciativa das 
leis que aumentem vencimentos. Ora, 
o projeto lei- aumenta vencimentos 
de pessorul do Serviço da União por 
iniciativa da Câ.mara dos Deputados. 
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Pelo eXIPÕsto =- não há seconder o 
vicio irremediável do projeto de lei, 
cuja rejeição se impõe. 

Decreto l"espectivo será assinado 
pelo Presidente do Senado". 

Sala d:~s Comissões, em 6 de setem
bro de 1948. - Waldemar Pedrosa· 
Presidente em exercício. - Arthur 
Santos, Relator. - Augusto Meira. 
- Olavo Oliveira. - Vergniauã Wan-

Sala da;s conüssões, em 3 de se~ 
tembro de 1948. - Waldemar Pe
drosa, Presidente e:m exercício. 
Augusto Meira. - Olavo Oliveira. 
Lucia Corrêa. 

derley. Lucio Corréct. _ Filinto PARECER 

N.0 928, de l948 · 
Müller. · 

Da Comissão de Constituição 
e Justiça, s6bre a Proposição nú-
mero 30, de 1948. · 

PARECER 

N.0 929, de 1948 

Relator: Senador Arthur San
tos. 

A Câmara dos Deputados votou 
projeto de lei dispondo que quando 
~ pessoa que . deva ser agraciada pela 
Cruz Vermelha Brasileira, nos têr
mos _dos artigos 2 e 3 do Decre.to-lei 
n. o 3. 728 de 3 de setembro de 1945 
:Côr o Presidente da República, o de
creto respectivo será assinado pelo 
Presid.ente do Senado. -

Ouvida esta Comissão sôbre a pro
posição, houve por bem aprovar . o 
parecer . do nobre relator Sr. Sen9.
dor Joaquim Pir'es contràriamente ao 
projeto, sob o fundamento de ine
xistência de qualquer Decreto-lei com 
a numeração de 3. 728, em 3 de se
~mbro àe 1945, a que o projeto se 
r-efere. Em plenário, requeri que esta 
d<>uta Comissão 'reexaminasse a m 3.
téria, pois me parecia haver. mani
festo· equivoco de redação, eis que a 
referência do projeto lei da Câmara 
deveria ser f·orços1mente ao Decre-

. to-lei n.0 7.928 de 3 de setembro de 
1945 e não ao Decreto-lei n.0 3.728. 

-ct.e 3 de setembr<> de 1945, que nunca 
foi baixado. 

Com efeito - o Decreto-lei núme
ro -·7. 928 de 3 de setembro de 1945 
institui condecorações destinadas a 
premiar serviço~ prestad·os à huma
nidade, por intermédio da Cruz 
Vermelha Brasileira. Assim, justifi
ca-se que quando a pess<>a agraciada 
fôr o Presidente da República, o 
decreto respectivo seja assinado pelo 
Presidente do Senado. 

Com a corre<;ão constanté da emen
da anexo, o Projeto da Câmara é 
àe ser aprovado. 

Emenda: Quando a· pessoa que 
deva ser agraciada pela. Cruz 
Vermelha Brasileira, nos têrmos 
dos artigos 2.0 e 3.0 do Decreto
lei n.0 7.928 de setembro de 1945 
fôr o Presidente da República, o 

Da Comissão de Constituição 
e Justiça, s6bre o PrOjeto de Lei 
do Senado n.0 33; de_ 1948 .• 

Relator __; Senador Olavo Oli-
.'lieira. · 

!Pelo projeto n.o 33, · de 1949, do ope
r.oso e digno Senador Joaquim Pires 
se autoriza o Govêrno a conlf:.ratar' 
medianrte -c·oncorrência !P11blica, ;{ 
construção e aparelhamento do pôr
to de Amarração, no Estado do Piauí, 
fazendo o pagamento das despesas a 
serem e!etua.das pela verba para ta! 
fim consignada no Plano Salte, rea
ldzando operações de crédito, se n~?
cessário fôr, com garal1ltia da dita 
verba. 

Trata-se de u:m:a mecl!Lda d'e ele\·a
do alcance, íiormulada nos têrmo.~ da 
IConst:litmição. . 

&te o . IIl·osso parecer. 
sàla das Comissões, em 13 de se

tembro de 1948. - Waldema·r Pedrosa, 
Vice-Presidente. ....:. Olavo Oliveira, 
Relator. - Arth1Lr Santos. - Lúcio 
Corrêa. - Vergniautl Wanderley . . -
Filinto Müller. - ·Ferreira de Souza. 

PARECER 

N'.o 930, de 1948 

Da Comissão de Constituição 
e Jústiça, sôbre o Projeto de Lei 
do Senado, n.o 34, de 1948. · 

Reia.tor: Senaídor Etelv!Jllo Lins. 
O Projeto de lei n-.0 34, do Senado, 

de autoria do nobre Sena:d·or Filin
lto MUller, pl'ocura corrigir uma la
cuna da legislação que regula a. re
versálo de p€1Ilsóes do mo;ntepio de mi
litares contribuintes. 

Pelo art. 16 letras d e e, do De
creto-ilei n.o 3. 695, de 16 de :feverei
ro de 1939, · que conoolidou os dis
positivos referentes à espécie,· a re
versão se dá: 
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"d) da viúva sem filhos ou dos fi- tro nacional, em fase de formação e 
"d) da viúva sem filhos ouo dos fi- crescimento". . 

lhos em favor da mãe viúva do con- Criado pela Casa do Estudante, o 
rtribuinite que dela era o único arri- Teatro Municipal da ópera é um mo
mo"; . vimento já f1·ancamente vitorioso. 

"e) da mãe viúva para as irmãs "!'em sido seu anim~dor, desde os pri
solteiras ou viúvas do contribtlm.rt:e". meiros momentos, o escritor Pascoal 

Equivale o projeto à inltrodução do Carlos Mágno. Ninguém mais interes-
seguinte acésoimo à letra d: sado, pois, em que a iniciativa não so-

e) se esta não existir em f,avor das fra revéses. São suas as seguintes pa
irmãs solteiras ou viúvas do contri- lavus, em artigo publicado no Correio 
buinrte, que lhes servisse, também, de da Manhã, de 3 do corrente mês: "Ro
únioo arrlmo". meu e Julieta, de Sha~espeare, qu~ 

Nada opomos, do ponto de vista marcou o início do atual movimento 
jur.fd:Íc·o-consti'liucional, à a;pr>ov.ação ··renovador dú teatro brasileiro, estreou 
do projeto, que se nos afigura justo, em novembro de 1938". ;,.. companhia 
sugerindo audiência da Comissão de· Procópio Ferreira, para só falar em. 
Fôrças ãrmad:as, que me:I.hior dirá . sucessos recentes, . apresentou triun
sôbre a sua conveniência. falmente, "Divórcio", em dezembro de 

Sala/ das .Comissões ,em. 13 de se- 1947~'. "Hennete Morineau bateu ré
tembro de 1948. - V1alclenw1· Pedro- cardes tie bilhete:r.i<:~. com "Elizabeth 
sa, Presidente. _ EteZvino Lins,· Re- da Inglaterra", estreada no último. tri
lator. - Filinto Müller. - Olavo OZi- mestre de 1947" · E mais adiante: 
veira. - -Afthur Santos. - Ferreira "Hamlet, de Shakespeare, traduzido 
de Souza. __ veruniaitd Vlander'le1J. por Tristão da Cunha, é apresentado a 
_ Lúcio corrêa. 6 de .janeiro de 1948 e repetido cin-

qüenta vêses no pequeno e abafado 
PARECER Teatro Fênix". 

Poncl:o de lado mesmo outras consi-
N.o 93;1, de .1948 derações, nã-o vemos como ajustar. o 

Da .. Comissão de .. . Constituição e .. . fundamento invocado aos precisos têr
Justiça, sôbre o veto n.0 .37, de. mos do § 3.0 do art. 14 da Lei Orgâni-
1948, ·do. Sr. Prefeito do Distrito · ca: "Se o Prefeito julgar o projeto, no 
Federal. · todo ou em parte, inconstitucional ou 

contrá1·io aos interêsses do Distrito 
Relator: Sen: Efelvino Liris.. Federal ou da União, vetá-lo-á, total 
VetOi.i o Sr. Prefeito do Distrito Fe- ou parcialmente". Não lhe deu gran

deral-o projeto n.o 108 da Câmara dos de relêvo, aliá.::., sob tal asp~to, o pró
Vereadores, que manda ceder 0 Tea- prio Sr. Prefeito, conforme se verifi
tro Municipal ao .Teatro Experimental ca das claras. palavras com qué passou 
da ópera; .para ã --realiza·ção de uma .a analisar o seguinte fundamento do. 
temporada Iíric:::. entre 6 e 21 de no- veto: 
v:embro do corrente ano. "Mas, a principal impossibilidade da 

Vejamos o primeiro fundamento do execução do projeto resitle no fato de 
veto: impor gastos avaliados em ......... . 

Cr$ 350. 000,00 (trezentos e cinqüenta 
"0 período eséolhido para a tempo- mil cruzeiros) sem a compensação cer

rada é .sàbidamente impróprio. Coin- respondente para abertura do crédito.· 
cidindo·com o inicio do verão, geral-. "No que concerne à receita e des
mente duro entre nós, haverá poucas pesa, aplicam-se ao Distrito Féderal 
probabilidades d!e serem concorridos os. as leis dr)· contabilidade da União <ar
espetá.culos. em -vista, o que constitue .igo 18, §. 3.0 da Lei Orgânica) ·e uma 
grave defeito numa iniciativa que tem clessas J~ls de normalização financeira 
par fim, precisamente, o estimulo e. o ,(o Decr~to-lei n.0 2.416 de 17 de julho 
encorajamento da arte lírica em nossa de 1940) . estabelece, no artigo 11, § 2.0 , 

terra. Não devemos começar impondo que a abertura de créditos especiais 
a um· movimento dessa· natureza, ain- · depend·e de re~ursos disponíveis para 
da precário no Brasil e com muitas ocorrer à despesa e será precedida de 
condições adversas, um período climá- exposição justificativa". 
tico notoriamente inadequado, capaz. "Ora, não tendo havido no casei a 
de, por si só. determinar uma assistên- exposição justificativa e, tão pouco, a 
c~a insignificante às suas demonstra- indicação daqueles recursos, a qual é 
çoes e, consequentemente, um fator de rigor em medidas dessa natureza, 
moral negativo, de profunda reper- não posso conceder ~anção à resolução 
cussão nos inpulsos idea!ísticos d<O te.a- votada pela Câ,mara dos· Vereadores". 
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Não temos dúvidas, aind•a aqui, em 
discordar do holl.rado Sr. Prefeito do 
Distrito Federal. 

"Exposição justificativa", é expres
são que bem se aplica em se tratando 
de projeto da iniciativa do Poder Exe
cutivo. o Prefeito, ao solicitar a aber
tura de um crédito, especial ou suple
mentar, deve com efeito, justificar o 
seu pedido. Nem haveria como exigir 
da Câmara doos Vereadores que fizesse 
preceder de exposição justificativa um 
projeto de sua iniciativa em tal sen
tido. 

Depende, sim, da existência de re
cursos disponíveis, a abertura de cré-
dito especial. .. 

Negou o Prefeito que êles existis
sem? Não. Limitou-se S. Ex.a à asser
tiva de que a. Câmara não os indicou. 
E êsse motivo, evidentemente, não en-· 
c01ítra apoio no § 3.0 do artigo 14 da 
Lei Orgânica. 

Pela rejeição do veto. 
Sala das Comissões, ·em 13 de . se

tembro de 1948. - Attilio Vivacqua, 
Presidente. - Etelvina Lins, Relator. 
Waldemar Pedrosa. Ferreira de 
Souza. - Filintc Müller. - Vergniauã 
Wanderley. - Athur Santos. - Olavo 
Oliveira. - Lucia Corrêa. 

PARECER 

iN.o 932, de 1948 
R~àação final da emenda do 

Senado ao Projeto de Lei n.o 11'8 
de 194!8. 

A Comissão de Redação de Leis 
apresenta, no anexo n.0 1, ·a emenda 
do Senado ao art. 1.0 do projeto de 
lei· da Câmara n.0 H8, de 1948. 

!A tíJtJuiDo il.ustratW.o,: a Ctoanissão 
j!lmsta o ane;xo n.o 2 oom a redaÇão 
do projeto in'Ciluida a emenda. 

Sa:la da .Comissão de Re'dação de 
Leis, em de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Ri
beiro Gonçalves, Rela;tor. - Cícero 
de Vasconcelos.- Waldemar Pedrosa. 
-Augusto Metra. 

ANiEXO N.0 1 AO P<ARE'OER N.0 .932 
Redação final da emenda do 

Senado ao art. 1.0 do projeto de 
lei da Câmara n.0 1118, ele 1948. 
Onde se d:iz: . 

".. . mclusive a de .previdência so
cial ... ., 

Diga-se: 
· ". . . exclusive a de previldência so
cial. .. " 

ANEXO N.0 2 AO PABIECER N.0 932 
Redação. final do Projeto de 

Lei da Câmara n.o 118, de 1948, 
incluída a emenda do Sena.cZo. 

o Congresso 'Na·cionul decreta:: 
Art. 1.0 

- Sãlo isentos t:l:o impôsto 
de importação e· .taxas S>iluaneJ:ras, ex
clusive a de · pre:v~dência · social, três 
(3) aviões da fS>bricação Douglas 
(.C 47-A) Airc:raft Corp., ·dez 10 to

nelS>das de ;material . acessório e duas 
mil (2. 000) toneladas de gasolina de 
aviação, a;dqllliridos nos Estados Uni
dos da .Aanérica pela ' emrprêsa Rêdes 
Esta;duais Aéreas Lvda. e destina;dcis 
a:o seu uso. - _. 

Art. · 2.0 ....;.. A presente lei entrará 
em vigor na data da sua publicação, 
revoogadas as disposições. em contrário. 

O SIR. PR<ESIDEN'IIE - Está finda 
a leitura do e~ediente. 
~ciham-se sôbre a mesâ para rece

.ber emendas nas duas próximas ses
sões os projetes de leis da Câmara, 
lnS. 348, 349, 350, 351~ 352, 353, 354, 
355, 356, 3•57, 358 e 359,- de 194&, cujos 
avulsos já foram aistribuidos. . ' 

1l'indo o prazo regimentrul para 81Pre
sentação de emen:cLas, ;perante a Mesa 
aos proojetos de leis da Câmara ns. 
340, 341, 342; 343, 344, 345, 346 e 347, 
de 1948 vão . estas propostas às 
Oomissões competel1ltes. üma delas 
recebeu emenda que v·ai ser lida~ 

,1;: lida e apoia:da a seguin·te 
EMENDA 

Ao Projeto ·de Léi da Çàmara 
n.0 342, de 1948 

A'O art. 1.0 - SubstLtuam-se as 
palavras: "no Pôl'to d~ Alegre à 
margem direita do Rio· OUiabá", pelas 
seguintes: 

"na vila de Tesouro, D.funicipio de 
.Gnliratinga". 

Justificação 

Quase em· frente a:o Põrto do Ale
gre, à margem. do OUia~á, já exis~e 
a estação ráidio-telegrãifrea de Sao 
JoãJo que serve a todos_ os moraJdO-· 
res daquela reg.iã:o, distribuidos ·pelas 
:fazendas de gaJdo do Mucicipio de 
P:oconé. Tesouro, entretanto, que ·é 
uma vila próspera, radiada de fa• 
zendas de criar e de garimpos, dista 
mui·tas l:ég.uas da estação telegráfica 
de Guira;tinga, para onde os ca:mi!nhos 
são péssimos e, po risso, difícil a 
comunicação. .--
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Para não aumentar a despesa cal
CIUlada no projeto e me\lhor servir 
ã. população ma.rtogrossense, é prefe
rível insta,lar-se desde log;o a es·tação 
em Tesouro, deixando para mais tar
de, qua.nJdo mais foJ.gada fôr a siwa-

. ção financeira do País, fazê-lo em ou
tros pontos do Estado. 

Salã das Sessões, em 15 de setem
bro de 1948. - João Villasbôãs. 

O SR. P.R.ESDJENTE- Tem a pa
lavra o Sr. Senador Cícero de Vas
concelos, ora·do insc.ri.to. 

O SR. C!l:CIERO DE V.ASCONCE
IJOS - S'r. Presidente, há uma cons
ciência nas ooletividades. 

Como os indivíduos, valem pelo re
conhecimento dos seus direitos e dos 
seus deveres; das suas prerrogativas, 
como das obrig-ações a que ·lhes in-·. 
cumbe dar ·cumprimento. 

. ~ a consciência. de uma vida, a vida 
de ·um povo.· 

ICionsc.iência ttanto mais perfeita, 
quanto mais se fundamentar na com
preensão dos v:ariacios elementos que 
se agregaram para caracterizar a sua 
evolução histórica. · 

A consciência de um: pov.o é, sobre
tudlo a aprova,ção, ·ou a repulsa aos 

. aco!lltecimentos principais da sua his
:tória. 

O povo que represento nesta Casa, 
cada ano, na data de hoje, entrega
se a grancfes expansões de regozijo e 
de entusiasmo. 
~ que comemora o ato histórico qu& 

va[eu pelo marco inic~al da sua vida 
autônoma. · 

O decreto régio que outorgou a 
emancipação politica de AJ.a..gôas, teve 
a data de 16 de setembro de 18·17. 

E'ra o registro da sua independência 
&»litica e administrativa. 

Importava no reoonihecimento da 
sua. capacidade de auto-govêrno, já 
rndencia!d:a pela sua densidade de
mográifica, peíla e:JQpansão da .sua vida 
ecooõmica, pela . illtf·Luência que exer
cêra nos grandes acontecimentos que 
márcaram o aLvorecer da ruossa na
ciona~lidade. 

Constituindo capitania independen
te a comarca que se estendia pela 
parte sul de Pernambuco o governo 
consagrou a significação que Alagõas 
começava a representar nos destinos 
do Brasil. 

Nenhuma efeméride é tão grata ao 
povo do meu Estado, como esta que 
l'elembra. o público reconhecimento da 
maturidade do seu desenvolvimento 

.social e economlCo e que o integrou, 
como unidade autónoma, na vida po
litica do nosso território. 

um povo que glorifica os grandes 
momentos da sua vida histórica, é um 
povo que se norteia pela consciência e 
pelo ideal. 

o povo alagoano não esqueceu o 
idealismo da guerra holandesa nem 
das lutas dos Palmares. 

Sabe o que para êle significa a co
operação decisiva que têm prestadl) . 
os seus filhos' nos grandes momen~.>s 
d.a vida nacional. 

O povo alagoano saberá mostrar-se 
à altura das responsabilidades que 
impende sôbre todos os brasileiros 
nesta hora em que se decidem os des-
tinos da humanidade. -

Montesquieu, cujo nome tão intima
mente se assoei~ à noção da demo'" 
cra,cia, afirmou que a essência da vida 
republicana é a virtude.· 

Mas a virtude transcende do âmbito 
material para se fundamentar na mo
ral e no espírito. 

Comemorações ci:vicas, como a ·que 
hoje embora o povo alagoano, de
nunciam a esfera cto· predomínio do 
espírito. · 
~ pela alta signifieação que assu

mem para mim as festas que hoje se 
realizam em meu Estado que eu ouso 
ocupar a atenção dos que rep1·esentam 
a embaixada das unidades federati
·vas junto à União, como aos senado
res chamou Ruy Barbosa, para ·desta 
tribuna enviar ao povo de Alagoas a 
minha 1Jalavra de solidariedade nas 
suas vibrações de l'egoz~.io cívico. 

Congratulo-me com o povo alagoa
no, com o seu Govêrno, com os pode
res que partilham das vicissitudes da 
sua vida pública e que devem deci
dir dos seus destinos e da sua feli
cidade. '(Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Está sôbre 
a mesa um projeto que vai ser lido. 

PROJETO DE LEI DO SENADO' 

N.o 40, de 1948 

Dispõe sôbre a prestação de ga
rantias reais pelas instituições que 
menciona. 

Art. 1.0 O Instituto Brasileiro de 
Oncologia e a Federação das Bandei
'rantes do Brasil, nos empréstimos que 
contraírem com Institutos c Caixas de 
Aposentadoria e Pensões, Caixas Eco
nómicas e outras entidades financia
doras, para financiamento de constru
ções, obras e serviços compreendidos 
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· cm suas finalidades sociais, :poderão 
hipotecar o domínio útil e as aces
sões dos terrenos ·especificados nos 
Decretos-leis números 5.970 de 5 de 
novembro de 1943 e 8.851, ·de 24 de 
janeiro de 1946, bem como ~ar às m':s
mas entidades as demrus garant1as 
exigidas por seus regulamentos ou de 
praxe em semelhantes operações. 

.Art. 2.0 A reversão ao património 
da União, do domínio útil e respecti
va construções e benfeitorias, quando 
haja de se verificar por fõrça ào dis
posto 'nos aludidos decretos-leis, fica 
expressamente condicionada à integral . 
liquidação da divida hipotecária con
traída na forma do art. 1.0 , ·e ao cum
!!)rimeiro das cláusulas estipuladas na 
escritura de mútuo. 

Art .. 3.0 o i!Jrazo estabelecido no art. 
· 5, alínea a, do Decreto-lei n.0 5.970, 
e no art. 5.0 ; alinea a do Decreto-lei 
n.o 8.851, ·acima citados, começará a 
correr da data da publicação desta 
lei. · 

Art. '.!:.0 P.evo:;am-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 
O Instituto Brasileiro de Oncologia, 

pelo Decreto-lei n.0 5.970, de 5 de no
vembro de 1943, e a Federação das 
Bandeirantes do Brasil, pelo Decreto
lei n.0 8.851, de 14 de janeiro de 1946, 
receberam do Govêrno Federal a 
transferência gratuita do domínio útil 
de terrenos 'destinados à realização dC 
suas altas finalidades culturais e so-

~ ciais. 
o instituto de cessão gratuita de 

imóveis da União está, · aliás, pre·v':isto 
no Decreto-lei n.0 94760·, de 5 de se
tembro de 1946 (arts. 123 e 126) . 
· A utilização dêsses imóveis está, no1·
. malmente, condicionada a uma opera-.. 
ção de financiamento para construção 
nas áreas doadas. 

A cláusula de reversioilidacie 'dos 
terrenos ao patriihônio da . União, 
"sem que esta responda por indeniza
ção de espécie ·alguma amda mesmo 
quanto às benfeitorias que se incor
porarem ao solo"', no caso de extinção 
das instituições beneficiadas ou de 
ino~servância do prazo para a utill
zaçao dos terrenos, tem levantado em 
face de critérios interpretativos dis
cordantes, düiculdades juridicas na 
constituição de garantias exigidas pe-
las entidades financiadoras. · 

Estas circuntâncias podem impor- · 
tar pràticamente em não permitir a 

efetiva utilização dos imóveis, na for
ma prevista naqueles decretos -=leis. 

Estas circunstâncias podem impor
tar Pl'àticamente em não permitir a 

, efetiva utilização dos imóveis, na for
ma prevista naqueles decretos-leis. 

Como observou o Senador Ferreira 
de Souza, no parecer n.0 319 :;õbre o 
Projeto n.0 18, isto equivale à iazer 
uma liberalidade em condições em 

que não poderá ser gozada. · 
A providência legislativa proposta 

visa a facilitar a estas instituições de 
assinalado alcance social e consegUi
mento mais perfeito de seus nobres 
objetivos. Essa providência encontra 
!Precedente no aludido projeto n.0 18, 
inic1ado no Senado, e. já transfórma
clo em lei, o qual modificou o Decreto
lei n.0 8. 818, de 29 de janeil'il ele 1946, 
para o fim de possibilitar jurldica- · 
mente, o financiamento da constru
ção da Casa do Advogado, em terreno 

_ doado pela Unlão. · _· · 
No· mesmo sentido foi elaborado .. o 

Projeto 11.0 ô, àe autoria do ·Senador 
Filinto Müller, sôbre operações de cré
dito a serem realizadas pela Caixa Be
neficente da Guar.da. CivH, co~ garan- · 
tãa hipotecária de terrenos doados pela 
União. · - · -

S; S., em 16 de setembro de 1948 .. 
- Attilio Vivacqua. - Vergniauà 
Wanà:erley. - Hamilton Nogueira. 

- Henrique de Novaes. -- Ribeiro 
Gonçalves. - Andrade Ramos. -
Vespaziano Martins. __; Filinto iltfül
ler. 

O SR. PRESIDENTE- O projeto
que .acaba de ser lido está devida
mente .apoiado pelo número de signa
tários.· Vai à Comissão-de constitui-
ção e JustiÇa. · 

Continua a· hora do. expediente. 
O SR., AUGUSTO MEIRA - Se

. nhor Presidente, ao .simples recordar 
o· nome de Tobias, vejo-me dominar. 
por um largo sentimento de entusias
mo e bem querer. Sinto-me triste de 
o não haver pessoalmente éonhecido. 
Diria o que disse Alcott, de Emerson,_ 
que vale por um infortúnio não havê- . 
lo conhecido. Tobias é para mim uma 
grande luz em minha saudade. 

Havia de ter muita coisa de extra
ordinário um homem !Pessoalmente 
desconhecido e de quem nunca· se 
dependeu, para inspirar e se lhe dedi·· 
car u~ grande amor desinteressado . 

Quando me matriculei na Faculda
de de Direito do Recife, a fazer o meu. 
curso de Ciências Jurídicas e Soc'iais. 
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em 1895, .iá .Tobias não existia. Fa
lecera alguns anos antes, creio que 
-em 1889. :G:le não chegou a vêr a Re
pública proclamada e para cuja vi
tória tanto concorrera com a bata
lha luminosa do seu gênio. Já não 
existia o maior dos mestres i:ia Fa
culdade famosa, mas um radioso cla
rão -a enchia ainda, enchia a c'idade, 
glorificava Pernambuco i!JOr cima da 
terra natal, .e se derramava por todo 
o Brasil." Crescia na apoteose mag-

. nífica com que o aureolava a deidade 
desvanecida de· Silvio Romero. 

Já não encontrei Tobias, mas encon
trei os seus livros, o alvorôço de suas 
;pelejas, as lavas de seu temperamento 
vibrante, o assombro de sua generosi
dade hitelectual sacudida por todos 
os recantos a falar de coisas- novas c 
surpreendentes, alargando os hori-
zontes. · 

Tobias era filho de um modesto 
notário de· Sergipe, t~rra em grande 
parte, por causa dêle, por mim per
petuamente amada. 

Não· conheço os detalhes de sua 
vida escolar, na infância, nem de sua 
vida de acadêmico. JVIas é certo que, 
por cima de dificuldades sem conta, 
êle fêz o seu curso de humanidade 
com brilho e pertinácia, e entrou pa
ra a Faculdade. Formando, foi viver 
algum tempo na pequena cidade da 
Escada, em Pernambuco. Não se este
rilizou A seiva de seu espírito, as 
suas nobres ambições, não o permiti
riam. Foi testemunha das tricas pe
queninas e nodosas de tôda a socie
dade insulada e abandonada nos vas
tos interíores do Brasil. Escada não 
fazia exceção. Nada o perturbou e 
continuou a estudar. :G:le, que sempre 
fõra severo cultor do latim, .estudou 
o alemão e miraculosamente dominou, 
por completo, a lfngÜa venerável de 
Kant e de Goethe. Mandou buscar li
vros alemães e penetrou todos os se
gredos. de uma ·cultura maravilhosa, 
.a êsse · tempo ma~ entrevista entre 
nós. Lembraria o Zarathustra de 
Nietzche, recolhihdo à gruta de sua 
monta.nha, inebriado de esperar e 
saudar o sol tôda manhã. Uma vêz 
por outra apareciam fagulhas de suas 
idéias, já em uma publicação que fa
-zia, mesmo em Escada, já na Im
prensa . do Recife, pugriaz e saturada· 
de belicosidade. Um dia. o Titan .dei
xou a Escada e fêz-se candidato a um 

-concurso na Faculdade. 
O que foi· o concurso de Tobias, por 

vêzes me descreveu o Dr. Mei:rfl. de 

Vasconcelos, (José Vicente) seu ardo
roso admirador. As salas da Academia 
se encheram, se apinharam. Houve 
receio sôbre a segurança do prédio, 
tal a enormidade da assistência. Tõda 
gente compareceu: professôres, estu
dantes, advogados, sacerdotes, comer
ciantes e populares. Rec'ife sempre 
foi uma cidade enamorada da luz e 
da inteligência. Tobias já era um no
me popular e largamente estimado e 
admirado. A sua fronte tinha aspec
tos de montanha, a sua voz fl~gran
te, fácil e dominadora: tinha o olhar 
de um semi-Deus. Dizia-me o Doutor 
Meira de vasconcellos: "Quando To-· 
bias falava, tinha-se em frente um 
verdadeiro Doutor". A sala era uma 
vibração contínua. O salão d.a Fa
culdade se transformava em uma ca
tedral. A sala não podia fugir a ma
nifestações constantes de adnllração. 
Transbordava de entusiasmo. Na fa
o'e de todos h.avia um reflexo da 
irradiação da luz que dimanava de 
seu saber. Uma verdadeira apoteose. 

o' famoso Sergipano fêz-se profes
sor. Na faculdade, a sua vida Íoi U!l_!a 
ascenção gloriosa. As suas aulas nao 
eram apenas para 'a turma g,ue . le
cionava. Tôda a mocidade estudlC~sa 
ali ocorria. Fo'i . cousa que tambem 
verifiquei nas aulas de Meira de Vas
concellos. As orações terminavam em 
aplausos, entusiasmo e larga vibra
ção. 

Tobias mudou os velhos habitas pa
chorrentos, murchos, tristes, sono
lentos e desidiosos da velha Faculd!!-
de. Amigo dos combates e ad~ers~1o 
de tôda mediocridade ou da petulan
.cia, não duvidou bater-se no sentido 
de elev~r e alargar os. métodos de es
tudo da Escola. Demonstrou, entre 
nós , seguro e vasto conhecimento de 
tõda a vida intelectual da Alemanha. 
Foram notáveis as suas pelejas _co~ 
José Higino, Padres do Maranhao e 
outros. Criticou acerbamente Gar:t:et 
e Alexandre Herculano e, em mmta 
parte, a cultura francêsa. Sem malda
de, porque era fundamentalmente ge
neroso, atropelou a quantos enfrentou 
e maltratou, por muito, o Sariano de 
Souza, homem excelente mas mui_!;(> 
saturado de idéias que Tobias nao 
apreciava e lhe pareciam mofadas c 
anacrônicas. Travou lutas com Tau-

, nay. sôbre assuntos musicais e movia
se no seu cortêjo de idéias como um 
condotieri em campanha. Bateu-se 
valentemente com uns e outros e 
sempre o fazia, com ar animoso, em 
lancez de vitória. t~~.. 3t.1a peleja com 

I 
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·José Higino, homem de grandes. qua
lidades, ecoou por tôda a parte. 

Já em tempo escrevera um discur
so notável sob o titulo "Discurso em 
mangas dé camisa'', em que estudava 
penetrantemente ~ vida poli~i<!a•. ad
ministrativa e soc1al do Mumc1p1o de 
Escada. E' um trabalho dev~ras in
teressante, onde se penetra mtegral
mente no .. viver manhoso, estreito e 
estéril", "talvez fecundo das cousas 
municipais de Escada. Mais do que 
isso, vale por um estudo aplicáv.el. <:o
mo uma luva a todos os municlpios 
do interior do Brasil. Os seus de..: 
mais escritos, todos notáveis, são de 
exuberante variedade. 

' "Menores e Loucos'" é um pequeno 
grande livro, onde muito do que ·de
senvolveram Lonibroso, Ferri,. Garó
falo, Sighele e tôda a Escola positi
vista, está àlí vislumbrando com se
gurança magistral. "Estudos de Di
reito" é um outro livro onde teses di
.versas são largamente desenvolvidas. 
Por tôda a parte anda o calor e o 
saber. Não compreendemos !lJOr que 
motivo Tobias embirrou com a Socio
logia, conjunto de conhecimentos 
postos em realce pcir Augusto Comte. 
o grande fi.IOsofo francês, lançando 
as vistas por todo o campo da feno
menalidad'3 e do saber, verificou que 
na s·eriação . cientifica havia uma fa
lha, um hiatus, no que dizia respeito 
ao mundo social, na variedade infi
nitta de suas manifestações. Não era 
possível admitir êsse hiatus na seria
ção científica, no desenvolvimento 
crescente ou ascendente do saber hu-' 
mano. o domfuio social teve de ser 
considerado .à luz dos métodos cientí
ficos. A moral, o . direito, a religião, a 
estética, a linguagem, todo êsse mun
do de cousas sociais, de dados sociais, 

' 

Realmente, sfio lindos êstes versos: 

na expressão de Duricheim, havia de 
:J.ssentar em métodos experlnientais. 
fora dos quais não há lugar para o 
conl1ecimento científico/ ou positivo. 
'Tobias impugnou (por~vêzes com suas 
.razões) o ponto de vista do Comte e 
lsto parece hoje inexplicável: atenta 
a própria situação de seu espírito. 
Tem-se porém, a impressão que, se 
volvesse, de novo, ao af'sunto, êle ,ha
via· de aceitá-lo em principio, pois 
nesses caminhos estavam os seus 
:próprios princípios e motivos maiores 
do seu conibater. ""E"studos Ale
mães" é um trabalho maravilhoso, 
grandemente variado. E' um livro 

~que pode ocupar um lugar de desta.: 
que em qualquer estante de um es
tudioso. Todo estudante, no Brasil, o 
ctevia ler e relêr. Já tive ocasião de o 
comparar aos ensaios de Macaulay, 
de Taine e de Montaigne-) . 

Tobias foi grande orador, grande 
polemista, incomparável conservador. 
Foi também poeta notável. "Dias e 
Noites" é tu-n livro primoroso. Des
de tempos acadêmicos êle se mostra
va rigoroso. cultor do verso e teve· um 
grande êmulo em Castro Alves. Não se os pode comparar, inas, se o fi
zermos, haveremos de verificar que 
ambos se valiam. Castro Alves era um 
poeta matinal. Tobias Barreto . era 
um poeta· crepuscular. Não :podemos 
dizer onde há· mais .beleza: Se nas 
cores irradiaJ;J.tes da aurora ou nos 
mistérios de uma noite estrelada. Che
g-aram até nós as noticias de seus. 
auelos poéticos e amorosos que tive
ram por palco o celebrado teatro de 
Santa Isabel, em Recife, por .ambos 
tornado famoso·. Entre as suas poe
sias há admiráveis composições. En
tre elas ressaltam "Gênio da IiumaJ.li
dade';, "Leocádia" e "Presentimen
to". 

E às mãos dos anjos não é dado abrir; 
Onde as estrêlas aprenderam juntas 
·E as rosas puras a chorar e a rir! 
Livro de Luz em que o Senhor medita 

E tantbém êstes ·outros: 
Meu Deus, não mais êsse laurél de espinho 
Não mais a dôr que· o coração devasta 
Minhalma é farta de martírios, bas ta, 

Deixarei esta ave procurar seu ninho 
No meu sepulcro não terei as 1~.osas 
As doces rosas que os felizes ·teem, 
Pobres hcrvinhas brotarão viÇosas 
E o esquecimento brotará também~ 
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Como poeta Tobias Barreto tem lU
gar de destaque ao lado dos que o fo
ram maiores entre nós: Gonçalves 
Dias, Casimiro de Abreu, Castro Al
ves, Fagundes Varela, Alvares de 
Azevedo, Laurinda Rabelo. Entre êS
ses nomes não há que distinguir, sal
vo preferências pessoais, perfeit~
mente explicáveis, que, de certo, mUl
to variarão e nada alteram a altitude 
similar de todos. · . 

De Tobias Barreto disse eu, cer
ta yêz: "Tobias ·era um Titan, era 
um homem dinânimo, agitou idéias 
novas e .árduas em· faoce da paralisia 
circunstante, foi um arauto da liber
dade de pensamento, foi um mestre 
que levou. diretrizes certas a quan:tos 
o ouviam e a quantos o viam. Tob1as 
é, em nosso pensar, uma verdadeira 
culminância entre as culminâncias 

·na-cionais. li:le arejou e oxigenou a 
mentalidade brasileira e deL.xou os 
fundamentos ·de sua progressão ide
finida nêste sentido". 

Não ·conheço,· entre todos os escri
tores brasileiros, outro que inspire 
mais amor ao estudo, mais valia ao 
saber, mais alegria em elevar seus 
leitores aos cimos da cultura e da in
teligência. Não tinha reservas com ot 
tesouros do seu saber. A mãos cheias 
os prodigalizou a tpdos, àrrastamdo o 
País e as· almas para tô~as as gran:
dezas do futuro. Ninguem no Bras11 
viu e apontotr horizontes mais largos. 
Tobias Barreto faleceu ainda bem mo
ç_o, com cinquenta anos apenas. li:le 
que foi um nababo de saber, de gene
rosidade cl e grandeza moral e intelec
tual, morreu pobre. Nêste vasto pais 
de tantas possibilidades, de tantos dis
perdícios, gastos superfluos, por vezes 
inconfessáveis, um grande professo!• 
um professor de tal monta, um espl
rito de tão gloriosa altitude, sofreu 
as torturas dos necessitados .. 

A Nação está em grande: divida pa
ra com o Egrégio Sergipano, para com 
o grande brasileiro, para com o maior 
de todos os professôres do Brasil. Há 
necessidade de erguer-lhe um monu
mento condigno na Capital do País, 
há necessidade de fazer editar-lhe 
condignamente os seus livros, der
ramar por tôda ·a parte suas idéias -
tão vivas hoje como ontem, como se
rão por todo o sempre. Elas te em a 
magnitude profética de sua visão de 
eminentíssimo professor brasileiro. Em 
todo o nosso País, em todos os cora
ções, Tobias Barreto precisa ter um 
aJto.r. Em sua alma descia. ·cn'l casca-

ta e grande luz uma surpreendente as
piração da grandezanacional. 

Tobias era um Mestre, que se fêz 
um irmão. A mocidade precisa se 
acercar tlêle. Ninguém, como êle, en
sinou a amar .e :pensar. Entre as maio
res dores hm'nanas está certall,lente a 
de nã.o ter podido conhecer pessoal
ment-e um homem de tão raro mérito. 
Uma bôa parte da tristeza brasileira 
não estará nilsse contínuo desconhe
cimento generalisado .dos seus gran
des valores? Vyndall dizia que devia 
a Emerson tõda a s1,1a ciência. Po
de-se dizer: a Faculdade de Direi
to de Recife, o próprio Recife, têm, 
na fama de Tobias, o traço mais lu
minoso de sua bravura e de sua gló
ria: (Muito bem. Muito bem.. Pal
mas). 

Vem à Mesa, é lido, apoiado e 
distribuído à Comissão de Consti
tuição e Justiça o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.0 41, de 1948; 

Autoriza o Poder Executivo a 
editar as obras de Tobias Barreto 
de lifenezes e dá; outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1.0 E' o Poder Executivo auto

rizado a fazer,. na Imprensa Nacional, · 
uma edicão condigna das obras com
pletas dê Tobias Barreto de Menezes, 
e abrir pelo Ministério da Educação 
um crédito especial até 300 mil cru
zeiros para êsse fim. 

Art. 2.0 Nessa edição deve ser aten
dida e respeitada religiosamente a gra
fia. do próprio autor, de modo que va
lha por urna documentação integral e 
fiel do seu pensamento. 

Art. 3.0 Os volumes dessa edição -.se
rão expo:::tos à venda e o produto re
colhido para ressa.rcimento das despe~ 
sas que se fizerem. 

Art. 4.0 Obtido êsse ressarcimento, 
os volumes restantes serão distribui
dos pelas bibliotecas dos Institutos de 
ensino secundário e superior do Pais, 
e o montante dos saldos serão deposi
tados, à disposição dos :herdeiros do 
grande escritor. 

Art. 5.0 Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 6.0 Revogam-se. as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, em 15 de setembro 
de 1948. -Augusto Meira. - Attillio 
Vivacqua. - Maynard Gomes. - Pe
ãro Luaovico. 

I 
I 

I 
'li 
i 
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O SR. DARIO CARDOSO - (Pela 
ordem) Sr. Presidente, peço a vossa· 
Ex.a. consulte a Casa sôbre a. dispensa 
de interstício o Projeto de Lei da Câ
mara n.0 -233, de 1948, a fim de ser 
incluído n:. Ordem do Dia da sessão 
de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE- O Senador 
Dario Cardoso requer diSpensa de in
terstício para que o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 233, .de 1948, abrindo cré
dito para a continuação da Cidade 
Universitária, seja incluído n·a Ordem 
do Dia da próxima sessão.. . . 

Os Senhores que aprovam o reque
rimento, queh·am permanecer_ senta
dos (Pausa) • 

Está aprovado. 
Continua a hora do expediente. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA 

Nâo posso deixar de assinalar peran
te o Senado a valiosa colaboração do 
Instituto de Resseguros, através da pa
lavra de seu ilustre Presidente; Gene
ral Mendonça. Lima, -sôbre o projeto 
qu~ _estabelece normas para a insti
tUiçao do segUl·o agrário, o qual já 
mereceu a aprovação da douta conus.: 
são '!C Constituição e Justiça. o I R .B. 

. d7P.o1s de me ter distinguido com a 
V1S1ta de seus autorizados técnicos 
Drs. Cleveland de Andrade Botelho· e 
Mário Trindade, enviou subsídio para 
o aperfeiçoamento do projeto, mere
cedores da melhor atenção das. ilus
t~es Comissõ_es e do plenário, já apre
ciados pela Ilustre Comissão de Agri
cultura, mediante seu provecto rela
tor, o Senador Maynard Gomes Co
mo au_tor da iniciativa, manifesto-me 
~~ acordo ~Oll]. as principais suges
"oes desses orgaos ,que em substância 
não alteram o sistema do projeto' 
~as, ant_7_s, lhe valem por um presti..: 
glOSO apo10 . 

Não posso, também, olnitir o aplau
so com ..9ue recebeu a iniciativa da im
plantaçao do seguro agrário a Direto·· 
ria do S~dicato das Eni.prêsas de Se
guros Pr1~ados e Capitalização, con
forme ?ffcio de seu ilustre Presidente 
Dr Od1lon de .Beauclair 

São dois importantes· doclimentos 
. cujo. conteúdo tenho o prazer de co~ 
mumcar a Casa. (JWuito bem). 

DOCUMENTOS A QUE SE llEFERE, EM • SEU 
DISCURSO O SR, SENADOR Al'l'ILIO VIVACQUA 

N.o 470- Em 26 de agôsto de 1948. 
Senhor Senador Atti.Iio Vivacqua. 
Com referência ao "Projeto de Lei 

sôb!e seguros agrários", de vossa au
toria, publicado no "Correio da 

Manhã" de 3 do· corrrente, venho con
firmar a .visita dos/técn1cos dêste Ins
tituto, Dr. Cleveland de Andrade .Bo
telho e Sr. MáJ,"io Trindade, acompa
nhados do Dr. Rui de Oliveira san
tos, que em data de 20 dêste mês 
mant.iveram convosco uma palestra 
acêrca do citado assunto. 

Assim, propõe o I. R. .B·. as se
guintes modi!icações rio "Projeto de 
Lei sôbre seguros agrários"': . · 

a) substituição do artigo s.o pelo 
seguinte: 

Art. 5.0 O I. R. B. operará como 
resse,gurador e retroced_ente _ estabele-. 
cendd na forma da ~e"'ISlaçao em vi
gor, o 'início, alcance ~ condições das 
operações de resseguro, para. ·cada 
uma das modalidades de seguros agrá-
rios. · · · 

Parágrafo único. O I. R . .B. poderá 
organizar e dirigir consórcios de se
guradores, na forma prevista em seus 
estatutos, dispensada porém, a · exi
gência constante do § 1.0 do artigo 
57 dos referidos estatutos na parte 
l'eferente à anuência expressa de 2/3. 
(dois ter.ços) das sociedades. 

b) ·modificação· nos artigos 8.0 , 9.0 

e 11.0 , bem como deslocan1ento do 
atual artigo 10, como segue: 

Art. 8.0 E' instituído o Fundo de 
Estabilidade de Seguro Agrário, com 
a finalidade de ~arantir a estabili
dade dessas operações,atender à co• 
bertura suplementar dos riscos de 

· catástrofe, permitir o gradual ajusta• 
menta -das tarifas de prêmios · bem 
como quaisquer outras atinentes ao 
aperfeiçoamento e generalização do 
mesmo seguro. 

Parágrafo único. O I. L&. .B. , pelo 
seu Conselho Técnico, exercerá a ad
ministração dos resseguros do Ftindo 

. e estabelecerá as bases do seu emprê- • 
· go,. na forma prevista neste artigo. 

. Art. 9.0 O Fundo será constituído: 
a) pelas contribuições de que trata 

o parágrafo único do artigo 11; 
b) por uma quota-parte corresp0n

. dente a 50% dos lucros líquidos da 
União, distribuídos nos têrmos do ar
tigo 70, parágrafo único, letra d dos 
Estatutos anexos ao Decreto número 
21.810, de 4 de setembro de 1946; 

· c) 'POr contribuições e participações 
diversas que venham a ser ·estabele
cidas pelo C. T. do I. R . .B., nas 
operações de seguros agrários ou em 
quaisquer outras; 

d) :por dotações ·o r ç a m e n tá r i a s 
anuais durante os dez primeiros 
exercícios e por outros rec.ursos pre
vistos em lei: 
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e) por um2 quota de 10% dos lu
-cros · líquidos dos estabelecimentos 
bancários da União destinados ao fi
nanciamento de lavoura e pecuária; 

. /) pela contribuição dos · Estados e 
Municípios, em vh·tude dos acordos 
autorizados pelo artigo; 

Parágrafo, único. As contribuições 
a que se referem as alíneas à, e e t 
serão efetuadas nos dez primeiros 
exercícios, após à. aprovação desta lei. 

Art. 10. O Fundo será aplicado 
.Para reembolsar as retrocess1onárias 
do I.R.B., no País, com a quantia 
-correspondente aos prejuízos exce
. dentes do máximo admissível técnica-
mente para as operações de retro-· 
cessões dos seguros agrários. 

Pàrágrafo único. Para cada mo-
dalidade de seguro agrário o plano 

-de operações do I. R. B. estabeleci" 
do na forma do artigo 5.0 desta lei 
e da legislação em vigor, fixará o má
ximo de prejuízo admissível, para 
fins de aplics.ção dêste artigo. 

Art. 11. As retrocessionárias re
embolsarão ao Fundo a quantia cor
.:respondente aos lucros excedentes do 
máximo admissível tecnicamente, pa
ra as operações dé seguros agrárfos. 

Parágrafo único. Para cada moda
lidade de seguro agrário o plano de 
operações do I .. R. B. estabelecido 
na forma do artigo 5.0 desta lei e da 
·legislação em vigor, fixará o máximo 
·-de lucro admissível, para fins de apli-
cação dêste artigo. · 

c) supressão no artigo 14 das pa
lavras: 

"assim como os relatív.os às provi
dências para execução do disposto no 
:parágrafo único do artigo 5. 0 • 

à) substituição .no artigo 15 das 
palavras: · 

"a que se referem os artigos 4.0 e 
·.s.o, parágrafo único", pelas seguintes:· 
"a que se refere o artigo 4.0''·· 

e) inclusão de um artigo com o 
número 20, com a r.edàção do atual 
ar:tigo 10, passando· os artigos 20• e 21 
para os números 21 e 22. 

Julga o I. R. B. que o .projeto 
apresentado está muito .bem organ!iza
·do. 

As contribuições acima visam, ape
nas, conforme vos explicaram os téc
nicos .dêste Instituto, tornar o proje
-to inteiramente concorde com a ·le
gislação vigente sôbre a ol'!entação 
técnica seguida pelo ·Instituto nos de
mais ramos de seguros. 

Aproveito a oportunidade para apre
sentar-vos os protestoe de elevada es
tima e dlst.fn.ta cons!ders.çE.o - Cc-

neral João de Mendonça Lima, Pre
-sidente. 

Sindicato das Emprêsas de Seguro& 
·Privados e Capitalização do Rio de 
Janeiro .. 

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1948. 
Exmo. Sr. Senador Attilio Vivac

qua - Senado Federal. 
. Senhor ·Presidente: 
Tendo tomado conhecimento do Pro

jeto apresentado por Vossa Excelência 
a essa. Casa legislativa, referente à 
implantação do Seguro Agrário em 
nosso país, é com prazer que trazemos 
ao conhecimento de Vossa Excelência 
que, em sua última reunião, a Direto
ria dêste Sindicato debateu o assunto, 
deliberando expressar a V. Ex." a im
pressão favorável· com que repercutiu 
no meio segurador essa louvável ini
ciativa, · que· vem preencher indistuti"
velmente ·uma importante lacw1a em 
nossa legislação . . 

Congratulando-nos com V. Ex." ~ 
com as classes produtoras pelo alcan
ce da medida sugerida; prevalecenmo
nos desta oportunidadé para apresen
tar as nossas · · · 

Reipeitosas saudações. - Odilon de 
Beauclair, Presidente. 

Comparecem mais os Srs. Se
nadores: 

Durval Cruz. 
, Ivo d'Aquino. 

Alfredo Nasser. 
Mathias Olymp!o. 
Joaquim Pires. 
Salgado Filho. 
Olavo Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Victorino Freire. 
Alfredo Neves. 
Walter Franco. 
Waldemar Pedrosa (12) . 

Deixam de comparecer os Se-
nhores Senadores: 

Alvaro Maia. 
Magalhães Barata. 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Novaes Filho. 
Góes Monteiro. 
Pereira Moacyr. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
Lcvindo Coelho. 
Bernardes FilhO. · 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Roberto Glasser. 
GeLúlio v-argas (15J • 
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São sem debate aprovados, em 
discussão única, os seguintes pa
receres: 

PARECER 

N.0 894, de 1948 
Da Comissão de Redação de Leis 

A Comissão submete ao Senado a 
redação do Projeto de Lei da Câmara 
n.0 185, de 1948, a êste anexa. 
. Sala da Comissão de Redação de 

Leis, em 13 de setembro .de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Ci
cero de Vasconcelos, Relator. - Au
gusto Meira. - Waldemar Pedrosa. 

ANEXO AO PARECER N.o 894 
Redação final do Projeto de Lei . , 

da Câmara n.() 185, de 1948,: 
O Congresso Nacional decreta: 
.Ar.t. 1. 0 ·E' concedida isenção do 

im:pôsto de J.mportação e taxas adua
neiras para uma caixa destinada ao 
·Ginásio da Imaculada Conceição, de 
Natal, contendo uma imagem da Ma-

. dre Fundadora da Ordem das Doro
t-éias, com o enderêco da Ordem das 
Dorotéias, do Recife; onde foi desem
baraçada, 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

. PARECER 

N.0 895, de 1948 
Da Comissão de-Redação de Leis

A Ccmissão junta a êste a redação 
final do Projeto de_ Le'i n.o 250', de 
1948, originário da Câmara dos Depu
tados. 

Sala da Comissão de iRedáção de 
Leis, em 13 de setembro de H~48. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Wal
demctr Pedrosa, Relator. - Cícero de 
Vasconcelos. - Augusto lli'eira. 

ANEXO AO PARECER. N.O 895. 
Redação final do Projeto de Lei 

da Câma.ra n.() 250, de 1948, 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Poder Judiciário 
um crédito especial de Cr$ 71. 300,00 
(setenta e um mil e trezentos cruzei

ros) , para o pagamento da gratificá
ções de representação a membros da 
~tiça Eleitoral nos Estados do Pa
raná e Pernambuco, de conformidade 
com. a discriminação abaixo: 

Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Paraná 

Cr$ 

26.200,00 

Tribunal Regional Eleitoral ! 
do Estado de Perna,mbuco 45. 100,00 

Total . . . . . . . . . . . . .. . . . . 71.300,00 

Art.. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

PARECER 

N.0 897 - 1948 . 
Da Comissão de Redação de Leis 

A Comissão apresenta a redação !i
na! do Projeto de Decreto Legislativo 
n.0 17, de 1948, a êste anexa. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 13 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente.-- Cí
cero de Vasconcelos, Relator. - Au
gusto Meira. - Waldemar Pedrosa. 

ANEXO .AO PARECER N.0 891 

Redação Final do Projeto de De
creto Legislativo n.<J 17, de 1948. 

o Congresso Nacional decreta, nos 
têrmos do .art. 56, item VII!, da Cons
tituição Federal, e eu Nereu Ramos, 
Presidente do Senado Federal, pro
mulgo o seguinte 

Decreto Legislativo n.0 17, de 1948 
Art. 1.0 E' aprovado o ato por que 

o Tribunal de Contas recusou registro 
ao têrmo do contrato,' celebrado a 16 
de agôsto de 1946, entre o Govêrno da 
República e o Professor Amilcar Car
·valho da Silva, por ter sido lavrado 
perante autoridade incompetente, . 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário .. 

O SR. PRESIDENTE - Os proje
tes da Câmara ns. 185 e 250, de 1948, 
sobem à sanção. Vai à promulgação
o Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 17, também dêste ano. 

QOlltinua a ihora do expedierute. 
(Pausa). 

:Mais nenllum Sr. Senador desejan
do usar da palavra, passa.-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em discussão ún~ca, do 
Projeto de Lei da Câmara n.0 174, 
de 1948, que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir o crédito especial de 
Cr$ 16.000.000,00 destinado ao de
senvolvimento econ6nLico da re
gião do São Francisco. (Com pa~ 
receres ns. 584, 585 e 714 respecti
vamente, das Comissões de Cons
tituição e Justiça, de Finanças e 
de Viação e Obras Públicas fa
voráveis u proposição; e ns. 870 
e 871, respectivamente, das Co-
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missões de Viação e Obras Pú
b~ica~ e de Finanças, contrá
rzos as emendas de plenário) . 

Vem à Mesa e é lido o seguinte 
REQUEnU.tENTO 

Com fundamento no art. 128, letra 
F. do nosso Regimento, e tendo em 
vista que o Projeto de Lei ·da Câmara 
n.0 177, de 1948, pretende localizar um 
hospital, requeiro que seja ouvida a 
respeito à Comissão de Saúde. 

Sala das Sessões; 16 de setembro de 
1948. - Cícero de Vasconcelos. 

O SR. PRESIDENTE - Devo re
cordar ao nobre Senador Cícero de 
Vasconcelos que o art. 156 § 3." da 
lei interna estabelece o segÚinte : ' 

"E' vedado mais de :um pedido 
de adiamento, no mesmo turno, 
ainda que por motivo e autores di:.. 
ferentes". 

o projeto que vai ser votado já teve 
sua discussão adiada em outra opor
tunidade. 

O SR. CíCERO DE VASCONCELOS 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, peço 
licença para esclarecer que o meu ob
jetivo é pedir a audiência da Comis
são de Educação e Saúde. 

O SR. PRESIDENTE - Conforme 
já declarei ao Senador, o art. 156, § 
3.0 , do Regimento veda mais de um 
pedido de adiamento, n·o mesmo turno, 
ainda que .por motivos e autores dife
rentes. 

No caso já ocon·eu · um adiamento, 
em virtude da aprovação do requeri
mento no sentido de ser ouvida a Co
missão d~ Viação e Obras Públicas. 

Em face do que dispõe o Regimento, 
não é possível aced~r a novo pedido de 
audiência das Comissões técnicas. 

O SR. CíCERO DE VASCONCELOS 
- Agradeço a V. ·Ex.n o. esclareci-
mento. · 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se pro-
ceder à votação. . 

O SR. ANDRADE RAMOS - (Pa
ra encaminhar a votação): - Sr. 
Presidente, apresentei ao projeto nú
mero 174, da Câmara dos Deputados, 
emenda suprimindo a verba de cinco 
milhões de cruzeiros, destinada à 
construção de um hotel na zona de 
PaUlo Afonso. 

Ao elaborar a emenda - c"on10 pro
fissional que tantas vêzes na vida teve 
a responsabilldade de obras desta na
tur.eza - tive como único objetivo fa
cilitar técnicamente a execução da 

obra. Atenai, também, à circunstân
cia de existir, .no plano relativo a 
Paulo Afonso, comp.a.m11a organizada 
SOb OR O.UspfciOS dO Govêrno e, por 
consequência., capaz de :POder reali
zar tal empreendimento, com mais 
economia e rapidez. 

Finalmente, cabe-nos a obrigação· 
elementar de, sempre que possivel, 

evitar ao Tesouro Nacional mais des
pesas p9r crédito especial, pois, nêste 
semestre, até junho, já tais créditos 
ating·em à soma de cêrca de· quinhen
tos milhões de cruzeiros. 

Apresentando essa emenda, que 
considero de grande simplicidade, não 
podia passar . pelo meu espírito estar 
abordando questão de importância 
tal, que pudesse, a essa altura da 
vida, ser acusado de estar procrasti
nando projeto de interêsse nacional. 

As ::~~usações a mim feitas por um 
jornalista, ou por ·um cooperador de 
jornal, foram tomadas em tal aprêço
qüe outro jornal as transcreveu como 
matéria paga. · 

Devo confessar ao Senado' que não 
li nenhuma delas. Em .primeiro lu
gar, porque não se poderia dizer cou
sa alguma que fizesse modificar nú
nha opinião quanto ao assúnto: e, 
em segundo, porque, na minl1a idade, 
deve-se poupar o mais possível a vis..: 
ta. E como costumo ler, diàrlamente, 
perto de duas horas, sempre que pos
so eu a poupo.' Se não fôssem os 
amigos, que sempre· nos informam. 
continuaria ignorando o fato. 

Quero, contucl,o, afirmar ao Senado 
que, ao apresentar emenda, a meu ver 
no sentido do interêsse nacional sob 
o aspecto técnico, financfliro. e eco
nómico, longe de mim estava a idéia 
de querer prejudicar as obras de 
Paulo Afonso, de vez que tenho pe
las mesma.s grande otimismo e faço 
todos os votos pelo seu sucesso. 

'o sr. Apolonio Sales - -Qüero es
clarecer a V. Ex.n que, quanto é do 
meu conhecimento, o Senado não 
atribue à emenda de V. Ex" outra 
intencii.o senão a de traduzir seu 
pensll.mento de cooperação. O Senado 
reconhece em V. Ex.n um técnico c 
um Senador patriota. 

O Sr. Francisco ·Gallotti - Perfei
tamente. 

O Sr. Avolonio Sales ·- O fato de 
V. Ex." ter oninado pela emenda, du
rant-e o debate travado na Comissão 
de Financa.s, não tem outra sitmifica
ção menos nobre aue a de grande co
operação. por pa.rt.e de V. Ex.'', ·aos 
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urojetos do Senado. O que não im
plica em não estar eu em campo 
.oposto. 

O SR. ANDRADE RAMOS - Agra
deço a V. Ex.n. Se citei o fato, foi 
para justificar-me ·perante o Senado 
-de vez que não mereço as acusações 
feitas. -

o meu honrado amigo, o nobre se
nador Apolonio Sales, me trouxe 
grande conforto com o seu aparte. 
Sabe S. Ex.11 que, em 1944, dei pa
recer a respeito do importante tra
balho que S. Ex.n como· Ministro da 
Agricultura, tão patriõticamente or
ganizara sõbre Paulo Afonso. Todo 
meu desejo foi de cooperação a fim 
de que .tud'o se fizesse, dentro das 
n?l'?'las téc~icas e financeiras, o mais 
rapidO POSSlVel. . 

li:sse parecer foi publicado .pelo con
selho Técnico de Economia e Finan
ças, que o · aprovara, unânimemente. 
Posso lembrar o seguinte conceito: 

"As iniciativas do ilustre Senhor 
Ministro Apolonio Sales são dig
:nas do maior apõio, em relação 
ao problema da formação dos nú
cleos agro-industriais e da cap
tação da energia hidráUlica em 
grande escala, e fornecimento de 
energia elétrica, aproveitando, des
de ago:a, as quedas de Itaparica 
e depois da Cachoeira de Paulo 
Afonso, no Rio São Francisco" .. 

Prevaleci-me então da oportunidade 
p_ara louvar a forma por que v. Ex." 
tmha encaminhado o problema. · 

Dando êsse longo parecer, · exter
ne! para com as obras de PaUlo Afon
so todos os encôinios e dei-lhes todo . 
o apoio que me era possível. 

Quanto à energia hidro-elétrica 
o !:I, de . .forma. geral, quanto à produ~ 

. çao de energia elétrica, fui, na m1..: 
nha pro~issão, um dos pioneiros. co
mecei mmha vida de engenheiro, tra
ba~ando na casa dos. Srs. Aschof & 
Guinle, que foram pioneiros da in.o
dústria elétrica no Brasil. Continuei 
com êles até 1914, quando as cir
cunstâncias me fizeram diretor das 
Minas de Carvão de São Jerónimo. 
Saí por um instante da energia hi
dráulica para instalar, por assim di
zer, mais tarde, a energia térmica, 
aproveitando o nosso carvão daquela 
bacia. · . 

Chegando às Minas de São Jeró
nimo, um dos . meus primeiros tra
balhos foi justamente fazer com que 
a exploração geral das minas dispu-
2esse de energla elétrica, e nêsse sen-

'· 
tidq instalei uma usina de )700kw., a 
fim de aumentar a .producão de car
vão, fazer funcionar mais- perfuratri
zes, as cortadeiras elétricas, enfim 
desenvolver a indústria. Ainda em 
São Jerônimo, estando em contato 
constante com a cidade de · Põrto Ale
gre, cujo progresso estava cerceado 
pela falta de energia,. pessoalmente 
tive o ânimo . necessário para · lançar 
a Campanha Energia Elétrica Rio
grandense, com mais uns quinze bra
sileiros, projetando, instalando e en
tregando em funcionamento a Usina 
Termo-Elétrica de Põrto Alegre, com 
20.0COkw .• aproveitando o carvão Na
cional. Nêsse momento tive ainda a 
coragem · de resolver um problema 
·novo naquela época, o emprêgo do 
carvão pulverizado, a fim ·ae ,darmos 
o_ melhor: rendimento possível ao, car
vao ·nacional, que, dado o seu alto 
grau_ de ·umidade, trinta por cento 
de cmzas ·e, ainda por cima, um pou
co de enxofre, naturàlmente preci
sava de instalações apropriadas ao seu 
aproveitamento. 

Essa usina · termo::elé.trica lá estã 
em funcionamento, até hoje. E', poi· 

· conseqüência,mais uma obra dentro 
do programa de desenvolvimento . de 
energia no Brasil, fator de progresso 
e utilização, cada dia maior, das ri-
quezas latentes do ·Pais. · 

Ainda em 1·elação à energia ihidro
elétrica, · em 1908 ~ portanto, há 40 
anos - fiz uma conferência . inte
ressante naquele tempo, .porque -
talvez seja ocioso lembrar - em ÚJ03, 
quando iniciei minha carreira em 
Aschof & Guinie, não existia, na ci
d~de 5fo Rio de Janeiro, senão ilu
mmacao a gás. . Não possuíamos 
energia elétrica, nem sob ·a forma 
térmica, nem sob a forma hidrá>ulica . 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo 
soar os tímpanos) - Pondero ao no
bre orador que seu tempo está esgo-
tado. . : 

O SR. ANDRADE RAMOS - vou 
termin~r, Sr.· PreSidente.· Aliás, v. 
Ex.a. fez bem em advertir-me, por
que estava, sem querer, afastando
me do assunto, na suposição de que 
havia· tempo. · 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex." 
está falando para encaminhar a vo-
tação. . _ · 

O SR. ANDRADE iRAMOS- Per
dôe-me V. Ex.n, Sr. Presidente. em 
poucos minutos concluirei minhas 
~onsiderações. Estava eu querendo 
JUStificar que, se alguns têm tido .. 
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desde os primeiros anos de sua vida 
o maior entusiasmo, carinho e de
sejo de desenvolver a nergia elétri
ca e distribuí-la em nosso país, quer 
sob a forma de transformação térmi
ca, quer sob a forma hidro-elétrica, 
o orador é um deles. Conseqüente
mente, não seriá. capaz de apresentar 
uma emenda ao Projeto n.0 174, que 
ainda, hoje, me informaram, foi 
aprovado na Câmara dos .Deputados 
ràpidamente, em oito dias, com a 
idéia . de querer demorar o projeto. 

A defesa da minha emenda, eu ·a 
farei em poucas palavras. Como 
aca,bei de afirmar, Sr. Presiden~e. 

como a emenda visava desviar do Te
souro · uma despesa de 5 milhões . de 
cruzeiros, o que me .parecia possível, 
uma vez que o Tesouro participou da 
organização ·da Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco, com o ca
pital, em ações. ordinárias, de 200 mi
lhões de cruzeiros, e esta deve. estar 
em condições locais de melhor reali
zar qualquer construção. ·Ainda mais, 
essa Companhia, organizada em boa 
hora pelo Govêrno, para explorar a · 
.b~cia do .. São Francisco, que se pro
)Jos .. a montar .poderosa usina hidro
elétrica, constituiu:.se com o capital 
de 400 milhões de cruzeiros, sendo 200 
m:ilhões subscritos pelo Tesouro e · 200 
?illhões em a,ções preferenciaiS, . ao 
Juro de 6%, subscritas pelos Estados 
e por pa1·ticulares. Eu mesmo subs
crevi uma .pequenina parcela. 
~ emenda foi, pois, apreciada. de

seJando desviar do Tesouro êsse ônus, · 
com o fito de que a ohra do hotel 
fôsse custeada portunamente :Pela 
9omi?anhia. se a oportunidade é 
lmed1ata, . a ·Companhia é quem me
lhor deve sa9er e realizar. 

O Sr. ·Arthur Santos - v. Ex." 
tem tôda razão. A emenda de V. 
Ex.a é de todo· procedente: · 

.. O SR. ANDRADE RAMOS - As
Sim,. a obra deveria ser feita não pelo 
Mimstério .da Educação, a quem é 
aberto o crédito de 5'milhões de cru-

t
zeiros, . e, ~im, chamado .a fazer par
e do proJeto. Será ma1s uma en~i
~ade !'1 se envolver nas obras do São 
-"·•'anClSCO. . 

Como modestó diretor que fui de 
Várias emprêsas, durante mais de 30 
anos de mi.njla vida, sei que :uma 'das 
formas de melhor chegar ·a bons re
sultados, nas emprêsas construtoras e 
industriais, é a unidade de direção. 
Por .conseqüênclia, repito, . a minba 

e111encta visava apenas desviar do Te-

souro essa despesa de 5 milhões de 
cruzeiros, impropriamente atribuída. 

Além disso, jUlgo a Companhia Hi
dro-Elétrica do .São Francisco em 
justas condições de arcar, imediata
mente, com essa despesa, em ·vez do 
Tesouro. o· Ministério da Agricul
tura já se acha envolvido nas . obras 
do São Francisco, como não poderia 
deixar de ser, porque teve a iniciati
va dos projetas de •Baulo Afonso. 
Nada justifica se chame e· . se in
cumba o Ministério da Educação de 
construir o hotel, que se torne ne
cessário ao pessoal das obras. 

Não :pretendi, com a minha emen
. da, protelar e, sim, aliviar o Tesou
ro. 

Que o ihotel seja construído pela 
entidade mais habilitada para o fa
zer, que é, sem dúvida, a companhia 
Hidro-Elétrica do São Fra!l·Cisco, e 
por isso a emenda, parece~me deve· 
merecer a aprovação do Senado. 
(.ll!fuito õem; muito bem. Palmas; O 
orador é cumprimentado). 

O SR. APOLONIO SALES (Para 
encaminhar a votação) - Sr. Presi-

. dente, temos para votar, nêste mo
mento, um projeto de lei que teve 
como origem Mensagem do Presidente 
da República, pela qual era pedido 
crédito para diversa:s obras na área 
da Cachoeira de Paulo Afonso. 

:tl:sse projeto depois de ir à Comissão 
de Constituição e Justiça, e de lá à 
de Finanças, onde fui relator, recebeu 
desta última aprovação unânime. 

Mais tarde, foi à Comissão de Obras 
Públicas e aí também foi a:crovado. 
Tendo ·que ser votado no p1eÚ.ário re
cebeu aqui duas emendas: uma. do 
nobre Senador Andrade_ Ramos ·c ou,. 
tra do nobre Senador Cícero de Vas-
concelos. · 

Sr. Presidente, quanq_o as emendas 
do nobre Senador Andrade Ramos e a 
do Sr. Senador Oicero de Vasconcelos-
voltaram à Comissão de Finanças, 

para estudo, já não fui· mais seu re
lator, de forma a poder, apreciar, por 
escrito, a razão de ser da rejei:;:ão· 
das mesmas pela· Comissão. . · 

E' por. isso, Sr. Presidente, que, 
encaminhando a votação, quero es
clarecer ao Senado que embora não
tenha sido relator, -votei. contra .aque
las duas emendas e quero ressaltar 
que, de forma alguma, interpretei 
qualquer dessas duas emendas como 
recui·so protelatório à aprovação do 
projeto. · 

O Sr. Andrade Ra.m.os - V. Ex." 
di:>. um R verdtHie. 
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O SR. APOLONIO SALES - Isso, 
Sr. Presidente, porque tenho em alta 
.conta os signatários dessas emendas 
e conheço o patriotismo de todos êles, 
na certeza que estou de que somente 
quiseram contribuir C.'/m o seu pen
samento e. sua opinião livre de sena
dores da República para o aperfeiçoa-

.. mento de projeto. Mas, não posso 
também deixar de expcnder as ra
zões que determinam o meu pronun
ciamento pela !'t>jeição aessas emen
das. A primeira, é que o fato de exis
tir uma ·Companhia Hidro-Eiétrica do 
São Francisco, na área <le Paulo 
:Afonso, não significa que tõtlas as. 
obras a fazer nessa área devam ser 
confiadas, como onus financeiros, 
àquela Companhia, que tem o fim 
precipuo da captação da Caclloeira, 
instalação de turbinas, extensão de 
linhas de transmissão, enfim,· o apro-

. veitamento do .potencial hidro-elétrico 
da lendária cachoeira. 

O Sr. Andrade Ramos - Gostaria 
de não interromper o meu prezado 
amigo Senador Apolonio Sales, mas 
direi que as companhias que fazem 
obras dêste gênero, como a São- Fran
cisco, têm todo interêsse em proje'f.ar 
·acomodações não só para seu pessoal 
conio; também para 'adventícios. En
tão, constroem, a principio, pavilhões 
barracões. depols .· hotéis. Creio que 
V. E."<.n mesmo, quando Ministro da · 
Agricultura, começou uma construção 
idêntica. Infelizmente,· a verdade é 
esta: a entidade mais indicada é a 
Companhia Hidro-Elétrica. 

O SR. APOLONIO SALES- Acei
to o. aparte de V. Ex.'\ quanto à fa
cilidade que ten1: a companhia de exe

·cutar o projeto. 
O Sr. Andrade Ramos- VoltaRe

donda procedeu assim .. 
O SR. APOLONLO SALES - Mas . 

·a sobrecarga, nos orçamentos de '.lllla 
companhia, com o custo de um hotel 
aeima das suas necessidades, é gran
de Não concorde com V. Ex;n, por
que, na verdade se o hotel é ·pro-. 
jetado .para cinco milhões de .cruzei
ros, o que visa é algo mais do que 
servir às necessidades de hospedagem 
. do pessoal durante a construção da 
companhia Hidro Elétrica. Pretemre
se, indiscutivelmente torná-lo nú<lleo 
de· um parque de turismo, pôsto que 
a paisagem maravilhosa de Paulo 
AfOllSO, no passado já consegUiu ar
l'astar, através de ínvias regiões, com 
precários meios de condução, o pró
prio Imperador do Brasil. ·E sua Ma-

.·gestade era um homem de espirito 

conhecedor do que de mais belo exis
tiu no mundo, do seu 1 tempo. v. Ex." 
Sr. Senador Andrade Ramos, há de 
convir que em Paulo· Afonso cabe 
indiscutivelmente, .:um .Jlotel, e o Go-. 
vêrno foi muito pruaente, porque viu 
ali algo mais do que a instalação para 
acomodação do pessoal, algo mais do 
que a própria obra da natureza: Viu, 
ali, a obra humana em vias de reali
zação. Eis porque lançou a idéia da 
construção do hotel. 

Por isso, acho que o hotel cal>e 
perfeitamente em Paulo Afonso. Ain
da há outra razão. 

O Sr. And1'ade Ramos - Nós acha
. mos, também que o hotel é necessá

rio. 
O SR. APOLONIO SALES - Se 

V. Ex." acha ·que o hotel é neces
sário, se julga também preciso que 
não seja feito em condições tão· pre
cáriaS que 'riJão possa. servil', mais 
tarde, para núcleo de ·um parque de 
turismo, há de também convir, e con
cordará com sua experiência, que o 
onus de um hotel nêstes moldes, so
brecarregando a Companhia Hidro
Elétrica, seria con·trário a tõdas as 
leis de estruturamento econômico de 
uma companhia. 

Ainda, há, porém, outra razão, Sr. 
Presidente, que milita em :favor da 
concessão do crédito- pedido pelo Sr. 
Presidente da República. Poder-se-ia 
dizer que tôdas as despesas que se fi
zessem na área de PaUlo Afonso de
veriam .correr por verba constitucio
nal de um por cento · sôbre o orça
mento da República. Conforme estou 
informado,- e.s verbas do ano .passado, 
q.ue deveriam ser creditadas ao Vale 
do São Francisco não foram esgo
tadas. Tanto é assim que as amplia
ções da receita · votada não tiveram 
correspondentes para dotação do São 
Francisco. O Sr. Presidente da Re
pública, cujos desejos de economizar 
ninguém pode negar o que, _conf9J:?le 
tenho tido conhecimento, Já extm
guiu não obstante as vantagens po
Ííticás a que renw1ciou, com o. seu 
ato a ,perto de seis mil cargos desne
cessários, dispensáveis. Somente por
que pudesse equilibrar o orçamento . 
Dentro, portanto, das normas de eco
nomia tão sábia e patrioticamente 
pregadas pelo. nobre Senador Andra
de Ramos, foi o Sr. President.e <;ia 
Repúblicà quem teve a iniciativa de · 
pedir se iizesse, em rápidos tênnos, 
um decreto que_lheh assegurasse re
cursos para a construção do hotel e 
outras obras subsidiárias, úteis à Ca-
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choeira de Paulo .P.fonso, mas nunca 
imputáveis 1às obrigações do progra
ma da Companhia Hidro-Elétrica do 
São Francisco. 

Eis por que, .Senhores Senadores, 
voto conscientemente e cheio de sa
tisfaçãp, acorrendo ao desejo do Pre
sidente da República; e digo com sa
tisfação, porque reparo que S. Ex.0 

olha com todo o carinho para o Vale
do São Francisco e ll!'áo quer negar
lhe recurso algum para que mais 
depressa chegue a pujança, por todos 
nós sonhada, para aquela parte adusta 
do 11ordeste brasileiro. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. JOAO VILLA:SBOAS ('''J 
(Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, venho dar meu apôio 
à emenda oferecida pelo nobre Sena
dor Andrade .Ramos. 

Não compreendo a abertura de cré
ditos especiais para serviços na zona 
do ·São Francisco, quando, a respeito, 
já dispõe expressamente a Cons-titui
ção Federal. 

O Sr. Arthur Santos- Muito ,bem! 
Grande argumento. 

O SR. JOAO vn.LASBO.&S -
Quando os constituintes de 1946 ins
creveram no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias a dota
ção mínima de· 1% sôbre. o orçamen
to geral da República, para ser dis
pendida no :Vale do São · Franc'isco; 
quando já se organizou a sociedade, 
com o capital de quatrocentos mi
lhões de cruzeiros, a serem aplica
dos na recuperação da região, não 
sei, Sr. P-residente, como ainda. se 
possam~ · solicttar créditos especiais 
destinados ao mesmo fim, ainda me
nos quando têm que ser aplicados -
como no caso do projeto - na cons
trução' de um hotel. . . . · 

o Sr. Arthur Santos - Muito bem! 
Obra suntuâria e adiável. 

O SR.. JOAO VTI.LASBOAS -
puramente suntuárid, adiável e 

somente necessário à emprêsa en
carregada da recuperação do Vale do 
São Francisco. 

O Sr. Salgado Filho - Dá V. Ex.a 
licença p'ara um aparte? 

O SR. JOAO VILLASBOAS -
Com muito prazer. 

O· Sr. Salgado Filho - Por que 
classificar de suntuária a construção 
de um hotel em Paulo Afonso, onde 
l.'esidirão os téCnicos contratados para 

(•) Não foi revisto ,pelo orador. 

o empreendimento por uma compa
nhia cujo capital é de quatrocentos 
milhões de cruzeiros? 

Não se trata. só de hotel, mas de 
conjuntr. z·.:sidencial. Além do hotel; 
o Govêrno preten1de construir hos
pital e escolas. 

O SR. JO.li.O VILLASBOAS -
Respondo ao nobre aparteante. 

O Sr. Arthur . Santos - Permita
me o nob1·e orador fazê-lo: o ho
tel não se destina a abrigar operá
rios. 

O Sr. Salgado Filho .;_ .. Não disse 
que era para operários; mas sim 
para técnicos . 

.o Sr. Arthur Santos - Nunca me 
constou que, para fazer, determinada 
obra, fôsse necessária, preliminarmen
te, a construção de um hotel nessas 
proporções. · 

O Sr. Salgado Filho - E" indis
jpensável; do contrário,. os técnicos 
não terão onde morar. 

O Sr. Arthur Santos · - Para as 
obras da usina já existe · dotação or
çamentária constitucional. 

O Sr. Salgado Filho - Em tôda 
parte onde se levou a cabo -tarefa 

· semelhante e não havia onde morar, 
construíram-se hotéis. 

O SR. JOAO VILLASBOAS · -
Explico a V. Ex.11 por que acolhi as 
expressões do ilustre colega Senador 
Arthur Santos, quando declarou 
tratar-se de obra suntuária. 

Convém explicar por que motivo 
foi a verba atribuída ao Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Na
cional. O parecer esclarece que se 
trata da criação, ali, de um monu
mento, de arte; e justifica a· verba 
de 5 milhões de cruzeiros na cons
trução de um· !hotel de apenas qua
renta quartos! E', portanto, obra 
suntuâria. 

OSr. Salgado Filho - Não é êsse 
o sentido da justificação. 

O SR. JOAO VILLASBOAS 
Cinco milhões de cruzeiros, Sr. Pre
sidente, para a. construção de um ho
tel na zona do São Francisco, com 
apenas quarenta quartos, visam, evi
dentem,ente obra suntuária. 

Diz o parecer que o ho-tel se de
fronJtará com a grande obra de arte, 
a ser realizada na Cachoeira de 
Paulo Afonso. · 

O Sr. Salgado Filho - Obra de 
arte será o próprio aproveitamento 
da Cacho~!ra de Paulo Afonso. 

'' 
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O SR. JOAO VILLASBOAS -
Sõ por isso se justifica seja o hotel 
obra. de arte? 

o Sr. Apolonio Sales - Julga V. 
Ex.n obra suntuária o hotel .que se 

. construiu diante das Cataratas do 
Iguaçú? 

o Sr. Artl~ur ·Santos - Numa 
época de broca do café, numa época 
de praga. de gafanhotos, nutna época 
em que os nossos rebanhos estão 
sendo dizimados pela .peste, não po
demos dispensar 5 milhões de cru
zeiros · na construção de um hotel, 
mesmo .p.orque a Constituição já. dis-
põe a êsse respeito. · . 

O Sr. Apolonio Sales - Perdoe o 
nobre colega, mas continuo aguar
dando resposta à pergunta que fiZ 
ao eminente orador. 

O SR. JOAO VILLASBOAS -
Responderei a V. Ex:.n, com grande 
prazer. 

Não . cr'itico a importância que se 
vai gastar; não discuto que -se faça 
uma obra de arte. . 

O Sr. Apolonio Sales - Obra de 
arte para se defrontar com a do 

aproveitamentO' da Cachoeira de 
Paulo Afonso. V. ~.n poderá dizer 
que é adiável; mas não suntuária. · 

O . SR. J01W. VILLASBOAS - . 
O que desejo acentuar, é que a des
pesa. deve ser feita por conta da
quêle um por· cento da arrecadação 
do Pais, como manda a ConstitUi
ção; ou que se atenda a essa despesa 
com o capital da sociedade que vai 
enfrentar as obras .. 

O Sr. Apolonio · Sales - V. Ex. a. 
não O\lviU o meu discurso. 

O SR. JOAO VILLASBOAS -
E'. essa a razão per que · combato o 
projeto. Além, da dotação já exis
tente, por fôrça da Constituição Fe
derai; além do. capital de 400 mi
lhões de cruzeiros com que se cons
tituiu . a sociedade, vamos dar mais 
16 milhões de cruzeiros para a cons
trução do hotel e outras obras, cujas 
despesas deveriam correr por conta 
das referidas d_otaç{)es, já por si exa- . 
geradas, excessivas mesmo. · 

Sr. Presidente, não · quero criticar 
a construção do hotel: Considero-o, 
como diz o parecer, necessário. 

O Sr. Andrade Ramos - V. ·Ex.n 
diz bem; não é do ponto em debate 
Discute-se a. impropriedade da verba. 

O SR. JOAO VILLASBOAS -
Diz· o parecer que, para o início dos 

trabalhos da Usina c.H.E.S.F., em 
Paulo Afonso, há uma série de me
didas p1·eliminares. Uma delas é 
facilitar a hospedagem de · autorida
des, técnicos do serviço de recupe
ração do Vale do São Francisco, re
presentantes de firmas contratantes. 

O Sr. Arthur Santos - E só para 
isto pretende-se gastar 5 milhões de 
cruzeiros. 

O SR. JOAO VILLASBOAS -
Diz ainda o parecer que à proporção 
do desenvolvimento dos trabalhos se 
deve prever a presença de dezenas 
de pessoas, às . vêzes simultânea
mente, interessadas na · construção 
como contratantes de obras e for
necedores de materiais. 
· O Sr. Arthur Santos - Um ver
dadeiro hotel para turistas. 

O SR. JOAO .VILLASBOAS -
. . . além dos que desejam visitar o 
local e testemunhar as .obras em 
andamento. 

Sr. Presidente, as palavras do hon
rado relator da Comissão de Viação 
e obras Públicas ;uãci justüicam, em 
·absoluto, a construção do hotel põr 
conta de .verba · especial· dada pela 
União, arrancada do· contribuinte, 
para hospedar contratantes de ser
viços, pessoas interessadas em venda 
de material e turistas. 

Tôdas essas obras' devem ser le
vadas a efeito. Compreendo a ne
cessidade da construção. de um ho
tel na zona <;io São Francisco; mas 

. deve ser realizada por conta dos 
quatrocentos milhões de capital da 
sociedade . que vai . enfrentar as . obras 
de recuperação daquêle vale. (Muito.-
bern; muitq bem) . . 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (•J. 
· (Para encaminhar a· votação) - ·Se
nhor Presidente,· ·lendo o pàl'ecer da 
Comissão de Finanças,. a respeito do 
projeto em deba.te e da sua emenda, 
verifiquei que não o havia. assinado. 
Estive ·presente à reunião. Discuti, 
tanto quanto possível, o asstu1to, vo
tando pela emenda.- do Senador An
drade Ramos. Não tive, porém opor"· 
tunidade de justificar meu pensamen
to. Quero, então, dizer a V. Excelên
cia Sr. Presidente, e ao Senado que, 
adotando a sugestão do eminente Se
nador pelo Distrito Federal, não . o 
fiz para hostilizar, de qualquer for
ma, o empreendimento de que trata 
o projeto. 

Entendi - e ali expús as minhas 
idéias - que a companhia encarrega
da da montagem e da exploração dos 
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serviços de aproveitamento da Cacho
eira de Paulo Afonso, deveria dispor 
dos recursos suficientes para empre
gar no empreendimento e não estar 
a apelar para o Govêrno, ou seja, 
para· os recursos do Tesouro. 
· O Sr. José . Américo - Permite 
Vossa Excelência. um aparte? (Assen
timento do orador). Nem V. Ex.a 
nem eu, que também vptei contra, 
podiamos tem em vista hostilizar o 
projeto, porque a solução· do caso do 
S. Francisco é a esperança maior pa
ra nós nordestinos. Votei contra pa
ra não desmoralizar, para não sacri
ficar o projeto. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA
Essa mesma declaração, V. Ex.a a fêz 
na reunião da Comissão. 

E eu disse mesmo, Sr. Presidente, 
perante meus pares da egrégia Co
missão de. Finanças, que não sou 

crente em relação a certas realiza
ções grandiosas de que fala a cons
tituição. Não sei bem porque. Talvez 
por. espírito demasiado objetivo e um 
pouco de dúvida, que me deixam per
nlexo diante da facilidade com que o 
legislador brasileiro resolve - numa 
fase de dificuldade como a que atra
vessamos - encarar três, quatro ou 
cinco grandes problemas, os quais. 
cada um de per si, poderiam ser obje
to de uma série de govêrnos. 

Disse, também, que, de todos os pro
blemas líricos, aquêle que mais me 
despertou, não direi entusiasmo, mas 
confiança, é o do aproveitamento da· 
Cachoeira de. Paulo Afonso; 

O Sr. Apolonio Sales - Agradeço 
a V. Ex.'". 

O 'SR. FER..'I'tEIRA DE SOUZA -
V. Ex.a já conhecia a minha opinião, 
pois já lh'a havia particularmente 
dado. · 

Sr. Presidente, acrescentei que não · 
poderia concordar com a forma por 
que se . estava encarando o problema. 
A Companhia de Paulo Afonso, socie
dade de economia . mista, já está or
ganizada-· e organizada luxuosamen
te, .pagando a seus diretores, honorá
rios que, parece-me, nem o Banco do 
Brasil, atribue aos seus - embora 
sem jnstalações de espécie alguma, 
.sem rendimento de espécie alguma. 
Temo , mesmo, que, antes de Paulo 
Afonso chegar a produzir, todos os 
seus recursos tenham sido consumidos 
·nessa organização burocrática. 

Agora, pretende-se um hotel. Não 
tenho dúvida, Sr. Presidente, em di
zer e ·sustentar que haverá mistér de 
sua construção para hospedagem dos 
técnicos, engenheiros e encarregados 
da grande obra; mas, entre isso· e um 
hotel no valor de cinco milhões de 
cruzeiros, em pleno sertão ... 

o Sr. Arthur Santos - E com ape
nas 40 quartos. · 

O SR. FERREIRA DE SOUzA -
... vai distância muito· grande. 

Sr. José Américo - Posso escla
recer que a Inspetoria de Obras com
tra as Sêcas dispõe de poderosas e 
vastíssimas instalações e 'nenhuma 
delas .tem hotel. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Lembro-me, Sr. Presidente, de que 
no caso das Obras Contra as Sêcas, 
quando notá\·eis empresas estrangei
ras, contratadas ao tempo do Govêrno 
Epi'bácio Pessoa se localizaram nos 
;pontos onde iam ser construídos os 
açudes no nordeste, essas instalações 
tidas, no momento, como: luxuosas e 
caras, eram. as mais simples passi
veis; não passavam de casas amplas, 
com relativo conforto mas sem luxo. 

Entendo, assim, Sr. Presidente, que 
esta despesa é expressiva consideran
do-se, assim, que não vai sequer be
neficiar a Companhia Hidro-Elétrica 
de Paulo Afonso. 

OSr. José Américo - Excessiva e 
prematura. :t!:sse hotel deve ser cons
truído depois da· terminação das obras, 
para quando puder atrair os turistas. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Não confio muito no turismo em nos
so País. E' possível que Paulo Afon
so, mais cêdo ou mais tarde, deper
te a atenção e curiosidade dos · es
trangeiros e provoque seu afluxo para 
examinarem e apreciarem as belezas 
naturais daquela região. Não creio, 
entretanto, que tal possibilidade jus
tifique gastos dessa ordem, tanto 
mais quanto o de que mais necessita-. 
mos é de instalações materiais e es
sas, como fazem ·as emprêsas priva
das, devam começar modestamente, e 
não logo por via de construções lu
xuosas. 

Estas foram as· razões Sr. Presi
dente, pelas quais, eu, na Comissão 
de 'Finanças, discutindo o assunto, vo
tei a favor da emenda do Senador 
Andrade Ramos, chegando mesmo a 
declarar que, se houvesse emenda 
dando menor verba para a instalação 
de técnicos, daquêles cuja atividade 

·---···---····--·-.. ·:·::t..~.··· 
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seja · necessál'ia ao próprio mistér da 
Compa."lhia, seria. de. aprovar: mas, 
no fundo, estou de acõrdo com .o vo
to do Senador Ribeiro Gonçalves e 
com o voto do 110bre colega Senador 
Henrique de Novaes, cuja declaração· 
de vencido ·também não consta do 
awlso. 

o Sr. Henrique de Novaes - Gon~
ta do avulso, mas está .trilncada. N:ao 
sou contrário à concessão de verbas 
para o . Vale do São Francisco; dese
jo apenas sua boa aplicação naquela 
região. Nêste sentido foram as res
ti-.ilções que expus . verbalmente aos 

meus colegas da Comissão e . corres
pondem ao voto vencido que dei pos
teriormente. 
· O SR. FERJRÉIRA DE SOUZA -
' Não encontrei rio avulso essa decla-
ração de vencido; V. El{,a fê:-la no 
parecer sôbre a emenda do Seli.adéil' 

· Andrade Ramos e qtiaoo() da apre
sentaÇãO prü:iiária do projeto à Co-
miSsão. . . . .. . . , .. ; ' ... · ' •' '/ ' . ': . 

O .. Sr. .. Hennque de Novaes - De
cl.àtei-trie .. v:éncido, pO:rque- .sou favo-
rá.vel .. u- e~~?~a:' I , ,. , · · , 

, O, SR .. FERREIRA DE. 'SOUZA 
Ponllo.-me. de. acôrdo. com .a declara
Ção. de. votó do Senador 'Ribeíi'ó Gon
çri.Ives e à de. vencido do Senador Hen
rique ele.. Nova.e:s;. na.., comiS.são . de 
Obras PUblicas. Nã~jr~Jo. nw._tivo pa.:
ra· se gastar tanto num hoteL E se 
inistér houvera de. tal .. déS])esa;,, ela 
dévêrüt ser . c~steiída . . pelos .pr.ópi-ios 
recursos da Coinpanhià . Hidro-Elé
trica do Sãó Francisco. <Muito bem; 
muito •. bem!) .. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI -
·(Para.. cni:lami:n1ú~r a vótação) S\t". 

·Presidente, fui relator, na Comissão 
· rle Viação e Obras Públicas, do pro-
jeto em discussão. · · 

Acabo de ouVir brilhantes orações 
dos eminentes colegas .. Entretanto, -
perdoem-me .- . tenho a impres
são de que poucos leram meu parecer 
do comêço ao fim. 

· Digoo, porque, nas, orações profe
ridas, determinadós pontos que 'assi~ 
nalei no. pareêer, não foram lembra-

. dos pelos colegas ·que me precedéram 
no tribuna. 

.E:i_l. prllneiro lugar, temos exemplos 
patentes de despesas ,que SE! não. l'e
laclona.in. com. a indústria, ma:s sflb~e 
el~ ·. iri.fluem ,poje . como in!luirã9 '.ama
nhã. e sempre ... Vou. c;lemonstrá-lo. 

Qua,ndo se instalou .Volta Redt;>nda, 
era eu Superintendente do .POrto do 

Rio de. Janeiro. Acompanhei e to
mei parte ativa nos estudos, dada a 
necessidade da descarga do carvão em 
111osso põr.to e do seu transporte para 
o interior, através da Central do Bra
sil. Todos os técnicos apuraram os 
prêços de custo da indústria siderúr
gica, os. quais porém se acham hoje 
majorados de cem a duzentos por
cento. Por que? 

Suponha a organização que o 
· Loyde Brasileiro tivesse capacidade 

para. trazer de . Santa Catarina ao 
Rio o carvão necessá;rio; •que a Cen
tral do .Brasil pudesse apanhar o mi
nério nesta cidade e transportá-lo a 
Volta Redonda; ·e, finalmente, que ·o 
produto ,manufaturado fôsse. trazido. 
para o Põrto do Rio de Janeiro, a-fim
de ser exportado .para o eXterior ou 
distribuído no País. . 

Falharam, no entanto, o: Loyde Bra
sileiro e a Centrãl do Brasil. Volta 
Redonda .. fói forçada . â. aâquii-ir fro
ta,. locomotivas e vagões a-fim-de po-
der funcionar. _ 
· o, S7. j()ão Vizza8bôas - Perriúte 
v .. Ex.a. uni apàrte? 

o .S:ã. •. F.R.ÁNc.iSco a.A.LÚ>TTI -
Com todo o · pra.zer. · 

o sr. Jóão · Villasbô'as - Pareee 
gue. falharam apenas os técnicos; .os 
quais não preViram as a eficiências- do 
LOydê e ãaiCelitral. ConfiÍ'ma a. pre
m'issa de· que se. de:Ve estabelecer. a 
unidade de ·dire9ão nas menores coi
sas. 
. O . Sr. Artnu1· Santos - Ó' nobre. 

orador dá licença par::J, um apar.te·? 
o sR. PRAN:c±sco aAr.rárTI: --

com todo o prazer. . 
O Sr. Artltur Santos - Declarou 

·.V. Ex. a que os opositores do projeto 
. e os contrários à emenda não le
ram com· a devida atenção, o parecer 
do nobre colega. 

o SR. FRANCISCO GALLOTTI -
Tive essa · impressão. ' . . . ' 

. O Sr. Artnur ·santos - o parecer 
de V. Ex.a sôbre o hotel se .limita ao 
seguinte tópico: "Justamente, sou de 
parecer se cuide quàntó antes da cons
tl:tiçã.ó . do hotel pára que, iniciadas 
as obras, o que se dará em: bre~. Ja 
possa a z<>ná contar com um. hotel 
capaz de receber técnicos, eStudio
sos, etc. etc.''. Lendo êste treeho, 
referente à emenda do ncibre Sena
dor Andrade Ramos, convenci-me .de 
que o ilustre orador julga necessária 
a .construção de um hotel -de.stinado 
a receber técnicos, estudiosos, etc. etc. 
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Parece-me, assim, estar V. Ex.a pra
tificando mjustiça para com os seus 
colegas. 

O SR .. FRANCISCO GALLOTTI -
Peço a V. Ex.11 a paciência de acom
ps.n"har o meu discurso. 

Falharam, ·portanto, ;para Volta Re
donda, os transportes marítimos e 
terrest-res, obrigando-a ao formidável 
ônus decorrente da compra de navios, 
vagões e locomotivas, cuja despesa in
fluirá, para sempre, no custo de seus 
produtos. 

O Sr. Andrade Ramos - Permite 
v. Ex.a um aparte? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI -
Embora dispon"ha apenas de dez mi
nutos para expender minhas consi
derações, ouvi-lo-ei com todo o pra
zer. 

o Sr. Andrade Ra1nos - Penso 
que tal despesa . não i.riflui no custo 
do produto. Será, antes, uma parte 
do capital.·. Poderá talvez,. irifluir, se 
v. Ex. a quiser, .. nos dividendos. Ao 
contrário melhorará o custo. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI
Discofào ·de V. E.'C.a. Tudo foi con.: 
cebido de maneira idêntica•na .ele
trificação de Paulo. Afonso, onde o 
Govêrno. já ~studou planos para a 
criação de um. Parque Nacional. 

O. hotel. que .se pretende construir, 
opor enquanto. servirá de pousada a tu
riStas, técnicos ou estudiosos;. mais 
tarde ,fará parte do. futuro Parque 
Nacional, já determinado e com as 
coordenações _peÍ"feitiunente fixadas. 

Volta Redonda éonstrÚiu, inicial:. 
'mente um hotel e,. no caso de Paulo 
Afonso, devemos imitá-la. 
, O, Sr. Andrade Ramos - A Cia. 
Hi.di-o.-Elétrica é que deve constrUir 
seu hotel. 

O SR. FRANCISCO. GALLOTTI -
Deve construí-lo, mas sem onerar, de 
modo. algum, sua produção, a fim. de 
que ama.nhã, possa levar a efeito idên
ticas instalações na ParaJba, Ceará, 
Pernambuco, Alagoas e todo o Nor
deste. 

O, $r. José A,mérico -. Des.de que 
V,. Ex.a. se·referiu .áêsses Estados, in
~lusiye a ~âra!ba, quero decla~at: que, 
também;· me opús à construçao dês
se hotel. Considero-o .suntuâl:Io, . de 
vêz que a Hidro-Elétrica. de São Fran
cisco, por sua .natureza, se destina não 
à centralização,. mas. à irradiação des
ses serviços por .. todos aquêles ESta
dos. Assim, não há necessidade de se 

criar lá, como em Volta Redonda, uma 
verdadeira cidade. 

O SR. F!R.ANCISCO GALLOTTI
E se eu disser a V. Ex. a que o Govêr
no pla.neja a criação de um par
que nacional em tôrno de. Paulo Afon
so? , 

O. Sr. José. Américo - o parque 
não justifica a. construção de hotel 
dêsse custo; e se justificasse, não se
ria agora, no início dos trabalhos, 
porque V. Ex.a sabe que nem sequer 
plano de aproveitamento da Cachoei
ra de Paulo Afonso existe .. 

. O SR. FRANCISCO GALLOTTI
Ao contrário. Posso afirmar que os 
trabalhos estão iniciados quanto à pe
quena usina de 2.500 kilowatts. 

o Sr. José Américo - Posso garan
·tir a V. Ex.a que ainda não há plano 
de :aproveitamento 'da cachoeira de 
Paulo Afonso. 
' o SR. FRANCISCO. GALLOTTI -

.Ademais, Sr. Presidente,: qtiein: ma
:n~eou . o Projetq~ · .. exàrillnando a 
pl!'!.llt!!- que o acompa.nh~, . verificou 
que estão previstas .nas instalações da 
Companhia . Hidro-Elétrica de. Paulo 
Afonso alojamentos para técriicos e 
operái-ios, distinguindo-se à idéia do 
· G;ovêrno da . República de constrUir o 
modeSto hotel que aqui foi" classifi
cado de suntuoso, por fôrça de retó
rica ... · 

O Sr:. Jofio Villasbõas - Pelei pró
prio parecer de V. Ex." .. 

O SR. F1RANC!SCO GALLOTTI"
... porque . cinco milhões de cruzeiros 
para construÇão de úm hotel, naquela 
zona em. que só o carreto e o .trans
porte cUstariam grande soma ... 

o Sr. José Américo - Sabe .por que 
eu disse isso? Porque não há um só 
prédio em todo o Norte que tenha 
custado cinco milhões de cruzeiros. 

O SR. FRANCISCO G.ALLOTTI -
... não é quantia que permita classi
ficar tal instalação de livruosa. 

O Sr. João Villasbôas ...,... Isso res-
salta do parecer de V. Ex. a. · 

O SR. F.RANCISCO GALLOTTI -
Todos- os Srs. Senadores ·que têm a 
felicidade de conhecer a Cachoeira 
de Paulo Afonso, sentem que, se o 
Govêrno da República resolveu, mes· 
mo com sacrifício, apesar da situação 
aflitiva. que atravessamos, dar êsse au
xílio· àquela zona nordestina, foi por
que. compreendeu que aquela gente 
merece e necessita dêsse ama>aro. E 
não será o Senado <:la República. que 
negará êsse amparo :10 E'..:ccutl:vo para 
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que demonstre ·àquêles caboclos que os 
representantes do. povo, aqui reuni
dos, lhes dão apôio e lhes acenam 
com o. alvorecer de um dia grandio-. 
so, para o Vale do São Francisco. 

o Sr. João Villasbôas - Liberali
dade que vai pesar sôbre· o povo que 
representamos nesta Casa. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI -
Era o que tinha a dizer. (Muito bem,· 
muito. bem!) . · , 

O SR. DURVAL CRUZ (") (Para 
encaminhar a votação) - Sr. Presi
dente fui o último a falar no proces
so que ora se debate. Destina-se por 
êle o crédito de dezesseis milhões de 
cruzeiros ao desenvolvimento econõ
mico da reg'iao do São Francisco. , 

O projeto, oriundo de mensagem do 
Sr. Presidente da República, termina 
com êstes. dois pequenos períodos: 

"Ante. o expôsto, as despesas a 
serem realizadas à conta do crédi..; 
to de Cr$ 16 000.000,00 estão ple
namente justificadas,. mesmo em 
InDmento de dificuldade finan-· 
ceira, visto como se destina ao de-• . 
· senvolvimento económico de uma 
região .atualmente pobre, mas que 
dispóe de in'úm.eros recursos que 
com os trabalhos. a serem ali rea
lizados, certamente frutificarão 
em novas 'formas de riquez(l, na
cional e de bem-estar social. 

Assim, tenho a honra de subme
ter à vossa apreciação o antepro
jeto .de lei anexo, abrindo um cré-
dito especial de .............. .. 
Cr$ 16.000.00(),00 ... ". 

' O Sr. Francisco Gallotti ...-- Sua 
Ex.'\ o Sr. Presidente da República, 
não quer onerar a companhia com 
obras . complementares. 

O Sr. Andrade Ramos - O que 
estamos querendo é poupar ao Go
vêrno essa pequnna despesa, não por 
si mesma, mas pela impropriedade 
de atribuir-se a construção ao :Minis
tério de Educação, quando existe uma 
Companhia . técnica,. que é a Hidro
Elétrica do São Francisco. 

O Sr. Apolonio Sales - Conside
. ra-se :pequena a despesa quando é 
para a Compa~a; e grande, quan
do para o Govêrno ! 

O Sr. Ismar de Góes - A· Com-
panhia poderia aplicar os . Cr$ ..... . 
5 . 000. 00(},00 em empréendimentis 
mais úteis, inclusive na própria Ca
choeira de Paulo Afonso. 

O Sr. Arthur Santos - Precisa
mos ser justos· nessa questão de re
cuperação .do vale do São Francisco. 

. ·Ela não é Obra do Govêrno, mas da 
Constituição, dos .constituintes de 
1946 ... 

o Sr. · Apolonio · Sales ·- Perfeita
mente. 

.O Sr. Arthur Santos - . . . e nin
guém se referiu a êssse aspecto. Sus
tentamos que, justamente em virtude 
de existir. o dispositivo constitucio
nal, tôdas as despesas devem correr 
por conta da verba determinada na 
Constituição. 

O Sr. Andrade Ramos - Refiro
me à organização da Companhia. 

Peço ao Senado que ouça com aten- ·· 
ção esta última frase: O Sr. F1·ancisco Gallotti - Então 

" ... para a qual encareço a neces- será apenás um adiantamento., 
sidade de rápido andamento•"'. o sr. Apolonio sales :- Esclareço 

O Sr. Andrade Ramos - Vossa a V. Ex. a que a verba constitucional 
Ex.a dá licença para um -aparte? não foi esgotada. êste ano . 
. O ~R. DURVAL CRUZ - Com O sr: Arthur Santos - A despesa 

muito prazer. : não· val correr por essa verba. . 
O ·sr. Andrade Ramos - Nenhum o Sr. Durval Cruz - Sr. Presi-. 

de nós tem o objetivo de contrariar dente, vou tentar esclarecer o . nobre 
as finalidades da construção da Usi- senador Arthur Santos. 
na de. Paulo Afonso, pela qual, diz 
V. ·Ex.a., o Sr. Presidente da Repú
blica se interessa~ Na realidade, quem 
não sabe que foi S. Ex.a, com seu 
prestígio e. vontade, que constituiu a 
grande· Companhia com o capital de 
Cr$ 400.000.000,00, sendo Cr$ ...... 
200.000.000,00 em ações ordinárias, e 
·os restantes 200;000 em títulos que o 
Tesouro Nacional 'tomou? 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

O Sr. Arthur Santos ·- Aliás, dei 
meu aparte, porque o Senador Fran
cisco Gallotti atribuiu ao Govêrno 
atual a iniciativa cl_as obras -do· São 
Francisco, quando partiu dos consti
tuintes. 

O· Sr Francisco Gallotti - Refi
ro-me à iniciativa em discussão. 
Quanto à outra, sei, perfeita.mente 
que decorre de dispositivo · constitu
cional. 
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O SR. DURVAL CRUZ iReal-
mente, Sr. Presidente, a Constituição, 
no art. 29 do capítulo dos Disposi
ções Transitórias, esclarece que, pelo 
menos 1% da receita pública terá 
~plicação ena obras de recuperação 
do vale do São Francisco. No pre
sente orçamento - · espero que êste 
argumento seja tomado em conside
ração pelo Senado - a verba atribui
da à recuperação do Vale do São 
Francisco é nauitíssimo inferior a 1% 
da arrecadação nacional. 

Vou explicar ao · Sena.do com.o os 
fatos se passaram. Na elaboração or
çamentária, o trabalho enviado à C~
mara dos Deputados pelo ·DASP con
tinha o cálculo . de 1% na base da 
receita então prev:lsta. A Câmara dos 
Deputados majcirou impostos. O Se
nado recorda-se de que foi criado o 

-impôsto sôbre remessa de capitais pa
ra. o exterior, na razão de 5% do 
valor da transação: lembra-se, tam
bém, o- Senado, de que foi aumentado 
o impôsto de renda. Mas não· foi au
mentada, Srs. Senadores, como de
vera, a verba destinada ao Vale do 
São Francisco, em· consonânda com 
o art. 29 -das Disposições Transitó
rias da Constituição. Portanto, o Va
le· do Rio São Francisco é ·credor de 
importância que não lhe foi atribui
da, como determina a Constituição. 

O . Sr. Apolonio · .Sales - V. Exce
lência é também .testemunlla de que, 
à última hora, se procurou corrigir 
o engano, o mesmo êrro que tinha 
:havid·o, quanto à taxa determinada 
pela Constituição para o ensino no 
Brasil. 

O SR. DURVAL CRUZ -Tive o 
prazer de defender da tribuna do Se
nado a importância que deveria ser 
destinada ao Ministério da Educa
ção e Saúde;, e o Senado, na última 
noite em que se votou o orçame.1to, 
concordou comigo e concedeu um 
crédito de mais ·de Cr$ 200. O O fi. ooo,oo 
ao Ministério da Educação, para ser 
utilizado na alfabetização de adultos. 
Naquêle momento, esta Casa teve
oportunidade de· corrigir ês3e êrro; 
mas, em ·relação ao Vale do São 
Fr.anc'isco não foi apontada a omissão 
e o Vale · do São Francisco é 
credor do Tesouro por essa percenta
gem. 

O Sr. Presidente da República, na- · 
turalmente, reconhecendo que a ill!
portância era devida ao Rio Sao 

·Francisco, atribuiu ao Tesouro Na
cional a responsabilidade da obra, 

para a qual pede o crédito de 16 mi
lhões de cruzeiros. 

Esta verba se decompõe em várias 
parcelas. Destina-se uma parte à 
construção do aeroporto de Paula 
Afonso. Não sofreu 'impugnação. 

O Sr. José Américo - Não foi im
pugnada essa parte. 

O Sr. A nàrade Ramos - A emen· 
da. só cogita do hotel. 
·O SR. DURVAL CRUZ - Deixa

rei o caso do hotel .para o fim das 
minhas considerações. ' 

Destina-se a segunda parte à cons
trução de .um hosoital na zona de 
Paulo Afonso. -

O Sr. José Américo - Tão pouco 
essa foi impugnada. 

O SR. DURVAL C'RUZ - A outra 
parte foi que originou a e-:nenda. 

o Sr. Cícero de Vasr.oncelos -
Desejo lembrar ao nobre orador que 
o projeto não diz que o hospital será 
construído na zona de Paulo Afonso, 
com o. que todos concordariamos, mas 
que o deva ser em Barra. 

O Sr. Ismar de .Góes- No Distri
to de Barra. 

O Sr. Francisco Gallotti - O pro
jeto diz· que o será no Distrito de 
Barra: e o distrito de Barra fica na 
zona de Paulo Afonso. -

O Sr. Cícero de Vasconcelos - Zo
na de Paulo Afonso não é distrito 
de Barra .. 

O SR. DURVAL CRUZ ;,_ Já tive 
pportunidade, ao relatar o projeto, . 
de pedir a atenção do ilustre autor 
da emenda para o fato de que, se o 
Sr. Presidente da República, ao se 
dir'igir ao Congresso pediu crédito 
para construir hospital no Distrlto 
de Barra; foi :porque se t~ata.va de 
zona de Paulo Afonso. 

o Sr. Cícero de vasconr;ellJs - Ó 
que se estranhou foi · que houvesse 
tal determinação q_uanto ao hospital 
e se silenciasse quanto ao hotel. 

O SR. DURVAL CRUZ A 
emenda do nobre Senador Cíce:-o de. 
Vasconcelos destina-se a dar maior li
berdade à escola do local. .. 

O Sr. Ismar de Góes - O SP.nhor 
Presidente da República não é o Le-
gislativo.... · 

O SR. DURV AL CRt:Z -
mas não J)ropõe a substitult"ão da zo-
na de Paulo Afonso. · 

O Sr. Ismar de Góes - . . . nem 
estamos aqui para votar tudo que o 
Presidente da República nos manda. 

' l 
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O SR. DURVAL CRUZ -· Limita
se a colocá-la na área de Paulo 
Afonso:;. · · 

O Sr. Cícero de Vasconcelos - Pro
põ·e que seja na área de Paulo Afon
so. 

o Sr. Ismar de Góes - O que está 
cer~o. , 
'o SR. DURVAL CRUZ....:.... ... onde,' 

exata.mente o Sr. Presidente da Re
pública pretende construir o hoje. 

o Sr. ·cícero de Vasconcelos - · 
Pretende-se localizar o hotel no dis
trlto da Barra. 

O SR. DURV AL CRUZ - Que é 
área de Paulo Afonso. A emenda de 
S. Ex." pretende que a construção se 
faça na zona de Paulo Afonso, en
quanto· o Sr. Presidente da República 
já · p:ropôs ao Congresso ·que seja 
na zona de Paulo Afonso, no distrito 
de Barra. 

O Sr. Ismm· de Góes - Por que 
no distrito de Barra? · 

· O Sr. João V'illasbóas - Não hou
ve estudo prévio da localização? 

O SR. DURVAL CRUZ - O Sr. 
Presidente da República. teve razão 
na escolha do lot:al para o hospital 
de Paulo Afonso. o distrito de Bar.-a. será, justamente, onde haverá 
aglomeração de técnicos, operários, 
em tôrno de Paulo Afonso. 
. O local foi 'escolhido pelo Ministé~ 
rio da Educação. 

o Sr. Francisco ·aallotti -:A esco
lha obedeceu a estudos. O hotel fi
cará no Estado de Aiagoas. 

o Sr. Cícero Vasc01ícelos ~ o vro- · 
je~o não o diz; é amplo ·quantÕ ao 
hotel. 
. O SR. DURVAL CRUZ - O ho

tel terá outra localização. O hospital, 
porém, será construido no Estado da 
Bahia. 

O Sr. Ribeiro Gonçalves - O or
çamento dêste ano consigna · aotação 
!Para · construção de seis hospitais ·na 
zona do São Francis::o. Um dêsses, 
pelo menos, deverá · ficar nessa re-
giãO. . ·: 

O Sr. João Villasbõas - o· nobre 
orador permite um aparte? (Assenti
mento do orador) V. Ex." argumen
tou que, no orçamento do corrente 
exercicio,. não foi consignada a im
portância real a destinar ao Vale do 
São ·Francisco, que seria de 1% sõ
bre a previsão da receita. No entan
to, para argumentar-se que a dota
ção orçamentário foi inferior, é pre-

ciso conhecer a arreca'dação, bem 
como· os créditos abertos posterior
mente para complementação do or
çamento de 1947, que joga também 
com a despesa. · 

O Sr." Apolonio Sales - :1l:sse cré
dito só .poderia· ser · aberto para · o 
Vale do São' Francisco, ·como previ-
são de arrecadação. · 

O Sr. João Villasbôas - A percen
tagem .deve ser calculada sôbre a ar
recadação. 

O SR. DURVAL CRUZ - co·nfes
so que não tenho os dados em mão. 

O Sr. João Villasbôas - Estou 
certo de .que o meu argumento é pro• 
cedente. Nilo posso afirmar a priort 
que essa dotação tenha sido inferior 
a essa perce11tagem. · · 

O. SR. DURVAL CRUZ - Sr. 
Presidente, . o Sr. Senador Andrade 
Ramos considera inoportuna e adiá
vel a concessão da verba de cinco mi
lhões de cruzeiros para a construção 
do hotel, especialmente, · enquantó 
não se iniciarem e progredirem os 
trabalhos da . Companhia Hiclro:..Elé
tríca do São Francisco .. No parecer· 
Iído na ·última reunião da Comissão 
de Finanças, acentuei já estarem a 
esta altura começados e em progres
so os trabalhos da emprêsa. 
· q Sr. ismar de Góes ·--:- Aqui no 

Rio. 
O SR. DUL~V AL CRUZ ..:_ Não; lá. 
O Sr . . Ismar de Góes - Aqui no 

Rio, porque lá não há nada. 
O SR. DURVAL CRUZ - Já se 

procedeu ao levantamento topográ
fico minucioso da zona. O escritório 
da Companhia, no ·Rio de Janeiro, 
dispõe dos trabalhos de sondagens 
geológicas e de brl.timetria, iniciados 
depois de vencidas as ·dificuldade:; 
dos transportes de mate,rial. 

O Sr. Ismar de Góes - E por quç 
não se aplicam os cinco milhões de 
cruzeiros no transporte, em vez· de. se 
cuidar da. construção do hotel?. 

O SR. DURVAL CRUZ - sr. Pre
sidente, os ·projetes da vila operária, 
da residência de engenheiros e da 
administração, da Instalação de ga
rage, , de oficinas, de depósitos, ja 
estão concluídos. · 

O sr: José Américo - Então para 
que se desUna o. hotel? Estranhei que 
custasse cinco milhões de cr.uzeiros, 
enquanto ·uma casa de operário está 
custando na região do· São Francisco, 
menos de quatro mil c1·uzeiros. 
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O SR. DURVAL CRUZ - Custa. 
êsse' prêço devido :·ao aproveitamento hotel correspondia à necessidade ante 

a aglon1eração ·humana· que ali come
çava a surgir e crescer em tõrno da 
Usina. Hóje; ·o hotel, apenas confortá
vel, lá ·se encontra servindo muito 

· do material da região. O ·hotel, Se
nhor S~nador . José ·Américo, deixa
rei· para o . fim da minha exposição. 

O SR. PRESIDENTE - (Faz soar 
os. tímpanos, .lembrando que o tempo 
do orador está esgotado) • 

O SR. DURV AL CRUZ - Peço· a 
V. Ex.". Sr. Presidente, que me con
ceda poucos minutos, a fim de termi
nar minha oração. 

Estes são os trabalhos da Compa
nhia do São Francisco. 

O Govêrno cogita de empreendi
mentos paralelos e, para êles é que pe
de o crédito. Sente-se no dever de rea-
lizar essas 'obras. · 

Quanto ao hotel,- devo afirmar, des
de hoje, q'ue nos cumpre resolver_ os 
asstmtos no Brasil confiados no futu
ro .. 

o Sr. Apolonio Sales - Perfeita
mente._ 

O SR. :OURVAL CRUZ - Não é 
possível . que estejamos pretendendo 
constituir em Paulo Afonso um hotel 
provisório que atenda ao objetivo de 
receber engenheiros, técnicos e visi
tantes apenas no inicio das obras; 
Devemos olhar para o futuro, dando
lhe capacidade, a fim de que possa 
acolher a todos quantos passarem por 
Paulo Afonso. Ademais, é preciso con
siderar que PaUlo Afonso será pontú 
de -ligação entre Salvador e Recife. 

o Sr. Apolonio Sa.les -- Fica nC> 
vértice de um triângulo isóceles com 
480 qullômetros de lado. 

O SR. DURVAL CRUZ - Dista 
dessas capitais .menos de vinte horas. 
Depois de oito ou dez horas de via
r.:em, é justo que se repouse. Paulo 
Afonso será o local indicado. . . 

O Govêrno andou muitO bem, pre· 
tendendo fazer .um hotel definitivo, 
que atenda não só às necessidades de 
hoje, como a·o progresso inevitável que 
se avizinha, .a passos Jargos, dessa re-gião. · · · 

o' Sr. Apolonio Sales - Muito bem 
O SR. DURVAL CRUZ- A respei· 

to do hotel, quero declarar · que não 
será o "Waldorf-Astória" de PaUlo 
Afonso, não será como os das gran
des cidades;mas é preciso não consi· 
derar !l-penas as aparências. 

·o· que aconteceu em Volta Redondà 
é expressivo. Alí, quando a Campa-· 
nhiá Siderurgica construiu seu hotel, 
foi acusada de estar disperdiçando di
nheiro .com obras . suntuárias. O tem
po se encarregou de dmonstrar que " 

bem aos seus ·fins. · · . 
· 'Em tôrno de Paulo A!onso, uma ci· 
dade industrial se erguerá. E' preciso 
pensar no· alojamento de muitas pes
soas, que lá prestarão serviço, que pa
ra lá se dirigirão, por· motivos diversos 
inclusive de tuxismo, e que necessitam 
de ~on.fô!to que só o hotel lhes pro
povciOnará. O hotel representa facili
dade de moradia, ambiente ·social -
c?isas ·que lião são luxo, mas exigên
cias da vida, E' necessário que a pe
quena multidão de engenheiros, dese
nhistas, .médicos, técnicos em· diver-· 
sas atividades, que se reunirão em· 
Paulo Afonso, no cürso dos. tr.abalhos 
da grande Usina, encontrem condi
ções materiais e sociais que os aju
..iem a bem cumprir a missão .que 
ihes incumbe. · · 

O Sr. Andrade Ramos - iN~n.guém 
o nega. E' ·somente a impropriedade 
da verba que está em causa. 

O. SR. DUR:VAL CRUZ- E' à luz 
dessas razões, dessa realidade, que a 
construção do hotel deve ser aprecia
da. O :preconceito contra o hotel de
corre da· idéia de ·que confôrto é luxo, 
!llpenas luxo. Pois trata-se de um hotel 
apenas conifortá!Vel, e não de· um Pa
lácio santuário e deslumbrante. Volta 
Redonda explica bem o que represen
tam hoteis em tais condições. (Muito 
bem; muito bem. Palmas) . · 

O SR. ISMAR DE GóES (*) (Para 
encaminhar a votação) - Sr. Presi
dente, nenhuin · dos oradores que nie 
antecederam foi contrário ao projeto 
ou empreendimento no mesmo córi.
substanciado. O · que discutimos, · no 
momento, são às emendas apresenta
das. 

Sôbre a do eminente Senador An
drade . Ramos já diversos colegas se 
manifestaram. 

O meu ilustre amigo, Senador· Ci
c:el;O de Vasconcelos, estranhou, mui
r.o justamente, lendo o projeto, que 
na parte referente à construção do 
hotel, se aludisse sà' área dé Paulo 
Afonso. o mesmo acontecendo quanto 
à edificação do aeroporto; e ao se 
tratar do hospital, em vez de se ge
neralizar, se determinasse o local. 
Particulariza-se, mandando instalá-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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lo no distrito da Barra. Daí a emenda 
de s. Ex:.", cuja justificação reza: 

"A localização do hospital ·exl
ge estudos e resoluções que obe
deçam a imposições técnicas, o 
que faz necessário não se dê à lei 
um caráter de rigidez que impos
sibilite a escôlha de melhor 
ponto _para a fixação". 

Effi. se .tratando de emenda sõbre 
localização de hospital, era natural e 
justo fõsse . enrvi.a.da à Comissão de 
Saúde do senado. Tal, porém, não 
ocorreu, e o projeto voltou às Comis
sões de Viação e Obras Públicas e de 
Finanças, as quais nada . tinham a 
ver com a. emenda. As Comissões opi
naram - fora das suas atribuições e 
sem justificativa alguma -contrària
mente ao mérito da emenda. 

O Sr. Francisco Gallotti - V. iEx.n 
nega que o distrito de Barra esteja na 
zona d~ Paulo Af?nso? 

O SR. ISMAR DE G6ES - kbso
lutamente. 

O Sr; Francisco GaZlotti - Se a 
·emenda visa substituir Paulo Afonso 
pelo distrito da Barra e êste último 
se encontra na;quela área, não há por 
_que aceitá-la. 

O SR. ISMAR DE G6ES - Por' 
que êsse :prirvi.légio para o distrito da 
Barra? 
: O Sr. Francisco Gallotti - Porque 
naturalmente, o assunrto foi estudado. 

O SR. ISMA.R DE GóES- Ainda 
não foi estudado, porque o hotel não 
_está concluído. · . · . 
· O Sr. João Villasbôas - O Senador 
Francisco Gallotti disse muito bem;. 
naturalmente o assunto já foi estuda-
_do. Mas não o foi... · 

O Sr. Francisco Gallotti - JC':ica o 
hospital nessa zona e o hotel !Y' · .....-tll-~ 
do de Alago as. 

.O SR. ISMAR DE GóES - Não 
pretendo cogitar de A:lagoas; não se 
trata de Alagoas cu outro Fôta.do. Não 
estou discutindo regionalismo; :tenho 
·em vista apenas o· projeto. · . 

O Sr. Francisco Gallotti - o Go
vernador do Estado de v. Ex.a está 
exultando com o projeto. Tenho a;qui 

. o telegrama. 
O . ISMAR DE GóES - Não me 

interessa. Estou discutindo o .projeto 
e 'o seu objetirvo. 

Sr. Presidente, como ia dizendo, de
sejo_ chamar a atenção do Senado, e, 

princilpalmente, dos Srs. Senadores 
que discutem o projeto, para o pOlllto 

. em que o Legislativo fixa, a priori, a 
localização de um hospital. 

O Sr. Andrade Ramos - A emenda 
do Senador C:icero de Vasconcelos é de 
caráter geral. 

O SIR. ISM.AR DE GóES - Portan
to, Sr. Presidente pretendo fazer um 
aJ.pêlo e pedir a atenção do Senado 
para a justiça e procedência das emen
das. <Muito bem; muito bem) • 

O SR. CICERO DE V ASOOOOELOS 
(*) (Para encaminhar a votação) ·
Sr. Presid~nte, congratulo-me com o· 
Senado ante o interêsse que demonstra 
pelo que diz respeito ao nordeste, ao 
Vale do São Francis,co, e, "particular
mente, à Caci1oeira de Paulo Afonso, 
Congratulo;.me, porque o meu Estado, 
naturalmente, se oprevreitará da boa 
vontade dos Srs. Senadores: 

Tenho a honra de ser autor de 
uma das emendas; quero esclarecer 
meu pensamento. 

De modo algum me oponho a qual
quer providência em favor'do Vale do 
São Francisco e da Cachoeira de 
Paulo Afonso. E' o nordeste' que se 
beneficia com auxílios desta nature
za. Mas isto não impede que. procure 
colaborar, na medida do passivei, pa
ra que a ·lei seja elaborada de modo 
a atender aos verdadeiros interêêsses 
daquela região. 

O Sr. Andrade Ramos - iE' êsse o 
obj~ivo do Senado.• 
. O SR. C:ECERO DE· VASCONCE:.. 

:r,.os - Noto, no projeto, uma contra~ 
dição: ao se tratar do hotel, diz-se: 
"na área de Paulo Afonso": quando 
se refere ao hospital, diz-se: "no 
distrito de Barra•.··. 

Isso seria -coagir a COilliPanhia con
tratante e adotar localização que por
ventura os técnicos :poderiam: ·contra
riar. Foi certamente por esta razão 
que apresentei emenda, no sentido·dP
ampliar as res.ponsSJbilida.deS da fi
xação. Não quis, ,porém,. de maneira 
alguma, contrariar-lhe ou obstar-lhe 
-a marclla: usei, apenas, do direito 
que cabe a qualquer Senador de cola
iborar na feitura da lei. 

Se assim t~rocedi, foi porque dese-· 
jei SíProveitar a oportunidade que se 
me oferecia de pedir a audiência da 
Comissão. de $aúde, por não estar 
convencido de: que, fixando-se a lo
calização quanto ao hospital, se es-

(*) Não foi rervisto pelo orador. 
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teja, em verdade, fazendo obra útll 
ao nordeste. 

E' a explicação que me senti no de
ver de trazer à Casa, chamando ain
da a atenção dos Srs. Senadores 
IJ)ara . que procurem compreender a 
razão da minha emenda. 

Não se fixe a localização do hos
pital, como não se pretende fixar a 
do hotel. 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito· b~m). 

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem peça a palavra, 
vai-se proceder à votação, começando 
pelas emendas. Em primeiro lugar, a 
de n.0 1, da autoria do Sr. Senador 
Andrade Ramos. · 

E' rejeitada a seguinte: 
EMENDA 

Ao Projeto de Lei da Cá11'tara 
n.0 174, de 1948. 

· N.0 1 
Ao art. 1.0 : 

Suprima-se no item II, para cons
trução de um Hotel na ârea de Pau
lo Afonso. Cr$ 5.000.000.00 (cinco 
milhões de cruzeiros) . 

O . SR. ANDRADE RAMOS - Sr. 
Presidente, requeiro verificação da vo
tação, · 

O SR. PRESIDENTE - : Vai-se 
proceder à verificação de votação so
licitada pelo Sr. Senador Andrade 

. Ramos. 
Os Senhores que aprovam a emen

da. n.0 1 queiram conservar-se sen
tados. (Pausa) . 

Queiram sentar-se os Senhores que 
rejeitaram ·a emenda e levantar-se os 

· que a aprovam. (Pausa) . 
Está. confirmada a reJelçao da 

emenda por 20 votos contra 14. 
Vai-se proceder à votação da se

gunda emenda, oferecida pelo Sr. Se
nador Cícero de Vasconcelos. 

E' rejeitada a seguinte: 

EMENDA 

Ao Projeto de Lei da Câmara 
n.0 174, de 1948. 

N.0 2 

Substituam-se no inciso 2.0 do ar
ti:;\'o 1.0 as palavras: "no Distrito de 
Barra de Paulo Afonso" por "na ârea 
de Paulo Afonso". 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se 
proceder . à votação do projeto. · 

Os Srs. que o aprovam, queiram 
conservar-.se sentados. 

E' aprovado o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 174 .-.- 1948 

·· Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de Cr$ 
16.000.000,00 destinados ao desenvolvimento econômico da região do 

São Fra.ncisco. · · 

o Congresso Nacional decreta: 
Art, 1'.0 E' o Poder'-Executivo autorizado a abrir o crédito especial de 

Cr$ 16.000.000,00 (dezesseis '.milhões de cruzeiros), como segue: , 
I ·-·Ao Ministério da Agricultura, Cr$ 5.200.000,00( cinco milhões e du-· 

zentos mil cruzeiros) , assim discriminados: " 

Para. o custeio dos estudos agro-geológicos, na 
faixa territorial entre Joazeiro e a Foz do 
Rio São Francisco, com .50 quilómetros de 
profundidade cm cada margem, visando à 
organização do de colonização e desenvolvi
mento da produção agro-pastoril da região 
(Serviços e Encargos) . . .................. . 

Para a conclusão da Usina Federal de 2.500 KW 
em construção em Paulo Afonso e insta
lação de fôrça e luz 'em Glória (Obras) .. 

II - Ao Ministério ela Educação e Saúde, Cr$ 
8.5oo:ooo,oo <oito milhões c quinhentos mil 
cruzeiros) , assim discriminados: 

Para a construção, apareihamento e custeio de 
um Hospital e Pôsto de Higiene Anexo, no 
Distrito de Barra, de Paulo Afonso (Obras) 

Cr$ Cr$ 

4.000.000,00 

1. 200. 000,00 5. 200. 000,00 

2. 500. 000,00 
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Para a construção de um·. Hotel na área de Paulo 
Afonso . . ................................ . 5. 000.000,00 

Para estUtics e projetas de sel'Viço de abaste
cimento deguEI e cidades marginais do· São 
Franclsco c serviços e F.ncart;os) .......... . 1.000 . 000,00 8. 500. 000,00 
III - Ao :i\l!inlstério da Aeronáutica, CrS 2. 300. 000,00 (dois milhões ·e 

trezentos mil cruzeiros), para a construção (Obras) 'do aeropôrto na. áreâ 
de Paulo Afonso. . · · 

Art. 2.° F.sta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. · ... ' ' 

O SR. PRESIDENTE SObe à 
sanção o Projeto de lei · da Câmara 
n. 174, de 1948. 

Continuação da 1."- discussão, 
do Projeto n.0 28, de 1947, que 
regula a transferênCia, para o Q. 
O. A., dos ofkiais do Q. O. Aux. 
que satisfizerem o art. 6.0 do De
creto:-lei n.0 3. 448, de 23 de julho 
de 194.1. (Com pareceres favorá
veis ns. 249·, 702 e 893, da Comis
são de Constituição e Justiça; 
702 e 893, da Comissão de Fôrças 
Armadas). 

CPau.sa), 

Está sôbre a mesa ·um reque1;imento 
que vai ser lido. 

E,' lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO 

N.0 1-2-7 - 1948 

Ao_ Projeto n.0 28, de minha auto
l'ia, apresentei, no pressuposto de .tor
'ná-lo mais eficiente, uma emenda · 
que, submetida ao exame da Comis
são de ~ôr{'as Armadas, sofreu repa
ros feitos pelo eminente Senador Sal
gado Filho, estudioso de ·assuntos da . 
Pasta. da Aeronáutica, pois quando 
titular da mesma desempenhou-se na · 
formação da. fôrça viva que a integra 

.com brilho e prudência inexcedível, 
do que resultou essa brilhante orga
nização que nos. orgulha. 

Daí, o dever que me obriga a reti
rar a emenda que apresentei, a fim 
de que escorreito fique o Projeto n(i
mero 28 ora sob a apreciação do Se
·nado. 

Requeiro, assim, que v. Ex.a. con
sulte ao Senado se consente na reti-. 
rada da aludida emenda por mim 
S~presentada ao projeto ora em vota
ção. · 

Sala das Sessões, em 16 de setem
bro de 1948. - Joaquim Pires 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. (Pausa> . 

Não havendo quem peça a pala· 
vra, declaro-a ·encerrada. 

E' aprovado o seguinte 
PROJETO 

N.0 28 ·- 1947 

Regula a transferéncia para o 
Q. O. A. dos oficiais--do Q. o. 
Au.x. que satisfizerem o artigo 6.0 

do Decreto-iei n.0 3-.448, de 23 de 
julho de 1941. · 

O Congres::o Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os oficiais aviadores do 

Quadro de Oficiais .A:uxiliares da· Ae· 
ronáutica que terminarem com apro
veitamento o Curso Fundamental de 
Formação de Oficiais da Escola de 
Aeronáutica, serão transferidos para 
o Quadro de ,OfLciais Aviadores (Q. 
O. A.) do Corpo de Oficiais da M:-
ronáutica. · 

Art. 2.0 Os oficiais assim transfe
ridos, não ocuparão vaga no novo -
quadro e serão colocados no alma
naque nas. posições que lhes compe
tirem por suas antiguidades relati
vas, de acôrdo com a atual homolo-- . 
gação e gozarão dos mesmos direitos 
e regalias do P. O. A. _ 
· Art. 3.0 Os oficiais aviadores que 

possuírem o diploma de . engenheiro 
de aeronáutica, serão incluídos na 
.respectiva categoria de Engenheiro. 

Art. 4.0 O . Quadro de . Oficiais Au
xiliares continuará a ser um Quadro 
em extinção, cujo efetivo será. com
posto pelos oficiais que não satis
fizerem os requisitos para a presen-
te transferência. · · · • 

Art. 5. o, ,Revogam-se o parágrafo 
único do ·a.rt. 2.0 e o art. 5.0 do De· 
creto-lei .n. 0 3. 448, de 23 de julho de 
1941. . . . 

Art. 6.0 A fusão do Q. O. Aux. 
com o Q. O. A. será feita nos quin
ze primeiros dias a · partir da data 
de promulgação desta lei. . 

Art. 7.0 Revogam-se as· disposiçõell 
em contrário. . -

o' SR. JOAQUIM PIRES - (Pela 
ordem) - Tendo sido a.provado sem 
emenda, em 1.0 turno, o Projeto nú~ 
mero 28, de 1947, peço a v. Ex." con-
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suite a Casa. se o dispensa. do inters
ticio regimental, a. fim de entrar em 
2.a discussão, na próxima rem,uã.o. 

O ·SR~ PRESIDENTE - O Sr. Se
nador Joaciuim · Pires requer· diSpensa 
de intersticio para. que o Projeto nú
mero 28, de '1947, seja incluído, em se
g.unda discussão, na Ordem do Dia da 
sessão de amanhã. · . · 

Os Senhores que aprovam o reque
rimento queiram · conservar-se senta-
dos. (Pausa) . · . 

Está aprovado. 
Discussão preliminar (art. 125 

do ~Regimento) ào' Projeto de Lei 
do senado· n.0 31, de 1948, que al
tera o § 1.o do art. 6.0 do Decre
to-lei n.0 3.4~8. àe 23 de julho 'de 
1941. (Com parecer n.0 868, da 
Comissão de Constituição e Jus
"tiça, pela . constitucionalidade) . 

(Pausa). 

Nenhum Sr. Senador querendo usar 
cta palavra, encerro a discussão. 

vou pôr a votos o Parecer n.0 ~68, 
considerando constitucional o ProJeto 
de Lei do Senado n.0 31', de 1948. 

·os senhores que · o aprovam, quei
ram ficar se.ntacl:os. (Pausa) . 

E' considerado constitucional o 
seguinte· · 

PROJETO "DE LEI DO SENADO 
., . . ' 

N.o 31 de 19~ 
Altera o § 1.0 do art. 6.0 do. De

creto-lei n.O 3. 448, de 23 de 1ulho 
de 1941. · 

() congresso Nacional C!_ecreta: 
Art: 1,0 o § v> do art .. 6.0 90 De

creto-lei' n_0 3.448, de 23-7-41, passa a 
' ter.a seguinte redação: 

§ 1.o Nas promoções iniciais dos 
oficiais d~ste qU!j.dro ser~o exigidos 
apenas: · .. 

a) Interstício :núnimo no pôsto; 
b). RObustez física, comprovada em 

inspeção de saúde. 
Art. 2.0 Os oficiais promovidos em 

virtude desta lei, contarão as suas an
tiguidades da data ·em que completa
rem os ·respectivos interstício~. ma!> 
não terão direito à percepçao de 
atrasados. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposiçÕes 
em contrário.· 

O. SR. PRESIDENTE - O Projeto 
de Lei do Senado n.0 36, dêste ano, vai 
!s comissões competentes. 

E' sem (jebate aprovado, em dis"-
cussão única; o seguinte. . 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

~.o 21~. de .. 1948 

Autoriza o Poder Executivo a 
conceder aposentadoria, com ven
cimentos integrais ao ·'fluarda civil 
Oscar Braga, classe I. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo au

torizado a conceder aposentadoria. 
com vencimentos integrais, nos têrmoo 
do Decreto. n.0 21.206, de 1932, ao 
guarda civil Oscar Braga, classe I, de 
quadro permanente do Ministério da 
Justica e Negócios Interiores, e a pa.~ 
gar a·o aposentado a diferença cl.e ven
cimentos, que deixou de perceber. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. · · 

O SR. PRESIDENTE·- Vai 'à Co-; 
missão de Redação o Projeto de Le1 
da Câmara n.0 21(}, de 194;8. 

Dhscussão única da · Proposição 
n.o '15, de 1948, que concede isen
cão de direitos de importação · e 
demais taxas aduaneiras para um 
motor "Diesel" e .~eus pertences e 
um gerador elétrico com os aces
sórios. (Com pareceres favoráveis 
sob ns. 866 e 867, ·respectivamen
te das Comissões de Constituição 
e Justiça e àe Finanças, o último 
com voto em separado do Senador · 
Durvcil Cruz e côin ressalva da: 
taxa de previdência) . 

(Pausa>. 
Não havendo quem peça a .palavra, 

encerro a discqssão. 
Vem à Mesa, é lido e aprovado 

o seguinte 
· REQUERIMEN'J:O 

N. o 128, de 19418 

Nos têrmos do 'art. 128, letra. m, 
do Regimento Interno, requeiro des
taoue das expressões: 

,;InClusive'·a de Previdência S'ocial". 
a fim de serem rejeitadas. 

Sala das Sessões, em 16 de setem
bro de 1948. - João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se 
proceder à votaÇão. 

os Senhores Senadores que apro
vam o projeto, salvo o destaque, quei
ram permanecer sentados. (Pausa> .. 

Está aprovado. 
Os Senhores Senadores que apro

vam a expressão do projeto "inclust.-
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ve a . de previdência sociail", queiram 
conservar-se sentados. <Pausa) . 

Está rejeitada. 
E' aprovada, nos têrmos do des

taque concedido, a segujnte 
PROP~SIÇÃO 

N.0 15, de- 1948 

Concede isenção de · direitos de 
importação e demais taxas adua
neiras para um motor "Diesel" 
e seus pertences e um gerador 
elétrico com os acessórios. · 

o Congresso NaCional decreta: 
Art. 1.0 E' concedida isenção de 

direitos de importação e demais ta
xas aduaneiras, inclusive .a de previ
dência social, para um motor "Die
sel" e seus pertences .e um gerador 
elétrico com os acessórios, adquiridos 
pelo Govêrno do Estado de Sergipe e 
destinados às instalações elétricas da 
Cidade de Aracaju. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
.em contrário. · · 

O SR. PRESIDENTE - A Pro
posição n.0 15, de 1948, vai à Comis- · 
são de Redação de Leis. 

Discussão única do veto .n.o 33', 
de 1948, opôsto pelo Sr. Prefeito 
do Distrito -: Federal ao Projeto 
n.0 48 da Câmara dos Vereado
res, que. autoriza a abertura do 

. crédito especial de Cr$ ......•.. 
814.000,00 para despesas relativas · 
ao exercicio de 1947 e menciona
das nas mensagens do Poder Exe
cutivo ns. 77 e 78. <Com parecer 
n.0 SS9, da Comissão de Consti- · 
tuição · e Justiça favorável ao 
veto). 
(Pau.~a): 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Vai ser lido o projeto vetado. 
E' lido o seguintP. 

PRO.JE'l'O 

N.0 48 

Da Câmara dos Vereadores do 
Distrito· Federal 

Art . . único. Fica o Prefeito auto
rizado a abrir o crédito especial de 
Cr$. 814.000,00 para pagamento das 
importâncias relativas ao exercício de 
1947 e mencionadas nas mensagens 
do Poder Executivo ns. 77 e 78 (que
bras de caixa e gratificações a ser
vidores lotados na Secretaria Geral 

' .) 
de Viação e Obras) ; canceladas no 
orçamento vigente, . nas importânciS:., 
de Cr$ 414.000,00 na verba 100 -
Código local 3. 600; Cr$ 200. 000,00 na 
mesma verba - Código 1ocal 3.2'70; 
Cr$ 200.000,00 na mesma verba -
Código local 3. 320 - e revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR.- PRESIDENTE - Vai-se 
proceder à votação do veto opôsto 
pelo_ Sr. Prefeito do Distrito Federal 
ao Projeto n.0 48 da Câmara dos Ve
readores. 

Os Senhores que o aprovam, quei
·ram_ permanecer sentados. <Pausa) . 

Aprovacto; · 
O SR . .TOAO VILLASBOAS - <Pela 

ordem) - Sr. Presidente, requeiro 
verificação de yotação. . 

O. SR. PRESiiDENTE - Vai-se 
proceder à verificação solicitada pelo 
Sr. Senador João Villasbôas. . 

Os Senhores que aprovam o veto 
queiram ficar sentados, levantando
se os que o rejeitam. (Pausa). . 

Queiram. levantar-se os que vota
ram a favor, sentanqo-se os que vo
tam contra (Pausa) . 

Está aprovado o veto. 
Esgotada. a matéria .da Ordem do 

Dia, vou encerrar a sessão. Designo 
para a de amnhã a seguinte 

ORDEM DO DIA \ _ 
Votação, em. discussão, únicà. do 

Projeto de Lei da Câmara n.0 '1.22, 
de 1948, que manda erigir na Ca
pital dia República monumento ao 
ex.;Presidente da República, Conse
lheiro Francisco cte Paula Rodrigues 
Alves, e· dá ·outras providências 
'(Com !Pareceres ns. '718, e 719•; res
pectivamente, das Comissões de .cons
tituição e Justiça e de Finanças, fa
voráveis ao projeto, com emenda ofe
ll'ecida pela primeira; n.0 880. - da 
Comissão· ·de Finanças, contrário à 
emenda do plenário) ·. · . · 

Votação, em discussão únicà, do 
Projeto de . Lei da Câmara n.0 97, 
de 1948, (Com pareceres . ns. 686 _ e 
687. respectivamente, das Comisso~s 
de Constituição e Justiça e de Fi
nanças, contrários ao projeto, núme
ros 874 e 875, das mesmas Comissões. 
respectivamente, sôbre a emenda de 
plenário, com ·sub-emenda, a favor 
da qual se manifesta o último). . 

Discussão unica do Projeto de Lel 
da ·'Câmara ns. 425 de 1948, · que 
abre,: ao ·congresso Na.cional,. o cré-
dito suplementar de Cr$ ............ · 
2.1·64.9•16,00. para ocorrer a despe
sas .com subsídio, ajuda de custo, 
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pessoal e material. (Com pareceres 
favoráveis, sob ns. 872 e 873, res
pectivamente, das Comissões de Cons
tituição e Justiç~ . e de Finanças) . 

Discussão única do Projeto de Lei 
do. Câmaa-a n•.o 193, de 194!8, que 
autoriza a abertura, pelo Ministério 
da Agricultura, do crédito especial de 
Cr$ 2.967,70, para atender a paga
mento de gratificação de magistério 
a João Cândido Ferreira Filho. 
(Com pareceres favoráveis, sob nú
meros 881, 882 e 883; respectivamen
te. das Comissões de Constituição e . 
.Justiça, de Educação e CUltura e de 
Finanças). . 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 263, de 1948, que au
toriza o Poder Executivo a abrir, pe
lo Ministério da Agricultura, o cré
dito especial de CrS 7.000.000,00 pa
ra atender às despesas com a ma
nutenção das- plantações de Fordlan~ 
dia e Belterra. (Com pareceres fa
voráveis, sob ns. 886, · 887 e 888, res
pootivamente, das Comissões de Cons
tituição e Justiça, ·e de Agricultura, 
Indústria e Comércio e de Finan
ças). 

Discussão única do Projeto de · Lei 
da Câmara n.0 121, de 1948, que au
toriza a abertura, pelo Ministério - da 
Viação e Obras Públicas, do crédito 
especial de Cr$ 74:51:8.985,50, :para 
pagamento de materiais destinados 
à Estrada de Ferro . Santos-Jundiaí. 
(Com pareceres favoráveis, sob nú
meros 877, 878 e· 879, respectivamente, 
Justiça, de Viação e Obras Pí1blicas 
e de Finanças) . 

Discussão única do Projeto de De
creto Legislativo n.0 5, de 1,948, q;ue 
aprova o registro sob reserva, fe1~o 
pelo Tribunal de Contas, em sessao 
de ll de novembro de 1947, de con
formidade . com o artigo 77, parágrafo 
3.o, da Constituição Federal. (Com 
pareceres favoráveis, sob os n.0s 640 e' 
876, · respectivamente, das Comissõ~s 
de Constituição e Justiça e de Fi
nanças). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 233. de 1948, que 
autoriza a · abertura, pelo Ministério 
da Educação e Saúde, do crédito es
pecial de Cr5 12.800.000,00 para 
oporrer às despesas com o prossegui
mento das obras preliminares ne
cessárias à construção da Cidade 
Universitária do Brasil. (Com pa
receres favoráveis, sob ns. 915, e 916, 
respectivamente, das Comissões de 
Constituição Justiça e de Finan
ças). 

f 

2." discussão do Projeto n.0 28, de 
1947, que regula a transferência, pa~ 
ra o Q. O. A., dos oficiais do Q•. O. 
Aux. que satisfizerem o art. 6.0 do 
Decreto-lei n.0 3.448, de 23 de julho 
de 1941. . 

Levanta-se a sessão às 17 horas. 

RECEBEM EMENDAS PERANTE 
A' MESA 

Nas sessões de hoje e de 20 do cor
rente: 

Projeto de Lei da Câmara número 
348, de 19'48, que concede uma pensão 
ao ex-maquinista da Estrada de Ferro 
Rio Douro, Adriano Rodrigues 'Pinto;. 

Projeto de Lei da Câmara n.0 349, 
de 1948, que concede isenção ,de di~ 
reitos e demais taxas aduaneiras pa
ra o material hospitalar destinado ao 
Hospital Sanatório Sírio de Qampoa 
do Jordão. 

Projeto de Lei da Câmara n.o 35() •. 
de 1948, que assegura aos advogadOil 
o direito de receberem autos com vis
ta e em confiança; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 3511, 
de 1948, que .concede isenção de di
reitos de importação e demais taxas 
aduaneiras para· medicamentos desti
nados à Fundação Benjamim Gui
marães; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 352, 
de 1948, que concede auxílio especial 
ao Instituto Histórico e Geográfico 
de Santa Catarina, ;para a realiza~ 
ção do Congresso do Bicentenário da 
Colonização Açoriana, em outubro 
próximo; 

Projeto de Lei da .Câmara n.0 ,353, 
de 1948;-· que autoriza a abertura, pelo 
Ministério da .Agricultura, do crédito 
'especial de Cr$ 1.00(}.000,00 para 
construção de uma Estação Experi
mental . em Cáceres, Estado de Mato 
Grosso; ' 

Projeto de Lei da Câmara n.O 354, 
de 1948, que concede !~unidades aos · 
vereadores municipais; 

ProJeto' de Lei da Cê.mara n.0 355, 
de 1948, que .autoriza a abertura, pelo 
Ministério da Agricultura, do crédito 
especial de Cr$ 39. 239·,40 para paga
mento de material adquirido à United 
States Comercial Compa.ny; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 35ô, 
de 1948, que .transfere para a _ S. A. 
Emprêsa de Via.çiio .Aérea Rio Gran-
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de "VARIG", a isenção de taxas adua
neiras, inclusive de previdência so~ 
cia.l anteriormente concedida à Panair 
do Brasil S. A., para importação de 
aeronaves; 

Projeto de Le{ da câmara. n.0 357, 
de 1948, que abre, ao Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, o cré~ 
dito especial de Cr$ 1. 000. 000,00, pa.ra 
auxílio ao Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro e publicação de 
documentos inéditos pelo Arquivo Na-· 
cional; · 

• 

Projetá de Lei da Câmar~-J.o 365, 
de 1948, que faculta. o ingresso, no 
Quadro do Exército Ativo, aos oficiais 
subalternos e capitães da reserva. de 
2.8 classe e de 2.8 linha, médicos, 
convocados para. o serviço de Saúde de 
Guerra, e dá outras providências; 

Projeto de Lei da. Câmara n.0 359, 
de 1948, que autoriza a abertura., pelo 
Ministério da Educação e Saúde do 
crédito especial de Cr$ 20. 790,00 para 
atender ao pagamento de gratifica
ção de magistério. 



124.a Sessão em 16 de Setemhl'o de 1948 
PRESID11:NCIA DOS SENHORES NER.EU RAMOS, PRESIDENTE· 
· E JOAO VILLASBOAS, 2.0 SECRET.A.ruO ' 

As 14,30 horas comparecem os Sr~. 
Senadores: ·. . 

Alvaro Adolpho. 
Augusto Meira. 
Evandro Vialma. 
Mathias Olympio. 
.Ribeiro Gonçalves. 
Adalberto Ribeiro. 
Vergniaud Wanderley. 
José Américo. 
Apolônio · Sales. 
Ismar. de . Góes. 
Aloysio .. de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Pereira ~ Moacyr. 
Attilio Vivacqua. 
santos Neves. 
Hamilton. Nogueira. 
Andrade Ramos. 
Rodolpho Miranda. 
DariO' Cardoso .. 
João Villasbôas .. 
vespasiano Martins. 
Flá,,vj_o- .G:uimarães. 
Francisco Gallotti. 
Lúcio Corres.. 
Salgado Filho~ · 
João Câmara (26). 

O SR. PRESIDENTE - Àchain-se 
· presente .. 26 . Se:i:lhores Senadores. Ha
vendo número. legal, está ·aberta a ses
são. V' ai-se. proceder à leitura da ata. 

O SR. 2.0 SUPLENTE. (Servindo de 
2.0 Secretário) procede .à leitura da 
ata da. sessão anter.ior, que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

O SR. 2. 0 SECRETARIO (Servindo 
de 1.0 ) lê o seguinte 

EXPEDIENTE 
. MENSAGENS 

N.o 2'14, -de. 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal. . 

Havendo. sancionado o Decteto · do 
Congresso NaCional que abre, pelo Mi-

n_istério da Fazenda., o crédito espe· 
cral de Cr$ 33. 817,20, para. ocorrer a · 
pagamento da diferença de proventos 
de aposentadoria de <:ontinuo, aposen
tado, da Secretaria da Câmara dos 
Deputados, tenho a honra de devolver 
a: Vossa Excelência dojs dos· respecti-
vos autógrafos. · ' · 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 
1948. - EURICO G. DuTRA. : 

Ao arquivo. 
N.0 215, de 1948 

Excelentíssimo ,Senhor Presidente do 
. Senado Federal. . 
., . Tenho )~.honra de'· acusar o recebi
mento .e agradecer a Mensagem GP-75, 
de. Vossa Excelênciá, em que me co
munica a aprovação da.. .escolha do di
plomata Osvaldo de Morais Correia 
para. exercer o .cargo de Embaixador 
Extraordinário e Ministro Plenipoten
ciário junto ao Govêrno do Haiti. 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 
1948. - EURICO G. DtrrnA. 

Inteirado. 
N.0 216, de 1948 

, Excelentíssúno Senhor Presidente do 
Senado; Federal. · . . . . 

.Tenho a honra de acusar o recebi
mento e agradecer a Mensagem GP-76, 
d~;! .·Vossa Excelência, em que me. co
munica a aprovação. da escolha do di
plomata . GaStão Paranhos do Rio. 
Branco . para exercer as . fimções de 
Embaixa,dor Extraordiriário e Plenipo
tenciário· junto ao Govêrno da China. 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 
1948. - Euiu:co G. DUTRA: 

!nteirado .. 
. N.0 217, de 19-48, 

Excelentíssuno Senhor Presidente do 
Senado Federal. . . 
. Te~o a honra de . acusar o recebi

mento.e agradecer a Mensagem, GP-77, 
de Vossa Excelência, em que me co-

•,•·-·.t~ 

,, 
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munica a aprovaÇão da escolha do 
diplomata Américo Gaivão Bueno pa
ra exercer as funções de· Enviado Ex
traordinário e Ministro_ Plenipotenciá
rio junto ao Govêrno da Austrália. . 

Rio de JaJleiro; 10 de setembro de 
19~8. - EURICO G. DUl'RA. 

Inteirado. 
N.0 218, de 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal. , · 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que autoríza à. 
abertura, pelo Poder Judiciário, do 
crédito especial de Cr$ 139.300,00, pa
ra ocorrer ao. pagamento . de despe
sas de pessoal e aluguel de casa, em 
1947, tenho a honra de· devolver a· 
Vossa Excelência dois . dos respecti-

. vos autógr~fos. 

Rio de JaJleiro, 10 de setembro de 
t948. - Etmxco G. DUTRA. 

Ao Arquivo. 
N.o 219, de 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal. 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza a 
abertura de créditos para o cumpri
mento do dispôsto no artigo 33 ·do 
Ato das Disposições . Constitu.cionais 

· Transitórias, tenho a honra' de res~ 
tituir a vossa Excelência dois · dos 
respectivos autógrafos. 

Rio de JaJleiro, 10 de setembro de 
1948. - EURICO G. DUTRA. 

Ao Arquivo. 
· EXPEDIENTE 

· Telegramas: 
Do Presidente da Câmara ·Munici

pal de Curitiba, comunicando ter 
essa Casa encerrado seus trabalhos 
por falta de garantias aos seus mem
bros. - Inteirado. . · · 

Da Sociedade Imobiliária Norte 
do Paraná, do Estado de São Paulo, 
solicitando medidas de amparo con
;trru violfulcias policiais que teriam 
ocorrido na cidade paranaense ·de 
Leopoldina. - Inteirado. · 

De Jo.ão Franco Ribeiro Filho,· fa
zendeiro em Conselheiro Lafaiete, 
Estado de Minas Ger.ais, solicitando 
a aprovação do projeto que altera e 

.. retifica a Lei n.0 209, de 2 de jaJlei
ro de 1948. - Inteirado. 

Do Presidente da Cê.mara Munici
pal de curitiba, protestando contra 
os têrmos de mensagem do prefeito 
local. ·- Inteiràdo. 

OfÍcios: 
Do Sr. Ministro da Guerra, agra

decendo o recebimento do de N.0 •• 

752, do Senado Federal, que lhe co
municou haver sido enviado à san
ção o decreto legislativo que dispõe 
sôbre a promoção dos. capitães. dos 
Quadros de Serviços das Fô1·ças Ar-
madas - Inteirado. . 

Do Sr. Ministro da Justiça e Ne
gócios Interiores, agradecendo o rece
.bimento do de n.0 689, do Senado Fe
deral, que lhe comunicou haver sido 
enviado à sanção o decreto legislati
vo que autoriza a abertura, àquele 
Ministério~ do créd~to especial de 
Cr$ 30. 000,00, para atender a despe
sas com a compra de munição desti
nada à Policia Militar do Distrito 
Federal. - Inteirado. · 

Da Câmara dos Deputados: 
SenhÕr 1.0 Secretário: 
Tenho a honra d·e encaminhar a 

Vossa Exéelência, para os devidos fins, 
o incluso autógrafo do Projeto de Lei 
n:O 816-A, de 1948, que autoriza a 
abertura, pelo Ministério·· da Fazenda, 
do crédito suplementar. de Cr$ ..... 
600. 000,00 à verba que especifica. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos· de mi-
nha distinta consideração. · 

Rio,· em 14 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA· 

N.0 362,. de 1948 
Autori2a a abertura, pelo Mi

nistério da Fa2enda, do crédito 
suplementar · de Cr$ 600 ."000,00 à 
verba que especifica. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo ·au

torizado a abrir, pelo Mínistério da 
'Fazenda, o crédito suplementar de 
seiscentos mil cruzeiros (Cr$ ....•... 
600.000,00), ·'em refõrço da Verba 3 
- Serviços e Encargos, Consignação I 
-; Diversos, SUbconsigna.ção 06 -
Auxílios, Contribuições e Subvençõ~s 
02 .-:- Contribuições, 20 - Conselho 
Técnico de Economia e Finanças (De
creto-lei n.0 14, de 25 de novembro 
de 1937) , do Anexo n.0 13 do vigente 
Orçamento Geral da República (lei 
n.0 162; de 2-12-47) . · 

Art. · 2.0 Essa lei entrará. em vigor 
na data -de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de éncamlnhar a 

Vossa Excelência, para os devidos fins, 



-;- 453 -

o incluso autógrafo do Projeto de Lei 
n.0 847-A, de 1948, que abre ao Con
gresso Nacional- Câmara dos Depu
tados - o crédito suplementar de Cr$ 
11.250,00. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa. Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, 14 de setembro de 1948 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 363, de 1948 
Abre ao Congresso. Nacional· 

Câmara dos Deputados - o crédi
to suplementar de Cr$ 11.2SO,OO. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art I 1.0 . E' aberto ao Congresso Na

cional -·Câmara dos Deputados -
o crédito de onze mil, duzentos· e cin
qüenta cruzeiros (Cr$ 11.25(),00), su
:plementar à subconsignação 01 -
Pessoal Permanente - Consignação I 
- Pessoal Permanente.- Verba 1. -
Pessoal -:- Anexo 2 -. Congresso Na
cional ....:.. 01 - Câmara dos Depu
tados - da Lei n.0 162 de 2 de dezem
bro de 1937, para ocorrer à despesa 
com ·o pagamento de vencimento do 
Oficial Legislativo, classe I, efetivado 
em virtude da Resolução :n.0 16, de 22 
de julho de 1948, no período de l de 
agôsto a 31 de dezembro do corrente 
ano. 

Art. 2.0 A presente lei entrará em 
vigor na data da sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, para os devidos fins 
o· incluso autógrafo do Projeto de Lei 
n.'!' 469.-/A.; de 1948,. que considera 
sa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro. 
da utilidade pública a Casa de Nos-

. Rio em 14 'de setembro·. de 1948. · 
Munhoz da Rocha,. 1.0 Secretár~o. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 3·64, de 1948. 
Considera de· utilidade pública 

a Casa de Nossa Senhora da Paz 
no Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional 9.ecreta: 
Art. único. E' reconhecida de utili

d~de pública a Casa de Nossa. Senho
ra, da Paz com sede no Rio de Janei
ro, fundada em 31, de maio de 1945, e 
com estatutos registrados, sob o núme .. 
ro 992, no livro K-1 do 3.8 Ofício do 
Registr.2..1!e Titules da mesma cidade, 

em lO de janeiro de 1946; revogadas as 
disposições em contl'ário. 

A imprimir. 
Senhor 1. 0 Secretário : 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, para os devidos fins 
o incluso autógrafo do Projeto de Lei 
n.O 365-B, de 1948, que .autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Minis
tério da Agricultura, o crédito espe
cial de Cr$ 50. OOG.OOO,O() para. auxiliar 
o Instituto de Açúcar e do Alcool, nas 
.despesas decorrentes com a transfor
mação de ·650. 000 sacos de· açúcar mas
cavo em demerara e álcool. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio dP- Janeiro· 14: de setembro de 
1!l'±o. - llfunhoz da Rocha, 1.0 Secre
tário. · 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 '365, de 1948 
Autoriza o Poder Execu.tivo a 

abrir, pelo Ministério da Agricul
tura, o crédito especial de Cr$ ... 
50.000.000,00 para auxiliar o Ins
tituto do Açúcar e do AZcool nas 
despesas decorrentes. com a trans
formação de 650.000 sacos de 
acúcar mascava em demerara e 
álcool. · 

o -Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 o Instituto do Açúcar e do 

Alcool receberá· dos produtores ou de 
seus órgãos de classe, para transfor
mação em álcool anidro, o a~úcar . 

. marcava e instantâneo remanescente 
da safra 46-47, e concederá às referi
das entidades bonificação de 10% sô
bre o prêço de aquisição do referido 
açúcar, para o que utilizará parte do 
crédito aberto pelo art. 4. 0 desta Lei, 
na realização da. opêração de transfor
mação, a que alude êste artigo. 

Art. 2.0 o Instituto do Açúcar e do 
Alcool promoverá ·a execução das me
didas essenciais para assegurar o 
aproveitamento dos canaviais dos en
genhos banguês, mediante: 

a) a conversão das quotas dos enge
nhos em· quotas de fornecimento das 
usinas localizadas nas zonas canaviei
ras daquelas fábricas. 

b) fusão das quotas' de engenhos 
banguês em atividade e registrados no 
I. A. A., logo que totalizem o mínimo 
de trinta mil sacos para instalação de 
usinas de açúcar. 

Art. 3.0 O Instituto do Açúcar e 
do Alcool empregará das suas reser-
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vas financeiras, os recursos disponí
veis no financiamento dos empreendi
'mentos previstos nas alineas a e b do 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 366, de 1948 
artigo anterior. Autoriza o Poder Executivo a 

Art. 4.0 E' o Poder E:cecutivo au- jazer doação dos imóveis 11-avidos 
torizado a abrir, pelo Ministério da pela União, por. falecimento -de 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ Lino Montolli, situados na cidade 
50.I}:J.O.ODO,OO (cinquenta milhões de de São João DeZ Rei, Minas Ge-

. cruzeiros). que será _aplicado por in- rais. 
termédio do Instituto do Açúcar e do_ 
Alcool, na execução das medidas pre- O Congresso Nacional decreta: 
vistas 11os arts. 1.0 e 2.0 desta lei. Artigo 1.0 - E' o Poder Executivo 

Art. 5.0 As usinas assim - instala- autorizado -a doar os imóveis havidos 
das pertencerão ao Instituto e serão pela União, por falecimento de Lino 
administradas por um conselho com- Montolli, situados na cidade de S. João 
posto de um gerente de sua livre es- de! Rei, Estado de Minas Gerais, e 
colha e de mais dois diretores eleitos declarados vacantes por sentença do 
por três anos pelo voto secreto dos Juizo de Direito da mesmá comarca, 
fornecedores que venham a se1· cons- de 1.0 de Dezembro de 1944, às ent.i
tituíclos na forma do art. 2.0 da pre- dades abaixo discriminadas. 
sente lei. , ) F d • d p 1 

• § 1.0 Será atribuído a êsses dois di- a ·un açao a Casa opu ar, para 
construção de casas para operários, 

retores a· direção ·comercial e técnica e metade da. Chacara çlo Montolli, com 
da usina, sob a superintendência do um hectare e oitenta áres. de terra 
representante do Instituto. com diversas . plantações .mais · qua-

§ '2.0 Anualmente serilo reservados, ·tro hectares e oitenta áres de terre-
" do lucro industrial da USL'la, a. parcela nos na parte . da várz·ea, contiguar; à 

mínima de 10% ,para :reforma 'OU apar- mesma chácara; 
feiçoamento da fábrica, e o saldo será . 
distribuído entre os seus fornecedores b) Arquidiocese de Mariana, par~, 
constit:uidos, nos têrmos da letra b do a fundação de uma Escola Doméstica 
art. 2.o da _presente lei, proporcional- Rural; metade da Cllacara do Mon
mente aos volu;mes das . suas entregas tolli, com um hectare e oitenta .áres 

.. de cana, em cada safra. . de terras cem diversas plantações, 
Art. 7.o No caso ele dissolucão da casa de morada, dois barracões, cinco 

autarquia açucareirp., ou alteraÇão da_ hectares e sessenta áres restantes da 
sua finalidade, serão ent.rcgues aos várzea aludida; · 
seus produtores, sob forma de coopt:!- · c) Santa Casa de ·1Vnsericódia de 
rativa, as fâbr1cas instaladas nos mol- ,São João del Réi, .para auxílio .ao "Re
des desta lei. ~ colhimento de órgãos" a ela anexo, o 

Art. s.o Enquanto não forem exe- imóvel situado na rua. Paula Freitas 
cutadas a:; medidas estabelecidas no n.o 238, constituído de casa de moradia 
art-. 2.o e suas alíneas, o Instituto do e respectivo terreno, que confronta 
Açúcar e do Alcool é autorizado a pro- com propriedade de Segisfredo Zerlo--
mover a transformação do açúcar tini e com a "Praia. do .Lenheiro", e 
masca.vo e instantâneo excedente na ainda, um terreno situado na Avenida 
fabrica-ção de álcool anidro. Leite de Castro, com cinco mil duzentos 

e cinquenta metros quadrados, con-
Art. 9." Esta lei entrará em vigor na frontando com propriedade de Sebas-. 

data de sua publicação. tião Mamede, de Antônio Cipriani e 
Art. 10. - Revogam-se as disposi- de herdeiros de José do Nascimento 

ções em contrário. Teixeira.. 
A imprimir: Parágrafo único - Os terrenos a que -

Senhor 1.o secretário: se refere os itens antecedentes estão 
. compreendidos em confrontaÇões com 

a Avenida Leite de Castro, Rêde Mi
neira de Viação, com o Rio das Mortes, 
com o córrego de Agua Limpa, com 
propriedade de João Batísta de Cruz, 
de herdeiros de José do Nascimento 
Teixeira, João Crisóstomo Santiago, 
Angela Lodi Z:anola, José Zanola e 

Tenho a honra de encaminhar a 
V. Ex.", para os devidõs fins, o in
cluso autógrafo elo Projeto de Lei n.0 

608.-A. de 19·4'8, que autoriza o Poder 
Executivo a fazer doação dos imóveis 
havidos pela União, por falecimento 
'de Lino Montolli, situados na cidade 
de São João del Rei, Minas Gerais. 

Rio; em 15 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

-

· de Carlos Za.nola. · 
Artigo 2.0 - A presente lei entrará 

em vigor na data de sua pubU::ação, 
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revogadas as disposições cm contrá
rio. 

A imprimir. 
Senllor 1.0 Secretário: 
Tenllo • a honra de encaminhar a. 

Vjossa E:·:celância, .para os devidos 
fins, o incluso autógrafo do projeto 
de Lei 11.0 67G-A, de. 1948, que inclui, 
no Quadro de Dentistas, em extinção, 
de acôrdo com a Lei n." 11, de 28 de 
dezembro de 1946, dentista extranu
merário mensalistas do Ministério 
da Guerra, oficiais e sargentos de 

. armas ou serv:ir.;os, diplomados em 
odontologia e o1iciais dentistas da 
reserva convocados. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vcssr;l. Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio de J:aneiro, 15 de setembro de 
1943. ·- M_unhoz da Rocha, 1..0 Se-
cretário. . 

PROJE!O DE LEI DA C.f.li'!AnA 

N.0 367, de 1948 

Inclui, no Quadro de Dentis.tas, 
em extinção, de acôrdo ·com a 
Lei n.0 11, de 28 de dezembro de 
. 1'914t', dentilstas e:r:tranum.e~rárrws 
· mensalie.tas '{];o lvi~nil~té""i'o da 
Guerra, oficiais e . sargentos de 
ar.mas ou servicos, diplomados 
cm odontologia e' oficiais àen'tis
tas ·da reserva convocados. 

·O Congresso Nacional de~reta: 
Artigo 1.0 São extensivos os bene- . 

ficios da Lei n.0 11, de 28 de dezem
bro de 194.6: 

a) a todos os atuais .oficiais dentis
tas' da reserva.-. dentistas extranumc
rãrios-mensalistas do Ministério da 
Guerra,;· que serviram ao Exército 
como convocados · ou não, como pro
fissionais oU não, por mais de: um 
ano, 110 período de 22 de agôsto de 
1942, a 15 .de agôsto de 1945. 

b) às praças de pré, que por mais 
de um ano, prestaram serviço como 
dentista, convocados ou não, no pe
l'iodo de 22 de agôsto de 1942 a 15 
de agôsto de 1945. 

c) aos oficiais dentistas, subalter
nos da reserva, ex-Gargentos, escri-· 
turários do Ministério da Guerra., que 
tenham ;prestado serviços dentários 
por mais de .cinco anos no exér.cito, e 
cooperado nos trabalhos da Junta de 
Saúde para a seleção dos convocados 
da FEB, e que, pelos seus esforços, 
foram distinguidos com a Medallm de 
Guerra. 

ArtigQ. 2.0 - Os tenen,tes dentistas 
extranumerários-mensalistas, os sar-

gci1tós e demais praças beneficiadas 
pela presente lei, ser ii o ir.cluídos no 
pôsto de 2.0 te11ente, logo após :o úl
timo 2.0 tene11te nomeado pela Lei 
n.o 11, de 2!:: ele dezembro de 1946, de 
acôrdo com a precedência que esta
belecer o tempo de 11erviço de cada 
um prestado ao· E.xército. . 

Artigo 3.0 Para os benefícios da 
presente lei serão exigidos: 

a) idade. máxima de 43 anos; 
b) conceito favorável do seu co

mandante ou chefe; 
c) aptidão i'isi.ca. comprovada em 

inspeção de saúde. 
Parágrafo único. Serão dispensa-

elos da idade da letra a dêste àrtigo 
· os c~rmrgtões clentistas que hajam 
prestado serviço por mais de cinco 
anos, os quais contL"luarão em. ser
viço até o limite estabelecido em lei 
para os seus postos. 

Artigo 4.0 São extensivos aos: ofi
ciais dentistas subalternos da reserva, 
convocados, que· no. período de 22 de · 

. agôsto de 1942 a. 15 de ag·õsto de 1945 
tenham servido por mais de seis me
zes, os benefícios da Lei n.0 11 de 
28 de· dezembro de 19-45, independente 
da letra a do artigo 3.0 , da presente 
lei. 

Artigo 5.0 - os' subalternos e sar
gentos do Exército, de armas ou ser
viço-s não ab:;:angidos pela presente 
lei, e que, diplomados em odontolo
gia por escolas oficiais ou reconheci
das, desejarem os benefícios da Lei 
n.0 11, de 28 de dezemb:·o de 1946, 
serão submetidos :i provas de seleção 
e incluídos no Quadro de Dentistas, 
en1 extinção,· do Exército, uma :Vez 
preen.:::hidas as ·seguintes condições: 

a) cumprimento das exigGncias 
constantes do art. 3.0 desta lei; 

b) os candidatos deverão contar, 
pelo menos, cinco anos de serviços 
prestados aD :Exé1·cito, inclusive o 
tempo que compreenda o período ,!le 
22 de agêsto de 1942 a 15 de agôsto 
de 1945; · 

c) concurso de seleção, que será 
aprovado pelo ,Ministro da Guerra, e 
efetuado na Escolà de Saúde do 
Exército, stijeitos. ao prog1:ama que 

. estabelecer. 
~ 1.? - A inclusão .no Quadro de 

Dentistas, em extinção do Exército, 
dos candidatos que tenham satisfeito 
tôdas as condições constantes dêste 
artigo, só será feita ·após o aprovei
tamento dos demais interessados con
templados na presente lei, e conforme 
o critério da classüica.ção em concur
so de seieção a que forem sujeitos 
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§ 2.o - Os interessados deverão re
querer ao Ministro da Guerra, den
tro de sessenta (60) dias, após a vi
gência desta lei. 

Artigo .6.0 A presente lei entrará em 
vigor na -data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

A imprimir. 

Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de en·caminhar a 

Vossa ExceLência, . parà os. devidos 
f~s. o _jncluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 89-iB,' de 1948, que concede 
auxílio à realização do IV Congresso 
Nacional de Tuberculose. 

Aproveito o ensejo para . reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideraçã.o. 

Rio, em 16 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1'.0 S'ecretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 368 - 1948 

Concede auxílio à realização do 
IV Congresso Nacional de Tuber
culose. 

O Congresso Naéional decreta: 
Art. 1.0 E' o Govêmo Federal au

torizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial 
de Cr$ 300. 000,00 <trezentos mil cru
neiro), a fim de ocorrer às despe
sas do IV Congresso Nacional de Tu
berculose a realizar-se na cidade de 
Recife, Pernambuco, no próximo mês 
de Novembro. 

Árt. 2.0 Esta · lei entrará em vigor 
· na data de sua .publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
Sala da Comissão de Redação, 24 

de agôsto de 1948. 
A imprimir. 

Senhor 1. o Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

V!ossa Excelência; para os de~do& 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 307-B, de 1948, que reti
fica e altera a Lei n.0 162, de ·2 de 
dezembro de 1947, <orçamento geral 

·da República para· o exercício finan-
ceiro de 1948) . -

Aproveito o ensejo para reiterar a 
·vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

' . PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.0 
• 369 - 1948 

Retijica e altera a Lei n.0 . 162, 
de 2 de dezembro de 1947 (orça
mento geral da República para o 
exercício financeiro de 1948) . 

0 Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 São· feitas as seguintes re

tificações na Lei n.0 162, de 2 de 
dezembro de 1947: · 

I - Anexo n.0 17 - Ministério da. 
Educação _ e Saúde - Verba 4 
Obras, Equipamentos e Aquisição de 
Imóveis. 

Consignação VIII - Obras em Co-
o1)'eração. _ 

S/C 17 - Construção de quaisquer 
obras em edifícios destinados à edu
cação, assistência social ou hospita
lar, mediante cooperação, com os Es
tados, Municipios ou entidades priva
das: 

04 - Departamento de Adminis-
tração. 

04 - Divisã1:> de Obras. 
Onde se lê: _ 
16 -- Construção de prédio da Co

ciedade Bom Pastor, em Natal, Rio 
Grande do Norte. 

Leia-se: 
' 16 - Construção do prédio da Obra 

do Bom Pastor, em Natal Rio Gran
de do Norte - Cr$ 20G.OOO,OO. 

Onde se lê: 
53 - Início de construção dos Hos

pitais Regionais de Saúde, Djalma. 
Dutra, Bahia - Cr$ 2.40(}.000,00. 

Leia-se:. . 
53 - Início de construção dos Hos

pitais Regionais de Jacobina e Djalma 
Dutra, Bahia - Cr$ 2.(}00.000,00. 

53 - Início da Construção do Hos~ 
pital Regional de ·Saúde, Bahia ... 
Cr$ 400.000,00. _ 

Relação das entiãades assisten
ciais e culturais que têm direito a 
subvenção no exercício de 1948: 

Estado do Jltlaranhão -' . 
Onde se lê: 

Concentração · das Classes Traba
lhadoras Coroatenses, União Artísti
ca O):lerári~ S:io João dos. Patos 
União Beneficentes dos Trabalhadores 
de São ·Luiz, 

Leia-se: 
ConfraternizaçãO das Classes Tra

balhado.ras Coroatense, de Coroatá. 
União Artística Operária Agrícola 

Patoense, São João do~ Patos. 
Rio, em 16 de setembro de 1948. 

Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 
União Beneficente dos Trabalhado

res, São Luiz. 



-457-

Estado do Ceará 
Onde se lê: 

Casa do Pobre Santa Luzia de Ma
rillac, de Baturité. 

.Leia-se: 
Casa do Pobre Santa Luísa de Ma-

rillac, de Baturité. -
EStado da Paraíba 

Onde se lê: 
Albergue da Velhice. 

Leia-se: 
Albergue Noturno· da União Espí

rita Deus Amor e Caridade, de João 
Pessoa. 

Estado de Sergipe 
Onde se lê: 

Associação de Santa Rita, de Ara
caju. 

Leia-se: 
Associação de Santà Zita, de Ara

caju. 
Estado da Bahia 

Onde se lê: . 
Instituto de Obras Sociais S. José 

da Vila de São Francisco, '-
Leia-se: 

Institúto de Obras Sociais Santo An
tônio, São Francisco do Conde. 

. Estado de Sergipe 
Onde se lê:· 4 

Circulo de Operários e Agricultores 
Católicos São José de Aracaju. 

Escola Normal Rural de Aracaju . 
. E.."ternato São Vicente .de Paulo, de 

Ar acaju, 
Leia-se: 

Circulo de Operários e Agricultores 
· Católicos de São . José, Aracaju. 

Escola Normal Rural· de Aracaju. 
Externato São Vicente de Paulo, de 

Aracaju. ' 
Estado do· Rio de Janeiro 

Onde se lê: 
Santa Casa de Misericórdia de Ita

guaí. 
Leia-se:. 

Hospital São Francisco Xavier de 
Itaguai; . 

Estado de Minas Gerais 
Onde se lê: 

Hospital Santa Rosália, de Teófilo 
Otôni Cr$ 40. 000.00. 

Hospital São Vicente de Paula, de 
Teófilo Otôni, Cr$ 20.000,00. 

Leia-se: 
Hospital Sant.a Rosália de Teófilo 

Otôni, Cr$ so. 000,00. 
Hospital São Vicente de Paula, de 

Teófilo Otôni, Cr$ 30. 000,00. 

II - Anexo n.0 18 - Ministério da 
Fazenda. 

Verba 2 - Material. 
Consignação III ·- Diversas Des-

p~sas. · 
S/C 23 - Vestuários, unifonnes e 

equipamentos, etc. 
Onde se· lê: 

18 - Santa Catarina 
03 - Mesa de Rendas Alfandegadas 
01 - Itajaí Cr$ 2.000,00 

Leia-se: 
· 18 - Santa Catarina. . 

03 - Mesa de Rendas, Alfandegadas 
01 - Itajaí Cr$ 12.000,00. 

Onde se lê: 
19 - São Paulo. 
03 - Mesa de Rendas Alfand~gadas 
01 - São Sebastião Cr$ 8.000;00 

Leia-se: 
lS - São Paulo. 
03 - Mesa de Rendas Alfandegadas 
01 - São Sebastião Cr$ 18.000,00. 
s;c 29 - Acondicionamento e em-

balagem, etc. 
Onde se lê: 

II - Alfândegas. 
03 - Ballia. . . 
01 - Salvador Cr$ 1. 000,00 
Total: Cr$ 30. 000,00 

Leia-se: 
II - Alfândegas. 

· · 03 - Ballia. 
01 - Salvador Cr$ 700,00. 
Total Cr$ 29.700,00 . 
SIC SO - Agua e artigos para lim

peza e desinfeção; serviços de as
seio e higiene, lavag·em c engomagem 
de roupa; taxas de água, esgôtos e li
xo. 

Onde se lê: 
04 - Direção Geral da F'azenda Na

cional. 
OS - Divisão do Material Cr$ ..... 

187.400,00. 
07 - Administração do Edifício da 

Fazenda Cr$ 900.000,00. 
Total: Cr$ 1. 087.000,00. 

Leia-se:. 
04 - Dircção da Fazenda Nacio

nal. 
OS - Divisão do Material Cr$ ..... 

187. 400,00. 
·encte se lê: 

8 - Collitadoria Geral da Repúbli- · 
ca e Contadoria. 

Leia-se: 
8 - Contadoria Geral da Repú., 

bllca e Contadorias Seccionais. 
s-CS5 - Despesas miúdas de pron

to pagamento. 
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Onde se lê: 
8 - Contadoria Geral da Repú

blica· e Contadoria. 
Leia-se: 

8 - Gontadorin Geral da Repú
blica e Contadoria Seccionnis. 

s-10 38 - Publicações, serviços de 
ima:>ressão, et<c. 

Onde se lê:. 
II - Alfândegas 
21 - . DistrJ.to Federal. 
0Jl - Rio de Janeiro Cr$ ....... . 

100.000,00. 
Total: Cr$ 207. 000,00. 

Leia-se:· 
II - Alfândegas. 
21 -. Ddstrito Federal. 
01 - Ric de ·Janeiro Cr$ 200.000,00. 
Total: crs 307. ooo,oo .· 

Onde se lê: 
Delega;cias Fiscais. 
09 - M:inas G-erais: Cr$ 13. 000,00. 

Leia-se: 
Delegacias Fiscais. 
09 - Minas Ger&is CrS 13 .. 000.00. 
S-0 42 - Telefcne, telefonemas, 

telegramas, etc. 
Onde se lê.: 

22 - Território do Acre. 
.lo - Agêncjas Fis·c.ais. 
01 - .Agência Aduaneira. 
o01 - ICiobija Cr$ 60{),00. 

'02 - Maonoa Cr$ 1.200,00. 
Leia-se: 

22 - Terr:L'ório do Acre: 
W - Al!ências Fisc-ais. 
01 - Agência Aduaneira. 
01 - Cobija CrS 1.200,00•. 
02 - Manoa Cr$ 600,00. 
Tnhl da Consignação III, 

On:de se lê: 
22 ....:.. Terr.!tótio do Acre: 
10 - Agências Fiscais. 
0.1 - Agência Aduaneira. 
01 - Cobija 4.600,{)0. 
02 - iM'a·noa Cr$ 7 .000:.00. 
Tnt<~T r'!<J. Consigna'<ão III. 

Leia-se: . 
22 - Terri-tório do Acre: 
10 - Agências Fiscais. 
0;1 .:-. Agência Aduaneira. 
o.1 ....:.. Cob1ja Cr$ 7.000,00. 
02 - Manoa Cr$ 4.600,00. 

ni - Anexo !11 •• 0 22 _:. Ministério 
das Relacões , Exteriores: 

Verba 2 - Material. 
Oonsiognação IILr - Ddversas Des-

pesas. . · 

Onde se lê: 
Missões Diplomáticas 

Ú4. : .. :: 'Mos"c;o'ú.' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Leia-se: 

Missões Dilplomáticas '. 

ia6·:...:..: ·P~~iõ;iá.' · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · 
. ................................. . 

IV - ~ ,transferLda para o Anexo 
n.o 24 - Ministério· da Viação e Obras 
!Públicas, --verba 4 - Obras, Equipa
ment-os e Aquisição de Imóveis, Oon-
s)gna-ção VII - DislJ:osições Cons
tituc;ionais, 16 - Dotações destinadas 
a completar ao dispôsto 111·0s arts. 
1918 e 199 da Const:Ltuiçãlo e art. . 29 

· do Ato das -Disposições Constitucio
nais Transi.tórias 04 - Departamen
to de Aidministração Q'5 - Divisão 
do Orçamento, ·a) - Para atender 
ao dispôst•o no art. 199 da Constitui
ção. II - Estado do Pará. 9 - Para 
melhoramentos na I·lha de Marajó, ~ 
ciotacfi.o de · quatro milhões de cru
Zieir."os (Cr$ 4.000.000,-DO) consigna
da no Anexo 17 - Ministério da Edu
ca.cilo e Salide, Verba 4 - Obras 

· Equipamentos e Aquisiçálo de Imó
veis, Cm1s~gn.a,ção VJ:I - 'Disposições 
Constitucionais. 16· - Dot.acões desti
naidas a completar ao dispõsto . nos 
arts. 198 a 199 da Constituiçã;o e ar
tig-o 29 do Ato das Disposições Cons
titucio!llais Transi,tórias, 04 - De
Pal'tamentlo ·de A!dminist.ração 05 -· 
DiviSão de Or-çamento, a) Para !'llten
der ao diSPôsto no· art. 199 da Cons
titiiicão, Pará X - Para melhora-
mentos ;na I-lha Marajó. . 

Art.-- 2.0 Esta lei entrará em vi
gor na data de sua publicação. 

.:Art. Z•.0 Revogam-se as disposi-
ções em contrário. 

A imprimir. · 

. São lidos e vão a imprimir os 
seguirutes pareceres: 

PARECER 

N.0 933, ·de 1948 -

Da Comissão de Constitu.içfio 
e .Tustiça rôbre o Veto n.0 34, de 
1948 .. 

Relator: Sr. · Arthur Santos. 

Veto do Prefeito do Distrito Fe
deral opôsto ao Projeto n.0 13 
da Câmara dos Vereadores. 

31 - Aluguel ou arrendamento de 
!.móveis: foros, seguros de bens mó
veis e imóveis. 

1.0 
- o Sr. Prefeit-o do Distrito 

Federal submet-eu · ao Senado. pnrn 
os devidos efeitos, o veto opôsto ao 

\ 



-- 459 

Projeto n.0 13 da Câmara dos Ve
readores que exonera do pa;gamento 
do impôst~o territorial ou predial, bem 
como das taxas cobra'das cem os res
Jpecltir.~qs .t.qiJ!::;utos imóv:eis cl!esap.ro
prirud.os pela Prefe~tura do Distrito 
Federal, a partir da data de· decreto 
de desapropriação. No entanto, se 
não se efetuar a desapropriaçã·o, den
tro do prazo legaà, OIU na hipótesP
cle ser anulada per qualquer motivo 
a mesma ·desapropriação, restabele
cer-se~ú o direito da Fazenda Muni
c1pa;l à cobrança daquêles imposto~ 
.e taxas, se~ a~c~·éscimo de multa uc 
juros de mora. 

2.0 Alega-se como razões- do 
veto: 

a) que ó projeto lliodificou o re
gime legal do instituto de desapro
pria·;;ão, de forma a assegurar ao ex
pro.priando uma vantagem imediata 
pelo simples fato de exel'cer o Poder 
:mxecutivo o ato declaratório, que é,
wpenas, a fase Pireliminar do proce
dimento expropriatório; 

b) · que o projeto visa estabelecer 
um tratamento especial para os imó
veis desa·propria,dos pela Prefeitura 
do Distrito Federal; e · 

;C) que o Poder Público ficaria, 
em suma, obrigado !l;O pagamen~o do 
justo valor ·da proprie'dade e sofre
ria, ainda, o desfa,lque da rece~ta da 
não .percepção dos ~tributos inc~den,. 
tes. 

s.o - No regime da Cons·tituição 
de 1946 só a Umão pode le,gislar sô
ba·e desapl'opriaçã•o, não permitindo 
legislaçã.o estadual, supletiva ou com
'p1emerutar, sôbre a · ma,tléri:a, como 
facultara a Gar.tá de 1934. Assim, 
· seri!a in!ConiSflitucionall qua~quer lei, 
que não originada do Poder Legis-
1rutivo Federal, dispondo sõbre desa
propriações. 

o projeto, entretanto, n~o 'atenta 
contra o inStituto da --desapropriação, 
como à informa a lei federal, no caso, 
o Decreto-lei n.0 3.365, de 21 de 
junho de 194L 

Em síntese o que a resolução ve
tada pretende é desonerar. os imó
veis desapropriaJclos do pagamento dos 
impostos que sôbre êles r~·caem, .n. 
~:Jal"t.ir do decreto el>'!pro.praado, fl
c.anlcio os proprietários obriga1dos a0 
respectivo pagamento se, dentro em 
cinco anos, que é o prazo 'legal do 
P·oder Públi-co tornar efetiva a desa
propri·ação, esta não se efetuar por 
qua1quer motivo. 

A lei tem, pois,. caráter meramente 
fiscal sem interferir no insti:tut.o da 
desrupropriação; que é de Dire!(o Ci
vil: 

Assim, como a questálo .de impos
tos sôbre a transmissão da proprie
dade e as suas isenções,· não modifi
cam, nem wlteram a compra e ven
da, u. cobrança ou exoneração do im
pôsto municiJpal sôbre os imóveis não 
atingem o sistema legal da desapro
priação. 

4.o - A lei vetada não consagra, 
sequer, uma nov~drude. · Existe vigen
te, no Ddstrito Federal, uma lei exo
nerando do impôsto territorial e taxas 
os terrenos aesa']JTopriados, a partir 
do decreto de·· desapropriação e vigo
rante rut-é que a mesma se e;fetive ou 
incorra em caducidade. E' o· Decre
.to-lei n.0 8.134, ·de 15 de outubro 
de· 1945, que, seg.undo parece serviu 
de modêlo ao figurino do atual pro-
jeto. ,.., · 

Nos têrmos do art. 1.0 § 1.0 dêz
se diploma, para que os rproprietários 
possam g.ozar da e~onera:çf.o, devem.· 
apresentar requerime~1to no qual de
clarem aceitar o valor que serviu dr. 
base ·à cobranç'a do impôsto territo
riaiT, no exercício anterior, como prê
ço válido para a inJdenização. 

E, ao passo que a lei vetada obriga 
ao ipagamento dos impos·tos e. ~x~s 
atrasados, no caso da desapvopnaçao 
não se efetivar, a lei vigente não pre
vê essa providência salutar, permi
tmdo assim que se ·O Poder Públi
co não usar do ·direito de consumar · 
a desrupropriação dentro d·O prazo le-
gal. .· . 

o projeto não assegura, poi~, ne-
. nhuma vantagem a'OS desaproprJ.aJdos; 

apenas não acumula as desvrun~agens, 
isto é a desrupropriação, que é uma 
limitaÇão do direi-to de proJ?riedadc. 
evita que se acrescente o onus co 
impôsto. 

5.o o· !Proprietário não pode ~vi~ar 
a .desapropri:açãro -~as. tem. o 9ll"e1tc 
à uma justa e llJl:'CVla mdemzaçao em 
dinheiro. 

ll: fora de dúvida qiUe . a desapro
pria,çã•O\ an~s d~ co!ls_umada, não · 
illllpede a livre disp.oSlçao do bem. 
Assim é, de cllreito, mas não, de fato. 

Ninguém adquire, senão ·por prêço 
vll um imóvel sôbre o q.uaJ. pesa o 
ônus Ida desapropriação. 

O pl:'incipio justo seria o cta; con
corrência do decreto expropr1~tór!o 
com o pagamento ua in.clen.lzaçao. A 



( 

·- 460 -

!acwdade, concedida ao Pode1· Públi
co de manifestar a desapropria·ção, 
pÓdendo efetivá-la .até cinco anos de
pois do ato, consagra uma injustiça 
.para o proprietário que, sem ·perder 
a prqpriedade do bem, so~re as con
seqüências decorrenrt:es dos ônus e não 

. pequenos como os .previst·os nos ar
tig>os 7 e 10 do Decreto-Jei número 
3.365, de 21 de junho· de 1941. 

Nã.o é só. A propriedade, em si mes
ma, <terre-no ou préruo,. sofre uma que
da de vwor consequente a desa:pro-' 
priaçálo. Pelo m~nos para seu p!roprie
tário ,sôbre Cltlja cabeça pesa a espa.: 
da· de Democles da eXiiJr·opr~ação. 

O projeto criou Ullll sistema de equi
da;de, conciliando os . dois interêsses, 
ambos respeitáveis - do P-oder Pú
blico desapropriante e do proprietário 
que sofre a .desapropri81Ção, em nome 
d!o interêsse coletivo ou social. 

Decretada a desaprop~ação o imó
vei fica desonerado do pagamento do 
impôs1Jo. Não efetirva:da a desapropria
çã.o, a FazelllJda fica com o direito de 
cobrar-se dos .tributos em atraso. 

ISe se trruta .de terreno desap!l.'opria
do, o i~sto só se justificaria pela 
(9Ja.l·ortizaç&.\(). Mas,• ldes.a;pr:op!l"ia.do o 
imóveJ a va;lorização cessa. l!: se o 
impôsto continua a ser cobrrudo e o 
va,1or permanece estático o que suce
de, em: conseqüênic.ia, é que o eXJPro-

. Pria.cio receberá, afinal uma· indeniza
ção abai:co do valor, porque .terá de 
desembolsar o ·imlpôsto. E nesse caso, 
a justa indenização que a Constitui
ção prevê, é burlada. Se se tra,ta de 
prédio, não é possível .fazer-lhes obras 
de conservação, que a iPrefe~rtura .im
pede. !E se conserute, o valor dessas 
obras não ent.ra no cômputo total c!.o 
valor do pl'édio. A renda entra em 
deCilfnio. O pl'édio não ·pode ser con
venientemente utilizado. ~ resumo: 
se, de · tdirelito, o e;,opl'lopria;do continua 
proprietário, a verdade é que não usa 
a sua prqprieda;de, o que vale dizer 
que é proprietário - sàmente para o 
ônrus • e não rpara as ~antagens. A 
proprledade tem um fim: a sua uti
:Jização a benefício d·o proprietário. 
Fora disso, a pl'lopr.iedade nã.o inte-
ressa. . . 

6.0 O veto insiste num polllbo ·digno 
de exame: a exi,gência, na ·lei federal, 
da quit81Ção fiscal para a solenidade 
da escr1tura .. li: claro que tõda trans
mllssão exige que os ,tribllitos que 
oneram o imóvel a fim de qrue o ônus 
llãio o a.Qompanhe recaindo sObre •o ad
qu:lrente. Não consttt-ui a e"igência 

novidade 'da lei de desa;propriação: 
ela está visível e e;,cpressa no Código 
Civil. . A lei federaJJ, a lei civil exigo 
- nem podia deixar de exigir - que 
o imóvel ·se tranilmita qudJte. A qui-
tação imporrt.a no pagamento dos im- -
postos e taxas devidos à União ao 

·Estado, ao Municiplo ou ao Distrito 
Federal. O ;tra;nsmitente - quailquer 
que seja -a forma do ato de tramsmis
são, inclusive a desa;proprLação - te-
rá .que fazer prova de que não deve, 
a prova de quLtação. Mas o lança
mento do tributo, a sua isenção ou a 
sua exoneração cabem à União, ao 
F.stado~Membro, ao Município ou ao 
do -tributo. Se o im,pôsto é devido, o 
Distrito Federal, colllforme a natureza. 
tra:nsmitente prova o pagamento e 
assim prova a quitação; se a lei fe
deral ou loc~il estabeleceu, para deter
mina~os casos, a isenção ou a exone
l'ação, isso é o que provará o trans
mitente. E. ·a ipl'ova de qut:ação. 
Quanto à competência, ná;o foi nem 
podia ser posta em dúvida: sendo os 
impostos preclial e territoriall. de cará
ter local, local é a :lei que sobre êJes 
'dásponha quer quanto à i.nc~dência, 
quer quanto à e:wneração - tudo na 
forma da discrimmação de competên
cia &;pressa na Oonst~tuição · da Re
pública. 

!Sustentam as razões do veto que a 
exoneração -do impósto elevaria a in
dendzação. Exis-te, aí, IUIIll equív-oco, 
data: vénia. O valor da desapropria
ção não é atual:iwdo: é o da époo<>. 
do decreto. Se não se cobm o im
pôsto, a inden:ização não se altera; se 
se cobra o impôs to, a in!delllização di
minui. Aumentar :.é o que nmroa pode 
aconJtecer. . . 

Tam'bêm é Lm.Possível aidmitir a ou
tra vantagem ·ale~a:da nas razões do 
verto: a da vaJ.orização dec1oriente da 
Jd.esa;pii'IOipriação. O que certamente 
aoonJtece é que as obras públicas rea
J.izaldas valorizam· os imóveis da zo
llla. Quanto a isso não há dúvida. 
Mas nesse caso a vaJ.orizaçã.O apro
veita Unica-mente aos ,proprietátios de 
imóveis não desapropriados. A êsses 
deve ser cobrada indenlização !pelO Po
der PúbUco, sob a f·orma · de contri
bui-cão· de melhoria prevista na Cons
tltuição e na Lei Ol"gânica·. 

7.0 Não vale para justM1oar o exer
cício do veto, por parte do órgão de 
!Poder Executdvo M'\lnl!Cii.prul, que o 
proJeto nãJo lhe ·merecesse o voto, se 
legislador" fôsse. Mas que por ruten
tar contra os i111terêss~ na União on 
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do Distrito Federal não deva ser con
vertld:o em lei. 

Dêsse vício não padece, data venia 
a. HtsoJução n.0 13, da Câmara dos 
Vereadores. 

Somos, assim, ,pela rejeição do veto. 
S!lila das Comissões, em 16 de se· 

tembro de 1948. - Attilio Vivacqua, 
,PJ.·esidente - Arthur santos, Rela
tor.- Vergniaud Wanderley, véncildo. 
- Augusto Meira, ·vencido. - Lúcio 
Corrêa, vencido. - Olavo Oliveira. -· 
Aloysio de Carvalho. - Etelvino Lins. 
- Filinto Müller.' 

·PARECER 

N.0 934, de 1948 

. · Da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre o· Veto n.0 35, de 
1948. 

Relator: Sr. Ferreira de Souza. 

A Lei do Distrito Federal n.0 ·4, de 
10 de setembro de '1S47, determinou a 
recondução de .todos os serven:tuári·os 
locais demitidos, BIPOsenJtad•os ou. de 
qualquer modo llifastad·os por motiv•os 
politicas, depois de 16 de jUilho de 1934, 
sob a só a0l1idiçã.o do seu· requerimen
to dentro em noventa dias, relevadas 
as prescrições .. 

Um •novo projeto .cta Câmara de Ve
rea.do·res reabre o prazo por vinte dias, 
assim possibilitando a recondução aos 
que [lada requereram, necessàriamen
lte acompanhada de renúncia da prel;
crição. 
_ Vetou-o, entretanto, o Prefeito, ne
gando-lhe qua;li).uer razã-o de interêsse 
público e considerando .... o CJXtrema
meDJ~e oneroso aos solfres públicos, que 
não importam tais faohlida~dés. 

Agi•U bem 0· Sr. Prefeito. 
A. Lei n.0 4 fi evident!lmente, de 

uma 'liblemlliiclaJde sem · precedentes. 
Enquanto· o Abo das D~sições Gons
ltllitucionais Tl1ansitór.Las, no ar.t. 24, 
:repor.tanldo-se aos fU!IlCionários demi
tidos a[lrtJes de 1934 se lim..Ltou a re
nunei•ar as prescrições para reabrir . 
aos f!Lvorecidos pelo parecer da Co
missão constituída na forma do art. 
18 parágl1afo ú-nico das Disposições 
'11ransiJtórias da Cons-tituição de 1934 
a possibilidade de discussão judicial 
negando-lhes expressamente os venci
mentos atrasados e a lei n.o .... refe
rente à reversão dos 8/pOSentllidos em 
:Cace do ar.t. 177 da Cama de 1937 lhes 
recusou também a dLferença de ven
cimentos a citada lei n.0 4 determinou 
a reintegração de toldos. 

Eviderutemente a incon:ven.iência 
dessa lei, que nã.o . distinguiu entre 
Jsi~rventuários livremente demissiveis 
e estáveis é q'Ue não j.usti:fic•ou sequer 

. pelas razões invocadas, nos outros ca
sos pelo legisla/dor federal. 

Se, dest.ante a medida pri-mitiva, não 
correspondente no todo à justiça já 
c•onstituia ônus injusto pa11a o TesÓuro 
local, muiJt·o menos se compreende e 
m~is ~cO!IlVeniente ao interêsse pÚ
bllco ~ o estar a lhe reabrir os pra~ 
zos, teunap!do em benefic!ar até aque
les que na~o se aproveitara:m do favor 
no trimestre primitivo. 

A orientação revelllida pela no·va lei 
financeira, como a que estamos viven
do, bem mereceu o veto que o Senado 
·numa época de penúria económica 
deve manter. 

. -Sa.la das Comiss'óes, em 16 de setem-
bro de 1948. - Attilio Vivacqua, Pre
s~denlte. - Ferreira de Souza, Relator. 
- Olavo OLiveira. - Vergniaud Wan
derley. - Augusto Meira.: - Lúcio 
Corrêa.- Filinto Müller. - Aloysio 
de Carvalho.- - Arthur Santos. -
Etelvina Lins. 

PARECER 

N.o 935, de 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Veto n.0 36, de 
1948. 

Relator: Augusto Meira 
Devido o lançamento de impostos 

pela- Câmara do Distrito Federal que 
par~em ilegais ao coru~-ribuinte, uma 
ação foi i.mlposta perante o Judiciá
rio. O Sr. Prefeito na motivação de 
seu veto afirma que já foi proferida 
senten~a favorável à .parí1:e 8/meaçada 
de tais impostos. Foi· mterpôsto re
curso dessa sentença. Recurso êsse 
a:inda não d~ictildo apesar dessa si
tuação ainda indecisa a Câmara dos 
VereaJdores insistiu em nova lei alte
rando a cobrança de impostos. Ao 
Sr. Prefellto .pareceu inconveniente a 
atitude dos Srs. Vereadores e por isso 
vetou essa lei nova sôbre a mesma 
matéria-. O veto· do Sr. Prefei:to está 
devidllimente justifmllido e tem tôda 
procedên<c.ia. Deve por isso ser apro-
Va/do. . 

Sala das Comissões, em 14 de se
tembro de 1948. - Attilio Vivacqua, 
Pl·esidente- :....... Augusto Meira, Rela
tor. - Vergniaud Wanderley. - Lu
cio Corrêa. - Filinto Müller, de 
acôvd'o com as razões do veto. -
.!,;·tlwr Scmtos, as razões do veto con-
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vencem de sua procedência. - Aloy
sio de Carvalho, de acôrdo com as 
razões do veto.' - Etelvina Lins, 
Ferreira de Souza. 

PARECER 

N. o 936,' de 19~8 

Da comissão de Redação de . Leis 
Redaçiio final do Projeto ele 

L'~cre,~o Legislcttiuo n.0 1.;3, de 
19'~8. 

Rela:tor: Senador Cícero de Vas
concelos. 

ANEXO AO PARECER N. 0 937 

Redação da Emenda Subst-itu
tiva do Senado ao Prqjeto de lei 
da Câmara n. 0 292. . 

O Congresso Naclo11al· decreta: 
Art. 1. 0 E' instituída, para os fins 

constantes do artigo . 29 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitó
rias, a Comissão do Vale do São Fran
cisco, que terá · autonomia financeira 
e administrativa. 

A Comissão de R~d'ação 3U)resenta 
no anexo que a êste acompanha, a 
!'Cd:lção .iinal do Projeto de· -Decreto . 
Legislativo 11. 0 18, de 1948. · 

Parágrafo único.· A Comissão ficará 
diretamente subordinada ao Presi
dente da República, cujos atas a ela 
atinentes serão referendados pelos ti-
tulares elos Ministérios a que disse
rem respeito. 

Art .· · 2. ° Constituirão a Comissão 
do Vale ào São Francisco un1 presi
dente e dois diretores, nomeados pelo 
P;:esidente da República dentre pes
soas de reconheci<'la idoneidade técni
ca e administrativa. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 15 de setembro de 1948. -
Cicero de Vasconcelos, Relator. -
Ribeiro Gonçalves. - Augusto Meira. 

A.t~~XO DO PARECER N.o 936 

R8la:;rw ijnal elo Pl'Ojeto de Decreto 
Legislati'Vo 11. o 18, de 1948. 

o Congreso Na;eional <'lecreta, nos 
têr.mos do ar.t. 66, item I, da Consti
tuiçã.o Federal, e eu, Nereu Ramos, 
P;:esidente do Senado, pr·omulga o 

- seguinte: 

PROJETO DZ D:ECRE:!'O LEGISLATIVO 

N. o 18, de 1948 

Art. 1. 0 ll: apra.v~do o Convênio .Sa
nitário firrna:d·o no Rio de Janeiro, aos 
14 <'!e setembro de 1946, entre a Re
pública dos Estados Uniidos do Brasil 
e a República OrientaL do Uruguai. 

Art. 2. 0 Revogam-se as diposições· 
em contrário. 

PARECER 

N.o 93'7 - 1948 

Da Comissão de Redação ae Leis 
R'edação final do subistitutivo à 

Proposição n.0 292, de 184:.7. 

Re}ator: - Sen. Augusto Meira·. 
A · Comissão de Redação apresenta 

a redação final da emenda substi
tutivo. do Senado à Proposição da 
Câmara n.0 292, de 1947, a êste ane.xa. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis em 15 de setembro de 1948. -
Clodo1.17-ir Cardoso, Presidente. -
Augusto !I.! eira, Relator. - Ribeiro 
Gonçalves. - Ciee!'o de Vasconcelos. 

~ 1. o Os dois diretol·~ primeira
mente nomeados exercerão as suas 
funções: tlm por seis anos e o outro 
por três, devendo ser nominalmente 
designado o de cada período; os no
meados· posteriormente funcionarão 
por .seis anOs. 

§ 2. 0 No caso de vaga; o nomeado 
completará o· período do diretor subs
tituído. 

l\..rt. 3. 0 o Presidente da Repúbli
ca fixará, em decreto, mediante pl'o
posta da Comissão, o local da :3Ua 
sede. 

Art. 4. 0 A título de remuneração, 
mensal, o presidente da Comissão re
ceberá . a quantia d.e ···Cr$ 15.000,00 
(auinze mil cruzeiros) , e cada um 
dÔs diretorcs Cr$ 12.000,00 (doze mil 
cruzeiros). _ 

Parágrafo único. E' vedado ao pre-
sidente e aos diretores: -

a) exercer qualquer fimção pública 
remunerada; _. 

b) ocupar .qualquer cargo de dire
toria ou . outro de sociedade ou em
prêsa particular . com fins idênticos 
aos· da C. V. S. F. · 

Art. 5. 0 Incumbe à c. V. S. F. : 
a) Organizar e apresentar ao Pre

sidente da República, para ser sub-
metido· no Congresso Nacional, o pla
no geral de nproveitamento do Vale 
do São Francisco, visando a regula
rização da:s· suas águás, utilização do 
seu potencial hidroe~étric:o, fomento 

· da indústria e da agncultura, moder
nização dos seus transportes, desen
volvimento da irrigação, incremento 

. da imigração e da colonização, Assis-
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tência aos trabal11adores e respecti- · 
vas famílias, organização dos servi
ços de educação e saúde e exploração 
de tôclas as riquezas do. vale. 

Art. 11. Como órgãos da Comissão 
são criados três distritos de obras: 

a) Primeiro Distrito ou do Alto 
São Francisco com sede em Belo Ho
rizonte, tendo a seu cargo a área 
superior do vale, desde as cabeceiras 
até a barra do rio das Velhas. 

b) Assistir e encaminhar para ou
tras áreas · as populações deslocadas 
em razão dos trabalhos efetuados na 
região. 

s 1. 0 A dotação prevista no artigo 
29 do Ato das Disposições Constitu
cion,ais Transitórias, depois de apro
vado pelo Congresso Nacional o plano 
geral a que se refere a letra a, dêste 
artigo, só pela · Comissi:.o do Vale do 
São Francisco poderá ser aplicada. 

§ 2. 0 Enquanto o plano não fôr 
aprovado, ·a Comissão proporá, junta
mente com· o seu programa anual de 
trabalho, os planos parciais que não 
possa, desde logo, executar direta
mente, a: fim de serem postos em prá-

.. tica, com recursos da referida dota
ção, pelos Ministérios a que pertençam 
os órgãos adm!nistrativos para isso 
competentes. . · 

§ 3. o Nesta hipótese, n.s verbas que 
tiverem de ser ·aplicadas serão previa
mente, e por proposta da Comissão, 
consignadas em orçamento para apre
ciaç:io do Congresso. 

Art .. 6. 0 Os serviços já existentes 
no Vale do São Francisco, com a 
mesma finalidade da C. V. S. F., 
passarão a ser por ela orientados e 
fiscallzados . ·· 

Parágrafo único. No prazo máximo 
de um ano passarão à administração 
direta e total da C. V. S. F. os tra
balhos e serviços ora em execução, e 
custeados exclusivamente pela quota 
constitucional, respeitados todos <'S 
contratos e compromissos existentes .. 

Art. 7. 0 . A Comissão poderá co
laborar com as associações rurais, já 
constituídas ou que se venham a criar, 
no sentido de introduzir, na agri
cultura e na pecuária, ou de os aper
feiçoar,. os processos mais "rápidos e 
eficientes. 

Art. 8. 0 Tôda admissão de empre
gado na c. V. S. F., será feita em 
comissão ou por contrato. 

Art. 9. o o pessoal na sede da C. 
V. S. F. constará de quadro fixado 
em lei ânua e será de livre admissão 
e dispensa do Presidente da Repú-
blica. -

Art. 10. As tabelas numéricas de 
mcnsallstas e diaristas, na área ele 
serviço do vale, serão organizadas pe~a 
Comissão, que decidirá por maioria, 
cabendo ao seu presidente admitir os 
mensalistas e aos chefes de distritos 
escolher o pessoal diaristn. 

b) Segundo Distrito ou do Médio 
São Francisco com sede em Joazeiro 
tendo a se.u cargo a área média do 
vale, desde a barra do rio das Velhas 
até a cachoeira de Itaparica. 

c) Terceil·o Distrito ou do Baixo 
São Francisco - com sede em Pro
priá. tendo a seu cargo a área in
ferior do vale, ele Itaparica ao oceano: 

Art. 12. A C. V. S. F., ao orga
nizar as tabelas de salário, terá em 
vista as condições de cada região, a 
fim ele atender, quanto possível, ts 
perturbações oriundas da· mudança de 
atividade das populações locais . 

Art. 13. Ressalvada a : concessão 
da Companhia Hidroelétrica do São. 
Francisco, poderá o Govêrno Federal 
explorar as quedas dág~ta do rio São 
·Francisco, por intermédio da c. V. 
S. F. ou de sociedade de economia 
mista que fôr organizada. 

§ 1. o A Companhia Hidroelétrica 
do São Francisco deverá coordenar 
os seus projetas ·com os da c. V. s. 
F. de forma a não prejudicar a fi
nalidade desta. 

§ 2. 0 Na aquisição da energia hi
droelétrica, terão preferência os Es
tados, Municípios, coperativas· e so
ciedades sem fins lucrativos. 

§ 3. 0 O preço do kilowatt-ano, em 
grosso, na alta tensão, para essas en
tidades será igual, no máximo, ao seu 
custo acrescido de 6%. · 

§ 4. 0 Nenhuma .energia elétrica será 
transmitida para fora da bacia ·do 
São Francisco sem que lhe sejam an
tes atendidas as próprias necessida-
des. · 

Art. 14. Nas áreas compreendidas 
no plano de irrigação e outras obras, · 
o Govêrno Federal, por intermédio da 
C. V. S. F'., poderá promover a de
sapropriação de terras destinadas à 
colonização e, especialmente, à fixa
ção de populações deslocadas por ne
cessidades do plano geral adotado. 

Art. 15. Poderá a· C .. V. S. F. 
assinar .convênios e acordos com os 
Estados e Municípios ribeirinhos, para 
.os fins previstos nos artigos 5. 0 e 6. 0

, 

mediante• expressa . aprovação do Pre
sidente da República. 

· Art. 16. Para o fim . especial de 
coordenar os projetas e atividades da 
adminlstração públlca na área elo 
Vale do São Francisco, e criado o 

.. '·' 

.. 
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Conselho Técnico e Económico do 
Vale do São Francisco, de qu·e serão 
membros: · 

a) os presidentes da Comissão do 
Vale do São Francisco e do Conselho 
de Aguas e Energia Elétrica; 

b) os diretores dos departamentos 
federais de Obras ·contra as Sêcas, 
Estradas de Rodagem, Estradas de 
Ferro e de Portos, Rios e Canais;· 

c), um representante de cada um 
dos cinco Estados situados na bacia 
do São Francisco, nomeados pelo 
Presidente da República entre os 
nomes indicados, . cm lista tríplice, 

· pelo respectivo governador. 
P...rt. 17. A êsse Conselho, além da 

coordenação a que alude o artigo an
terior, caberá encaminhar, devida
mente informados, aos Presidentes da 
República, os projetas e relatórios 
das entidades que o integram, ou que 
se relacionem com o Vale do São 
Francisco . 

§ 1. 0 Reunir-se-á o Conselho cm 
sessões ordinárias, ao menos seis 
vêzes por ano, sob a · presidência do 
Ministro da Viação é Obras Públi
cas, e em sessões extraordinárias, 
quando convocado pelo respectivo 
presidente ou por um têrço do nú
mero dos conselheiros. 

§ 2. 0 Será atribuída, por sessão, · a 
cada conselheiro unia cédula de pre
sença no valor de Cr$ 200,00 (duzen
tos cruzeiros) • de modo, entretanto, 
que a remuneração mensal não exce
da de Cr$ 1. 000,00 (mil cruzeiros) . 

Art. 18. O Presidente da Repúbli
ca enviará, anualmente, ao · Congres
so, com as contas da administração 
federal, relativas ao exercício ante
rior,, as que digam respeito aos ser
viços a cargo da C. V. S. F., devi
damente pormenorizadas e julgadas 
pelo Tribunal de Contas. . 

Art. 19. As importâncias . das do
taÇões orçamentárias e dos créditos 
adicionais destinados ao vale do' São 
Francisco serão depositadas no Ban
co do Brasil, para ulterior requisição, 
quando. autorizada pelo Presidente da 
República. . . · 

Art. 20. Tôdas as dotações, orça
mentárias ou não, destinadas ao vale 
do São Francisco, independerão ue 
registro no Tribunal de Contas para 
serem distribuídas. · 

Art. 21. Dentro de noventa dias da 
sua constituição, a c. V. S. ·F. sub
meterá o seu regimento à aprovação 
do Presidente da República. 

Art. 22·. Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário . 

O SR. PRESIDENTE·- Está fin
da a leitura do expediente. 

Não há oradores inscritos. 
O SR. HENRIQUE DE NO VAIS 

(Pela ordem) - Sr. Presidente peço 
a V. Exa. consu\te a. Casa sôbre se 
dispensa de publicação o Parecer nú
mero 932, · que dá redação final às 
emendas oferecidas. :pelo Senado à. 
Prqposição n.0 292, de 1947, a fim de 
ser imediatamente discutido e vo
tado. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter. ao .voto do plenário o pedido 
do Sr. Senador Henrique de -Navais, 
no sentido de ser dispensado de pu..; 
blicação o parecer dando redação fi
nal às emendas do Senado à- Propo
sição n.0 292, de 1947. Trata-se do 
projeto oriundo da Câmara que dis
põe sôbre a organização da Comissão 
do Vale do São Francisco. 

Os Senhores Senadores que apro
vam o requerimento, queiram con
servar-se sentados. 

(Pausa). 
Aprovado. 
Está. em discussão o parecer. 
(Pausa). 
Não havendo quem peÇa a palavra, 

dou por encerrada· a discussão. 
O Parecer n.0 932, foi lido no ex-

·pediente. · 
Os Senhores que o aprovam, quei-

ram ficar sentados. 
<Pausa). 
•Aprovado. 
A Proposição 111.0 292, de 1947, vol

ta à Câmara dos Deputados. 
Vai ser submetida uma outra l'eda

ção final que se acha sôbre a mesa 
e cuja publicação já foi feita. 

E, sem debate aprovado, em 
discussão única, o seguii_lte: 

PARECER 

N. 0 932 - 1948 

Da Comissão de Redl:tção de Leis 

A Comissão de Redação apresenta, 
no anexo n.0 1, a emenda do senado, 
ao artigo 1.0 do Projeto de Lei da 
Câmara n.0 118, de 1948. 

A titulo ilustrativo a Comissão jun
ta o anexo n.0 2, com redação do pro
jeto incluída a emenda. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 15 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Ri
beiro Gonçalves, Relator. - Cícero 
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cte Vascon·celos. - Waldemar Pedro
sa. - Augusto Meira. 

ANEXO N.0 1 AO PARECER N.0 932 
Redação final da emenda do 

Se'I!(J.do ao art. 1.0 do Projeto de 
lei da Câmara n.0 118, de 1948. 
Onde se diz: 

" . . . inclusive a de previdência so
cial ... ". 

Diga-se: 
" . . . exclusive a de previdência so

cial ... ". 

ANEXO N.0 2 AO PARECER N.0 932 

Redação final . do Projete• de 
Lei da Câmara n.0 118, de 1946; 
incluída a emenda do Senado. 

O . Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0
.; São isentos do imnõsto. 

de importação e taxas aduaneiras ex
clusive a de previdência social,· três 
(3) a_viões da. fabricação; Douglas 

CC 47-A> Aicraft Corp. dez (10) to
neladas de material acessório e duas 
mil (2.000) toneladas de gasolina de 
aviação, adquiridos nos Estados Uni
dos da América pela emprêsa Rêdes 
Estaduais Aéreas Ltda., e destinados 
ao seu uso. 

Art. 2.0
; A presente lei ·entrará em 

vigor na data da sua publicação l'e
vogadas as disposições em contrá).'io. 

O SR. P~SIDENTE - Vólta à 
Câmara dos Deputados o Projeto nú
mero 118, originário da mesma Casa. 

Comparecem mais os Senhores 
Senadores: · 

Waldemar Pedrosa. 
Ivo d'Aquino. 
Severiano Nunes. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Cícero de Vasconcelos. 
Henrique de Novais. 
Olavo Oliveira. 
Clodomir Cardoso .. 
Ernesto Dornelles. 
Ferreira de Souza. 
Durval Cruz. 

Deixa:m de comparecer os Se- · 
nhores Senadores: 

AI varo Maia. 
Magalhães Barata. 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Novais Filho. 
Góes Monteiro. 
Walter Franco. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
LeVindo Coelho. 
Ber.nardes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Roberto Glasser. 
Getúlio Vargas. (14). 

O SR. PRESIDENTE -
a hora do expediente. 

(Pausa). 

Continua 

Nenhum Sr. Senador querendo usru· 
da palavra, :passa-se à · 

ORDEM: DO DIA 
Votação,· em discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara 'nú
mero 122, tk 1948, que manda eri
gir na Capital da RepY.blica mo
numento ao ex-Presidente da 
República, Conselheiro Francisco 
de de Paula Rodrigues Alves; e dá 
outras providências. (Com pare
ceres ns. 718 e 719, respectiva
mente, das Comissões de CÕnsti
tuiçãa e Justiça e de Financas 
favoráveis ao projeto, com emén
da oferecida pela primeira; nú
mero 880, da Comissão de Finan
ças, contrário à emenda do ple
nário). · 

Vou subméter ao voto da Casa, em 
primeiro lugar, as duas emendas uma 
da Comissão de Constituição e Justi
ça, e a outra de plenário, da autoria 
do Sr. Senador Joaquim Pires· subs
tituin~o integralmente a proposição 
da Camara. 

E' aprovada a seguinte 

EMENDA 

Ao Projeto de· Lei da Câmara 
n.o 122, de 1948. 

Artigo 2.0 
- Leia-se: 

Maynard Gomes . 
Joaquim Pires. 
Georgino Avelino. 
Etelvino Lins. 
Filinto Müller. 
Arthur Santos. 
Mel!o Vianna. 
Victorino Freire. 
Alfredo Neves. (22) . 

"E' ainda, o Poder Executivo auto
rizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e S&úde, o crédito especial 
de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de 
cruzeiros) .para atender às necessá
rias despesas". 
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E' rejeitada a seguinte 
EMENDA 

Ao Prc?eto de Lei da Câmara 
n. 0 122, de 1948. 

Substitua-se o projeto pelo se
.guirrte: 

Art. 1.0 • O Poder Executivo, den
tro do .prazo de um ano, fará erigir 
no Parque do Palácio do Catete, nes
ta Capital, monumento que .. perpe-

. tue a memória de Francisco de Paula 
Rodrigues Alves e de seus auxiliares 
na obra ingente que aquêle levou a 
têrmo no seu benemérito Govêrno 
abrindo para isso concorrências públi
cas e créditos especiais .até o valor 
de cinco milh5es de cruzeiros. 

Art. · 2.0
• · Revogam-se as disposi

ções em contrário. 

E' aprovado, com as modifica
ções da emenda aceita, o següinte 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 122 - 1948 

Manda erzgzr ?u:t Capital da 
República monumento ao ex-Pre
sident-e da República,: Conselhei
ro Francisco de Paula Rodrigues 
Alves e dá outras p1·ovidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
' Art. 1.0

• E' o Poder Executivo au-
torizado a erlgir, na Càpital da Repú
blica, ·monumento em que seja perpe
tuada a memória do benemérito cida-· 
dão b;rasileiro e ex-Presidente da 
República, Conselheiro FranciêCO de 
Paula Rodrigues. Alves. · 

Art. 2.0 • E' ainda o Poder Exe
cutivo autorizado· a abrir, pelo Minis
tério da Educação e Saúda, o crédit.o 
especial de Cr$ 1. 000,0(}- (um milhão 
de cruzeiros) para atender às despe
sas com a ereç5.o de que trata o arti-
go anterior. · · · 

Art. · 3.0 Revogum-se as disposi
ções ~m contrário. 

O SR. PRESIDENTE - O projeto 
que acaba de ser votado vai à Comis
são de Redação de Leis. 

Votação, e1n discussão única, 
ao Projeto de Lei da Câmara nú
mero 97, de 1943, que conta tem
Po de serviço para efeito de apo
sentadoria ao funéionário do Mi
nistério da Educação e Saúde 
António Joaquim de Castilho: 

CCom pareceres ns. 68G e 687, res
pectivamente das Comissões de 
Constituição e Justiça e ele Fi
nanças contrários ao projeto o 
primeiro com voto em separado 
do Senador Eteivino Lins, míme
ros B'M e 875, das mesmas Co
missões respectivamente, s6bre a 
emenda de plenário, aquêle--com 

· subemen.aa a favor da qual se 
manifesta o último) . 

Há uma emençia de .plenário, a que 
a -Comissão de Constituição e Justiça 
ofereceu _subemenda. 

Em votação a. subemenda. 

E' aprova_da a seguinte 

SUBEMENDA 

"Fica assegurada ao editor-livrei-. 
ro Antônio Joaquim de Castilho, fun
cionário do Instituto Nacional do Li-· 
vro, atingida a idade de 70. anos, uma 
pensão equivalente aos vencimentos 
que no momento estiver percebendo, 
excluído o direito ao recebimento dos 
proventos normais da aposentadoria". 

E• rejeitada a seguinte 

EMENDA 

Ao Projeto de Lei da Câmara 
n.0 97, de 1948, 

Republicado em 21.;9-49: 

Substitua-se o artigo 1.0 pelo se
guinte: 

"Fica assegurada ao editor-livreiro, 
Antônio Joaquim de ·Castilho, . fun
cionário do Instit~to Nactonal :do 
L;ivro, atingida a idade de. 70 anos, 
uma pensão equivalente ao ordenado 
que. no momento estiver percebendo". 

E' aprovado, com a modificação 
-constrmte à-a subemenda. ·aceita, 
o seguinte 

PROJETO DE L,EI DA CÂMARA 

N,O 97- 1948 

Conta tempo- de serviço púllli
co para efeito de aposentado-ria. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0
• E' considerado tempo de 

serviço público para efeito de conta
gem para aposentadoria, o período 
de 36 anos, de 1895 a 1931 em que o 
funcionário do 'Instituto Nacional do 

.,_ 
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Livro, do Ministério da Educação e 
Saúde, Antônio Joaquim de Castilho, 
exerceu sua . atividade como editor
livreiro. 

Art. 2.0
• Revogam-se as disposi

çó::s em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - Vai à Co
missão de Redação o Projeto de Lei 
da Càillãra 11.0 f'..7, de 1948. 

São sem debate aprovados, em 
discussão única os seguintes pro

. jetos: 

PP.O.TEl'O l•E LEI DA CÂMARA 

N.0 241' - 1948 

Abre, ao CongTesso NGcionaz, o crédito suplementar de Crs ...... . 
2. 164. 91!l,l

1
0, para ocon·er a despesas com subs·ídio, ajuda de custo, 11essoa 1 r< materio. i. · 

O Congr<~szo Nacional clec:reta: 

Art. 1. o. E' aberto ao Congre:;:so Nacional o crédito suplementar de dois 
milhões, cento e' sessenta e quatro mil, novecentos e dezesseis cruzeh·os, Wr$ 
2.164.916,00), para refõrço de dotações' das Verbas 1- Pessoal e 2-:- Mate
rial, do Anexo 2, Congresso Nacional do orçamento gerai da República para o 
corrente exercício (Lei n.0 162, de 2 de dezembro de 1947), a saber: · 

\~RBA 1 - PESSOAL 

Consignação I - Pessoal Permanente 

SIC 01 - Pessoal Permanente 

01 -· Quadro da Câmara dos Deputados ............. . 
02 - Quadro do Senado Federal ..................... . 

s;c 03 - Subsídios 
02 - Senado Federal 

a) paxtc fb:a .................................... . 
b) 1:arte ·>'ariú 1'1::1 • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• 

s;c Consignação III - Vantagens 
15 - Gratificação Adicional 
0·1 - Câmara dos Deputados . . . ...................... : 
02 - Senado Federal . . . ........ , ...................... . 

Consignação IV - Indenizaç6~s 
S;C 22- Ajuda de Custo . 

02 - Senado Federal . :. . ............................... . 

s;c 

S/C 

VERBA 2 - MATERIAL 

Consignação II - Mat\erial de Consumo 
1,7 -·Artigos de expediente, , desenho, ensino e edu

cação etc.: 
02 - Senado Federal 

•• o. o'. o •••• o. o o ••••••• o ••••• o. 

19 - Combustíveis, material de lubrificação e limpesa de 
máquinas etc. 

02 - Senado Federal . . . . . .......• , ................. . 

Consignação III- Diversas Despesas 
s;c 30· - Agua e artigos para limpesa e desinfecção, etc. 

02 - Senado Federal . . . . ; ............................ . s;c 35 - Despesas miudas e de .pronto pagamento 
02 -- Senado Federal . . . . · ...............•............. s;c 37 - Iluminação fôrça motriz e .gás 
'02 - Senado Federal . . . ... -.......................... . 

Cr$ 

51.000,00 
27.000,00 

314. SOO,GO 
1. 317. ~00,00 

42.259,0.0 
17.557,00 

45.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

20.000,00 

30.000,00 

30.000,00 
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s;c 3B - Publicação, serviço de impressão e encadernação,' 
CllClléS 120.000,00 

02 - sena'do Federal . . . . . ............................ . 
s;s 42 -Telefone, telefonemas, tel~gramas, rE!-diogramas, porte 

· postal e assinatura de ca1xas posta1s . . 
' 02 - Senado Federal . . . .................... .' ......... . 

20 o 000,00 

2.164:.916,00 
Total .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ----. 

Art. 2.o A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se às disposições em contrário. 

PROJ'ETO j)J.: l.E.'i DA C'Âl\1AllA 

N.0 193 -- '1948 

Autoriza a abertura, pelo Mi
nistério da Agricultum., do crédi
t'O especial de Cr$ 2.967,70,' para 
atender a pagame?J.to de_ gratifi
cação de 11ULgistério 1t .Toão Cân
dido Ferreira Fi!ho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 • E' o·Poder Executivo au

torizado a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
2.967,70 (dois mil novecentos e ses
senta e sete cruzeiros e ·setenta cen
tavos) , para pagamento da gratifi·Ja
ção de magistério a que fêz jús o Pro
fessor Catedrático, padrão M ,da Es
. cola Njac~onal de Agronomia Jo.ão 
Cândido Ferreira Filho, no período 
de 19 de maio a 31 de dezembro de 
1944, conforme dispõe o Decreto-lei 
n.0 2, 895, de 21 de dezembro de 1940. 

Art. 2.0 • A presente Lei entrará. 
em vigor na data de sua publicação. 

. Art. 3.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. · 

O SR. PRESIDENTE - Sobem à 
sanção os projetas de lei da Câmara 
números 245 e 193, de 1948. · 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 233, de 1948, 
que autoriza a abertura, pelo Mi
nistério da Educação e Saúde, de• 
crécl!ito especial de Cr$ ....... . 
12.860.000,00·, para ocorrer às 
despesas com o prosseguimento 
das obras preliminar necessárias 
à construção da Cidade Univer
sitária do Brasil. (Com pareceres 
favoráveis, sob números 915 e 
916, respectivamente, das Comis
sões de Constituição· e Justica e 
de Finanaçs) . • 

Está sôbre a mesa um requerimen
to que vai ser lido. 

E' lido e aprovado o seguinte 
requerimento sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara n.0 253, de 1948. 

REQUERIMENTO 

Requeiro adiamento da discussão do 
Projet·o de Lei da Câma~a n . .r 253, 
de 1948, para o próximo d1a 21. 

Sala das Sessões, em 17 de setem
bro de 1948. - Vespasiano Martins. 

O SR PRESIDENTE - Em vir
tude da' deliberação do senado, fica 
adiada para a sessão de 21 do cor
rente a discussão dó Projeto de Lei 
da Câmara n.0 253, de 1948. 

São sem debate aprovados, em 
discussão única, os seguintes pro
jetas: 

PROJ'ETO DE. LEI DA CÂMARA 

· N.0 121 - 1948 

Autot7'iza a abertura, pelo Mi-
. · nistério da Viação e Obras Públi

cas, do créàita especial de Cr$ 
'74:518.985;50, para pagamento de 
materiais destinaã.os à Estraoo 
de Ferro ·Santos-Jundiaí. 

'o -Congresso Nac1onal decreta: 
Art. 1.o. E' o Poder Executivo au

torizado a abrir, .pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas; o crédito 
especial de setenta e quatro milhões 
quinhentos e dezoitp mil, novecentos 
e oitenta e cinco cruzeiros e cinquen
ta centavos (Cr$ 74.518. 985,50), para 
atender à despesa com o pagamento, 
até a importância de novecentos e oi-

. tenta e oito mil trezentos e oitenta 
e uma libras (E 988.381-00-00), de 
materiais destinados à Estrada · de 
Ferro Santos-Jundiai. 

Art. 2.0. Esta Lei entrará em vi
gor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 5- 1948 
Aprova o registro sob reserva, 

te!to pelo Tribunal de Contas, em 
sessão de 11 de novembro de 1947, 
de conformidade, com o art. 7.0 , 

parágrafo 3.0 , r!.a Constituição 
Federal. 

o Congresso' Nacional decreta: 
Art. 1.0

• E' aprovado o registro sob 
reserva, feito pelo Tribunal de Con
tas, em sessão de 11 de novembro de 
1947; d& conformidade com o artigo 
77, parágrafo 3.0, da Constituição Fe
deral, referente ao adiantamento de 
Cr$ 1. 000.000,00' (um milhão de cru
zeiros) , requisitado pelo Ministro da 
Agricultura em nome do Diretor, Pa
drão o, da Divisão do Fomento da 
ProdUção Mineral, Alberto Tidefonso 
Erichsen, para atender ao pagamen
to das despesas com· a continuáção 
dos estudos das reservas de carvão, 
nos Estados de Santa Catarina e . Pa
raná, e dos trabalhos necessários ao 
aproveitamento racional dessas jazi
das, à conta da Verba 3 - Serviços 
e Encargos - Consignação I - Sub-. 
consignação 50-20-03-a, do Anexo 14, 
do orçamento geral da República, 
para o exercício de 1947. 

Art. 2.0 • Revogam-se as disposi
ções em contrário. 

O _SR. PRESI:QENTE - O Proje
to de Lei da .Câmara n.0 121, de 1948, 
,sobe à sanção. 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 253, de 1948, 
que autoriza o Poder· Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Agricu~--

. tura, o crédit'<l• especial de :Cr$ •• 
7.000.0üO,OO para atender iis .des
pesas com a manutenção das 
plantações de Fordlândi4 e· BeZ
terrâ. <Com .pareceres favoráveis,·, 
SOb números 886, 887 e 888, res- · 
pectivamente, ci'as Comissões de 
Constituição e JustiÇa, de Agri
cultura, Indústrias e Comércio e 
de Finanças) . 

Vai ser lido um requerimento que 
se acha sôbre a mesa. 

E' lido e aprovado o seguinte 
REQtTERIMEN'l'O 

N.0 130 - 1948 
Requeremos seja ouvida .a Comissão 

de Viação e Obras Públicas sõbre a 
abertura pelo Ministério da Educação 
e Saúde do crédito especial de Cr$ .. 
.12.860.ü00,00 para ocorrer as despesas 
com obras ;prelpninares à construção . 
da Cidade Universitária do Brasil. 

Sala das Sessões, 17 de setembro 
de 1948. - Andrade Ramos. · 

O SR .. PRESIDENTE - Em cum
primento da. deliberação do Senado, 
vai à Comissão de Viação e Obras o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 233,~de 
1948. 

E' sem debate· aprovado, em 2.a 
discussão o seguinte 

PROJETO 

N,0 28 - 1947: 
Regulà a transferência para o 

Q.O.A. dos oficiais do Q.O.Aux. 
que satisfizerem o artigo 6.0 do 
Decreta ... lei n.0 3 .448, de 23 me ju
lho de 1941. 

o· Congresso Na~ional decreta: 
Art. 1.0 • Os oficiais aviadores do 

Quadro de Oficiais Auxiliares da Ae-· 
ronáutica que terminarem com apro
veitamentó o Curso Fundamental de 
Formação de Oficiais da Escola de 
Aeronáutica, serão transferidos· ;para 
o Quadro de Oficiais Aviadores (Q. 
O. A.) ·do Corpo de Oficiais da Aero
náutica. 

Art. 2. 0 • Os oficiais assim trans
feridos, não ocuparão vaga no novo _ 
quadro e serão colocados no alma
náque nas posições que lhes compe-a 
tirem por suas antigUidades relativas 
de acôrdo com a atual -homologação 
e gozarão dos mesmos direitos e re
galias do Q.O.A. , · 

Art. 3.0
• Os oficiais aviadores que 

possuirem · o diploma de engenheiro 
de aeronáutica, serão incluídos na 
respectiva categoria, Engenheiro. 

Art. 4 ° 0 Quadro de Oficiais 
Auxiliares continuará a ser um qua
dro em extinção cujo efetivo será. 
compõsto pelos oficiais qué não sa
tisfizerem os-requisitos para a presen
te transferência. 
. Art. 5.0 • Revogam-se o parágra.:!o 

único do a.rt. 2.0 e o art. 5,o do De-
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creta-lei n.o 3. 448, de 23 de julho de 
1941. . 

Art. 6.0 • A fusão do Q. O. Aux. 
com o Q. o. A. será !eita nos quin
ze primeiros dias a partir da · data 
de promulgação desta lei. 

Art. 7.0 • Revogam-se as disposi
, ções em contrário. 

O ·SR. PRESIDEN·TE - O Projeto 
do Senado n.0 28, que acaba de ser 
aprovado, 'Vai .à Comissãó de Redação 
de Leis. . ' 

Esgotada a matéria da .Ordem do 
Dia, 'VOU encerrar a . sessão. Designo 
para a próxima, a 20 do corrente, a 
seguinte 

ORDEM: DO DIA 
Discussão única do Projeto de. Lei 

da Câmara n.0 242, de 1948, que dis
põe sôbre a escrituração fiscal de im
portação de papel. (Com !Pareceres 
favoráveis, sob ns. 884 e 885, respecti
vamente, das comissões de ·Constitui
ção e Justiça e de· Finanças. 

Discussã:õ 'Úllica do Projeto 'de Lei 
da câàíara n.0 267, de :1948, ~'úe ex
tingue a ·co·missão Nacional . do Ga
s'ógê1iio. (Com pareceres favoráveis, 
sob ns. 889 e 890, respectivamente, das 
Comissões de Constituição e Justiça 
e de· Fiiià.nças) : · 

Discussão única do . ·Projeto de Lei 
da Câmara n.O 1272, de .1948, . que au
toriza ·o Poder· Executivo·. a doar à 
Congregação dos Salesianos uma área 
à e terreno ·pertencente à· Escola Agi-o
Técnica .. de Barbacena, no Estado de 
Minas Gerais. (Com (Pareceres favo
ráveis, SOb ns. ·891 e 892, respectivà
anente, das Comissões de constitui
~ão ~ Justiça e de Finanç.as) . 

Levanta-se a sessão às 15 ho
ras e 10 minutos. 

REC;EBEM. EMENDAS PERANTE 
.A··MESA· 

Na eessão . de 20 do corrente: 
Projeto de Lei da Câmara n.O 348, 

de 1948, que concede uma :pensão ao 
ex-maquinista da Estrada 'de Ferro 
Rio Douro, Adriano Rodrigues Pinto. 

Projeto de Lei da Câmara n.0 349, 
de' 19~8. que concede isenção de cli
reitos e demais tà.xas aduaneiras para 
o material hospitalar destinado ao 
Hospital Sanatório SfriÕ, de Campos 
do Jordão. 

Projeto de Lei da Câmara n.0 350·, 
de 1948, que assegura aos advogados 

o direito de 1·eceberêm autos com 
vista e em confiança; · 

Projeto de Lei da Câmara 11.0 351, 
de 1948, que concede isenção de direi
tos de. importação e demais taxas 
aduaneiras para medicamento desti
nado à Fundação Benjamim Guima-
rães. · 

Projeto de Lei da Câmara n.0 3•52, 
de 1948, ·que concede auxilio especial 
ao L'1stituto Histórico e Geográfico 
de Santa Catarina, para a realiza
ção do Congresso do "Bicentenário da 
Colonização Açoriana, em outubro 
próximo; 

Projeto de Lei da •Câmara n.0 352, 
de 1948, que autoriza a abertura, pelo 
Ministério . da Agricultura, do crédito 
especial de Cr$ ·l.OO:Q·.OOll,OO . para 
const;rução de uma Estação Experi
mental em Cáceres, Estado de Mato 
Grosso. · 

Projeto de Lei da 1Câmara n.0 354, 
de 1948, que concede ;riú.iilidades aos -
vereadores municipais; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 355, 
de 1948, que autorizà .a abertura, .pelo 
Ministério da Agricultura, do crédi:
to especial de •Cr$ 39.239,40 para pa.,. 
gamento de material adquirido à 
United States Comercial •Company. 

·Projeto ·de Lei da Câmara n.0 356, 
de 1948, que transfere ;para ·a S. A. 
Emprêsa de Vaição Aérea Rio .Gran
de. "Varig", a isenção de taxas adua
neiras, inclusive de previdência social 
anteriormente concedida à Panair do 
Brasil s. A., para importação de ae
ronave; · 

Projeto de Lei da Câmara n.O 357, 
de . .1948, que abre, ao Ministério da 
Justiça · e Negócios Interiores, o cré
dito es~cial de Cl"$ 1.000.000,00, para 
auxílio ao Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro e public*o de do
cumentos inéditos pelo Arquivo ;Na
cional;. 

Projeto de Lei da Câmara n.0 358, ·· 
de 1948, que faculta o ingresso, no 
Quadro do Exército Ativo, aos oficiais 

• subalternos e capitães da reserva de 
2." classe e de 2." linha, médicos, con
VQcados para o serviço de Saúde de 
Guerra, e dá outras providências; 

•Projeto de Lei da Câmara n.0 359, 
de 1948, que autoriza a abertura, pelo 
Ministério da EducaÇão e. Saúde, do 
crédito especial de ·Cr$ 20. 790,00, para 
atender ao pagamento de gratificação 
de magistério. 
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CONGRESSO NACIONAL 
O Congresso• Nacional decreta, nos 

têrmos do art. ô6, item VIII, da 
Constituição Federal, e eu, N ereu 
Ramos, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguint-e 

DECRE~O LEGISLA~IVO 

N.0 25 - 1948 

Art. 1.0
• E' aprovado o contrato 

celebrado em 7 de maio de 1947, en_tre 
a Imprensa Nacional e a Serviços 
Hollerith S. A., Instituto BTasileiro 
de Mecanização. (I. B. M. ) , para lo
cação de equipamento eletro-mecâni-

co "Inte1·nacional", durante o ano de 
1947, na importância de Cr$ ..... . 
250.000,00, cujas despesas correrão por 
conta da Verba 3 - serviços e En
cargos - Consignação I ·- Di·versos 
- Subconsignação 36 - Serviços 
Contratuais - Inciso 24 --- Imprensa 
Nacional, do anexo 18 - Ministério 
da Justiça · e Negócios Interiores, do 
orçamento geral da República, Lei 
n.0 3, de 2 de dezembro de 1946. 

Art. 2.0
• Revogam-sé as disposi

ções ·em contrário. 
Senado Federal, em 10 ·de setem

bro de 1948. - Nereu Ramos, Presi
dente do Senado Federal. 



125.~ Sessão em 20 de Setembro de 1948 
PRESIDENCIA DO SR. MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE 

As 14,30 .. horas comparecem os 
Srs. Senadores: 

severiano Nunes. 
Alvaro Adolpho. 
Magalhães Barata. 
Augusto Meira. 
Evandro Vianna • 
Mathias Olympio. 
Plinio Pompeu. 
Georgino Avelino. 
Adalberto Ribeiro. 
José Américo. 
N ovais Filho. 
Etelvina Lins. 
Apolônio Sales. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto :A:leixo. 
Pereira l\[oacyr. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Navais. 

·Santos Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Rodolpho Miranda. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbpas .. 

·Alfredo Nasser. 
Filinto Müller. 
Vespasiàno Martins. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. · 
Ivo d•Aquino. 
Lucio Corrêa. 
Salgado Filho. (37) . 

O SR. PRESIDENTE Acham-se 
presentes 37 Srs. Senadores. Haven- · 
do número legal, está aberta a sessão. 
Vai-se proceder à leitura da ata. 

O SR. , 4.0• SECREI'ARIO . (servindo 
ele 2.0) _procede à leitura da 'ata da 
sessão .anterior, que, iPOSta em dis
cussão, é. sem debate aprovada. 

O SR. 1.0 SECRETARIO lê o se
guinte: 

EXPEDIENTE 
:MENSAGENS 

N.0 220 - 1948 
Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Senado Federal: 
Havendo sancionado o Decreto do 

Congresso Nacional que autoriZa a 
abertura, pelo Ministério da Agricul
tura, de crédito especial para paga
mento de gratificação . de magistério, 
tenho a honra de restituir a Vossa 
Excelência dois dos respectivos autó-
grafos. · 

Rio de Janiro, 14 de setembro de 
1949. - EURICO G. Dl:rTRA. 

·- Ao Arquivo. 
N.O 221 - 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
do Senado Federal: 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza a 
abertura, . pelo Ministério da Educa
.ção e s.aúde, de crédito especial para 
pagamento de gratificações de ma
gistério, tenho a honra de restituir 
a Vossa Excelência dois dos respecti
vos autógrafos; 

Rio de Janeiro, 16 de setembro ·de 
1948. - EuRico G; DtrihA. , 
· - Ao 'Arquivo. " 

N.0 222 ._ 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
do Senado Federal: 

Havendo sancionado o Decreto do. 
Oongresso Nlacional que retifica . o 
Decreto-lei n.0 9.458, de 5 de agôsto 
de 1946, . tenho a honra de restituir 
a Vossa Excelência· dois dos respecti-
vos autógrafos. · 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 
1948. - EURICO G. DU'l'RA. 
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Excelentíssimo SenhOl' Presidente 
do Senado: 

Havendo sancionado o Decreto do 
congresso · Nacional que a_!ltor!za a 
abertura, pelo Ministério da Ma
rinha, de crédito especial para paga
mento à Construtora Melo Cunha 
s. A. , tenho à honra de restituir a 
Vossa Excelência dois dos respecti
vos autógrafos. 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 
1948. - EURICO G. DUTRA, 

- Ao Arquivo. · 

N, 224- 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
do Senado Federal: 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza a 
abertura, pelo Ministério da Justiça e 
Negócios · Interiores, p.e crédito · espe
cial para. pagamento de gratificação, 
tenho a honra de restituir a Vossa 
Excelência dois dos respectivos autó
grafos. 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 
1948. -· EURICO G. DUTRA. . 

- Ao Arquivo. 

N. 225· - 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
do Senado Federal: 

Havendo sancionado o Decreto do· 
Congresso Nacional que autoriza a 
de crédito especial para pagamento 
de aluguel do prédio onde funciona o 
Tribunal Regional Eleitoral de Sergi
pe, tenho a honra de restituir a Vos
sas Excelência· · dois dos respectivos 

· autógrafos. · 
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 

1948. - EURICO G. DUTRA. 
- Ao ·Arquivo. 

Telegramas: 
Do Sr.· Marcelo Silvano Braridão, 

de Belo ·Horizonte, Minas ' Gerais, 
agradecendo as homenagens ·presta
das .!!)elo Senado à memória do Dou
tqr !Francisco Silvano de Al1peida 
Brandão. - Inteirado. 

Dos Srs. · Governador do Estado do 
Pará, Presidente da Assembléia Le
gislativa de Santa Catarina, Presi
dente da Câmara Municípal de Ma
ceió, ·Governador do Estado de Per
nambuco e Presidente da Assembléia 
Legislativa, da Paraíba, congratulan
do-se com o senado pelo transcurso 
do 2.0 aniversário de promulgação da 

atual Constituição da República. -
Inteirado. 

Ofícios: 
Do Sr. Ministro da Fazenda, ag~a

decendo a comunicação de._haver s1do 
enviado à sanção o Projeto de Le~ que 
autoriza o Poder Executivo a abrir,. 

· àquêle Ministério, o crédito especial 
de· Cr$ 4. 902.762,40, para pagamento 
de juros de apólices da Dívida pú-
·blica. - Inteirado. · 

Do Sr. Ministro da Educa,ção e Saú
de, agradecendo a comunicação de 
haverem sido enviados à sanção dois 
projetas de lei dispondo sõbrfl grati
ficação de magistério. - Inteirado. 

Da Câmara dos Deputados: 
Senhor 1.0 secretário: 
Tenho à honra de comunicar a 

Vossa Excelência, para que se digne 
de levar ao conhecimento do Senado 
Federal, que a Câmara dos Deputados, 
em sessão de 10 do corrente, apro-. 
vou as emendas dessa Casa do Con
gresso Nacional ao projeto de .lei que 
eoncede favores a companhias, em
prêsas e cooperativas que se · ·organi
zarem para a mecanização da la
voura. 

A referida .proposição, foi nesta 
data de acôrdo com os preceitos 
constitucionais, remetida :1t sanção. 

Aproveito o ensejo para reiterar _a 
Vossa Excelência os protestos de ml
·nha consideração. 

Rio, em 16 de setembro de 1948. 
Munhoz da· Rocha, 1.0 Secretário. 

São lidos .e vão a imprini~r os 
seguintes pareceres: 

PARECER 

N.O 938- 1948. 

Da Comissão de Constituir;ão e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 129, de 1948. 

Relator: Sr. Etelvina Lins. 
A Comissão de Constituição e Jus

tiça, apreciando o Projeto de Lei nú
mero 129, de 1948, vindo da Câmara 
dos Deputados com o n.0 450-A, assim 
se manifesta: 

l) Por maioria de votos, pela cons
titucionalidáde do art: 1.0 • 

A investidura em cargos de car
reira e em outros que a lei estabele
cer, efetuar-se-á mediante concurso, 
reza a Constituição (art. 186) . Dis
pondo o projeto que o provimento 
dos cargos da carreira de comissário 
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é privativo dos alunos habilitados no 
Curso de Comissário de Polícia, da 
Escola de Polícia, do Departamento 
Federal de Segurança Pública, não 
fere, com essa norma, aquêle precei
to constitucional. O curso de que co
gita o projeto outra coisa não cons
titue senão um concurso mais demo
rado, apurando-se o merecimento .dos 
candidatos através das . provas parciais 
e fin'ais a que se submetem durante 
o período estabelecido de dois anos 
na hipótese. Temos o exemplo, aliás, 
do Instituto Rio· Branco, para o in
gresso lia carreira · diplomática. 

2) Por decisão unânime, pela in
constitucionalidade e inc·onveniência 
do art. 2.0

, cujos têrmos se contra
dizem com o que dispõe.o art. 1.0 • 

A cada carreira correspondendo um 
concurso, é óbvio que não pode ser 

. a-proveitado no cargo de comissário o 
·ocupante de cargo de outra carreira, 
1·esultando daí a inconstitucionalida- : 
de elo urtigo. · 

3) Delibera a Comissão apresentar 
ao projeto as seguintes emendas: 

Ao art. 2.: suprima-se, consideran
do a Comissão prejudicada, por isso 
:m·esmo, a emenda substitutiva apre
sentada em plenário, pelo Senador 
Alfredo Nasser, ao mesmo artigo. 

Redija-se assim o art. 1.0 : 

·"Os cargos da· carreira de Co- · 
missário de Polícia do Quãdro In
teriores (D.F';S.P.), serão ,pro
vidos, 1/3 por concurso de provas 
e títulos, e ·2/3 pelos alunos ha
bilitados no curso de Comissário 
de Polícia, da Eséola de Polícia, 
do -Departamento Federal de Se
gurança Pública". 

Justificação 

· E' de conveniência que se, adote o 
critério sugerido pela emenda. Aos 
que não puderem fazer· o curso - que. 
é, como se sabe, de 2 anos ,- ou se 
s~tirem habilitados para . uma :prova 
imediata, abrir-se-á outro caminho -
o concurso, reservando-se, para tanto, 
l/3 das vagas. 

Ao art. 3.0
: - suprima-se, por· des- · 

necessária, a expressão "devidamente 
registrado no M.i.nistério da Educação 
e Saúde". 

Ainda ao art. a.a: 

Ao a1·t. 5.0
: 

Onde· se lê: 
"no corrente ano". 

Diga-se: 
"no ano de 1949". 
Sala das Comissões, em 16 de se

tembro de 1948. - Attilio Vivacqua, 
Presidente. - Etelvina Lins, Rela
tor. - Ferreira de Souza .. - Verg
niaud Wanderle?J. - Arthur Santos. 
- Filinto Müller. - Lucio Corrêa, 

· vencido nos têrmos do meu parecer, 
que passa a constitúir meu .voto em 
separado. 

VOl'O EM SEPARADO 

O Projeto de Lei n.0 405-A, de 1948, 
da Câmara dos Deputados, visa o 
.:provimento de cargos da carreira de 
Comissário de Policia do Q. P. do 
Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. 
. Na vigência da attial Constituição, 

a primeira i;nvestidura em c~rgo de 
carreira, e em outros que a le1 c;ieter-
minar, efetuar-se-á mediante concur
so procedendo inspeção ·de saúde -
<a~t. ·186). Se é certo que o ·art. 184 
dêsse diploma constitucional estabe
lece que os cargos públicos são aces-

. sívéis a tocl,os os. brasileiros, observa
dos os requisitos que a lei estabe!e
cer não é ·menos certo que a sua m
terpretação confina com o dispôsto 
no art. 186, no que tange à primeira 
investidura. Mas o projeto ·exclui o 
concurso .para essa primeira inv:estb 
dura em cargo da ·carreira de Comis
sário de Plolícia; · cl,eterminando. no 
ar.t. 1.0 apenas que o seu provi!5len
to será privàtivo dos alunos habilita
dos no ·curso de Comissârio ·de Pa.
lfcia éfo Departamento ·Federal de 
Segurança Públiéa. · 
· Nem convence o fundamento de 

que a funÇão de comissário deve ser 
de carreira; e técnica, no que res
peita a última parte. _ Não depene!, e 
o cargo de comissário · de. policia de 
condições téc11icas para o seu perfeito 
desempenho. E' função pública satis
fatóriamente desempenhável por qual
quer advogado. suas atribuiçõe~ ·não 
transcendem às de expediente ordiná
rio da repartição p·olicial, no presidir 
inquérito, manter a ordem e tranqüi
lidade públicas, prevenir e reprimir 
eventos delituosos, etc. 

Depois de "bacharel em direito" 
acrescente-se "e os· matriculados no 
últlmo a·no de Fa·culdade de Direito 

·oficial ou reconhecida". 

Demanda, isto sim, conhecimento 
da legislação pátria, em geral, espe
cialmente no Direito Penal e Direito 
Processual Penal, mas presumível a 

' 

: .! . . ' . 
.. ' . . 
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todo advogad'o, que própriamente re
quintes de técnica policial. 

A lei. exigirá. o suficiente ao exer
. cicio dessa função provendo o cargo 
com Bacharel em Direito. 

Justificar-se-á uma .escola para pre
parar delegados especializados, como 
por exemplo, da Ordem Política e· so
cial. 

-Para· .comissário de polícia, porém, 
é de todo dispensável o· seu funciona
mento. Demais, o curso de Comis
sário de Polícia ainda não preparou 
nenhuma equipe de alunos· para pre
enchimento das vagas atualmente 
existentes. Seu início, segunda· infor
ma o art. 5.0 do projeto será nêste 
ann. · O provimento do cargo de co
miss~.rio de polícia mediante · concur
so; como ordena a Constituição Fe
deral, .propicia, ao nosso ver, igual
dade de oportunidade a que .advoga
dos com vocaçii:o para funções poli
ciais ingressem na carreira sem se 
subordinarem à habilitação num cw·-: 
so que evidentemente não os enrique
cerá de novos elementos culturais, 
mesmo de natureza t-écnica. · 

A inconveniência do projeto é pal
p~vel, manifesta ·a sua inconstitucio
nalidade. 

Ante o expõsto, a Comissãó de 
Constituição e Justiça do Semido opi- · 
na pela sua rejeição .. 

Sala das Comissões,· em 16 de agõs
to de 1948. -·Lucia Corrêa. 

PARECER 

N .0 939 - 1948 

Da Comissão de Constituicão e 
Justiça sôbré o Projeto ·de Lei da 
Câmara n. 0 181. de 19.4!3. 

Relator - Sr. Augusto Meira. 

Jl:ste projeto .iâ foi deviõamente re-
latado. · 
· Tendo em atencão d reQueriincnto 

do ·e:ininente Senador Árthur Santos, 
· não parece difícil esclarecer a dúvida 
.. levantada. No ~elhor sentido o C.ori:Jo 
de Bombeiros faz parte ·da ooliela to
mada em seu sentido mais amplo e 
generalizado. um bom policiamento. vi
sando a scguranca colctiva · n:lo pode 
disnensar o servico ·especializado dos 
bombei,ros maximé em uma cidade co
mo esta. assim o. Corpo de Bombeiros 
seria uma espécie de oue a :Jolfcia se
ria o gênero. 

O art. l!i3 · da Constituicã..o em vez 
de contradizer. ampara o. prci.!eto que 

assim n'le1·ece ser aprovado !!os ter
mos do parecer anterior. 

Sala das Comissões, em 15 de setem
bro de 1948. - Attilio Vivacqua. Pre
sidimtel - .IJ.ugu.sto Meira. Relatai;. 
- \lerpnia•t/1. Wanrlerle11. - L1lcio 

Corrêa.. - Filinto Müller, com restri
cées. - Arthur Santo.o.. com restricões 

Aloysio de Carvalho. - Ferreira 
de Souza. 

PARECER 

N.O 94(} - 1948 
Da Comissão de Redação de Leis 

Rcdação final do Projeto de Re
solução n.0 10, ele 1948. 
Relator: Sen. Augusto Meira 

A Ccmissão de Redação apresenta, 
no 11nex.n CIUe a êste acompanha, a re
dação final do Projeto de Resolução 
do Senado Federal n.0 10, de 1948. 

Saia da Comissão ele Redação de 
Leis, em 15 de setembro de 1948. -
Clodc":n.ir Cardoso, Presidente. - Au
gusto Meira, Relator. - Ribeiro Gon
()altlP.S.- Waldemar Pedro.sa.- Cicero· 
de Vasconcelos .. 

ANEXO AO PARECER N.0 940 
Redação final do Projeto de -

Resolução do Senado n.0 10, de 
1948. 

o S·enado Federal, tendo em vista 
a Mensagem do Governador do Es;; 
tado do Pará· de 23 de julho de 1948 
e o dispôsto no art. ·63·, n.0 · II ,da 
Constituição, -· 

Resolve: · 
Art. 1.0 !!: o Govêrno do Estado. do 

Pará autorizado a contrair com o 
Export and !mport Bank, de Washing
ton, Estados Unidos da Américâ · do 
Norte, um empréstimo do valor cie 
US$. 750.000,00 (setecentos e cinqüéri
ta mil dólares> ao juro máximo de'4% 
ao ano e reembolsável nó praia de 4 
anos. · 

Parágrafo único. Na aplicação do 
empréstimo,' deverá ser observado o 
que clispõe a Resolução n.0 2 de 22 de 
jull!o de 1943, da Assembléia Legisla
tiva do referido Estado . 

PARECER 

N.0 941 - 1948 

Da Comissão de Redação de Leis 

. Redação final do Projeto de Lei 
da C4mara n.0 28, de 1948. 

Relator: Sr. Wa.ldemar Pedro§a. 
A . Comissão de Redação submete 

ao Senado a redação final do Projeto 
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de Lei da Câmara n.0 28, de 1948; a 
êste anexo. 

Sala da Comissão· de Redação de 
Lei, em 15 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso~ Presidente'. -
Waldemar Pedrosa, .Relator. - Au
gusto Meira. - .Ribeiro Gonçalves. -
Cicero de Vasconcelos. 

ANEXO AO PARECER .N.0 941 

' .Redação. final drJ Projeto de 
?ei da Câmara n.0 28, de _1948. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 • Os militares da reserva 

remunerada ou reformadQs, quando 
designados para o exercício efetivo 
de serviço nas Organizaçções das Fôr
ças Armadas, passará a perceber os 
vencimentos e vantagens integrais dos 
respectivos ·postos e graduações, cal
culados pela tabela então vigente, se 
menores eram os que lhes cabiam na 
inatividade. . 

Art. .2.0 • A. não ser que · atinjam 
a idade de 68 anos, os militares a que 
alude o artigo anterior só serão dis
:pensados da atividade por conveniên
cia do serviço ou da disciplina, ou por 
doença · que os impeça de continuar 
na função que estiverem exercendo. 

Parágrafo único. A comprovação 
da doença deve ser feita por junta 
médica, nomeada pelo Ministro com-
IPetente. · . 

Art. 3.0 • Quando, ao serem trans
feridos para a reserva remimeradas 
ou reformados, por haverem atingi
do a idade de 68 anos ou por efeito de 
inspeção de saúde, os mencionados 
:militares contarem mais de trinta 
anos de serviço, pela reunião. dos dois 
!Períodos de atividade, continuarão 
com o direito aos vencimentos inte
grais, calcUlados pela tabela em vigor 
rio momento. 

Parágrafo .único. Para êsse efeito, 
serão ;retificados. por novo decreto, os 
que os hajam anteriormente transfe
rido para a inatividade . 

venham a permanecer, ao menos, 
pelo período de cinco anos. 

Art. 6.0 • As disposições acima es
tender-se-ão aos militares da reserva 
ou reformados, já licenciados ou exõ
nerados, e que, convocados, durante 
o último estado de guerra do país, 
houverem, então, completado o perío
do a que se refere o artigo anterior. 

Art._ 7.0 • Esta lei entrará em vigor 
na data da sua publicação, ;revogados 
o Decreto-lei n.0 8.013, de 29 de se
tembro de 1945, e demais disposições 
em contrário. 

O S.R. PRESIDENTE .:._ Está finda 
a leitura do expediente. 

Anuncio que se acham em pauta 
para receber emendas nas duas pró
ximas sessões, perante a Mesa, os 
projetas de decretos legislativos nú
meros 35, 36 e 37, e os projetas de lei 
da Câmara números 360, 351, 362, 
363, 364, 366, 357, 368 e 369, todos de 
1948. 

Vem à Mesa, é lido e apoiado 
o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.O 42 -:- 1948 

Cria a Orà.<~ do Mérito Mé
dico. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 • Fica criada a Ordem 

Mérito Médico. · . 
do 

Art. 2.0 • Esta Ordem se1;á conce
dida aos médicos, nacionais e estran
geiios que houverem prestado. assina
lados, serviços ao país, ou se tiverem 
distinguido no exercício de sua_ pro
fissão ou no magistério da medicina, 
ou elaborado livros de reais vanta
gens· para a profissão. 

Art. 3•.0 • A Ordem constará de 
cinco classes: Gran-Cruz, Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cava
leiro e as suas insígnias serão de 
acôrdo com os desenhos anexos ao 
regulamento a ser baixado. · 

Ar~. 4.0 • As nomeações serão fei
tas por decreto e por proposta do · 
Ministr9 de Estado da Educação e 

.A;rt. 41~ 0 • Aos mesmos militares, 
será . permitido contribuir, para o 
montepio dos postos otl gradüações 
imediatamente superiores, de ooôrdo 
com a legislação própria, desde que 
tenham mais de 30· ou 40 anos de ser
Viço, contados na forma do art. 3.0 •· 

· Saúde, por cujo ministério correrão 
o respectivo · expediente e a expedição 
dos diplomas e insígnias. 

Art. 5.0 • Não se aplicarão, em ne
nhuma hipótese, as disposições dos · 
artigos 2.0, 3.0 e 4.0 aos militares que, 
designados para função de atividade, 
nela não tenham permanecido, nem 

Justificação 

Em tôdas as épocas e _em todos os 
povos, os atos de abnegação, altruís
mo, amor à humanidade; as conquis-
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tas e vitórias nos estudos, liças e tor
neios, e os feitos gloriosos nas cam
IPanhas navais e campos de batalha 
mereceram sempre dos govêrnos a de
vida recompensa, o prêmio simboli
zando o aprêço, estima, gratidão, gló
ria, honra e reconhecimento. 

No nosso País, vemos no Império 
a críação da Imperial Ordem do Cru
zeiro, a Ordem de Pedro I, a Ordem 
da Rosa. Seguindo essa tradição, não 
deixou a Republica de criar .também 
diversas· instituições honoríficas, como 
a- Ordem de Colombo, logo nos seus 
primordios, e posteriormente, a 01'
dem Nacional do Cruzeiro do Sul, 
que restabeleceu a antiga Ordem do 
Cruzeiro, a Ordem do Mérito e a Or
dem Mérito Naval. 

Entretanto, . existe uma profissão 
que, pelos sacrifícios exigidos no seu 
m1sc e:<', e considerada um sacerdócio. 
Essa· profissão é a dos médicos e bem 
merece a criação de uma ordem ho
norifica para premiar os que ~e dis
tinguirem no seu exercício. 

A fim de preencher tão sensível la
cuna apresentamos o projeto de lei 
:,ne:\:o, lüstituindo a Ordem do Méri
to Médico. 

Sala das Sessoest em 20 de setem
bro de 1948. - Salgado Filho. - TTes
pasiano Martins. - Durval Cruz~ 

O SR. PRESIDENTE- Õ projeto 
que acaba de ser lido vai à Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Tem a ·palavra o sr. senador Ha
milton Nogueira primeiro orador ins-
crito.· .. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
( *). -,- Sr. Presidente, . h a três à ias 
recebo constantes apêlos de habitan
tes desta cidade, no sentido de pro
testar, da tribuna, contTa a devasta
ção ordenada pelo Sr. Prefeito:.. na 
magnífica arborização que~ nos :foi le
gada, há mais de 'quarenta anos, pelo 
saudoso Pereira Passos. 

Já houve quem dissesse, através do 
DIP da; Prefeitura, que êstes assuntos 
não deviam ser tratados no Senado. 
Entendo, ao contrário, que se esta 
Casa é ouvida na nomeaQão do Pre
feito; se analiza os vetos opostos por 
S. Exa. às deliberações da Câmara 
de Vereadores do Distrito Fede1·al; se 
o Prefejto é o delegado do P1·esidente 
da República,· incumbido de adminis-

( ''') Não foi revisto pelo orador. 

trar a cidade os ates de S. Exa. de
vem ser criticados e examinados pelo 
senado e, de maneira particular, pelos 
Senadores que representam o povo 
desta Capital. 

Venho, ~or isso, juntar meu pro
testo ao de quantos aqui habitam e 
que, com tristeza, ontem presencia
ram a derrubada das árvores da Praia · 
do Flamengo. 

E' verdade que o locutor extranu
merário da Rádio Nacional fêz decla
ração afirmando não se tratar de der
rubada de árvores e, sim, de · trans
plante, com ose. fôsse possível" trans
plantar árvores. com quarenta anos de 
existência! · 

Enquanto isso, a cidade sofre e as 
filas recrusdecem, como bem acen
tuou o "Correio da Manhã" em edi
torial de ontem, a começar pela fila 
da carne. 

Enquanto o locutor extra.numerá
rio da Rádio Nacional, em sua· dema
gogia, afirma. que o problema está 
resolvido, as filas começam às duas 
horas da madrugada, com a agravan
te de que não se form~m simples
mente diante dos açougues, mas dos 
próprios mercadinhos da Prefeitura. 

Apelo para a impren·sa desta cida
de no sentido-de que faça reportagens 
nêsses mercadi.n.hos, onde desde às 2 
horas da madrugada; surgem. e per
manecem, longas horas, as filas de 
sofrimento. 

Outros problemas, a que S. Exa. 
poderia dedicar-se, como o do · .;.alça
mento, aí estão, desafiando a sua 
perspicácia. Em vez de mandar de
vastar as árvores, que são a· mais bela 
ornamentação de que dispomos, deve
ria mandar plantá-las. Infelizmente, 
nossas . edificações poliformes não 
proporcionam arquitetura que se .pos
sa classificar de genuinamente bra
sileira, e, assim, substituir as nossas 
árvores. 

Enquanto S. Exa. manda proceder. 
a essas derrubadas, estamos-a braços 
com as vias públicas esburacadas. A 
cem metros do Palácio Guanabara, 
na rmt Coelho Neto, dois enormes 
bttracos, são a. causa de acidentes 
diários. E, S. E."·"• que passa por ali 
const;:mtemente, ainda não mandou 
consertá-los! 
. Dirijo um apêlo à reportagem desta 
cidade para que verifique se não 
existem dois enormes buracõs nessa 
rua, verdadeiras armadilhas para os 
condutores de veículos, e que só a ir-

·' 
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responsabilidade de um Prefeito que 
não cuida da cidade, poderia admitir. 

Sr. Presidente, desta tribuna trans
mito o apêlo da população do Rio de 

_ Janeli--o, não para o . Prefeito - por
que não a atende - mas a S. Exa. o 
Sr. Presidente da República, para que 
faça sustar a onda de ates .de irres
ponsabilidade administrativa, pratica
dos pelo seu delegado na administra-
ção desta cidade. · _ 

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

O SR. MAGALHAES · B~~ATA -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, re
queiro a V. Exa. consulte. o Senado 
sôbre a dispensa de publicação o pa
recer que dá redação final do Proje
to de Resolução n.0 10, de 1948, auto
rizando o .Estado do Pará a contrair 
emuresrimo co mo Import and Ex
port Bani~. a fim de ser o mesmo pa
recer imediatamente discutido e vo
tado. 

O SR. PRESIDENTE ...;_ ·o Sr. Se
nador. Magalhães Barata requer dis
pensa das formalidades _regimentais 
para que ci parecer oferecendo a re
dação final do Projeto de Resolução 
n.o 10, dêste -ano, seja imediatamente 
discutido e votado. Esse parecer é o 
de n,0 940 e :foi lido no expediente da 
presente sessão. · · 

Os Senhores que aprovam o l'eque
rimento, queiram· conservar-se sen
tados. 

(Pausa). 
Está aprovado. . 
Em discussão o parecer. 
(Paus.,a). 
Não havendo quem peça a pala

vra, encerro a discussij.o. 
Os Senhores que aprovam o Pare

cer n.0 9,40, de 1948, queiram conser
var-se como se acham. 

<Pausa) .. 
Aprovado. 
O Pr·ojeto de Resolucão n.0 10, de 

1948, vai à promulgação·. 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a hora do expediente. 

Tem a palavra o Senador . Ivo · 
d'Aquino, segundo orador inscrito. 

O SR. IVO D'AQUINO -.Senhor 
Presidente, pretendo dizer algumas 
palavras a respeito do carvão de· San
ta Catarina. 

Há vários dias, esteve nesta Caui
tal uma ·comissão de produtores êa
tarinenses dêsse minério, a fim de se 

. entender com o Sr. Presidente da 
República sôbre problema que está 
interessando não só à economia do 
meu Estado como à economia nacio
nal. ·~sses industriais tiveram opor
tunidade de entregar um memorial 
a S. Exa., que os recebeu com .a maior 
atenção e lhes prometeu tomar tôdas 
as providências a respeito do assunto. 
Mas, como os aspectos da. quest·ão, 
de que vou tratar desta tribulià, to
cam vários outros problemas funda
mentais da economia e da defesa na
cionais, não me posso furtar ao apêlo 
que..: recebi dos .produtores de carvão 
do meu Estado, afim de falar peran
te o Senado da República. 

Antes de tudo, Sr. Presidente, é ne
cessário que se_ tenha uma idéia pre
cisa do assunto. Peço, portanto; a 
atenção dos meus· ilustres pares sô
bre todos os. a tos legislativos baixados 
até esta data, visando ·regular a eco
nomia daquêle produto. 

A nove de junho de 1931, o De01·eto 
n::• 20,089; instituiu a taxa de aquisi
ção obrigatória de 10 por cento do 
carvão. nacional em relação à do car
vão importado. Foi o primeiro ato 
baixado . em benefício da indústria 
carbonifera, no qual se deterniil1ava 
que os mercados consumidores do 

·País absorvessem uma quota: do nosso 
produto; incrementando-se, assim, a 
inqústria nascente e permitindo-se, 
desde logo, uma justa prot~ão aos 
que nela arriscariam os seus capi-
tais . 

O Sr. <Andrade Ramós -.V. Exa. 
dá licença para um. aparte? ·(Assenti
mento do orador) ....:. Embora peque
no, foi . o primeiro amparo prestado, 
de fato, ao carvã·o nacional. · 

O SR.. IVO D'AQUINO - Vossa 
Excelência diz muito bem. 

A 21 de julho de 1937, o Decreto 
n.0 L828, elevou essa taxa obrigató:.. 
ria de aquisíç~o. a 20 por cento. Mais 
tarde, a 3 de outubro de 1940, o De
cret{) n.0 2. 667, consolidando disposi
ções existentes sôbre o carvão· nacio
nal, e com objetfvo de intensificar 
mais seu aproveitamento, instituiu 
um fu?do especial pa1·a a execução 
de várias obras_ que concorreriam, por 
sua vez, para a incrementação daquêle 
!PrOdUtO. ~sse fundo é representado 
pelas seguintes taxas: a de dois' cru
zeiros por tonelada de carvão nacio
nal exportado pelos Estados produto
res; a de cinco cruzeiros por tonelada 
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de carvão importado; e a de dez cru
zeiro por tonelada de ó~eo i_mp<?rt~do · 
. com .êsse fundo, ass1m mstitu1do, 
realizaram-se obras de aparelhamen
to na Estr.ada de Ferro Teresa Cris
tina, no Põrto de Laguna, e foi au
xiliada a Companhia Sider.úrgica Na
cional com a quantia de 48 milhões de 
cruzeiros ·para construção da Usina 
de Capivarí no Município de Tuba
rão em Santa Catarina, destinada ao ' . -beneficiamento do carvao. . 

1l:ste decreto teve um alto ·fim de 
ordem económica e concorreu, decisi
vamente, para -a realização de obras 
que- interessavam não só à p,:odução 
como ao transporte do carvao na-
cionaL . 

De fato Sr. Presidente, a Estrada 
de Ferro ' Teresa Cristina e a que 
transporta o carvão produzido nas mi
nas de Urussanga, Cresciúma e Lau
ra Mttller a.té . os portos c'!e Imbituba 
e Laguna. 1l:ste, por sua vez, neces
sitava. ser aparelhado para o embar
que do produto. K Usina de Ca_piva
rí, .pertencente à Siderúrgica Nacional 
é beneficiadora do produtç, para tor
ná-lo consumível, assim na indústria 
em geral, como nos altos fornos, para 
a fabricação do aço. · 

Durante a última guerra, foi· o Go
vêrno Federal ' compelido a estabele
cer medidas de emergência, motivadas 
pela escassez do combustível no ter.:. 
rítorio nacional. . Como todos sabem, 
uma vez reconhecido o estado de 
guerra declarado pela Alemanha, em 
relação ao Brasii, todos os transpor
tes marítimos ficaram virtualmente 
cortados para a imi>ortaç'ão do. car
vão estrangeiro. 

Por êsse moti'Vo, C· Decreto ·n.0 4.613, 
de 25 de agôsto de 1942, · determinou 
a entrega obrigatória de todo o. car
vão nacional ao Govêrno da União,. 
que, por sua vez, se obrigáva a trans
portá-lo .aos mercados nacionais. con
sumidores, onde seriam entregues à 
l'azão de 25 por cento aos produtores, 
para venda livre, e dos 75. por cento 
restantes ao Ministériõ' da Viação, 
para a distribuição, conforme o ra-

. cionamento, estabelecido. 
· No ano seguinte, a 3 de novembro 
pelo Decreto n.0 5.946, foram suprimi
dos os 25 por cento da quota livre e 
requisição da totalidade do carvão 
um ato governamental determinou a 
produzido, por prêços fixados, que 
não permiti!ll11 senão restrita margem 

de lucros aos mineradores, impedin
do-os como é natural, de formar 
quai~uer reseryas para a melhoria 
das suas instalações. 

E' preciso que o Senado fique b:m 
esclarecido a êste respeito: o preço 
fixado para entrega obrigatória ao 
Govêrno Federal, mal dava margem 
de lucros aos produtores, mas êsses 
ressarciam os prejuízos porventura 
oriundos dessa entrega, com a venda 
livre da quota de 25 por cento. En
tretanto, como acabei de eX'pôr, essa 
quota foi supressa de modo que os 
produtores de cart'ão catarinense f:it
caram obrigados à entr~;>ga total do 
seu produto ao Govêrno Federal, 

Em 1944, o Decreto n." 6. 77:1, re~ 

servou todo o carvão produzido a 
companhia Siderúrgica Nacional, de
vendo os produtores entregá-lo, obri
gatoriamente, àquela organização. 

Vou agora explicar uma particula
ridade a respeito dq_ carvão catari
nense. o único .carvão nacional co
queificável é o produzido nas minas 
de santa Catarina, e assim mesmo em 
certas regiões. A Companhia Side
rúrgica Nacional tem absoluta neces
sidade dêsse carvão, ·porque, com êle, 
é produzido o coque siderúrgico. De 
modo que ha uma explicação de or
dem técnica para que a Companhia 

. Siderúrgica Nacional tenha preferên
cia no recebimento dêsse carvão, mas 
é preciso atentar em que o d~creto 
que citei. obrigou os produtores a en
trega total da sua produção à Com
panhia Siderúrgica Nacional. 

A 10 de setembro de 1946, o Decre
to n.0 9. 286, manteve a obrigação do 
Decreto n.0 6.771, e fixoU o preço do 
carvão tipo "lavador'' com o t~r de 
base de cinza de trinta e quatro por 

·cento, em centõ e éinquenta ·cruzei
ros por tonela.&Ia e para os tipos bene
ficiados produzidos na usina do Cap~ 
varí pertencente à Companhia Side
rúrgica Nacional, os seguintes prêços: 
Carvão de "vapor. grosso" - trezen
tos e vinte e cinco cruzeiros a tone
lada; e Carvão de "vapor fino" -
trezentos .e dez cruzeiros a tonelada. 
Cada um por cento de cinza acima· 
daquela base de 34 por cento deter
·mina aos produtores a: multa de 9 
cruzeiros por tonelada; e cada um por 
cento abaixo da mesma taxa, um prê
mio igual, isto é, mais 9 cruzeiros .. 

A Companhia Siderúrgica Nacional, 
por fõrça daquêles Decretos, tinha o 
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direito de reservar para seu ttso o 
carvão destinado à fabricação do co
que siderúrgico e vender o resto, de
pois de beneficiado, aos prêços que 
citei, respectivamente, 325 e 310 cru
r~;eiros a tonelada. 

Com a elevação do custo de vida 
e conseqüentemente dos salários, os 
produtores catarinenses reclamaram, 
perante o Consellio ·Nacional de Mi-· 
nas e Metalurgia, órgão oficial que 
tixa anualmente o prêço do carvão, 
o aumento do prêço por tonelada for
necida à Companhia Siderúrgica Na
cional. 

Examinadàs as escritas das emprê
sas produtoras e da Companhia Si
derúrgica Nacional por técnicos con
tadores, nomeados pelo próprio Con
selho, opinou êste, unânimemente, que 
a reclamação dos produtores era pro-

-cedente e que o lucro obtido pela 
Companhia Siderúrgica NaCional, 
e.pós o beneficiamento, comportava 
um aumento de 25 cruzeiros por to
nelada. 

Apesar dêsse parece1·, não lograram, 
até hoje, os produtores o acréscimo 
solicitado. 

No mesmo. ano de· 1947, o Senhor 
Ministro da "viação baixou, a 9 de 
agõsto, a portaria n.0 510, a qual res
tringiu a entrega mensal obrigatória 
à Companhia Siderúrgica Nacional 
para 40.·000 toneladas, liberando · as
sim, pràticamente, 22.000 toneÍadas 
~e carvão, pois as entregas. naquela 
epoca, orçavam em 62.0{)0 toneladas 
mensais. 

A portaria do Sr. Ministro da Via
ção, que, sem dúvida nenhuma, de
monstrou o mais alto lnterêsse pela 
resolução do problema, não procede 
entretanto, . atingir imediatamente os 
fins que colimava. , 

Como se depreende da minha expo
sição, os produtpres reclamavam, an
tes de tudo, uma cot:l livre, para po
derem vender ao prêço do mercado 
consumidor, porque o estabelecido 
para a venda à Companhia Siderúr
gica Nacional era de sacrifício. 

Ora, o S~. Ministro da Viação, com 
essa portar1a, liberou, como é eviden
te, parte dO carvão produzido em 
Santa Catarina. Mas aconteceu o 
seguinte: sem ter havido combinação 
prévia, a liberação abrupta.. embora 
feita com as melhores inten$ões, en
controu os produtores catarlnenses 
completamente desaparelhados, sem 

organização de vendas e sem instala
ções adequadas para beneficiar ·o 
carvão. 

como até a data da portaiia, eram 
os produtores obrigados a entregar 
todo o carvão produzido . à Compa
nhia Siderúr.gica Nacional, que o be
neficiava, não tinham êles, na sua 
maioria, necessidade de instalações 
para· -beneficiamento. · . . 

Como também não vendiam· o car
vão produzido senão através daquela 
Companhia, não mantinham nos 
mercados consumidores organizações 
especializadas para .a colocação do 
produto. , _ 

A pprtaria do Sr. Ministro·. da Via
ção era possibilidade, que podemos 
chamar de promissora. Os produ
teres C::litarinenses compreenderam
na e, para logo, não só· improvisaram 
Instalações de beneficiamento, como 
entraram diretamente nos mel·cados 
para colocar cota que- lhes era libe
rada. 

Começou, entretanto, novo drama 
para os .produtores do carvão cata-
riilense. · 

Como expliquei ao senado, há de
creto que obriga os adquirentes de 
carvão estrangeiro, a também com
prarem 20 por cento correspondentes · 

• de carvão nacional. 
Os atingidos pela medida, ·:não . se 

conformando com o texto. da lei, "í:>or 
considerá-lo;" inconstitucional, · impe
traram mandado · de segurança, para 
se isentarem . da aquisição da cota. 

Em dois motivos se fundou a in
constitucionalidade alee;ada: prL>neiro, 
a obrigatoril~dade em si da aquisição 
da cota; segundo, a proibição de re
vendê-la. 

O mandado de segurança, foi deci
dido em brilhante sentença, pelo Juiz, 
Dr. Elmano Cruz. 

Não podia aquêle ilustrado magis
trado ter sido mais claro, nem 'ter, 
com mais felicidade, analisado a pre
tenção dos impetrantes, em face da 
Constituição e das regras ·de direito 
aplicáveis à espécie. 

A sua. sentença conclui pela perfei
ta legalidade, sem qualquer eiva de 
lnconstl'Eucionalidade, da obrigatorie
dade da aquisição da cota de · 20 por 
cento de carvão nacional, mas repu
tou inconstitucional a proibição da 
sua. . vend:t pelos adquirentes. 

Como os impetrantes, compradores 
de carvão estrangeiro, não eram con
sumidores mas ficaram compelidos a 
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adquirir 20 por cento do produto na
cional, caso não pudessem >•endê-lo, 
teriam diante de si, dentl'O em pouco 
tempo, verdadeira ~ontanha d~ car
vão, qae não. sabenam onde colocar. 

Dessa decisão recorreram os impe
trantes para a instância superior, que 
ainda não j~lgou o recurso. 

Nota-se desde logo, Sr. Presidente, 
no decret~ a que aludi, defeito que 
deve ser corrigido. 

o Sr. Andrade Ramos· - Permite 
v Exa. uma aparte? (Assentimento 
do orador) - A aquisição obrigatória 
de carvão nacional, l1 a cot::! de 
20 por cento sôbre o impol·tado, e, de 
fato condição de ordem econômica 
enqÚacfr:.lcla n:1 Constituição. O mal, 
como bem diz a sentença, sem entrar 
em . outras razeõs, é proibir a quem o 
adquire, de comerciar. Com_? em li!e
ral os compradores de carvao nac10-. 
nal só se utilizavam do estrangeiro e, 
às vezes, em pequena proporção, do 
nacional, eram obrigados a armaze
nar a parte restante. Além disso, o 
carvão nacional, 1 com alta . percenta
gem de -enxôfre, em pouco tempo se 
deteriora e torna-se imprestável. A 
obrigatoriedade de · 20 põr cento se 
.permitida a revenda, seria trabalhar 
no , sentido do desenvolvimento da 
produção nacional. 

O SR. IVO D'AQUINO - Vossa 
Excelência tem inteira razão, .como 

. também a tem o juiz que proferiu a 
sentença. 

Como dizia, Sr. Presidente, o de
creto encerra grave defeito, na parte 
a que acabo de aludir. Deveria esta
belecer, para o comprador de carvão, 
estrangeiro não -consumidor, · que, 
quando vendesse o produto, -ficaria 
com a obrigação do acréscimo da 
cota de 20 por cento do car'Vão naci.9-
nal, que o consumidor ·deveria sem
pre receber. 

o Sr. Andrade Ramos - Vossa Ex
celência tem tôda razão. Seria o dis
tribuidor dessa parte. 

O Sr. Francisco Gallotti - E' o es
Dírito do decreto. 

. O SR. IVO D'AQUINO - Acresce, 
entretanto, que o Ministério da Via
ção· cumpriu, e não poderia deixá-lo 
de fazer, a letra do ato legislativo. 
Não compete à autoridade adminis-

. trativa apreciar a constitucionalidade 
ou inconstitucionalidade da lei. 

o fato principal, porém, é que os 
compra do carvão nacional, ap~sar d~ 
compradores continuam resistmdo & 
sentença sôbre o mandado de segu-
rança impetrado. - . 

Outro aspecto da questao e o for
necimento da cota livre, a diversas 
emprêsas ' e companhias, · entre as 
quais o Loide Brasileiro, a Estrada 
de Ferro Central do Brasil e a Rêde 
Sul-Mineira. Ocorre que o pagamen
to por · essas ·entidades tem. sido de 
tal modo demorado que, virtualmente, 
constitui não pagamento. se · os pro
dutores . do carvão catarinense são 
obrigados a entregar 3/4 partes do 
seu produto ã campanhia Siderúr
gica Nacional, por prêço que não co
bre a despesa; se os compradores da 
cota de 20· por cento que pagam à 
vista, não querem adquirir o produto 
e se os que dêste têm necessidade de
moram mais de ano a ;pagá-lo, qual 
a situação dos produtores de carvão 
catarinense? .· 
· o Sr. Salgado Filho - O .pior é que 

a · responsabilidade pela demora no 
pagamento recai sôbre.- organizaçções 
estatais ou para-estatals. 

O SR. IVO D'AQU!NO - Vossa 
Excelência tem tôda a razão. Não 
digo que não paguem ou haj_a . má. 
vontade; mas na realidade, os produ
tores, não sentem a presença do di
nheiro ... 

Apesar de tudo isto, os :Produtores 
de carvão nacional_não podem parar 
a larva das suas minas. Por sua vez, 
as companhias de navegação q1:1e 
transportam o produto, sabendo da 
demora· de pagamento por parte dos 
consumidores da cota livre, exigem 
adiantado o pagamepto do frete. E os 
produtores, por sua vez, são obriga
dos a manter os operários um dia, 
além da movimentação do imenso 
parque industrial. que não pode ter 
solução de continuidade ... 

O Sr. Andrade Ramos - E' a base 
de Volta Redonda; sem êste carvão 
não poderá viver. 

O SR .. IVO D'AQUINO ~ ... e que, 
não obstante, está na iminência de 
paralizar seus serviços, por falta de 
numerário e de ·crédito.. · 

o Sr. Francisco Gallotti - Empre
sas que, quando têm crédito, são mas-
sacrados pelos juros. l 

O SR. IVO D'AQUINO - .H'á pou
cos dias, ".:i.:;itei as 1nstaiações cte Vol-
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ta Redonda; e creio que não have1·á 
brasileiro que não se orgulhe daquela 
realização. E' uma vitória, s_em , ~~vi
da alguma, do esfôrço e d_a mtengc::n
cia bras~lelra. Talve~ seJa a ma1or 
obra, até hoje concretlZada no B1·~sil, 
cm obediência a um plano superlOr
mente organizado e caball!lente efe-
tivado. _ 

·Pois bem: suponhamos que -am.~ha, 
por motivo d~ ord~m. inte~ac10nal 
estejamos na contingenc1a de t:car na 
mesma .situação ·em que est1Vemos, 
durante a última guerra. Suponha ... 
mos que as minas de carvão de sant~ 
Catarina - as únicas que no Bras1l 
produzem carvão coque~f_icável - s~
jam obrigadas a paraliZar ou di'm.l
nuir a produção, e não possamos lan
çar mão do carvão estrangeiro. 

Pergimto; então, ao Senado: que 
será de Volta Redonda? Imaginemos 
a paralização dos seus altos :fornos e 

' os prejuízos irremessiveis, que nos to
cariam se não pudessemos, 'de momen
to, obter carvão estrangeiro para ali-
mentá-los. · 
·Sr. Presidente, Senhores Senado

res, não podemos deixar de con~ide
rar. a iminência do problema. Argu
mentarão entretanto, o carvão nacio
nal é mais caro .que o estrangeiro, 
que tem mais altas qualidades coque
ficáveis. · E'· verdade. Precisamos, . en
tretânto, ·considerar, por oütro lado, 
que o aproveitamento do carvão na
cional, representa poupança. das nos
sas divisas. 

O Sr. Andrade Ramos - Permite 
V.. Exa. um aparte? 

O SR. IVO D'AQUINO - Com 
todo o prazer. 

o Sr. Andrade Ramas - Não há 
mesmo razão técnica para que se 
não possa pensar em produzir carvão 
nacional coqueficável em condições 
de .prêço idênticas à do produto es
trangeiro: Estamos ainda na infân
cia da industrialização de carvão na
cional coqueficável, pois os lavadpres 
trabalham em baixa tonelagem e com 
pouco rendimento .. se, todavia, a in
dústria não fõr desorganizada e con
tinuar a progredir, V. Ex. I!. con
cordará em que ,dentro em breve, te.; 
remos carvão coqueficável do Para
ná; Santa Catarina e outros Estados. 

. Transportado de menores distâncias 
que dos Estados , Unidos e da Ingla
terra estará portanto, em situação 
mais favorável. Devemos . cuidar de 

lhe oferecer condições mais vantajo
sas, abandonando a idéia de que o 
problema não possa ser resolvido. A 
solução depende da o1·ganização e do 
desenvolvimento dessa indústria. A. 
exposição do nobre colega mostra que 
a indústria está sendo prejudicada e, 
possivelmente desaparecerá. 

O SR. IVO D'AQUINO - Agra
deço o aparte de V. Exa., que escla
rece com sua proverbial competência, 
minhas considerações. · 

O Sr. Andrade Ramc·s - Experiên
.. cia de quem viveu ,quinze anos em · 

minas de carvão. · 
O SR. IVO-D'AQUINO - Confor~ 

me eu vinha· dizendo, ainda que o 
carvão nacional resultasse mais caro 
para a fabricação do coque ... 

O Sr. Andrade Ramos - Perfeita
mente. Devemos. :fàzer êsse sacrifí
cio momentâneo. 

O SR. IVO D'AQUINlO -'--- . . . ain
da aSsim haveria vantagem económi
ca para o Brasil utilizá-lo em lugar 
do estrangeiro ... 

O Sr. Anãracl\e Ramos - E' .uma 
contingência. 

O SR. IVO D!AQUINO- ... pois 
não podemos deixar Qe protegei· uma 
indústria que, a cada momento, pode 
ser chamada a colaborar e, até cons
tituir o fúndamento da própria de
fesa regional. 

O SR. PRESIDENTE __.:_ (Fazendo 
soar os tímpanos) -· Atenção! Lem
bro ao nobre orador que está esgota-
da a hora do expediente. · 

O SR. ANDRADE RAMOS (Pelá 
ol'de·m) - Senhor Presidente, peço a 
V. Exa. consulte ·a Cas~ sõbre se 
concorda :om a prorrog-ação do ex
pediente por meia hora, a :fim de que 
o ilustre Sena!ior Ivo d'Aquino possa 
concluir seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE- O Senhor 
Senador Andrade Ramos requer·. seja 
.prorrogado o expediente, por meia 
hora, a fim de que o Sr. Senador Ivo 
.d'Aquino possa concluir suas consi
derações. 

Os · Senho1·es que concordam com a 
prorrogação do expediente, por . meia 
hora queiram permanecer sentados. 

<Pausa) .. 
Está concedida. 
Continua com a palavra o Senador 

Ivo d'Aquino. 
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O SR. IVO D'AQUINO Senhor O SR. IVO D'AQUINO- Também 
Presidente, agradeço ao ilustre Se- aprendi essa palavra agora. 
nador Andrade Ramos e aos demais Previdência marítima, Cr$ 2,22. 
produta!·es catarinc.r.scs de carvão. 

O Sr. Andrade Ramos - Outra taxa 
Desejo · ter airida . alguns · dados de previdência. 

consE1ntes c:o· ml:!morial apresentado 
ao Sr. Pre.:;idente da República pelos O SR. IVO D'AQUrNO. - Previ
colegas a gentileza com que fui dls- dência portuária, ·Cr$ 2,00; fiscaliza
tinguido. · ção aduaneira, Cr$ 1;00; estatística 

.por despacho, Cr$ 2,00; taxa de inde-
·Conforme expliquei, o. prêço arbi- nização, por tonelada, Cr$ 0;17. 

trado para o produto, de cento e cin-
quenta cruzeiros, por tonelada, repre- O Sr. -Ribeiro Go'nçalves -·Parece 
senta o indispensável_ à cobertura das haver cobrança dupla de previdência 
despesas de extração e entrega à marítima; no pôrto de embarque e no 
Usina de Capivarí. · de desembarque. 

Admitamos a hipótese de dispQrem O SR. IVO D'AQUINO -Em- tôda . . ·parte. 
os produtores catarinenses liVl·emen- A desp· esa de uma tonelada .de car-
te de sua cota :para vénda do carvão 
no Rio de Janeiro. vão, pelo que expus, embarcado na 

zona de produção e pôsto no Rio de 
Tomémos como base do prêço de Janeiro. pelo pôrto . de Laguna. _ .pelo 

custo de produção cento e quarenta de Imb1tuba é um pouco mais caro 
cruzeiros por tonelada. atinge a Cr$ 185,35. ·· . 

o frete ferroviário ·de. Cresciúmg, 
Urnssanga ou Laura Müller até o 0 §r. Andrade Rf!mos -:- Maior que 
pôrto de embarque é de Cr$ 17;82, sem 0 preço de produçao :Por tonelada. 
contar as desp'esas previstas pelà Por- O SR, IVO D'ÁQU:riiro- Calcula-
taria n.0 · 60, do Ministério da Viação do o. valor de produção por tonélada 
e Obras Públicas, de 20 de janeiro a Cr$ 140,iJ.O - é preciso acrescentar 
de 1947 - porque êsses dados ainda que o prêço. de Cr$ .150,00 eSclarecido 
não os tenho. · · · · já é hoje .inferior ao valor da pro-

Transportado o carvão até o pôrto dução, assi.Iil se queixam os produtores 
de Laguna, aí a despesa por tonelada -_somando-se os Cr$ 140,00 a Cr$ 
é a seguinte: verificação de pê·s·o, Cr$ 18o,39, teremos Cr$ 325,35. · ~te é o 
1;50;. transporte na zona portuãria, prêço do custo de uma tonelada de 
Cr$ ·2,20; capatazias, Cr$ 5,00; arma- carvão produZido nas minas ·de San
zenagem, Cr$ 1;60; utilização do pôr- - ta Catarina· para ser vendido no Rio 
to, Cr$ 3,13. Sôbre essas taxas por- de Janeiro· 
tuârias temos a acrescentar Cr$ 0,51 O . Sr. .Ribeiro Gonçalves - A ·pro
de p:~:evidência marítima, Cr$ 2,00, dução existe apenas para justificar 
da taxa instituída pelo Decreto-lei ·as despesas intermediárias. · 
n.0 2.267, de 3 de outubro de 1940, e O SR. IVO D'AQUINO - ora Se· 
Cr$ 2,5·6, taxa de 2%, criada pelo De- llho1: ~r2si~ente, ~:~:::elo ao Senadb pa~ 
creta-lei n.0 22.096, de 10 de novem- ra dw.mgu~r ben1: há o carvão que é 
bro de 193·2, sõbre o valor. da fatura. entJ:egue a con:panhia Siderúrgica 

Depois de embarcado no 1lôrto de Nacional e por esse carvão os pro
Laguna, o custo de seu transporte até ctutou·es. recebem Cr$ 150,00 na usinà 
o Rio de Janeiro é o seguinte: frete do Capl:.vari, a fim de ser .beneficiado: 
marítimo por · tonélada, Cr$ 111,00; O ca~v~o fie quota livre extraido e 
estiva, Cr$ 4,84;... benef1c1ado pelos produtores, paga 

O Sr. Andrai:le Ramos - o frete ainda tôdas as despesas que apontei 
para ser posto no Rio de Janeiro ' 

marítiil).o é quase o mesmo prêço do Evide.ntemente não há necessidade 
cro·vão. _ de ma1or . de~onstração para se , êr 

O SR. IVO D'AQUINO - Do pro- que os preços atuais, arbitrados para 
duto extraído. E' pouco menos. · a venda da cota livre do. carvão na-

Desestiva, Cr$ 15,80; taxa de emer'- cional, estão dando. prejuízo -;ta pro-
. dutores. · 

gencia, Cr$ 5,00; utilização do põrto, Ora, Sr. Presidente, tõdas as. minas 
Cr$ 5,00 · · · · de Santa Catarina são de propriedade 

O Sr . .RiOeiro Gonçalves - Estra:.. particular, e mesmo as que pertencem 
nho o têrmo "desestiva". a Companhia Siderúrgica Nacional 
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ainda assim podem ser clasificadas 
porque essa Companhia é entidade à 
parte do Estado. 

Como é evidente, há necessidade de 
ser solucionado o problema do carvão, 
ou então os produtores de Santa Ca
tarina irão · à falência. 
· No memorial apresentado· ao Se

nhor Presidente da República os in
teressados pleiteam o seguinte: 

"a) - Interceder· junto às ad
ministrações da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, Lloyd Brasi
leiro, Rêde Mineira de Viação e 
outras no sentido de que as fa
turas de fornecimento de carvão 
sejam pagas em trinta dias no 
máximo, tendo em vista que o 
carvãco que importam é pago adi
antadamente ... 

O Sr. Andrade Ramos - E isso não 
constituirá nenhum favor; é obriga-
ção do comprador. · 

O SR. IVO D'AQUINO ... 
com a obtenção de créditos ir

revogáveis e não como vem ocor
rendo com o · carvão nacional 
cujo pagamento demora de 12 
até 24. meses, ascendendo as dí
vidas dessas autarquias, nas pra
ças ·de Cresci uma e Urussanga a 
cêrca de vinte milhões de cru
zeiros". 

O Sr. Ribeiro Gonçalves - O Lloyd 
também transporta carvão? 

O SR. IVO D'AQUINO-:-- Não pos
so afirmar. 

O Sr. Ribeiro Gonçalves - E co~ 
bra o frete em dia? 

o SR .lvo D'AQU!NO - Eu disse 
"companhias transportadoras de car
vão" e creio que o Lloyd não trans
porta carvão de Santa Catarina. 

O Sr. Ribeiro Gonçalves - Disse 
isso, por .uma afirmação anterior de 

· V. Ex. a. Não seria .Qe admirar que 
êle, que custa a pagar, seja apressado 
em receber. . 

O Sr. Francisco Gallotti ..:.... De 
Laguna, os navios do Lloyd trans-
portam carvão. . 

. O S~. IVO D'AQUINO .2.. O que 
mforme1 é o que consta do memoriai· 
vári~ compa~ias que :transportam 
carvao; não se1 se tôdas exigem pa
pamente de frete adiantado, mas di
versas o fazem. 

O Sr. Francisco Gallotti - Isso é 
verdade. 

O Sr. Andrade J:?.amos - Era de 
esperar-se. · · 

O SR. IVO D'AQUINO- Segundo 
ponto: 

Determinar, de acôrdo com o 
ar.t. 3.0 do dec. 20.089, de 9 de 
junho de ·1931 a essas autarquias 
e outras consumidoras do rúinério, 
como fez V. Ex. a com. os produ
.tos de Volta Redonda, o consumo 
obrigatório de .(50·%) cinqüent.a 
por cento e . não vinte por cento 
(20%) de carvão nacional, a fim 
de garantir a produção das minas 
catarinense e às emprêsas parti
culares e importadoras, em vez 
de. vinte por cento (20%) trinta 
por cento (30%) ". . . 

Ainda o mesmo memorial faz os 
seguintes ;pedidos; . 

"Providenciar a redução do frete 
ferroviário e marítimo· e das ta
xas por:tuárias, cujo · custo exor
bitante ficou . demonstrado para 
que as emprêsas de mine1·ação 
possam oferecer aos consumidores 
carvão por .Prêço mais acessível; 

"Para evitar reclamação por 
parte dos consumidores, autorizar 
V. Ex.a ao Departamento Nacio
nal da Produção Mineral, com 
sede na cidade de Cresciuma, 
que exerça rigorosa e enérgica 
fiscalização sôbre o carvão, nos 
portos de' .. Laguna e Imbituba". 

Como vê o Senado, modestas são as 
pretensões dos~ produtores de carvão 
catarinense. E o Sr. Presidente da 
República como tive ocasião de dizer 
no comêço de meu discurso, p'l'ometeu 
estudar, CQ.m a maior atenção, o pe
dido que lhe foi encaminhado . • 

Mas embora tenha a certeza de ·que 
S. Ex.a não abandonará os produto
res catarinense, meu intúito foi fa
zer perante. o Senàdo .uma exposição 
documentada. . . · 

O Sr. Andrade Ramos - E muito 
oportuna. 

O SR. IVO D'AQUINO - ... o. 
respeito do carvão de Santa Catarina, 
para melhor estudo dos que, com 
m·aior conhecimento da matéria, pos
sam colaborar na solução do problema 
que atinge f:undamentalmente a .eco
nomia · e, porventura, a própria de
fêsa nacional'. (Muito bem. Muito 
bem. Palmas. O orador é cumpri
mentado). 

ll: sem debate aprovado, e discussão 
únic,a, o seguinte 
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N.0 936, de 1948 

Da Cornisstío r!e R"'i!af'ão de Leis 

A Comissão de Redação apresenta, 
no anexo que a êste acompanha, a 
redação final do projeto de D·::~:rc:o 
Legislativo n.0 18, de 1943. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 15 de setembro de 1943. -
Cicero de Vasconcelos, Relator: 
Ribeiro Gonçalve_s. - Augusto Meim. 

ANEXO AO PARECER N.0 935 

Relação. final do Projeto de 
Decreto Legislativo n. 0 18, de 1940. 

O Congresso Nacional decreta, nos 
têrmos do art. 66, item I, da Consti
tuição Federal, e eu, Nereu R.amos, 
Presidente do Senado promulgo o 
segttinte: 

DECRETO LEGISLATIVO 

N.o 18 de 1948 

· Art. 1.0 ll: aprovado o Convenio Sa
nitário firmado no Rio de Janeiro, 
aos 14 de setembro ·de 194fi, entre a 
República dos F:Rtadofl Unidos do 
Brasil e a República Oriental elo Uru
guai._ 

Art. 2.0 Revogam-se . as. disposições 
· em contrário. 

O SR. PRESTn'~<'.N'T'E - Vai à pro
mulgação o Proiptn cie Derreto Legis
lativo n.0 18, de 1946. 

Está sôbre a rne!'õa um reouerimcnto 
que vai ser lido. 

11: lido o seguinte 

N.o 131, de 1948 

Tendo em vista oue será instalado 
no rUa 5 ele ou' ·- ,--1ximo o Con
gresso comemora.tivo do Bicentenário 
tln ·Colonização Acoria na, reaueiro ur
gtncia para a cliorn,são e cou~"'JPn
te votação do Proipto de Lei da r.~.
mara dos Depuhn"" n.0 ::152, dP 194S. 
que visa abrir c~A~'"" ""'rl'l. nuvH•n·,· o 
custeio das deSl""""" rTt."!"e certnrnr 

Sala das SessõPo. ~>m ?1"1 de· setpr(l ht•n 
de 1948. - LU"'" ,...~.,;~~:rz. - 1i'i7fnto 
lllilller. - Olavn ,..,u..,,;.,.,. - fõ'~r1'eira 
ele Souza. - ATo11.~;,., r7, Cn.r1'"n?n. 
Arthur Santos. - D11r1.1al Cruz. -
Augusto Meira. 

O SR.· PRESIDBNTE - Fien sô
bre a mesa durante o Prazo r'errlmcn
tnl de 48 horas o rPquerimcnto de 

urg-&1:cia a;=:-ese.ntt .. Co pc!o Senho:"' ·Se
nador Lúcio Corrêa. 

Ainda restam alguns minutos da 
prorrogação da hora do expediente. 
(Pausa>. " 

Mais nenhum sr· .Senador desejan
do usar da palavra, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais os Senhores 
Senadores: 

Francisco Gallotti. 
Ernesto Dornelles. 
Ribeiro Gonçalves. 
Joaquim Pires. 
Marcondes Filho. 
Clcdomi.r, Cardoso. 
Ferreira de Souza. 
Olavo Oliveira. 
Alfredo Neves. 
Durval Cruz. 
1Va!+er Fra.ncc (11) . 

Deixar de r,ompnrecer -os 5:::-
nhores _Senado1·es: 

Alvaro Maia. 
WaJdemar Pedrosa. 
Victorino Freire. 
Fernandes Távora. 
Verrrni8Ud Wanderley. 
G-óes ]1/J'onteiro. 
PPr,.;~a Pinto. 
Sá Tinoco. 
l.e•·ir>do Coelho . 
.I:!Prr>f!rne• Filho. 
Fn,.1vr1Ps Vieira. 
Roherto Glasser. 
G .otnHn 'l71'!.rP'aS. 
J•:r-JI"l r!:J.mara·. 

!=:~o flem debate _aprovados, em 
discussão única os seg;tintes pro-
jetas: · 

N.0 • 232, de l!l-13 

Dlsp_õe sôbre a escritura fiscal 
de importaçao de papel. 

o Congresso Nacional decreta: 
Artigo único. O artigo 4.0, letra b, 

l•or'' ., · T do Decreto:.lci n.ü 8.6-!4, de 
11 de janeiro de 1M6, passa ?.. ter a 
seguinte redação: 

"III - A escriturar o papel ac'qui
rido ou importado, em um liv:o cujo 
modêlo acompanha o presente Decre
to-lei, e a respectiva escrita de-;e_r!i. 
ser apresentada perfeitamente cm dta, 
até o dm 15 de cada ll'.iês, na-.:a ser 
visada , . ·:n Flscalizaçfio do Papel". 

:,. ,fi 
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PROJETO DE LEI D.~ CÂllfAI:A 

N.0 267, de 1948 

Extingue a Comissão Nacional 
do Gasogênio. 

O Congresso Nacional decreta: 
_·\rt.. 1.0 Extinta a Comissão Nacio

nal ' .do Gasogênio, · .criac'JI:l pelo De
creto-lei ll.0 1.125, de 23 de feve!·eiro 
de 1939. 

An .: '' O l'.:l:JbtSrlo da Agricul
:cura promoverá as medidas necessá
rias à. tra~sfcrência das instalações 
e do matenaJ pertencente à Comissão 
referida, no .artigo anferior . pare>. o 
Instituto Nacwnal de Tecnologia. 

Art. 3.0 Esta Lei entrará. em vigor 
na data de sua nublicacão. 

AJ:t. 4.0 Revogâm-sé ás disposições 
em contrário. 

Pi:OJETO DE LEI DA c,lMARA 

N.0 272, ·de 1948 

Autoriza o Pode1· Executit•o a 
â. ~.. _~.:·~ ... r~:; -l .~/,;:; c:.os Salesia
n.:.; 11.1na. á:eci de. terreno pcr;;cn
cente à Escola. Agro-Técnica de 
Barbacena, no Estado de Jl!·inas 
Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 :I:: o PQder Executivo auto

l·izado a fazer doação à Congregação 
dos Sa.lcsi::tnos de um te:rreno de 
15,o;;;·L l1ectarcs, per, encente ao · pa
trimônio da Escola Agro:;Técnica de 
;Barbacena, no Estado de Minas Ge
rais. de acêJ:do com <1 planta que 
~.:.COll.'ll~::U1.h~l. a pr(..~ente lei, p~~=a nê

Je ser construído um Patronato Agrí-
cola e de Apn?nàizes Artífices que se
r& à811C:.11l:nadn ó'T 11C::ti uto Ferreira''. 

i~rt. 2.0 A· doação de que trata a 
J>l.·e:::ente lei será consideractn nula· 
pára todos "·· efeitos ·legais, caso não 
sejam iniciadas ... ~ obras de constru
ção dentro do. prazo de 3 anos con
tados ·da data da assinatura da escri-
tura de doação. · 

Art. 3.0 Revogam..:se as disposiçõ.es 
em contrário. 
. O SR. PRESJ ,l:l.E'N'T'I!: _.;. O:; pro ,i e

tos de Lt:' dfl Cdrnara ns. 242 e 267, 
que acabam de ser votados, sobem à 
sanção. O de n.0 272 vai à Comissão 
de Redação de Leis; 

Esgotada a matéria da Ordem do 
Dia, vou encerrar a Ressão . Designo 
pura a de rom~ 'I >'l ~ )'<.'f(Uinte.: 

ORDEM .LJO DIA 
Discussão· 'única do veto n.o 34, 

de. 1948, do Sr.· Prefeito do Distrito 
Federal, 'opôsto ,,o .t>rojeto n.o l3, 

d<: Cii_:n~r.L uc,~ Verc.;.uo1·es, que dis
poe .sobre a ex01~eração do imp6sto 
predial ou tern•ona1 ae Imóveis ctesa
propnados pela :Preieitura do Distri
ru ... ··~'"'".·'. ~ \ ~· ~u! p_., e..:er n.O · 933 
da Comzssao de Constituicão e Jus~ 
tiça, pela rejeição do veto)·. 

Discussão . única do veto 11.o 35, 
de 1948, do Sr. Prefeito. do Distrito 
Federal ao Projeto n.o · 111, .da Câ;.:. 
mara dos Vereadores, que auroriza 
a reabertura de prazo a que se re
fere o art. 1.0 da Lei n.0 4, de 10 
de setembro de 1947. (Com' parecer 
n.0 934, da Comissão de Con.<:tituição 
e Jus:iça, favorável ao veto). 

Discussão única . do. veto n.0 36, 
de 1943, do Sr. Prefeito do Distrito 
Federal, ao Projeto n.0 103, da Cã-

.- mara dos Vereadores, que a-ltera a 
redação· elo n.0 21 da tabela de im
postos para· as casas de divel:sões, do 
art. 3.0 do Decreto n.0 4 õJ 5., .·de · 2 
de janeiro :de J934. (Com parecer 
11.0 935, da .Comissão de Constitüi
ção e Justiça, fav0rável ao veto) . 

Discussfí.o única do· veto n.0 37, 
de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito 
Federal, ao Projeto n.0 108, de 1948, 
da Câmara dos Vereadores, · que 
manda ceder o Teatro Municipal ao 
Teatro ·Experimental ·da ópera, 'Cria
do pela Casa do ·Estudante. para ·:a 
realizacão de uma temporada · lírica 
entre 6 e 21 de novembro do . cor,.. 

, rente ano. (Com parecer n.0 931, da 
'Comissão de Constituição e Justiça, 
pe'a re~eicão do veto) . 

Discussã.o única do Projeto de Lei. 
da Câmara n.0 190. de . 1948, que 
amplia a membros da ~B · as ,van
t:::P:cns do mon+enio militar: (Com 
par~>r~>res ffl."orá,rei<:, RQb ns. 898, 899 
e 900. re~uectivamente, · das Comis
sõ~>~ de r.r-nstituicii o e Justica, de 
Ffwca:> Armadas e de Finanças). 

n•e-.-.;,r:o~:-:;"' ~~ .. "';"""' r-'Jn n- ... .;r.\to de Lei 
àl'l. O:lmam n.0 201, ele H14~, oue au
to,.i:r.q, R, abert.nrl'l.. pt>1o JVrinis+ério da· 
Erlucarão e· 8::n1rl~>. no cl'édito espe
ciAl de r.r:::: 1::1 7nn.oo. pR.ra indeni
:><<>rlín de r'lP.sne~"'~' a.o Dr. l\ff.ário 
F'roe:ff. · · rrnm "'"''PC'PrP.<: :fA.vor<l.vels, 
sr> h ns. · po.1 e pn?, r<>~mer.+ivamente, 
das Comis.,õPs n~> r.onstituiç§.o · e 
Ju.,+ir.R e c'J~> Finan<'as) . . 
Continun~?o dn. ni""''""iio. única do 

ProiP+n ·de Lei elA. Câmm·a n.~ 235, 
dP. Hl48: 011P. A.utori?:::t o 'Pnc'l~>r Exe
cu+i,o a abrir. l'PlO ,Minist.éri.O da. 
.A,.,.;,.n'.,+nrR. o crFirlitn p.<:necinl de Cr$ 
7. 000. onn.no. Tlfl"fl, ntt>nc'ler às desne'
l';f!R cr>m -R, :mR.nn+enclín c'la.s planta
ções de ForrllR.ndia e Belterra. (Com 



pareceres favoráveis sob ns. 886, 1387 
e 888, respectivamente, das Comis
sões de Constituição e Justiça, de 
.Agricultura e de ·Fmancas). 

Levanta-se a sess8.o às 15 horas 
c 50 minutos. 

RECEBEM EMENDAS PERANTE A 
_, MF.:SA 

Nas sessões de hoje e de ama
nha: 

Projeto ele Decreto Legislativo nú
mero 34, de 1948, que aprova os re
gistras sob reserva, feitos pelo Trl
bunal de Contas; referentes ao paga
mento de despesas à conta da Ver
b.1 ., .<::o ··•':::ns C'lcargos. Cou
s1g·nação I, Subconsignação . 16-19-04:
"b'' Expos~ções Regionais do Orça
mento de 1947; 

•Projeto de Decreto. Legislativo nú
mero 35. de 1948, que aprova o texto 
da Constituição da Or["anizado In
term:cíonal de Refugiados; -

Pro,ieto de Decreto Legislativo nú
m13ro 36, de 1948, que confirma a de
c.i::::lo . cio Tribunal de Contas, que re
cusou registro ao têrmo . de. acõrdo 
celebrado pelo Ministério da Agri
cuHura com o Estado do Rio de Ja
nefro·: 

"Pro'ieto de Lei da Câmara 11:0 360, 
de·., 1948, que concede à · Associação 
Par!lis~a- de Combate ao Câncer, na 
Canital de Rão Paulo, o auxilio de 
C::G 1. tl()O. 000,00 para a cons~rucão 
do'. Instituto Central e do Hospital 
A:Ptô:n;o Cfi.ndido de Camargo: 

·Pro;eto de Lei da Câ.mara n.0 361, 
de: 1948, oue concede isencão de di
reHos r'le imnortacão e demais ta.;:as 
adUD.l"Pira.S para material importadO 
pelo Gm•ênJo de Pernambuco; 
· ?rnipto de Lei da Câmara n.o 362, 
de l9<~ll. aue s.utoriza a a"bertura, pr.>lo 
.MUns+érlo da Fazenda, do crédito 
SlmlPr.tP11tS'lr de Cr$ 600.000,00 à verba 
que esnecifica; · . 

··ProiP.to de J:,,pf da Câmara n.o afl3, 
de ·:to<~s, OUP abre ao ConP-"resso Na

. c3on!'ll - Cilmara dos Deputados -
o ."(lrP.dito suplementar de Cr$ ....... 
11:25().,00; 

Proip+o de Lei dR. r:lâmara n.o 3fl4, 
de'' 1948, aue considera de utilidane 
pública· a Casa de Nossa Senhora da 
Paz, no Rio de Janeiro; 

·."Rroieto de Lei da Câmara n.o 365, 
de 1948, que autoriza· o Poder Exe
cut~vo a abrir,, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédHo e~pecial de 
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Cr$ 50. (}00. 000,00, para auxiliar o 
Instituto do Açúcar e do Alcool nas 
despesas decorrentes com a transfor
mação de 650.000 sacos de açúcar 
mascava em demerara e álcool:, 

Projeto de Lei da- Cimara n.0 366, 
de 19·m, que autoriza o Poder Exe
cu t·ivo a fazer doação dos imóveis ha
vidos pela União, por falecimento de 
Li,o lVfontolli, sHuados na cidade de 
S8o .Tn5o del Rei, Minas Gerais; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 367, 
de 1S48, que inclui no Q'uadro d'e 
Dentistas, em extinção, de acôrdo 
com a Lei n.0 11, de 28 de dezembro. 
de 194fl, dentistas e~ttranumerários 
mensa.list.as do Ministério da Gu'=rr::t, 
oficiais e sargentos de armas ou 
ser"i~n~. diplomados em Oclontolocria 
e oficiais dentistas da reserva, con
vocados; 

Proieto de Lei àa Câmara n.0 368, 
de JPt.8, que concede auxi1io.1 à rea
Jiznc?0 ro IV Con;o-rcsso. Nacional de 
T1!hP.r.r.ulo~e; · 

Pr0;r.f·~ r1e L0i r-1~. CB.n1ara n.u 36fl, 
de 19Ml, o11e rei·ific::~. e altera rt Lei 
n." l r.2. d.e 2 c1e nez~>mhro de l947 
(Orcamento Ge1·n.1 da R.en1íhlir2. para 
o exer·dc!o financeiro de Hl·1ll) . · 

TRECF!OR nA A""l". 1'' 1?1 SES-
81!'.0. '~<'M 17-9-48. OUE RE F.E
PR.ODUZ POR. 'J"'p.J:;>F,il/1' ~JnO PU
BLICADOS COi\.~ TNrO'P.'P."N:rõES: 

São z;aos e ?Jiio a imprimir os 
seguintes pareceres: 

PJIREC:::r. 

· N.0 933, de 1948 

Da Comf.~são de Constituir-fio 
e Justiça sôbre o Veto n.0 34, ·de 
1948. 

Relator: Sr Arthur. Santos. 
Veto do Prefeito do Distrito · 

Federal opósto ao Projeto- n.0 13, 
da Câmara dos Vereadores . 

1.0 
- o Sr. Prefeito do Distrito 

Federal submeteu ao Senado, para 
os devidos efeitos, o veto opôsto ao 
pro•e•o 11.0 13 da Câmara dos Ve
readores que exonera do pa'l'amento 
çlo impôsto tPrritorial 011 predial, bem 
como das taxas cobradas com os res
pecti,•os tributos, imóveis desapro
priados pela Prefeitura do Distrito 
Fede,.al, a partir da data do decreto 
dP desanronriacão. No en+nnt.o, se 
não se efetuar a desapropriacão, den
tro do prazo legal, ou nn hióótese 
de ser anulada por qualquer motivo 
a mesma desapropriação, restabelc-

I, 

I 
I 
I 

i 
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ce:r-se-á o direito da Fazenda Muni
cipal à cobrança ~aqueles impostos 
e taxas, sem acréscuno de mul~a ou 
juros de mora. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAES 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, peço 
a v. Ex.11 consulte· a Casa sôbre se 
dispensa. de publicação . o. Parecer 

n. · '.' . as emr.n-
das oferecidas, pelo Senado à Pro
posição n." 292, ae )947, a fim de ser 
imediatamente discutido e votado. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
mek. -·" .,y,.., ... _p,e!lário o pedido 
do · · - '.? ·'que de Novaes, 
110 sentido de ser dispensado de ptl
bllc~ão· o parecer dando redação fi
nal às emendas do Senado à Propo
sição número 297, de 1947_. Trata-_se 
do projeto oriundo da Camara que 
dispõe sôbre a organização :la Comis
sã.o do ValP do São Fra.ncis~o. 

Os Sen..'llores Senadores que apro
v:u'l'l c. requerimento, queiram conser
var;.se sentados. (Pausa).. 

Aprovado. 
Está em discussão o Pa:r:ece1·. 

(Pausa). 
Não have:~do quem peça a palavra, 

dou ·por encerrada a discussão. . 
0 ~-::er n.v ~37 foi lido no ex-

pediente. 
Os Srs. que 'o aprovam, queiram 

ficar -sentados. (Pau~a) . 
Aprovado. 

C SR. PRJ::SIDENTE - O projeto 
qUf' ar.aba dP.' ser ''O~adJ vai à Co
mi.s.>ão de Redação do:! Leis. 

Votação, em discussão única, 
do P?'Qjetq de Lei da Câmr:.tra nú
mero 97, de 1948, que conta tem
pn if.P. .oArvi"o para feito de apo
sentadoria ao funcionário do Mi
ni.<té'~"io da · Educação e Saúde 
An;~ônio Joaqui1n de. Castilho. 
(Com pareceres ns. 686 e 687, res-

. pcct'f:va.mente das Comissões de 
Con.otitnir:cír. e Justiça e de Fi
nanças contrários ao Projeto ·o 
1.0 com voto em separado do Se
nador Etelvina Lins, ns. 674 e 875, 

·das mesmas Comissões 1·especti
vamente, sôbre a emenda de ple
nário, aquêle com sub-emenda a 

· /117JOr da qual se ma-nifesta o úl
timo). 

Há uma emenda de plenário. a que 
a Comissão de Constituição ele Justi
ça ofereceu sub-emenda. 

Em votação a sub-emenda. 
ll: ap1·ovada a .seguiui;c 

·, 

SUB-EMENDA' 
'· 

"Fica assegurada ao editor-livreiro 
Antônio Joaquim de Castilho, funcio
nário do Instituto Nacional do Livro, 
atingida a idade de 70 anos, uma pen
são equivalente aos vencunentos que 
no momento estiver percebendo,· ex
cluído o direito ao recebimento dós 
proventos normais da aposentadoria". 
É declarada prejudicada a seguinte 

EMENDA 

Ao Projeto de Le.i da Câmara 
n.0 97, de 1948. 

Substitua-se o . art. 1.0 pelo se
guinte: 

"Fica assegurada ao edito!'-livreiro 
Antônio Joaquim de Castilho, fun
Cionár.io d,o Instituto Nacional do Li
vro atingida a idade de 70 nnos, uma 
pensão equivalente ao ordenado que 
no momento estiver percebendo''. 

o o o o O O o o 'o o o o O O O I O O 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

••••••• o o •• o ••• o •••••••••••• ~ ••••••••• 

O SR.- PRESIDENTE - Sobem à 
saneá o os 'P1:oje: o~ rlP, L~i da Cii,
mara ns, 425 e 193, de 1948. 

Discussão única do Pro1eto ·de 
Lei da Câmara n.0 233, de 1948, 
que autoriza a abertura, pelo Mi
nistério da · Educação e Saúde. do 
credito especial de. Cr$ ....... ;-
12.860. 000,00, para oco.,.,·cr às des:- · 
pesas com o prosseguimento das 
obras ('Oreliminarcs, necessárias 

à Ú•"'.~tr,c{ífl da. O;ilf'!"f.e rrniversitá
ria .do Brasil. (Com pareceres fa
voráveis, sob ns. 915 e. 916 res
pectivamente das Comissõ_es de 
Constituicão e Just.ira e de Finan~ 
ças). • . · · : 

' . REQUERIMENTC' 

N.0 129, de 1948 

Requeremos~.seja .mvirla a Comissão 
de V'ar:5.o e .. Obras p{,'b1ir:<ts sôbre a 
abertura pelo Ministerlo da Educaç~o 
e Saúde do crédito esper.:ial de Cr$ 
12.860. 000,00, para ocor!"er :\s de~>pe
sas com obras preliminares· à cons
truc'i.o da Cidade Universitária d.o 
Br:1~il. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1948: · - Andrade Ramos. 

O SR. PRESIDENTE -- Em cum
primento da delil:leração do SenadGt, 
vat à Comissão de ViaçãJ e Obras. o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 233, de 
1948 •. 

.. ................................... . ..................... ~················· 
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O SR PRESIDENTE - O Projeto 
de Lei da Câmara n.0 121, de 1348, 
sol::·~: à sanção. 

Discussão única do Pmjcto de 
Lei da Cf:m.ara n.0 ~53, rlP ~!l4R, 
que · autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo MinisUrio drt .tlgri
cu.ltura, o C'~'édito especia! de Cr$ 
7. 000.000,00 para atender às des
pe.'· • ,. ,.,,.,.,, ,.. · ?nr:.mr.t'lnção . aas 
p!antações de Fordltindia e Bel
terra. (Com pm·eceres javorávPis, 
SOb ns. 386, :~87 e 288, I'CS?Jectiva
mente das Comis86es rle · Consti
tuição e Juo,tica, de Agricu.ltura, 
Indústria e Com•JrC7o e de !<'1nan
ças>. 

Vai ser lido 'Jm r·equerimento que 
se .acha sôbre a mesa. 

E' lido e .,,,,.~"'.'3-dc o seguinte 

REQUER!W::"<TO 

N.0 130, de. 1943 
Requeiro adiamento da discussão r.io 

Proiefo de Lei da Cil.mara n.o 253, 
de 1948, para o prcixinl::> dia 21. 

Bsla dR~ Sesfõr><:,' cm 17 de !:e~mu
bro de 194~. :.... V!!.~7)asiano Mnrtin,s. 

O SR .. PREST".-)E~TE - Em ·''Ír
tude da clP.'ib~>r:ll"iío d(l Rennd;), fica 

·adiada para a sess:lo de 21 do r:,Jr~ 
rente a d!scusi'?" ~lo Prnioto de Lei 
da Giimara n.0 25~{, de 194S. 

TRFrl'To~ DO DISCUR.SO PRO-
.NUNCIADO 'P'J;!T_O SE. SENADOR 
DUR.VAL r:P'(J?: NA SE!=:C::ÃO DE 
16 DE ~F'TF..MBRO DE 1948 

QUE SE R:;;;?RODUZõClVI PÔR TEREM SIDO 
PUBLICADOS COM INCORREÇÕE3 

••••••••••• o • o •••••• o •••• o ••••••••• o • 

•••••• o •••••••••••••••••••••• o • o ••••• 

O SR. DURVAL CRUZ - Já tive 
oportunidade, ao relatar o T)rojeto, 
de pedir a atenção do ilustre autor 
da emenda para o fato de que, ·se o 
Sr. Presidente da República, ao se 
dirigir ::1n rnn!!,'l'P.~on. oediu c~édi+o 
. para . construir hospital no Distrito 

• 

de Barra, foi porque se tratava de 
zona de Paulo Afonso. 
. . o Sr. Cícero de Vasconcelos - O 
que se estranliou, foi que houvesse 
tal determinação quanto ao hospital 
e se silenciasse quanto ao hotel. 

O SR. DüRVAL CRUZ- A emen
da do nobre Senador Cícero de Vas
concelos destina-;;e à dar maior liber
dade à escolha local. 

····~································· 
o o O O, I O O o O o .. o O o o o O o o o o o o ~ o o o O o o o O O o O O 

' 
O SR. DURVAL CRUZ - ~ .. onde, 

exatamente o Sr. Presidente. da Re
pública pretende construir o hospital. 

O Sr. Cícero de Vasconcelos - Pre
tende-se localizar o hospital no distrito 
da Barra. 

O SR. DURVAL CRUZ - Que é 
área de Paulo Afonso. A emenda pre
tende q'ue a construção·· se !Rça na 
zona de 'Paulo Afonso, · enquanto o 
Sr. Presidente da República .iá ·propôs 
ao Congresso que seja na zona de 
Paulo Afonso, porque no. distrito de 
Barra. 

O O O O o O o o O o o O I O O O O O O o o O o O O O O o O O o o O O O O O 

o o o o o o o o o O o O I I I I 1 I I I I • • I I I • I I I I I I I • I • 

TRECHO DO DISCURSO PRONUN
CJ ADO PELO SR. SEN !\.DOR C!
CF~O DE VASCONCELOS, NA 
SESSÃO DE 16 DE SETEJM:BR:O 
DE 1948 

QUE SE REPRODUZ POR TER SinO PTJBLICADO 
COM INCORREÇÕES 

O SR. CíCERO DE VASCONCELOS 
(*) (Para·_ encaminhar a votac;nol - · 
Sr. Presidente, con!!'ratulo-me com o 
Senado ante o interêsse que demons
tra pelo aue diz ""''"'"i'n ao ..,,., ... ~.-ste, 
ao Vale do São Francisco, e, particu-

. Iarmente, à Cachoeira de '?aula 
Afnnoo. ConP"ratulo-m'e poroue o meu 
Estado, naturalmente, se aprovei~ará 
da bôa vontade dos Srs. Senadores. 

•• • • • ••• I • I I I I • • I • I I I •• • I •• I • I I I I I I I I 

(*) Não foi revisto pel(! orador . 

•) •,;,' •.. ''J, 
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].26." Sessão em 21 de Setembro de 1948 
PRESID:i!;NCIA DOS SRS. NEREU 'RAMOS, PRESIDENTE, E ll..mLLO 

VIANNA, VIC-PRESIDENTE 

As 14,30 horas comparecem os 
Srs. Senadores: 

Alvaro Adolpho., · 
Augusto_ Meira. 
Evandro · Vianna, 
Mathias Olympio. 
Adalberto Ribeiro. 
José Américo. 
Novaes Filho. 
Etelvina LL"ls. 
Apolo11io Salles. 
Cíce1·o de V:=t<;concelos. 
Ismar ·de Góes. 
Maynard Gomes. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Moacyr. 
Attmo Vivacaua: 
Re!1rique de Novaes. 
Hamilton Nog·ueira. 
Andrade Ramos. 

' Me!Jo Vianna. 
Rnàolpho l\ffiranda. 
Euclyc:lP.<; Vieira. 
D:::rio Cm·doso. 
Peà;o T .,,dovico. 

. João Villasboas. 
·VP~n::1sia,o Martins. 
FiFnfo Jlll"iiJler. 
.Arthur ~=:~ntos. 
Ludo Co1·rêa. 
Salg-ado Filho (29) • 

O E':R. P'HF.~IDENTE - Acham-se 
prese11tes 29 Rrs. Senadores. Haven

. do . ntímf'"O leP"al, está· aberta ·a ses
são. Vai-se proceder à leitura ·da 
ata. · 

O SR. 2.0 SUPLENTE (servindo de 
· 2.0 SecrPtli.rio, 71roceàe à leitu.ra da· 
ata d:~. <;esFão anterior, que, posta f'm 
dis.cusi>ã.o, é sem debate aprO\'ada. 

O SR. 2.0 SECRETARIO (senJi.ndo 
de 1.0

) rlecla.ra que não há expediente 
nem pareceres. · 

O SR. PRESIDENTE - Findo o 
prazo regimental de emendas pe-

rante a .Mesa, vão às Comissões com
pe~entes os Projetas de Lei da Cl!.
mara ns. 348, 349, 350, 351, 352, 353. 
354, 355, 356, 357, 358 e 359. 

Tem a palavra o Sr. Senador An
drade Ramos, primeiro orador · ins-
crito. .. · 

O SR: ANDRADE RAMOS -"-. Se
nhor Pre.sidente, hé. certes f~tcs· na, 
vlda da humanidade sõbre os quais . as 
nações não podem deixar de interes
sar-;se com todo o seu espírito · e ele 
todo o coração. 

Na sexta-feira passada, em ,Terusa
lém, tragédia ·inesperada eliminou a 
vida de um dos servidores da causa da 
Paz. Refiro-me ao assassínio do Conde 
Folke Bernadotte. 

Aquela cidade, o Divino Mestre a 
escolhera para a sua missão; naqitele 
recanto do oriente êle a terminou 
gloriosamente na sua Cruz; e dali se 
fêz a irradiação do seu Evangelho . pa
·ra tõdas as partes da terra, ãêsse 
Evangelho que deve reger a própria 
vida e a civilização das nações. Em 
Jerusalém, mais uma vez, infr;.ngindo 
seus mandamentos, ó sangue foi der
ramado com crime e injustica; em 
Jerusalém, que havia lapidado e 
morto os profetas e onde o Divino 
Me..,t~·e deixára . as recomencta,ções 
mais perfeitas que o seu· sublime .. es
pírito· e · a sua infinita sabedoria .e 
mi~ericórdia podiam out.orgar-nos; lá 
onde tantas vêzes, Ele nos ensinou a 
ref'i.,.nação e o ·perdão à iniúria e à 
calúnia e onde um dia resoondera a 
um dos dou.f'ores da Lei auê lhe per
rruntá.ra oüal o maior mandamento, 
Serenamente, lhe Jpmbl'OU a lei de 
outro: "Amai a Deus .oôbre tõdas 
as coisas e ao vosso próximo' •. 

·' Sr. Presidente, é, entretan~o. em 
Jerusalém,- que acaba de se verificar 
a triste tragédia do assassínio dq_.me-
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diadOl' da organização das Nações 
Unidas, quando, na obra de , pacifica
ção entre o povo árabe e o ·Estaclo de 
Israel, cumpria missão sagrada. O 
assassínio do Conde Folke Bernadotte, 
mediador da ONU, num bairro judeu, 
em Jerusalém, na Cidade Vel11a, quan
do no mandato de tão nobre missão, 
procura.ndo a paz entre árabes e ju
deus, fct a desolado!"a notíci:1 que no 
sábado último percorreu o mundo num 
frêmito de surpresa e de dôr. · 

Juntamente e a f'eu lado tombava, 
também, pelas balas assa.ssin:J.s o 
Coronel Serot elo Exército francês, 
ob~ervndor da ONU: 
· O h'el'óico Conde Bernadotte. S"eco 
de nascimento, vinha. dPI':de J g.1_:1, '1l'E:f.
t:mdo os maisl re1evantes •c:M•ipos à 
Cruz VermPlha. e.~~a p·loc-io!':::t o•n·a'li

.zacã.o internacional, cme es+enrl·~ nm. 
benemerência pelr.s cinco par1·cs do 
mundo. 
, Ainda estão mm~e r>reo:en+es ao nno:

so espírito as o11rr~<: cl~ on.~nrrn !""fl.li
~·nr1;1.s -n'?in r-"!"''nrl~ RP,•n!'lr1"f+~ ..,!, D.Hi
. ma guerra, na tro,.,n de nri~innPiros in..: 
canncitado.<;. 11tili7:nnrln-oP rit·o;•f" hr:>n
co navio sueco o "Grisn~holm". e nue 
tantqs vêzes passou aaul pela Guana
bn.ra. 

F.,.:t como a nave brr1.TIC:õl, dn fr<l_f2r
llrr.in.dt>. · nrorm·anrlo unir os hnmer••, 
o.o mr>nn~ nal'11'ela hnrn. m.ln''"'"""~· rle 
sofrimentos. nue aninnil-=t todn~ os 
eg-oi~mo~. têda a sobf.\rba e m11i"a 
Vt?-TH'r, ti., .. .; B. . I 

:=:r. Pr:>.f:irlpntP. n ,..,.,,.,f.,_ 'R"'·'"''~r!r:He 
foi mnrl·o J,,.,,t,.lmpni-p · "",. 11m., h1.1::t 
a.sc:o:=ts.c:ina. no .~(=\1i ,..o,.q,..~n ,...~'t'"'lr"''t_~nc:oo. 

TIP11"1 r!=111tn rl~. 'fH l!IH. ,Tr.\'t"lTc:~T;.;,;, nnr 
11.1"' f?n:'i.tir-n inflr11 n'l hn,.n ;,,~t~ rm 

,(ll)P, ('('1.1'11 ·7_.,,.,fu ·ti .• , ........... _...~,.. r.~ ,..""""'r"Y'n~ 

iri.o, busc::wn. 11!1/;J J'A··~nln. ,rlr-- n~ro'ifi-

h(."!"' /"'o .:;,,,.ln~,,.. .... 't'\-"1 I ,.. ... ~t H,..l ,.,. ...... ,,,,"l rT~ 

~, ... ~,..'"'n"t.ínin 

Onl"l !=:'Pll (')'r!'n'dP ,H.,.,, ~I' n ~~rf:, ,.,.,,n 
dr"nt<>mn11'~n e .,.,.,nrro!p 'Ítlnrl<>. h"'m o 
))••""n"'•"'!1 tr-"r.,.,.-.-,....,.., ... .-. l~n~., ~"""'1.;..._'"'~"S 

i"'.Ó {l/-.irno Rr~rvir.n· d'\ u.r.-..,.,_,.,, rl"'' f'!0-
111~1"("ln,., n::~~.tl(l fJ ,.oc·r:mr"' .4n ·"~'ft;,.,,o 

1 eh+i'n·in ell'lhm·!lilv · IJ:•.! ~ " ONU pelo 
Conde Bernaclllll c uo mesmo dJ•1 do 

··.o;:e11 a ssa.ssínft, 
.O grande rr•edi<Uiot' da ONU es~abe

leci:.t, nêc.·te l'!.!"'.'ó•·!o, ,.m "''Ze po'!ltos, 
·as conclUsões sót.r·e sua at,ivictade, na. 
Palestfna.- E, entrc eJt!lõ, sugeria prin
cipaJmel!l:e que u trcgua a tua!. fosse 
substituh.la ,..or uma paz trmu!ada 
em regra~ uu, pelo mellos. um longo . 
armist!~lo. Hrcon.r:•ct:•v::t u ga :·untLl. 

das fronteiras dos d'ois Estados, reco
nhecia o Novo Estatuto de Israel e 
que a lendária Jerusalém, dotada de 
!ivrê ::tcc:<.•co o m >1· fósse colocada 
sob o contrôle das Nações Unidas. 

Tal proposição só pode merecer 
excepcional gratidão da humanidade, 
e~ecia'mente da que, cada· dia, mais 
se con;;re::;a., fraternisa e se desenvol
ve em tôri>O ãos ideais cristãos: 

Sr. Presidente, é para tão de1rotado 
servidor da paz e da civilização cristã, 
cujas atividades na terra findaram 
por forma tão trágica, mas que a 
grandeza de sua alma, a nobreza de 
seus propósitos e seus intimoratos 
s2crificios, o próprio cenário em que 
se processaram transformam em apo
teose universal _e gratidão e· glóri:t o 
n()me :õ~.m:eolado do Conde BernaQ.otte. 

O Sr. Novaes Filho - A l1omena-
r:{"'·-·"" ., .~~ .... · - !-,~,1· v. :p., a .. me!.·ece 
tõda solidariedade. · ·f: de :lamentar 
que um homem, cuja vida foi dedi
cada à• paz da humanidade, tiv.cJse 
J-~:""" .. ..~.;.'"" -:- ... ,,....,.:., ..... '=" '"r'lvnlt:1.nte . 

O SR.. ANDRADE RAM:OS __::,Muito 
obrigado a V. Ex.n. 

. . . aue, concluindo estas rápidas 
considerações; peço a V. Ex.n, Senhor 
Presidente, c.onstllte a Casa sôbre se 
am·ova sejam enviados. · pela :?J.re~:=t, 
telegramas ao Parlamento e ao Mi-
~:r:-J-~.... ~~,.... • .... ~~-- --:: -·~· ~1, ~u~cia 

junto ao C-ovêrno brasileiro, e~qJres
sando as condolências e a ~olida!'ie
dade do Senado Federal 11essa grande 
df>r e aflkão de extensão universal. 
(Muito bem: muito bl'm. Palmas. O 
oradm· é cnm;nrimentado) . 

O SR. PRESIDENTE - O ple
nádo acaba de ouvir o . requer.iment'o 
fo:-mulaclo ·nelo nobre Senador 1\n-
drade Ramos. . 

n.c; PPnho,.es aue o aprovam, quer
ràm permanecer· sentados. (Pausu.). 
F~tá anrovado. 
Tem a palavra o S~nador Hem-ique 

·ct'.' N01-~e!' .. .o~~nnr!o 01'fclOc· inscrito. 
0 <:•o,., "'T""'T"'T"'TT"T, J:)~ NOVAE.S 

- "sr. Presidente, no T"rimeiro r!l'l. 
do corrente mês, pronunciei aqui um 
cli~cur<o 110 oual aborcl,ei dois l!ssun
tos nara mim interessantes: um de 
:imbito reP"ional, pois se referia· ft 
construçíi.o do açude "Garga1.he.irns" 
no Rio Grande do Norte, e outro, de 
j,.,t,.,·l.\~!"<:'1"\ ~ ........ l"';f"'"'"'f"'l ,..,;!=:: rli?;Í"l, =-~snci
h" .; .. ,.~'t"'("'f'~~· .. ~· ... ,.._;" · n ..... "~~;.c.,y ~~. Re• 
pública parrt o seu planalto. cenl'ral. 

Fm r<:>lnc5o ao primeiro, recebi vi
. rios telegramas da região lntel·cs,a-
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da. que p:!;s:::o a ler para conheci
mento do Senado. Diz um deles: 
"Populaç~o êste município agradece 

meu nome discurso. V. Ex." proferiu 
pró constru~:ii.o açude Gargalheirlis 
e pede-vos encarecidamente traba
lhar junto C:imisões de Finanças Câ· 
w...ara Se:1.a::lo, sentido COlb~gUl!' ver
b!2. reh1ic~a:r con.~truc!~O ciCada. ·obra 
CJlW há vi:1.:.c :; cinco imos está parada 
e da qual def..:mcte. liberdade econômi
ca milhares seridoenses. José Ve
nicio Dantas, Prefeito·~. 

Outro acha-se assim redigido: 
"Acôrdo indicação Deputados Wal

ter Wa,nclerley e José Gonçalves, 
. aprovada esta Assembléia, tenho 

grata satisfação transmitir ilUstre 
parlamentar :;~,plausos Legislativo Es
tadual . pela oportunidade discur:;;o 
V.ossencia pronunciou Senado concer
nente construção açÜde Gar"'alheiras. 
Sinceramente, Pedro Amorim Vice
Pre.~idente e}:ercicio Presidente As
semb~P.i:i Legis!ativ~. Rio Grande do 
Norte". 

Um tcrceirG é do seguinte teor: 
''Aceit-e Vossencia meu afemoso 

::tbraço vossa sábia atuação pró r.ons
tl'ução a~udc G:tr~allleiras meu Acary. 
Satiro Bezerra, Vice-Prefeito". 

Não cabem a"':ora maiores considc
·rações sôbre êste problema,·. oue me 
J'eservo para discutir quanclo anui . 
chegar o orçamento do oual lhe de
pende a solução. Informo. anenas, 
que da demora da execuçã r) dessa 
obra, cuios benefícios ê•tes telP."'ra
mas patenteiam, resultou, com o 
progresso da técnica e o nrecedente 
de emnreendfment.os lt'l'láio!l'o• nou
tros pflíses, ·a uossibilii:lade de uma 
economia notável na sua constru
ção, a aua.J. se traduz em ~e nor!P.rPm 
empregar 11:1 ba.rrap.-em . anenas 40. 500 
metros cúbicos de concr.,to ao n:u:so 
que, pelo proieto de Hl?2 ela P.vigi
ria cerca de 72 01'\n metros cúbicos 
isto É, · quase o. dobro. 

Sôbre o outro .prob1ema· nnr n1im 
aoui aflorado - a rnudanca da Ca
pital - recebi, também, o seguinte 
te.lP?'rll ma: 

"Professor ensino cnmP.rcial t.Pnho 
honr11. fe!ínitii.-lo . pa.+rtMir.a nefef:a 
mUd!>nc~t Distrito J'i'Pno,.al t<>,.mos 
Con~tifniçãr-: . r.onsel"''"'"l'õo ("!ll,,....ital 
mnrítfma aprovelt.a anPnas r.nmPrl'.iO 
estral'lf"Piro · ll"O.mbarr!>nn,. reb=t1nl~t.a 
drenanrln n.nH,.,.l'\ mP~,.nnnle l""~inres 
lucros· Rt.i1rirlRno.c; r>nmPrnlais. Sauda
ÇÕI'.!l • _Alva rn :Rnm i!cRr" . 

E uma demrm~~ra.cf;n riP nuP. a. mi
nhn. voz se ouviu i.guaTmente em pie-

no triângulo Mineil·o, é o haver de 
Ara:r.á, o advogado Felüf- Renato Pal

. merio, me dirigiu a seguinte carta: 
"Exmo. Sr. Dr. Senador Henrique 

Novaes. 
Saudações: ~ 

Tendo lido no "Correio da Manhã 
o que no Senado falas-tes .a respeito 
da transferência . dá Capital Fe
deral, tomo a liberdade de dirigir-
vos êste pequeno · 

Memorial. 
Com sabedoria e patriotismo a 

ilustre Comissão incumbida dos estu
dos da escolha do novo Distrito Fe
deral, opinou, por maioria, pelo l"la
nalto Central de Goiás, escolhendo 
uma reáião de área considerável, 
abrangendo o antigo · quadl'ilátero 
"Cruls.''. · 

Bem andaram os . constituintes de· 
Goiás, quando puseram à disposição 
do Govêrno Federal a áraa que Pl'e
cisasEe para o novo Distrito, abrindo, 
asoim, rm cheque em branco para que 
o Govêrno o ·enchesse com a área 
suficiente. 

Patente ficou pe1a .mensagem do 
ilustre brasileiro General Presidente 
da República, diri2'ida ao Congresso, 

,sua adesão plena pelo local escolhido, 
pois é êste também o pensamento 
de todos os estadistas brasileiros, 
como é o de V. Ex.". 

Os anti!!·os .re!atórics da Comissão 
Cruls, 110ie em volume da "Brazl
liana", ·demonstram satisfaze1· . :t r.e: 
gião tôdas as condkões .necessárias: 
clima, ág-uas, etc. Mas, mesmo que 
não satisfizesse não· importaria., ets 
que, o .que se visa é a centralização, 
o mais possível. da Capital a fim ele 
b€'nefici::Jr i"'lla.1menre todos · os Es
tados.. ll: um farho de luz que se 
colora mai.~ no cen+.ro do aposento 
para que todo~ os T'ontos" · recebam 
if"ualm,n+e ~'~· ~"':=trid:=trle que, no caso, 
são Of; beneffcios da civ1Iizaç1o. E 
alpm dioto VI"" Tn·incí"io de equidade e. 
de justiça. Todos os brasileiros ·são 
contribuintes dos cofres federais: to
cios de"em. nortfln+o. ~<!r benef.Jc1:;~dos 
com iP.'ualrlnde, tPr uma cãpital que 
slr~'a a todo• P n~.o Pm local melhor 
para uma rf'"'lB.o e l;)ior para !_>Utra. 

A ·loca!izacão da C:=t.nital na l~et<lão 
escolhida vem contrlhuir ao m.el'mo 
tempo para a solução dos q-randes 
I"!'Oblema.f< nR.rionais. d~>. ordem polí
t-ica e econômica; r.onsolidação . da 
UnlnRrlP. NPcil"nRl. ("!nln'1fzacão e Po
voamento dn interior abandonado, re
Integração do novo no seu território". 
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·o missivista demonstra até aqui 
haver apreendido, de maneira adml
rtwel, a principal razão da .transfe
t•ência em perspectiva, que se tra
duz na necesidade da interiorização 
administrativa de fo1·ma a sediá-la 
numa capit~J que o seja para todo o 
pats e não somente para a zóna lilo
rânea, prlvlleg!ada já, e abunctante
inente, pl·incil;a!mente pela influen
cia da grande via de comunícãções 
que é o Atlântica. 
.cont!núa o m1ssiv1sta: 
A opinião da minoria pela escolha 

da região .do ··rriângulo Mineu·o, data 
venta, é· fruto de uma visão restrita 
ou limitada do problema. Os próprios 
argumentos de que; por exemplo, Ja 
existem ligações rodo ou ferroviárias 
com o Rio, São Paulo, Mirras, etc. , 
são contrários ao objetivo cm vista. · 
Se já existem estas ligações, não é 
necessário que se_ raçam, e exatamen
te o que se deseja .é forçar a ::ons
trurão de est:;:adas no hinterland: 
chnmã-las nar.a o novo ·Distrito, vin
â:J~~ de todos os quadrantes, est:radas 
P.St.Qc::· 011~'=' ~.";\,.'(,.;, • .;() ~t:\ fo"o L"li'cial. da 
é~i~st~·u'ÇKo ~c- ~--pov~-;me";~to. e depois 
na !'P"'U'"'rh. e fs~e final. p<tra irradi'll' 
os benefícios da administração Fe
deral para todo o Brasil. 

Nos Estadas Un!do.s, na epoca ao 
povoamPnto, as rerr.ovtas se atrlg.tam 
às .reg-iões de~abitadas,' e junto com . 
elas iam aouelas populações de "Ho·
me RP.elrer~;", pt·or.urancto novas terras 
e Jnres, para trabalharem e -;;e f1xa.
rem. P'ent.e de tOdas as partes ao 
mundo, em corrente Imlgrator!;t ae 
mJlhõeR e mtlhõe.c;. Tpmos ou e facear 
uma s1t.w1cllo 1rmal. lt a -tarefa da 
atna.1 l?'et·nr.llo: conouista.r o t.er!.'lt6-
rio e nrmoR.-ln Dftt•a o enrlauecimenro 
da Nacão. Sem êste grande teltn', n:w 
se far:!i. _ eJ::t::~. obra, a não ·ser cmno se 
vem fazendo, ao passo ao ca-rro ae 
bole;, )t !1P/"P<;JO:!ii:iO. Um est'imUlO, Um 
centro commmldor, crcsr.ente. para 
ju!'tifir:::Jr o culthm da terra. Niniruém 
vai nlnntA.r onde não há cons:umo para 
sepc: r"'nclu1·os 11em meias de os trans-
portn't'". , · 

C'umnrP. ainrla ob:-ervar aue <:'las vias
fér-reas oue ora demandaram o nla
naHn. rn""'~ _c:,-,n AS nue niío. e~icrem 
vultn!'n<: t.r::~hA lhos de moderntzacl:'ío 
pa.rn, r.nn,.orrP•'Pm no t.ranRnO't'T!> cr.o-
11ÔT>'Ii,..n r'IP :n··,.•rN•nnriR.c;, 'Palvez so
mP-.,tP. A. C"!! a. P11.111ist.a ele Vi!!.<: 'F'rit•rens 
e plmriAi~. ,..,,,a lhilÍR. oe h!tola larP:a 
aPP"'<i c: hPil"" A.<: m r. . ..c.-l'nc; do 'R. lo 
Grande na 1!nnelra ·s§.,.., P:J.nlo-j\n'fnn~ 
GP""'". .A" m•t.."-": - J\n'n"!'!<J.11a, :R.f.dc 
Mineira de Viaç!to c E. F. Go!ãs 

dévem desaparecer pam dar lugar a 
novos traçados, tal qual se está ra
zendo com a Vale do Rio DOce. 

Portanto, a alegaçã~ de existencla 
de v-iação férrea na 1·eg1M não me
rec:e maror ' consl.deraçao porque o 
que lá existe, neste .t,Jarticular, pràtl
camente tem valor ferroviário nega~ 
tive ... 

Escreveu, em !:eguida, o Sr. Renato 
Palmcrio: 

"0 dizer-se ainda, · por· exemplo,, 
que no Triângulo existem as cachoei
ras "Dourada", "Marll:londo", etc., 
também é argumento futil. A questri.o 
não é técnica e sim politica, uo 
sentido da visão dos factores do en
grandecimento de uma· Nação. A te c
nica é que deve ficar ao. serviço aa 
construção da Capital, e não esta 
sujeitar-se aos provisórios .. fat01·e:~ 
técn1ccs. A técnica dia ,a . ctla se cre
senvolve; o que ho.ie é difícil não o 
será amanhã; aperfeiçoamentos, in
vencões ~ur(',cm to-1 n~ os dias; daqui 

· há 10 anos, a conducão ela ~nergla 
será por outros proressos; e quem 

· sabe se at~ mesmo não :;e terá mais 
nece.~sidades de cachoeir .. 1.s uara f0nte 
dela? Com aue cara ficai·iamos se 
fôssemos colocar ali a Capital, por 
causa. ele cachoeira~ e nmanhã esta 
proximidl').r1e de crwhõeirar; :nilo i-lver 
mais nenhuma imnori·.<tncin'? sacr!
fica-se assim um ;,.randP fei+o, por 
causa de uma visão .limitada aa 
época. 

Tem flole tôda a ra7.ão, me1'lmo por
aue tanto no Pla.na;lto nrPff't'irlr, nela 
mAioria r'la Corni~~;:;n Poli Coélho, 
cnmo no TJ•iàn~mln. hii. •?11PrP'h mobi
Ji:;o:f.i."Pl ua.ra uma P'rnnde ,..;dacle, como 
verificaram nela. inc:npr.i'in F-sneclal
!llf'nte oripntRrJa nf!~tP. ~.,~rirln: os !lus
tres enP'enheiroc: .Antônin Carloi Car
doso e Lucas LoDPS, mem'bros daquela 
Cnmi~.c:iín. e 1'1.,,. ~1<>, pn~ArrP.C!'!!dOS de 

. es•unrir o 1wnh1<>m., cPer"'éét.ico da 
fuhn·n. n~nit<~ 1 F'~derai 

O]Jserva ainda o meu missivi.~ta: 
-"0 Triâmrulo é uma re<.!'ião povoada, 

de t-erras ,,,,..,,.;7.:1dn": +<>rla o Gover
no de rJP:-nPnder enorme.., somas em 

· desapronriacões, et-c. o oue núo acon
tece com a· Distrito esf)olhido, cu.las 
terrns pfi$Sf!r".m n~r" o nnmínio da 
TTniiio ~m ônuc;, ."em mesmo a neces
sTrfa.de n" demarcar.õe.s. · t'or já se 
ter escolhido di,isas naturais, rios, 
etc ... 

O Sr. Peclro L1fdO'llico - :!!: un1 ar
gumento muito forte. 

O ~-q, PTl:1'iJ"t?TOTT'R Dt<: NOVAES 
- Muito obrigado a V. Ex.". 

"i '. 

; ,r 
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''. . . Tracem-se no mapa elo Brasil 
as linhas Norte-Sul e Este-Oeste, cru
zando-se na região escolhida e ver
se-á que o maior quaclrame .l:Yoroeste 
abrangerit c,xatumente a rcgl!.õO ma1s 
despovoada elo Brasil-Goiás, Mato
Grosso Pará, Amazonf!s e territórJOs, 
e tôda 'esta região imensa e rica, ter::i, 
na interseç:?.o dest<lS 1in11as, o ponto 
de part~da do seu pro~rf'~S?, a sr_luç_<to 
ou iníc1o de sua verd<tr1e1ra O'Omçao, 
como sejam a dos probl;;)mas amazó
nicos". 

f:ste ponto de vista ~ muito inte
ressante e sensato, come observa p 
nobre Senador Pedro · !.udovio::o. A 
Amazônia lucrará imenso com a tr.!tns- · 
ferência da metrópole parrt o Planalto 
D.brangendo a parte sul ela. r<!gião to
cantina. Tal a influência. que !sso 
exercerá na sua eclosão que não tre
nidamos em declarar se1· ato de gra11de 
sabedoria dos responsáveis pela sua 
recuperação, emppnharem parte ãas 
verbas constitucionais a êste mister 
destinadas, na solução do prbolema 
e.m ap1'e.(:O, mormente na part:e rere
l'ente . . sua ligação por via& terres
tres e :tqu:iticn s e dem:1.is regiões do 
país. E .iá demonsrramos. que o tr~
çado Pirapora a Belém, ~orta ao melO 
o futuro Distrito Federal. 

Fina!me:'lte. ao encl')rr2.r sua carta, 
aborda o Sr. Palmério o problema 
financeiro da transferência da capi
tal, numa Iingu.agem um tanto sim
ples e até pitoresca: 

"Hoje em dia, para . um país como 
o Brasil, é· uma realização "café pe
queno"; falastes sôbrc. a:.; duas capi
tais que já fizemos, só com os. re
cursos dos~ seus Estados. "' foram: feitos 
que não rracassaram e sobejamente 
recompensaram os dispêndios havidos. 
Comer e coçar é só c_omeçar, diz o 
rifão; será assim também com a nnva 
capital; comece-a o Govezno· e ela 
irá por si, como a pedra que se rora 
da monta11ha. Com cme re~ursos con
tava Pedro o Grande· da R.u!';r-l't cman
do lá por 1700 e pouco in!.:.~ou ::t 
construção da nova capi!;a: do·· seU 
Império? Washington, • po-rtt onde o 
Govêrr.o do~ E. 'U. · se transferiu 
em 1800, numa época taJCJbern, em 
que não havia a técni~a. moderna, 
de máquinas e de transporte.~? As 
grAndes realizacões para .-.s r.:randel! 
e . etlérf!lcos povos! O Cara, do :Pa
namá. exi?'iU ·um comb'lte à 'febre 
amarela; a transformac?.o de uma 
zona doentia em inteiramente> :::nTn
bre Foi preci~o . denibnr montanhas 
e ate!T<tr pfí.nt.!J.l10S. O Canal de· 
Panaa'lá foi aberto em 1.91-1; custou 

$S75.000,000 c o trabalho de tr!nta c 
cinco mil homens por dez anos, mo:s 
diz o llistoriador (A Histl)ry of Ame·
rlcan Life, VoL XI, pág;. l 43) que 
a despesa foi trivial cm compara{:ao 
com os lucros! 

Que as palavras de V. Ex.n .. con
tribllam para que o CongJ esw Na
ciolliil "homologue a cscollla · Ieitit. 
;f;ste terá. cumprido seu dever, corn 
sabedoria, em bem da gr~uae:~a ao 
Brasil! · 

Atencicsamente: a) Feliz Palmérip. 
Outro assunto que m.e fez hoje 

ocupar a. atenção dest:t Casa é objeto 
ae um requcrim<lnto que, deV!damente 
apoiado, submeto à bondosa deilbera.
ção do Senado. Trata-se da trans
cricão nos nossos ::malS, de wna 
co. ~" ct~ncJ.t lida uo · ài .. t ~-! de ag-ôsto 
passacj,o, perante. o .clube de Enge
nharia, pelo enge~e~ro .J::tnot P_acllc
co que é unt proflsslonal estud10so ·.e 

. exoerimentado; favorecido· p':;a rl.ltl't
dui·a com um exílio, por êle aprcve~
tado, na Europa .e nos Estarlos TJn~
a.os, para aperfe1çoar seu'> c~nl1eCl
mentos nun:ia arte em qu:; J:i era 
r:>ímio. · 
. o hábito de estudai' c uma curio

sidade, quase feminina, no.s assunto~ 
técnicos, bem como o de~eJO de aq'l:l~ 
acompanllâ-Ios, dand::-, um3. con!rl
buição quaiquer para suas soluçoc.z, 
leva-me, sempre que pos<;1Vc1, a assis
tir às sessões daquele Clube, em que 
sempre com ·proficiência elas . se ver
.sam .. 

Na de 24 de agqslo, defrontou-se 
o conferencista com um i;;u~Imente 
proficiente dcbat.edor de coisas ~e 
estradas de fen-o, o ilns"re ~ngf'nhet
ro Alfredo de ·o":lstilhos, Drretor do 
Departamento Nacional que_. as et::or
dena. Da troca 4e idéia.s ent.ao .hav1da, 
·conclui estar o assunto P1'll!C!pal · da 
conferência cuja transcrição ora r~ 
queremos, feUzmente encarado profJJ
c!entemente por êste Departamento. 
Certo, o dc~envo!vime,1to d:J. trR;v~o 
Diesel Elétrica tem sido extraor~ma.; 
rio no~· últimos te:npos. E nao ~ 
11ov!dade. 
· J~ em 1935 (Maio) escrevíamos 
referindo-nos à Rêde . de Viação C(la
rense: 

"0 problema de tração nesse coll
,iunto ferroviário merece, n n:eu ve:. 
um estudo ponderado, ante n Impossi
bilidade de renovacão imediata .d·a 
via. permanente, substituindo-1he : os 
trilhos por outros mais pesados: a 
carência e a má qual!dade .. da água 
de alimentação das locomotivas; e a 
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devastação crescente da.~ t::aatin'gas, 
sacrificadas para lenna. 

Pnrece-me que a soluçfi.o lóglea e 
económica é a locomotiva Diesel, que 
não será mais "Uma experienr.:Ia, pois 
já tem sido adotada em vária::: ;;es
tradas de ferro do mundo, inclusive 
no Reino do Sião"! 

A consequência é a rulna da indils
tria de locomotiva dêsse tip,) pouco 
mais de mn século de existência e 
:.;·Jória, pois já se fabrlcam màqUlnas 
padronizac!as Diesel-elétricas, · com 
quatro Lmldacles motoras, ao preço de 
quinhentos e cinquenta mil dólares. 

De então até hoje que progresso 
imenso rea liz~c:o na traçi1o dns es-
trad:::s de ferro!? _ . 

Digruno.s, de P8.!?Z~gcrn, que u te::n
dênc!a é p!!,r~ cc:npietu e!ctrlri~nç5.o, 
sendo a Di~sel-elétrica mau transição 
para isso. se natural e Ió!!icn. 

. Do engenheiro Castilho ouvimos a 
sentenca cme nos creve soar aos ou
vidos como um slogan: 

"Para as ferrovias bras.i1elrss, fóra 
da eletrif1cacão, não há ~:uiv::tr.:~o! 

:r;: uma auestão de sobrevi,,t}n-.:iit 11~ 
luta desigual, impensada e :t1exol·t~vel 
que com as v!as fél~ren.s trnvn.!n á.S 
rodovias. 

A América do No1CJ;e é pio!leira dcs 
transnortes terras:trP.s c n.?reo.s cerno 
nn. Euron~., ni.nd~ se Q.t;:e::"! G.:-.; nle
lhores liêões no tocante .::,., a cu;~;· ias. 

Para t·e!'dC~ ui~:12. )::~:~i.?.. ~~ c!8.s:.!-:.1vol
\Tin1ento Die.sel-c~éH~ica · n~qu~!:; pais, 
co.nternn1r.i PJ. capa da U. 8. ?Jc,,\.!S 
and World Report de · 13 de Agõsto 
derradeiro,. na qual se fi<::,·uram os trens 
tracionados por PR!'c rnodo B se irra
cliando de um centro feJT07i:'!rio ·:cmc
ricano. 

Sem dúvida a épor;n. cln. "Marla.
Fumaca" a velha locomotiva a. vapor, 
1'ef'.usf·a e ,.,.,oriosa vence.im·a elas diJ1 .. 
~:ência.!l e elo rnrro de boi, .i:í n~ssou. 
No número de Jnlho de "l"ortune•·, 
a ptinc!p~.l das publi.c:;.r:ões da eor~sni
znc5o "Time a~cl Life" ass:nnia-se 

C!~,e6 dc::-r-•o,,..,,..,;l1i"'11i:o intensivo dos 
motores D.iPi:el J10S Es!adc;s Unido.s 
r'l::ora rlo jnícjo nn l'c~:uncl·a l':u.:ara 
munc'i::~l. Nos l"riine!ro ,40 anos · de 
:;un. vida (1 '"'9.-19~P) a. inrlüst1·üt desses 
moto1·es nrc>rl,zi11 15 milhõrs de ca"alo 
ele· fàrcn: no nno • cl~ 1M4 ating-Iu, 
enen.as. P. <!'i mil"fi<>s de c:1va!o vauor. 
Bm VB.l!'rr. t.n:mh;;m. o cre.sn!mento rol 
vertirdnnm: auxilinda <;elo P'OVI'!rno 
com r:>n'l:!l'l'l'1""'v1!>o "' financiamento rnão 
acli,.rt:>. pnc0mrnnnr l"rm f!nnneiar). 
P.P.<:n, "'l'nrlnf'~O jnrlmtrial PGSROU r::IC 
45 milh;;,,,., · "'" clt'i1A.rPc:. em 1!!3!>, :t 
CJUil$e um hilhi'io em 194·!) ". 

os motores ctess:.1. natureza pnssa
r:un a ser usados não sõmente nas 
ATandes composiçãe::. como em mli
dadcs menores, paTa serviços limi.-
1':..:·-;r,_.-, :·n~,~~: ... tc:·1 ~; j!cs p:~tlos de ma-
nobras ou de triagem. A situacão 
mudou m:pfunclamente. como re"c}Úm 
os seguinres · números: em 1930 as 
ferrovias norte-americanas haviam 
encomendado 297 locomotivas a vapor 
e duas Diesel; em Abril c1'3 19~8 as 
encomenda eram de 119 lo~on-:.ctivas 
n ~~~2;~:~-- ~ 1. 430· D}ese:-~J~t!]~~s. 

1
::. 

J.'u.t. .h .• J.JJ . .J.da de 2':%: d'-' }L .... o."),~,.,, CO-.::-... -
bOl·ando cs sábios concei'os .. da eon
fe!':'n:: i::t c1o engenheiro JD.1).0 1:. Pacheco. 
~c1~1cn:.:t.l·nu o nrovec1·o cnfl:'etJheiro 
Alfr"0o ele Ca;;t!1J1os não es:·ar a!heio 
c seu Dcn~rt.amento~ aoB r•\:;t~nres pro
;.·J..·.::s.:::cs fa tra~~to ferroviária. EX1)!~.
c0~1. r:1·1·~~o, -a r~zão ·de se hn:':.rerenl 
: !.::r.,_r:r;::1o cn se nrete11ds1· ~:.dnnicü· 
1C3 1ocon,.oth·t.s a · v~.ryor 1!? .. F~~anç2.., 
anroveikmclo as divis::ts d1'1'a.nte :1 
u,_';.~"!_ ........ ""'c 1 =:~::.77;~r:?.s nesse pr.,i~. 

11: aue 1l2.o nademos ainda ::>.b::mck-
1,,..""" ~-... "f·rrí·l.'.'J'P~ n t,.P ,.fio a ValJOl• e 
·nos' clev~~1os · lemb~a~;· ser aind.i prc
dria a nossa p!·oclução de comim;;tf
í'eis lí~uidos t::tm!Jéin su.<cepl·ivcis cie 
nos faltsrem . .se ocorrer um novo- c:m1-

fJ)f." ; ... ,.'""1:"\.,. ... "~c~a,,.,l o1f.'1(! .De-us averta/;. 
Entretani·o, pocleríamos ~o"1ciliar o 

df'~r>io ou a conveni,}ncia de exnmH:Ul' 
clPsde ·i:oí. c am,)lameDte o P!ll::Jrc"'o das 
Die~el~Elétricss. com o de mãqulnas 
a ·ttr.nol· é1n de!·crn1.inart~~ ~c,1n.s, con-:
cenl:rando ne~:o:as os elemen~o:i c::::clu
va;nente térmicos de qne dispomos. 

Fm recente rela. tório .~õbrc; a E. F. 

,Vem daí resultando o clesnp::rreci
.rn,ento cada vez mais acentuado cias 
locomotivas a vapor, cujas últimas 
esperanças se encastelam nas uni
dades termo-elétricas n. turbn geracl::J
res. 

Vale do Rio Dôce, demon<trr..mos . ~
economia l)J'OVáveJ J'CSP]tn•,te C:c mO·· 
c?e1·no;: nrorcssos de trfll".?íl'l, nlém da 
poupança de imem:a nuannc1ade cie 
lenha - ce1·ca de 27 .orm m~ mensais 
- ~n.~1·ificarlns nas fornr> 1hilf. das lo
cnmol'.ivas. Om, essa emnr.':f'D. 3.t:i.qu:
riu. há nouro tcmDo, 31 nova~ um
cin"P.~ ile~<l"0 1-ino, cln.s mais moc1nr"n.-; 
porleria par~e ·delas ~ . n. nJC>.~a:1.:. 
rJ in·n mni> -- ~er tJ·n.n!':f"enda para o 
Sul. nrlnuh·il'nn-se 1fi loro'lmn•l.va.". d<J 

' f·~h .... n Di.t~.~::pl nara o V::l.lP tio Pin .DCc~. 
Vií.l'ini> troe:::.~ f!e pn0Prinn, ·~n~rr. J::~ 
n1~r:1-no .c:"~,tirln, ('0n1 r-nn/·.:~·i··d<.; q.2 
r:11~Tn~ f(ll.'!·Qo:'i!"'!~. r,nmn ~· p,'!,,Ti~-:~:). -~ 

F!n.,.("'lcnh:1nfl. :"' Tv!rv.,·i0nA. ~ ;1. JJ~0P.O!
cJinr .. nn~ nurd~. j<ruo.Tm"n ~c. :.(1 re~~-

I 

!: I 

I 

'' 

. ' 
l 
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mencla a tn-Íção Diesel-Elétrica. · E 
destarte, tôdas as 103 locomotivas, a 
vir na França, poderiam se': deste 
tipo, ali já também no estágio mais 
aperfeiçoado de f:J.bricaçll.o. 
·· o D. N. E. F. - dividiu em qua
tl·o zonas o campo fe1·roviário nacional, 
no que ta11ge à traçâo: 

. a) Zona Sul - on:le abu:1da relatl
V.<!mt:me o carvão e, portanto, se re
comendam ainda as locomoti·:as a 
vapor, esp;::ciam1ent e - aàaptadas a 
queima do combustível minziral solido 
nacional. · 

b) Zona Central - na qual não 
se pode, por enquanto, bem descri
minar a preferência, carvãq, lenha 
ou óleo. . . 
· c) Zona da Bahia ao Ceará, n:~ 
qual se impõem a tração Diesel, pel.fl. 
dupla deficiência de lenha e de 
água; 

d) · Zona Norte, de fraca dem:idad~ 
ferroviária e populacional, na qual 
deve imperar ainda por algum tempo 
a velha "Maria I"umaça" - locomo
tiva a lenha. 

No que, entretanto, tem cnrradas 
ou -Drn,· n:-;~~ de r:!zio o E~genheiro 

Janet Pacheco, é no incremento que 
devemos dar às automotrizes - de 
motores a explosão queimando a.lcool, 
gasolina e preferencialmente o óleo, 
com trammissão elétrica, ._s:'!,iam as 
gaz-elétríca ou Diesel-elétrica; mor
mente para o serviço dos ramais de 
que quase exclusivamente se compõem 
alr.mnas p'\"!·.e-,~os rêdcs, como a Mi
neira rlt> ir;,c§n. r.om 3.<}8<1.3 Km. e a 
:Sst:rada de Ferro Leopoldin<~,- com 
3.096.1 Km. . 

Disto igualmente se tem ocunado o 
nosso D. N. E. F .• QUe já adquiriu 
e distribuiu 20 automotrizes qaz-ele
tricas, sendo: 2 para a E. F. Bra
ga.nça, no Pará; 4 para a E. F. São 
Luiz a Caxias no Marani1ã.o: 2 pa1·a 
a E. F. Central do :Rio Gra~1rle elo 
Norte; 2 para a E. F. Bahia a Min~; 

- 2 para a E. F. Central .do Piauí: 2 
anenR~ na.ra a J?ilrl,. Mineira de Via
ção; 2 para a , Viação Férrea do Rlo 
Grande c'ln Sul: 2 nara a Estrada de 
Ferro 'J'P.'N'"'Il. nri"~;na; 2 pru:q: a Es- · 
trada de Ferro Gola.~. · · 

'lJ: Jame11tável !lC haverem dest.i11ado 
apenas dua:=: n:nu a Rêde Mineira de 
ViPr~i:io e nenhuma para a Leopoldina 
R!lilwav. 

O Sr. A.,.,nlonio Sales - E nenhu
ma para a Noroeste? 

o SR T.l"l';l\Tl'?.TQTT'F.: DE NOVAES -
Para a Noroeste de.~:tinaram-sc: duas 
pa.ra a E8tradR de Ferro de Bragan
ça, no. PArá: rlu:-~.s para a de São Luiz 

c Caxias, no Mar~nhão; duas para a 
Estrada de Ferro Central do Rlo 
Grande do No1·te; duas para n Estrada 
de Ferro Bahia a Minas; e duas para 
a Estrada de Ferro Central do Piatli. 

O Sr. Apolonio Sales - E para a 
Gree,t Western? 

O SR. HÉNHIQUE DE NOVAES -
Nenhuma. Nem para a Leopoldin:t. 

O" Departamento, entretanto, enco
mendou mais 26 unidades, essas Diesel 
Elétrica, no seu recomendável propó
sito de aparelhamento ·das ferrovias 
para o combate às rodovias. 

Convém observar, como aliás já o 
fizemos;· a · nossa precariedade em 
combustíveis "líquidos, embora. est€'
jamos, como que despertando agom 
na sua produção. Assim, lemos num 
J'ornal de Domingo passado, com 
satisfação, dois despachos do Exce
lentíssimo Sr. Presidente da Repú
blica: um ordenando se at1va1·em as 
pesquisas petrolíferas no Pará, · p:u·a 
o que, da valorização da Amazônia, 
já se convencionou destinaram .... 
80.000. 000,00 no próximo exercício; 
cutro recomendando a ·destilacão dos 
Xistos Betuminosos qué oferecem uma 
solução imediata do problema. 

Ocorre-nos· lemb:rar termos pcr<iido 
dez anos neste setor, quando se aban
donaram no Pôrto de Hamburgo, 
antes da segunda guerra mundial, as 
máquinas a isso destinadas e adqui
ridas pelo ilustre brasileiro Juraci 
Magalhães, após estudos acurados da 
our~r!5o Devi'1111. rle~tilar o xisto de 
M'arahú, cujo lt!ôr petrolifeN ·é :ex
traordinário: 4!J% - }t·oi uu-. dos 
males de 37 •.• 

outra fonte, ainda mal compreen
dida, do óleo combustível é o b!1L'assn; 
há - o no Norte, no Espírito Santo, 
e o melhor de todos na· região San
franciscana. Em Fevereiro do cor
rente ano, andamos procurando ani
mar uma iniciativa quase !ncligena, 
do seu ·aproveitamento, com uma 
u~in::t ;l>, rno1t ,., r'ln e experimentada 
em Pil:anora, onde o suprimento de 
matéria · prima seria · garantiao ·· por 
via aquática. - o grande São Fran
cisco e seus afluentes - e o merca
do consumidor seria· imediato: a na
vegação fluvial e u Central do Brasil. 

Há, entretanto, entraves inteinos 
- a eterna fnlta de financiamento 
- e externos, o esforço dos concur-
ren:tes estrangeiros, porfiando em 
matar no ·nascedouro a iniciativa 
nacional, para o que, !n!elizmente, 
encontram sempre solertes c_olabo
l'adores brasih:,rns! 
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sr. Presidente: 
Dos problemas de t.raçáo pas~.aram 

os provectos expositores do Club de 
Engenharia, aos quais nos vhnos 
1·ererindo, ao debate das tarifas, dl- · 
zendo o engenheiro Janot Pacheco 
do verdadeiro desastre verificado, 
neste assunto, em algumas rêde!! · 
ferroviárias cujos fretes só tem con
tribuído para favorecer, cada vez 
mais, o surtQ rodoviário, apesat· de 
precariedade da maioria . das nossas 
estradas de rodagem, quase tôdas, 
ainda inconvenientemente pavimen-
tadas. ' . 

Parece ·que, na Rêde Mineira de 
Viação já se mudou de ori~ntação 
e melhor mesmo· na !~. P. C. do 

· Brasil, sob a prudente direç5o do 
S!:. r,...,~,,..~, Dm·;vq1 de- Brito. E' 
mister ter· em mente a contingência 
de se manter sempre um serviÇ(J per
mG.nente de comboios,· nas ferrovias, 
cui.~ r'- ,... ,., ...... ,,.,_('fllilôme·tro é 
mrds ou menos inalterável; forçns0, 
norta.n te 1 ~•·.;- 'n~ a traindo a merca
.dorla, por meio de fretes módicos 
compensados, no computo total, por 
melhores carregamentos. A uma des
pesa constante ·por trem-qUilómetro 
- c.., ..... .,~,,n...,ne, dessatte, uma receita, 
isto é, .o produto da tonelagem trans
portada pelo fréte: - daí, dever 
reduzir-se êste, aumentando o peso 

· por ·maneira que, nos limites . da 
capa,.in~nP de transnorte, se alcance 
o necessário equilíbrio entre a df>s
pesa por trem-quilõmetro e a 1·eceita 
em t.nnp1 arla~-auilômetro. _ 

tl:ste raciocínio elementar, Jev.rt-nos 
suavemente à primeira condição de 
uma racional coordenacão de trans~ 
portes. a . iniciar-se pelo apro,!eita
mento .mais efi~iente possf-irel' do sis
tema ferroviário que mais · não é, 
afin~.1. do nue uma mfirmh:tQ cle~ti
nada a produzir toneladas-qu.ilô
metro. 

A.<:.~im. a n,.imeira condir.iio _de ECo
nomia' é t:r~balhar e.~ta mái"IUi:1ll, se
não a n1Pna ra,ar.ldade, ao ménos 
tão p:r(rvlm, · am!,J1rlO no.c;sí,f>1 d"~.c;~ 
limite. J\Tnm~. · ·li,O'JHlfl'em mais :-:im
ples; o.~ trens derr~>m anrl,:,r lo~ados 
em t"~"~ n.~ ~p,ntidn:-: VAm rlili a 
impor+ilnria nu e se ·atribui !lO fref e 
de tetorrin: ~inda. há nouco. no t>otn
dar o Problema c:lo vale do P..io !11\~e. 
PUSP.l"l"~ .,,, o1Tir1P.,r.lq A. conveniên
cia õ~>1<~. ~e tornar nmR. imu,1·t:>rlnra 
ele c~.rvÃo e r.nmhn.c;t;,rel lfnnldos, 
com M ouais Jnta:rfi. f:P.US r.ombnír.s 
cm r~>torno .. a"n<: õP.~cl'i.'1'l"PO'l\.:rl'rn em 
Vitó;.IA. o miné•·io c'Jn ·caué. 'R. nn 
lnesml) pa~~n. :rcrnccc1'ã con'lbii.õ::it{vf!l 
minral 1t siderurgia que se desen-

volve promissoriamcntc em torto o 
grandioso vale. 

Segundo condição de coordenação 
de transportes é o preparo convcni~ 
ente da mercadoria a transportar. 
Um e::emplo desvendará o caminho 
a z:;gc:ir e a êle me atenho para 
Y!f:o :l.lGl1gr.r muito esta exposição: · 
urn vagão t ermostatico ou frigorífico 
transporte 100 rezes, ao pas;,;o que 

· um vagão comum de gado, trans
. porte apenas 25 - logo é melhor 
transportar o boi morto ... 
· :il;ste, um dos problemas . melhor 

· estudados no Plano Salte, de modo 
que, bem executado o que ai se esta
beleceu sàbiamente, não ·haverá mais 
crises de carne no Rio de Jane.i:o .. 

De fato, o que lhe fal~a · aqui õ. 
solução é sL>nplesmente capacidade 

· de acumulação m frigoríficos: e não 
em matadouros, por mais modelares 
que o sejam, pois a grande quantida· 
de de carne para o nosso abasteci
mento deve vir abatida dos matadou
ros completos - aquêles nos quais 
apenas não se aproveita o mugido 
agoniado do bovino - situados êsses 
matadouros, nacionais ou regionais, 
·nas zonas pastoris, à margem das 
ferrovias. r 

Como pretendemos fazer obra de 
coerência, ocorre-me lembrar, ainds, 
o relatório sôbre a Vale do Rio 
Dôce, 110 qual, como n.:> Plano Salt-e, 
preconisamos um matadourn modêJo 
em Figueira do Rio Dôr:c~. c011tro no 
oual muito se cria c :>e cng-Jrdam os 
gados aí conccntr~do~ ~a re~Sião nor
te-mineira e sul bahiann.. 

Tereeira condicão a :::'! ter cm 
me11t.e na cllm-riPnac§o dnfl transpol·
t.es é ·a lor~.,;zar.ão dns int'!tl!'l~rias, :\ 
aual fez judiciosa mencão o ·en;.::e
nhei.rn .AlfrPdo àe Ca.'1tPho. Entre 
o aproveitamento da matéria prima. 
e o m~'rc~rlo con:-:umic:lor inhJrpô.:--sc 
a c0nti"'i\ncia de tr~n.<nortar, rlr!'t.'Cndo 
Ioca.lizar-se nn PP.,.cJTr<:o on nos ex
tremos a inr:h.,stria de modo a uti
li:>.a:r Õa l!lf'lhor fnT"mfl. PO~Hrv~J 0 
sistPma conc'Jutm·. Ainr'l!l. o11tem ao 
ouvirmos C'llll1 n. m"vlmr~. n.tp,r.'io o 
f"ll"E:!f!ÍSO disCU:t"I'O l'WUi 'nrornvv•h1.d0 
nc1o no.c:l'n PminPnt.~> líder. .~enn.rlor 
rvo d'AnuiT,o. - n0t·p; o nu:H1tn pe-

. .cmm os trn:n~nnrtef' <6hrP. 0 '''ll"~'i'in de 
f:anta Cflf~rinn.. ~r, o f't"~>fP marf
timn :-:e c1e~rn. n. 111 c,.,,~"'""ns nor 
tnnell'c'Jn. - ou:mrio "" nml,•:'l mnls 
~o m•P J~+o t> n rl1> urn<> .t."n"'n-1·> ele ,,;,p .. ;, rl~> ~rl•A,.in. pn~ ,.éqrln.~ TTn\
rln!'l. PMtn cJe l~do ~. nnrfi<~ nnr maior 
ÍIH''"n ,.,ne. me T1arP..Cf!. rlnml nnr os 
produl:ores de carvfi.o dnonplr E~tndo -..., 
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- sendo o prejuízo aqui alcg11do nüo 
mais elo cme uma reduçúo de pro
ventos, quê não podem ser cxt:·aor
dinârios numa indústria básica desta 
:natureza - creio que a melhor coor
denação de transportes conduziria 
cert:.mente a uma solução para êsse 
f!arvão a cuja esplornção somos obri
gados pela necessidade ele mantê-la 
viva, ante a perspectiva dP. um con·
ílit:o internacional, .·mas CUJO apro
veitamento, na paz. impõe .t Volta 
Redonda um sacrüício superior a 
:::o milhões de cruzeiros- anuais. 

Sr. Presidente, . meu int1~ito, ape
nas de justificar um modes.,o reque
rimento, estâ sendo ampliado, i-nsen
sivelmente, ao tocar num assun~o ao 
qual espero dedicar mais demorr,da 
atenção: o carvão de Santa Catarina, 
pois, mal pude Jer o discurso elo .~os
so líder a respeito. 

O sr·. Salgado Filho - Permite 
V. Ex." um apartt?? (Assentimento 
do. o1·ador) - Infelizmente, ·11ão é 
só o carvão prejudicado pelo . trans
lJOrte, teCes os nrüdütüs ln·asi1eirn~ 
sofrem dêsse mal. Em verdade, é 
nreciso resolver o problema do I rans
porte pr..ra aue se possa incrmtivur 
a. produção nacionaL · 

O Pl:l. '~''"""t-T";:?.':'~'"'~TT"': DE NOVAES 
.:.._ 11: por isso qu0 me venho alon
;;~ndo _ nP.sse ru:;~unto. · .PJ.gradeço a 
contribuição de V. Ex:l'. 
· O S1·. Salgado Filho -- :F'~tou cu

vindo V. Ex.n. com muita atenção. 
Com o seu discurso V. E:,-.a está 
prestando relerrantP. 8erviço. 
·o c-,'1:/, >.Tl<'.~~!Q':'TF, DE NOiTAES 

- Penso haver justificado · suficien
t.eme'!it.e aqu.:'1 .e recp,e1·ilnenl~o, pro
cU:ranrfo fr"'"'l'zar "' 1<;uns asuectos de 
ur.a dos mais agudos nrobl~mas da 
nossa economia . ferroviária. Sirvam 
as observacões aoiti feitas e, sobre
tudo, a conferência cuj'=t trnnscrição 
nos anais solicitamos, de subsidias 
para a discvssão de um assnnto da 
m~is amola enverP"ac1nra - o Plano 
Ferro"iário NRcional - .i:1 vfcr0cido 
ao no~so PYame, e 1uando fõr . êle 
aqui debatido. · 
· ·~ o auP. tenho ~ 'iizer. (Muito 

bem; muito bem) .. 

ORDEM DO DIA 
Comnarecem mais os Senhores 

Senadores: 
Ma.~?a.Jhães Barata. 
iSPrreria.no Nunes. 
Plfnio Pomneu. 
Olavo Oliveira.. 
Joaquim Pires. 

Santos Neves. 
Pereira Pinto, 
Ribeiro· Gonc:2.1ves. 
Clodomir cárdoso. 
Walter Franco. 
Alfredo Nasser. 
Alfredo Neves. 
VHorino Freire. 
Ernesto Dornelles. 
Francisco Gallottl. 
Ivo d'Aquino. 
Dtu·val Cruz. 
Peneira ele Souza. 
Georgina Avelino. 
Aloysio de Carv1Jho <20). 

Deixam de comparecer os Se-
nhores Senadores: 

Alvaro 1\!raia.. 
Waldemar Pedrosa. 
Fernandes T'lvcra. 
Vergniaud vVanderley. 
Góes Monteiro." 
Sá Tinoco. . 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
J\trarconàes Filho. 
Flávio Guimarães. 
R.oberto Glasser. 
Getúlio Vargas. 
João Câmara Cl3) , 

O SR. PRESIDENTE - Continu::t 
a hora do expediente. (Pausa) . 

:r-.1:ais nenhum Sr, S1mador t!ese
jando ;usar da palavra, pas:;:1.-se à 

ORDEM DO DIA 
Discuss(io única do Veto n.0 34, 

de 1948, do Sr. Prefeito do Dts
trito Federal. opôsto ao Projeto 
·n.0 13, da Câmara· dos vereado
res, vue· ãisp6e sôbrc a e.;;onera
ção do impô.~to · predi2l ou ter
ritorial de imóveis desa'].T~oprza
dos pela Prefeitura de Dist1·ito 
Federal. (Com· parecer n.0 933, 
da Comissiío de Con.ntitnic;ão e 
Justiça pela rejeição do veto) . 

O SR. LUCIO CORRJl:A -=- Senhor 
Pres)dente, fui voto venciclo na ·CO
misl'ão de Constituição e Justi~a. 
relativamente ao narecel' ali emitido 
sõbre o veto onõsto pelo Prefeito do 
Distrii·o Federr>l no Pro.ieto n ° 13, 
d·a Câmara do1l Vereadcre~. . 

A Co11stituição Federa!, tJ·ata.ndo 
dos direitos e p·arantias individuais, 
dispõe, no art. 141, § 1;0: 

"Todos são iguais perante a 
Lei". 

e, no § 16: 
"~ garallt.ido 

priedade, salvo 
propriação por 

o direito cJe pro-
o caso de desn:
nece.~sidnde · ou 

• 
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utilidade l.:;,~:;l.t~a, ou ~or ·üJ.terd.sse 
social, mediante pr<ivir~ e Justa 
indenização em dinheiro". 

Em caso ele perigo . iminente, 
como g.uerra ou comoção mtes
tina, as autoridades competentes . 
poderão usar da propriedade par
ticular, se assim o exigir o bem 
público, ficando, ~odavi<t, <.1sst:gu
rado, o direito a indenização ul
terior". 

lia. t;;.;peci.Lção do re~pt'Jt: oívo de
creto e findos os qua!s esta cadu
cará. Nêste caso, ;;ome<:te de
corrido um ano poderá ser o 
mesmo bem objetn rie nova oe
claração". 

Ho art. 5.0 estabelece: 
"Compete à União: 

................................... 
XV - legislar sõbre: 
• • • • • .. • • • • • • • • o. o •• o o ••• o o. o ••••• 

g) desapropriação": 
No art. 6.0 determina: 

"A competência federal para 
legislar sôbre as nw.téJ'ias do ar
-~.igo 50° no0 Ji:V, letras b, c, d, 
f, h, j, z, o e r, não exelul a le
gislação estadual supleti'''"' ou 

. complementar". 
·O instituto da. desapropr!a~::1o, ~e

nhor Presidente, como se vê, antes de 
ser ffi<".téria àe direito civil o é, par
ticularmente, de direito público c:ons
tit':zc1onal. 

'Aliás, as . Col1stituiçõ.es anteriores 
assim . dispunham. Na VIgencia da · 
Carta de l!l37 o Decreto- lei n ° 3. 605, 
de · 21 de ju_nho de 1941, dispôs .!;ôbre 
as desapropriações por uti!U~dl" pú
blic:J.. Determinou, no art. 1.": 

· '· "A desapropriação por utilidad~ 
pública regular-se-á por esta lei, 
em todo o território nac:onal". 

No art. 2.0 . estatuiu: 
"Mediante declaraçãJ de utili

dade pública, todos os hci~s pode
rão ser desapropr~fl.I)Os pela 
União, pelos Estados:. Municípiç:;,. 
Distrito · Federal e Te!'!'ltóríos''. · 

e, no § 2.0 dêste mesmo clisposi.tiv0, 
estabeleceu: ' ·-
. ·:~ , "Os bens do domínio dos Es

tados, Municípios, Distrito. Fe
deral e Territórios poderãv ser 
desaproJ?riados pela un~ã,o e os 
nos Municipios p:~•.os Estados, 
mas, em qualquer c:tso, :-:o ato 
deverá preceder autorização le
,gislat!va". 

l\To art. 5.0 considerou os 'casos 
ele· utilidade pública e, no 10, deter
mlnou: 

· .. A desapropriação dever{t e~e
tivar-se mediante acô:rclo •JU m
tentar-se judicialmente, dentro 
dfl cinco anos, contados da data 

Nas disposições finais estatui: ar
tigo· 34: 

"0 levantamento dei praç<J s::·ú. 
deferido mediante prova de pro
prleclacle_,_ de quitação de dívidas 
fiscais gue recaiam sóbre o I.Jem 
expropriado e publicação de ccli
tms com prazo de lD dias para 
conhecimento de terceiro:;'' . 

No art. 34, instituiu '> modo com
pulsório de cobr:::.nça fiscal PGla qui
tação de dividas fiscais gue recaiam 
sôbre o bem e~prcpriado. 

o projeto da Cilmara. ;los Verca
dcres, Sr. Presidente, veo (lc esta-
tuir, no art. 1.o: · 

"Os imóveis clesaproprl::é!os ·pe
la Prefelhn'"· do Distrito Federn.l 
ficarão exonerados do pa;_;amen
to de impôsto territorial ou pre
dial que sôbrc &les inck~-1, e das 
taxas 'cobradas· com o me::;mo, a 
partir da data do dec:reto ele de
sapropriação". 

No art. 2.0
, dispõe: 

"No caso de r:ão :;c el'e'.uar a 
dcsapropriaçf:.o centro do prr'.zo 
legal, 6u, 110 ae, po1· rjt!:1!~~tc!~ 
motivo, ser ela anu)ada, l'c':f.t::>.be-· 
1ecer-sc-:i o direito da Fazenda 
à cobrança dnqueles impost::s de 
muita ou ju1·os de mor•.1.". 

Ttata-se, evidentemente, de dilJlo
ma q.ue reg·ula n1~téria f!sca1. 

A competência da Ci~::>.::a elo:::; Yrc
l:eadores é manifesta !leste pó:rti
cular. 

Dá-se, porém, o scr:uinte: é pri~
crp!o .1á consaf!ra~o oue. a ~·evog·;::r;ao 
elos atos da orb1ta leg!shbva so o 
poae ser por ato . hierã.rquicrtm.cnte 
idêntico ou supcnor <tqucle que 
existe. . 

E' n. ~~eg;uinte "'· l1íerarquia dos :::.tos 
da ordem legislativa, em p;em.l e em 

·ordem crescente, segundo no-lo .en
sina Hermes Lima, .na urntrcduçí'io 
à Ciência do Direito", citadr. por 
Hésio Fernandes Pinheiro na sua
obra, intitulada "Técnica · Legislativa. 
e as Cnstituições do Brasii": · 

"a) quanto à imnortàncin. d~ 
ato: Constituição Federal; Lei 
Constitucional: Decreto-lei ou 
Lei: Decreto Executivo ou Legis
lativo; Resolução; Regulamento; 

I 
I' 
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Circular do Presidente da Repú
blica. · 

b) quanto à ordem do n to: ~1to 
de ordem legislativa federal; fJ.tO 
de ordem legislativa estadual; ato 
de ordem legislativa munir.ipal. 

c) quanto à· natureza do ato: 
lei básica·; lei ordináriu.; regula-

menta; regimento; circular do 
Presidente da. Repúblic:;.,; ch·cular 
- portaria. · 

d) quanto ao caráter do ato: 
lei geral; lei especial. 

e) quanto à forma de· apresen- · 
tação; o direito escrito sõbre o 
consuetudinário". 

Pois .bem, Sr. Presidente, o projeto· 
n." 13, pelo que se infere~ de seus 
termos, revoga tàcitameme, se não 
explicitamente, disposição no artigo 
34 do Decreto-lei .citado q1le regula 
as desapropriações. 

A meu ver, Sr. Presidente, embora 
o · decreto-lei disciplinador das desa
propriações cogite de matéria fiscal, 
atualmente da competência. da Câ
mara dos Vereadores, que sôb1.·e a 
mesma, aliás,· poderá legislar, a :-evo
g~ão de qualquer de seu-; preceit.os 
sõmente poderá operar-se atr:.wés de 
lei federal, em face do prmclpio de 
que a revogação dos atos da. ordem 
le~TislaHva só se pode ver1ficar por 
ato hieràrquicamente 1dêntico ou 
suPerior àouêle que existe. 

Uma disposição de lei fede1·n1 não 
se revoga por lei local. 

de desapropriações coilcede ao Go
vêrno, sObre êsse pehodo o proprie
tário do imóvel estará obrigado ao 
pagamento dos tributos. 

O Sr. Salgado Filho - A. presun
ç!to é que se faç:a. a operação ime
diatamente após b . decreto de desa
propriação. O períÔdo de cinco anos 
para caducidade do decreto é mais 
um abuso. 

Q Sr. Mello Viana ....,. Enorme 
abuso contra o direito do cid9.dão, 

· suspel1SO e prejudicado durant<:l cinco 
anos, talvez por mero capricho. 

O Sr. Salgado Filho - ~ a de
monstração da desnecessariecladc ela. 
desapropriação. 

O Sr. Mello Vianna - Perfeito. 
O SR. LUCIO CORREA - Mip.ha 

tese não é essa; mas a de qt:e a lei 
só poderá ser revogada por ato idên
tico, da mesma natureza, 1sto é, por 
ato do Congresso NaciDtJal · 

O Sr. Salgado Filhn - Perdôe-nie 
V. Ex.", mas a minna divc·rgência 
está em que não há. revov,ação dessa 
lei. Ela subsiste. Apenas a lei mu
nicipal exonera o proprietário da 
obrigação de pagar à Prefeitura o 

• impõslo. durante· o período em que 
o prédio ficar sujeito à dc>r,apropria

. ção. Desculpe a divergência. 
O SR. LUCIO CORREA - Exo

nera de. tributo devido. Se indevido, 
não haveria nP.cessidade da exone
ração. O Sr. Salgado Filho - Julga V.. ~ 

Ex.", por consequência, que a lei fe
deral determina· a · obrit;atoriedade 
do impõsto, mesmo depois do rlecreto 
de desapropriação do imóvel? 

O SR. LUCIO CORREA - R"fi
ro-me à revogação da quitaç?o pre
vista no art. 34 do· Der.rero-lei 
n.0 3,365, de 21 de junho de 1941. 

O Sr. Salgado Filho -- Exonera 
daquilo que pode exonerar. ·. ·se o 
tributo é pago à Municipalidade e se 

, é esta quem desobriga, evidentemente 
o ato municipal está enquadrado no 
dogma constituc·ional. . Digo-o em 

A quitação a! é .compulsória em 
todo o território nacional. 

O . Sr. Salgado Filho ........ E</ident.e- · 
mente a questão deve ser n. do perlo
do anterior à desapropriação, porque 
se presume a lndenização logo após 
a desapropriação. 

O F:R. I..UCIO CORREA - A 
quitacão, segundo o art. 34 citado, é 
exig-ida, nos termos do ar~. 10 do 
mesmo decreto-lei, pelo tempo de 
cinco ano~ de caducidade. 

O Sr. SalGado Filho - :::..o;::o, a lei 
federal,· aí, quer referir-se uo periCtdo 
anterior à desapropriação. 

O SR. LUCIO CORRE.A - Se a 
transmissão da propriedadr> SI:' verifi
ca.l· dentrü -düs c1>1Cü anüs que rt lt:i 

- que pese a opinião de V. Ex.1\ Que 
tanto acato e respeito. · . . 
. O SR. LUCIO CORREA- Senhor 
Presidente, outro aspecto do projeto 
n.o 13, é-. o da sua. feição nitidamente 
especial. Enauanto em .todo o Brasil 
a desapropriação por utilidade J)úbli
ca fica sujeita às conseouê!'cias do 
Decreto-lei n.0 3 .365, no Distr;.to Fc- -
de1'al, cs proprietários vão zgzar, por 
lei local, da exoneração d0 tributns. 
Portanto, a mim se me ufiqura que 
as disposições do Pro.1eto n.c. 13, · da 
Câmara dos Vereadores ... 

O Sr. Salgado Filho - V. Exce
lência sabe quanto têm sido preJu
dicados os proprietártos do Distrito 
Federal com tais desapropriações. 

O SR. LUCIO CORREA . -
configuradas nos artigos 1.0 e 2.•; 
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ferem de frente o principio da igual
dade de .todos perante a lei. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Per
mite V. Ex.11 um aparte? (Assentz
mento do orador). Não se trata. de 
inovação, como muito bem acentua o 
nobre relator, Senador Arthur San
tos .. O Decreto-lei de 1945 já estabele
cera o mesmo. 1l:ste projeto é muito 
mais favorável aos interêsses do mu
nicípio que aquêle Decreto-lei. Por 
consequência, não se trata de exce
.ção, como afi1·ma V. Ex.11 ; é coisa que 
já existe. · · 

O Sr .. Filinto . Milller - Perfeita
. mente. 

O SR. LUCIO CORR:eA - O 
aparte de V. Ex.11 vem em favor de 
minha .tese. · 

o Sr. Hamilton Nogueira - Em 
hipótese alguma. 

O SR. LUCIO CORR:eA - De
monstrarei ao nobre colega. 

o relator, na. Comissão de Consti
tuição e Justiça, em relação ao ~~parte 
<l.e V. Ex. a, focalizou o seguinte: 

desapropriação não se eretivar, a. 
lei vigente não prevê essa. provi
dência salutar permitindo assim 
que os imóveis fiquem isentos do · 
tributo, .se o Poder Público não 
usar do direito de consumar a 
desapropriação dentro dQ prazo· 
legal". 

O Sr. Hamilton Nogueira - Vê 
V. Ex.11

, que a razão está comigo. 
O SR. LUCIO CORR:eA- Senhor 

Presidente, sustentei há pouco, espo
sando idéia de tratadista de valor, 
que a lel atua.l, reguladora das desa
propriações, só pode ser revogada, 
tácita· ou explicitamente, através de 
lei votada pelo Congresso Nacional. 

O Sr. Salgado Filho - Permite 
V. Ex." mais um apaJ.1;e? · 

O SR. LUCIO CORru!:A. - Pedi
ria a V. Ex. a deixar concluir meu 
pensamento. 'o decreto :a que se re
feriu o relator é de 25 de outubro 
de 1945. 1!: lei federal e, assim, eu 
o aceito nos têrmos em, que está re
àigião. Não é lei local, mas diploma. 
de natureza federal. . "A _ lel vetada não consagra, 

sequer, uma novidade. Existe vi
gente, no Distrito Federal, uma 
lei exonerando do impôsto terri
torial e · :taxas os · terrenos . desa
propriados, a. partir do decreto 
de desapropriação e vigorante até 
que a mesma se efetive ou incorra 
em caducidade. 1!: o Decreto-lei 
n.0 8.314, de 25 de outubro de 
1945, que, segundo parece, serviu 
de modêlo ao figurino do atual 
projeto'.'. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Vê 
. ·.V. Ex.a que não é exceção. 

o Sr. Hamilton Nogueira Per-
'feitamente. 

O SR. LUCJW CO~ -
"Nos têrmos do àrtigo 1.0, § 1." 

dêsse diploma, para que os ;pro
prietários possam ·gozar da exo
l!leração, devem apresentar reque
rimento no qual declarem aceitar 
o valor que serviu de base à co
brança do impôsto territorial, no 
exercício anterior como . preço 

valldo para a indenização". 
O Sr. Hamilton Nogueira - Pedi

na e. V. Ex. a· completasse a leitura 
com o outro período. 

O SR. LUCIO CORrutA - Posso 
fazê~lo; mas para meu raciocínio 
basta citar êstes dois períodos. sa
tisfarei, porém, a V. Ex.a: 

"E, ao passo que a lei vetada 
obriga ao pagamento do~ impos
tos e taxas atrasados no caso da 

O Sr. Salgado Filho - É lei fe
deral reguladora de assunto · munici
pal, possível naquela época, porque 
não havia Legislativo local. Hoje, é 
de sua competência e, assim, pode 
revogar êsse dispositivo. 

O Sr. Hamilton Nogueira - N~- · 
quela .época não havia Câmara Mu
nictpal, .como muito bem acentuou o 
nobre Senador Salgado Filho. 

O SR. LUCIO CORRM - Estou 
de acôrdo com V. Ex. a em que a lei 
pode ser modificada. Aceito se faça 
em lei federal o que consta da lei 
local. 

o Sr. Etelvino Lins -·É matéria. 
sôbre impostos e taxas. 

O SR. LUCIO CORru!:A. -. Não 
estou discutindo esta questão. Já 
reconheci a competência local para. 
legisla.r sôbre impostos e taxas. Con- · 
cordél. com êsse ponto no inicio do 
meu discurso. V. Ex.a não me ouviu. 
A minha ;tese; ·se lei local pode re
vol!:ar a federal. . 

Acentuei, há pouco, que esta lei es
pecial fere de frente o artigo 141, 
§ 1.0 da Constituição. 

Papaterra Limongi ensina que se 
apllcam ao. impôsto dos princípios 
jurídicos: devem ser gerais e uni
formes. Todos os contribuintes são 
Iguais perante a lei. Respeitadas as 
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. legitimas isenções fiscais, todos de
,· vem pagá-los e devem ser iguais para 
. todos. _ 

o Sr. Salgado Filho - Nem todos 
estão sujeitos à desapropriação; lo
go, êstes obedecem a sistema especial. 

O SR. LUCIO CORrutA - Vossa 
Ex." sabe que a Constituição também 
é igual para todos. 

o S.r. Salgado Filho - Perfeita--
mente. · 

O SR. LUCIO CORrutA - Todos 
estão sujeitos à_ desapropriação, em 
princípio, nos têrmos da lei e no 1n
terêsse social. 

o Sr. S.algado Filho - Toüos po
dem estar mas nem ·todos sofremos 
ÇIS efeitos dos decretos de desapro
priação. 

O SR. LUCIO COR.rutA - Refi
ro-me à igualdade de· ,todos perante 
a lei, porque, enquanto no Distrito 
:Federal: se vai verificar a desonera
ção dêsse tributo, nos Estados, , nos 
municípios e nos territórios, os pro
prietários, sôbre os quais recaia a 
desapropriação, "ficarão sujeitos .a 
.::ssa. mesma tributação, . em face do 
impõs·to. 
·O Sr.. Alfredo Neves - Vossa 

Ex." quer igualdade de tributo para 
todos os :propr1et.ários sujeitos à lei 
de desapropriação, no Distrito Fe-
deral e nos Estaaos. - . 

O SR. LUCIO CORRM - Perfei
tamente. Jt êste o princípio que 
sustento e que decorre da legislação 
vigente. · 

O Sr. Salgado Filho - A lei mu
nicipal não pode regular a situação 
dos q'lle tem propriedades nos Esta
dos; cabe às assembléias estaduais; 

. legislarem sôbre a matéria. .E .x1os 
Territórios exiSte a legislação fe-
deral. . 

O SR. LUCIO CÓR.rutA - De 
acõrdo com a Constituição, as As
.s~mbléias ~taduais não podem Ie-

. gJSlar supletivamente sôbre matéria 
fiscal, disciplina no corpo d,o di
ploma. que regUla a desapropriação 
por necessidade pública Ainda aqui 
me refiro à quitação fiscal ... 

O Sr. S.algado Filho - ~ .tJerti
nente a elas. 

.O SR. LUCIO CORR~ ~ Acei
taria ·até, dentro do ponto de vista 

. . de V. Ex. a, que o Decreto-lei que 
regulou a desapropriação andou mal, 
incluindo matéria fiscal no seu cor
po. Mas, desde que a incluiu e 11ão 

há lei revogando, temos· que nos con
formar com essa disposição . 

O Sr. Alfredo Neves - V. Ex." 
entende que deve haver lei federal 
que a revogue. 

O SR. LUCIO CORREA..- Exata-
me.nte. · 

Assim, Sr; Presidente, com estas 
considerações, mantenho meu voto 
vencido na Comissão. No plenário,· 
votarei pela aprovação do · veto. 
(Muito bem; muito bem) • 

.O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discuss§.o; 
· O SR. ARTH:UR SANTOS (*) ~ 
Sr. Presidente, .ao Projeto n.0 13, da 
Câmara dos Vereadores, que exonera 
do pagamento de impôsto terrltor!a.l 
ou predial; bem como das taxas co
bradas com os respectivos tributos, 
imóveis desa~ropriados pela Prefei
ti.lra do Distrito :Federal, &. partir da 
data do Decreto ·de desapropriação, 
o Sr. Prefeito do Distrito Federal 
opOs veto. 

Querro · assinalar, desde logo, que o 
ar.t. 2.0 dêsse diploma prescreve que, 
no caso de não se, efetuar a desapro
priação dentro do prazo legal, . ou 
na hipótese de ser anulada, por qual
quer motivo, · .a mesma desapropria
ç§.o, se restabelecerá o direito da Fa
zendà municipal à cobrança daqueles 
!.tnpostos e taxas, sem qú.alq.uer acrés
cimo de multa ou juro de mora. 

Alega-se como razões do veto: 
a) .que. o projeto modificou o 

· regime legal do instituto de de
sapropriação, de forma a asegu
rar ao expropriando uma vanta
gem imediata pelo simples fato 
de exercer o Poder Executivo o 
atO declaratóricíl que. é, apenas, 
a fase· preliminar do .Prncedimen-
to expropria tório; . 

b) que o projeto visa estabele
cer um· tratamento especial para 
os imóveis desapropriados !Pela 
Prefeitura do Distrito Federal; e 

c) ·que o Poder· Público· ficaria, 
em suma, obrigado ao pagamento 
do justo valor da propriedade e 
sofreria, ainda, o desfalque da 
:receita da pão percepção dos 
tributos incidentes. 

A comissão de . Constituição e Jus
tiça, por maioria de votos, honrou 
meu parecer contrário ao veto e fa
vorável ao projeto . 
. De fato, Sr. Presid'ente, o Prefeito 
do · Distrito Federal incorreu num 

("') Não foi revisto pelo orador. 
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equivoco. A lei da Câmara Muni
cipal não modificou, nem poderia 
modl!icar, a lei de desapropriações, 
que é federal. O instituto 'da desa
propriação é regUlado por lei fe
aeral: e por ela continua a ser regu
lado não obstante a lei- n.0 13 da 
Câmara dos Vereadores. O que fêz 
êsse órgão legislativo, dentro da atri
buição especlfica que cabe ao Dis
trito Federal, foi desoner!tr · de im- . 
postos os imóveis desapropriados 
pela Prefeitura do Distrito Federal, 
prescrevendo que, se dentro do prazo 
cte cinco anos que ·cabe ao Poder Exe
cutivo para tornar efetiva a desapro
priação, a mesma se não se efetivar, 
os imóveis desapropriados l'esponde

!·ão pelo pagamento dos impostos; em 
caso contrário, -ficará o proprietário 
desonerado dêsse pagamento. 

· Nem sequer Sr. Presidente - como 
disse no .J>arecer - o dispositivo con
l.!agra uma novidade, porque está ''i
gorando no Distrito Federal o Decre
to-lei n.0 8.134, .de 25 de outubro de 
1945, que serviu de modêlo ao Proje
to n.0 13, da Câmara dos Vereado
res, o qual dispõe q:ue os terrenos de
sa:oropriados, a partir da data do De

. crêto. de desapropriação, estarão deso-
nerados do. pagamento de taxas e do 
impôsto territorial,· se os proprietários 
apresentarem requerimento no qual 
declarem a.Ceitar o valor que serviu 
de base à cobrança do impôsto terri
torial, no exercício anterior como prê
ço válido para a indenização .. 

A lei em vigor é muito mais preju
dicial ao Distrito Federal do· que a 
vetada; porq'lle, por esta, .se a desa
propriação não se efetivar, os imóveis 
responderão pelo impôsto, ao pa:;so 
que, . pela. :lei vigente, se desapropria
ção não ocorrer, os imóv~is contin:ua
rão desonerados do ·pagamento do Im-
pôsto. · · 

E' preciso distinguir. Não. se trata, 
absolutamente, de revogar a lei geral 
de desapropriação. No caso, a Câmara 
dos Vereadores do Distrito Federal 
visou a desonerar do pagamento de 

Não é possível vendê-lo~ porque, se 
juridicamente a . transaçao é váli~a, 
de fato é impraticável, ·porque nm
guém co~ra um imóvel sôbre _ o 
qual pesa o ônus da .. desa.propriaçao. 

A meu vêr, o que o legislador do Dis
trito Federal· fêz foi uma fórmula 
muito interessante e sedutora, qual a 
de conciliar os interêsses do Poder 
Público com os dos proprietários, a~
bos respeitáveis. 0s.pôs que a .P~ 
do ato expropriator1o, o propr1eta.no 
não está mais obrigado a pagar os 
impostos que recaiam sôbr~ o_ imóvel, 
a não ser que a desapropriaçao f~que 
sem. efeito, dentro. do prazo de cmco 
anos. 

Se tal suceder, o imóvel responde'
rá pelo pagamento dos ~~ostos atra
sados se a desapropnaçao se efe
tivar · o proprietá.rio estará desonera
do do pagamento do impôsto: _ 

A atual Lei de desapropriaçao, Sr. 
Presidente, apresenta, até, o vicio da 
in.constitucionalidade. Pr~screve a 
Constituição vigente o direito de p~o
priedade irrestrito, salvo de~apropri~-

. ção por utilidade ou.necess1dade_ pu
blica mediante prévia e justa .l:Dde:
nizaÇão em dinheiro. Mas a Le1 VI
gente dá ao Poder. Público a; fa~ul
dade de durante o prazo de cmco 
anos: ex~rcer o direito de des~pro
pr;.<ação. o Decreto desapropnadOr . 
baixado nessa data, vigo~ará. <!ura!lte 
c:i;nco (<1.110~. .A$im(, a iiD_dei_J.~ao. 
quando entregue ao propr1etl!rio, na 
verdade ficando êle com. os onus do 
pagamento dos impostos, . n~o re.I?re
sentará uma justa e préVIa mde:uza
ção em dinheiro,· a _que tem <;1Irf7ito por ter ficado despido· dos drre1tos 
inerentes à propriedade e ao domí-
nio · · · · 

· ci legislador do Distrito Federal usou 
de artl!ício interessante que, acre:
dito, vai ser imitado em outr~s mun~
cipios e Estados da Federaçao brasi
leira, para, como já disse e repit?, 
conciliar os interêsses do poder pu-
blico, com os dos proprietários. _ 

· impostos os imóveis desapropriados se, 
dentro do prazo fixado pela lei, o Po
der Plú.blico não efetivar a desapro
priação. 

Sr. Presidente, de direito, o .imQvel 
desapropriado, continua no donúnio e 
posse do ~roprietário, não obstante o . 
ato desapropriatório.· A verdade in
contestável, entretanto, é que, a par
tir do ato de· desapropriação, o imóvel 
sofre desvalorização originada pela 
própria desapropriação, não havendo 
mais possibilidades de transação al
guma sôbre o imóvel desapropri:ldo, 

Baixado o decreto de desaproprla
ção o 'proprietário fica exonerado do 

· pagamento dos impostos. Se o po<;ter 
público não efetivar a desaproprla
ção restabelecer-se-á o direito da Fa
zenda em relação ao imóvel desapro
priado. 
. o Sr. Ferreira de Souza 7 E evita 
que a Prefeitura desapropr1~ imóvel 
que não pode ser desapropnado. 

o Sr. Salgado Filho -. Há· ainda 
outra circunstância: a le1 de desa
propriação fixa, como critério do va
lor da. Ut:8apropriação, o dos impostos 
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·.durante . dez ou quinze . anos. Desde 
. que se continue a cobrá-los, essa co-. 
brança, evidentemente, desfalca o va-
1lor do imóvel. 

O S.R. ARTHUR SANTOS - Foi 
.o que eu disse em meu parecer, que 
V. Ex." está reafirmando, com ab
soluta exação, no seu aparte. As
sim, pois, não há uma justa e prévia 

. indenização em dinheiro. 
Disse mais, Sr. Presidente, no meu 

·parecer, qu.e: 
"0 projeto não- assegura, pois,. 

nenhuma . vantagem aos desapro
priados; 

"apenas não acumula as des
vantagens~ isto é, a desapropria
ção, que é uma limitação ao di
reito de propriedade, evita que se 
acrescente o ônus do impôsto-". 

Mas, assim como a questão do im-
. pôsto sôbre a transmiSsão da pro
priedade e a sua isenção não modi
tica nem altera a COID;Pra.e a ·venda, 
a cobrança ou: exoneração dos impos
tos municipais sôbre o imóvel não 
atfuge o sistema legal da· desapro-

. priação. · , 
Dizer que a isenção de impostos 

é mera e tipicamente atribuição fis
cal, importa· em alterar o instituto 
da desapropriação e revogar uma lei 
federal.. Seria, Sr. Presidente, usar 

. de um argumento que, data venia, 
não é juridico. O que a Lei n.0 13 
da Câmara dos. Vereadores, fêz foi 
exonerar o proprietário da cobrança 
durante o período em que o poder !PÚ
blico tem a faculdade de efetuar a 
J!(esa;propriação. . Se a · desapropri:a-

. ção ficar sem efeito, restabelecer-se
ão os direitos. da Fazenda Munici,pal 
e o imóvel responderá pelo pagamen
to dos impostos. 

Onde,. portanto, viu o Sr. Prefeito 
·do Distrito Federal um atentado à 
·lei federal, ao insituto da · desapro
priação? Não há atentado. algum 
a êsse instituto, . que é de ordem civil; 
a Câmara dos Vereadores usou apenas 
de uma atribuição, que é própria do 
Distrito Federal, qual seja· a de isen" 
tar de impostos municipais imóveis 
situados nesta cidade. 

"0 veto .insiste num ponto dig
no de exame: a exigência na lei 
federal, da quitação fiscal para 
a solenidade da escritura." 

Porque a lei federal dispõe, no ar.:. 
tigo 16, que o .. levantamento do de

. pósito só pode ser feito mediante a 

. quitação .dos respectivos impostos. 
O argumento . só impressiona super-

ficialmente, Sr. Presidente, porque, 
àe meritis, não tem procedência al
guma, 

"E' claro que tôda transmissão 
exige quitação dos tributos que 
oneram_ o imóvel, .a fim' de que o 
onus nao o acompanhe, recaindo 
sôbre o adquirente. Não consti
tui a exigência novidade da lei de 
desapropriação; ela está visível e 
e:l>."Pressa no Código Civil. A lei 
federal, a lei civil exige - nem 
podia deixar de exigir - que o 
im~vel se transmita quite. A qui
taçao · importa no pagamento dos 
impostos e taxas devidos à União 
ao Estado, ao Município . ou ao 
Distrito Federal. o rtransmitente 
·- . qualquer que seja a forma do 
. ato de transmissão, inclusive a 
.desapropriação - terá que fazer 
prova de que não deva, a prova de 
quitação. Mas o lançamento do 
tributo, a sua . isenção ou a sua 
exoneração cabem à união, ao Es
.tado-Membro, ao M:unicfpio cu ao 
Distrito Federal, conforme ·a na
tureza do tributo. 

Se . o impôsto é <i!evido, o .trans
mitente prova o pagamento e assim 
prova a quitaçãO: se a lei fe
deral ou local estabeleceu para de
terminados casos a isenção ou a 
exoneração isso é o que provará 

· o transmitente. E nunca ou noutra 
hipótese estará. feita. a prova de 
quitação. Quanto à competência, 
não foi ném podia ser posta em 
dúvida: sendo os impostos predial 
e territorial de carâter local e. a 
lei que sôbre êles disponha quer 
quanto à incidência, quer quanto 
a exoneração - tudo na forma da 
discrim·inação de competência, ex
pressa. na Constituição da Repú
blica, 

Sustentam as razões do veto que 
a exoneração do impôsto elevaria 
a indenização. Existe -ai um equi
voco, data venia, O valor da de
sapropriação não é atualizado: é 
o da .época do decreto. 'Se não se 
cobra o impõsto, a indenização 
diminui. Aumentar é o que nunca 
pode acontecer. 

Também é impossível admitir a 
outra vantagem alegada nas razões 
do veto; a da valorização de cor- . 
rente da desapropriação. O que 
certamente acontece é que as obras 

" ... ·:Públicas realizadas valorizam os 
imóveis da zona . 

Quanto a isso não há dúvida . 
Mas nesse caso a valorização apro
veita unicamente aos proprletàrios 
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de imóveis não desapropriados. A 
êsses deve ser .cobrada indeniza
ção p~lo Poder · Público, . sob a 
forma de contribuição de melho
ria prevista na Constituição e na 
Lei Orgânica". 

O Sr. Ferreira de Souza - v. Ex." 
poderia acrescentar que há desapro
priações desvalorizadoras. São muito 
comuns no Fôro do Distrito Federal 
as ações de renovação de locação em 
que se fixa aluguel menor !POr estar 
desapropriado o imóvel. 

O SR. ARTHUR SANTOS - V. 
Ex.a tem tôda a razão e ilustra o caso 
em debate com o seu aparte. 

Sr. Presidente, em virtude da lei 
atual de desapropriações está havendo 
certo abuso do poder público. Além 
das desapropriações se sucederem, há 
entre um decreto contendo ato desa
propriatório e a efetivação da medida 
prazo, às vêzes, de 5 anos. Decorrido 
êss~ tempo a desapropriação fica sem 
efe1to e o Poder Púglico não sofre 
onus de espécie al~ma. 

A Iei da Câmara dos Vereadores 
procurou justamente conciliar as si
tu~ções antagónicas de maneira, que, 
balXado o ato desapropriatório, o dono 
do i~óvel fique eximido do pagamento 
de ~pos~s. Se a desapropriação se 
efetlvar, nao pagará qualquer impôsto 
referente ao imóvel retirado do seu 
dominio; se, porém, a desapropriação 
for tomada · sem efeito, restabelecer
se-á o direito da Fazenda Pública e 
o proprietário do imóvel responderá 
pelo pagamento dos impostos. 

O Sr. Prefeito do Distrito Federal 
usa, sem parcimónia, da faculdade e 
de veto. -
. Na Comissão de Constituição e Jus

tlça temos examinado . as resoluções 
da Câmara dos .Vereadores e bem 
assim os ~tos do Prefeito Municipal, 
referentes aos-vetos com.absoduta isen
ção. Ainda hoje, figuram na . Ordem 
do. Dia 4 vetos do Prefeito dos quais 
d01s mereceram pareceres . favoráveis 
da ·comissão de Constituição e Jus
tiça e os demais pareceres contrários. 

Desta tribuna, eu mesmo já susten
tei vetos do Prefeito a resoluções da 
Câmara dos Vereadores, por ter per
cebido que nas resoluções do legisla
dor havia interêsse do Distrito Fe
deral~ ferido. 
. O instituto do· veto precisa ser apre

Clad<? em sua conceituação juridica e 
polit1ca. O Poder Exe.::utivo não ne
ga sanção à resolução legislativa, ape
nas por julgá-la inconveniente, e, sim, 
porque a considera inconstitucional ou 
contrária aos inte:t1êsses .da União. 

Nos têrmos da Lei Orgânica, o veto 
- só se verifica • se a resolução fôr in

constitucional ou contrária aos inte
rêsses da União OU/ do Distrito Fe
deral. 

No particular o sistema politico bra
sileiro diverge do norteamericano. o 
Poder Executivo; no regime america
no, pode vetar o projeto de lei sem 
dar os motivos (pOr que . o faz, pois o 
veto tem caráter de apêlo a·mero re
exame, devolvndo-se a lei vetada ao 
P_5lder Legislativo para outra aprecia.- · 
çao, em face das razões aduzidas pelo · 
Poder Executivo. No regime politico . 
constitucional brasileiro, desde a Car
ta. de 1891, o veto não tem, Unica
mente, caráter de reexame. o Poder 
Executivo não veta o projeto Unica
mente porque não lhe mereça sim
patia, ou seja julgado inconveniente 
para êle; só poderá fazê-lo se êle ferir 
os interêsses da União. 

Temos, Sr. Presidente, grande res
ponsabilidade no caso do Distrito Fe
deral, pois numa das discussões e 
resoluções mais . combatidas que o se
nado da República assumiu a respon
sabilidade de votar, retirou-se da C'â
mara Legislativa a faculdade de · co- · 
nhecer do veto opõsto pelo Prefeito 
da Cidade às suas próprias delibera- · 
ções. · 

Por isso mesmo, cabe-nos a obriga
ção e o dever - decorrentes do res- . 
(peito à Constituição e à Lei Orgânica 
do Distrito Federal . de, apreciar os 
vetos do Prefeito as Resoluções da C'â
mara Municipal sob êsse aspecto, que 
é o constitucional e legal. 

O veto dq Chefe do Executivo Mu
nicipal às deliberações . da Câmara 
dos Vereadores de fundar-se num 
dos seguintes motivos: ou ser a lei 
inconstitucional ou contrariar os in
t.erêsses da União e do Distrito Fe
deral. 

Em vários vetos opostos pelo Pre
feito a resoluções da Câmara Muni
cipal, S. Ex.", tem se _limitado a de
monstrar às vezes com· absoluta pro-

. ·cedência - e estou com aquele titu
lár na sua manifestação meramente 
opinativa - que a lei é inconveniente 
e que o legislador poderia ter resol
vido diferentemente .. Não conseguiu 
provar, todavia, que a lei fôsse in-

- constitucional ·ou contrária aos inte
rêsses da União e do Distrito ·Federal, 

E' o que sucede no· caso em debate. 
o Prefeito não demonstrou, não pro-. 
vou, não convenceu - pelo menos à 
Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado - que o Projeto n.0 13, in-

i 
' ... 

. I 



- 506·-

constitucional · ou contrário aos inte
rêsses da União e do Distrito. 

Nessas condições; Sr. Presidente, 
data venia, o respeito à autoridade 
do Chefe . do Executivo Municipal e 
as bõas intenções que o . animaram a 
proferir essa resolução, não há como 
deixar de rejeitar o veto opõsto ·por 
S. Ex.n, ao projeto .n.0 13, da Câ
mara dos Vereadores,. em primeiro lu
gar porque aquêle diploma não é in
constitucional e, em segundo porque 
não fere, não atenta, não afronta nem 
os interêsses da União nem os do 
Distrito Federal: ·(Muito bem; muito 
bem. Palmas) . . · 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI
(*)·-.. Sr. Presidente, acabo de ouvir 
a brilhante ora<;ão do ilustre colega 
Senador Arthur Santos. 

Ao . lêr as razões do veto de S. Ex
celência, o Sr. .·Prefeito Muni-cipal, 
também pensei em não ·lhe dar meu 
voto ·favorável, por entender não es
tar S. Ex.a a.gL11do cem justiça. 

o projeto. da ·Câmara dos_ Vereado
res, conforme afirmaram nossos .ju
ristas, é . constitucional, e, . segundo 
declarou o eminente Senador pelo-Pa
raná, não contraria, os interêsses do 
Distrito Feedral. Estou com S. Ex
celência até certo ponto, ou seja na 
parte relativa ao impõsto territorial. 

Quanto ao impôsto .predial, porém, 
penso que o ,projeto afeta as rendas 
do Distrito ·Federal. Uma vez desa
propriado um prédio e havendo prazo 
de cinco anos para efetivação da me
dida, o imóvel continua, durante êsse 
período, a ser julgado ou habitado 
pelo proprietário. Consequentemente, 
a medida traz vantagem a quem pos
sui o imóvel, justificando-se; assim, 
o veto na parte em que determina 
a. cobrança do impõsto predial. 

O mesmo não ocorre quanto ao im
posto .territorial, de vez que, no ter
reno a ser desapropriado não se pode · 
constituir, ou não pode ser vendido 
P,Orque ninguém o .comprará. 

A injustiça é, então, clamorosa 
quanto à obrigação do pagamento do 
impõsto territorial dêsse terreno. . \ 

Hoje, pela manhã. estive no Palá~ 
cio Guanabara a fim de assistir à 
posse do ·ilustre Secretário do Interior 
e Justiça, Coronel Gilberto Marinho. 
Nessa. ocasião, por acaso, tive opor
tunidade de falar .. com o Sr. General 
Prefeito Mendes· de Morais, o qual, 
perguntando minha opinião sõbre ês-

se veto, declarei, peremptoriamente, 
que. me pronunciaria contràriamente, 
pela injustiça que encerra em rela
ção ao impôsto territorial. 

Disse-me, então, S. Ex.", depois de 
ouvir-me por alguns instantes, que 
reconhecia razões na minha afirmati
va e me autorizava declarar ao Sena
do, uma vez aprovado o veto nos têr-

. mos propostos, que, amanhã mesmo, 
dirigiria à Câmara dos Vereadores 
mensagem !Pedindo isenção do impos
to territorial para os imóveis atingi
dos pelo projeto do Executivo Muni-
cipal. . . . . . 

o Sr. Arthur San-tos....:.. Em primei
ro .lugar, considero interessante a ati
tude do Prefeito . em relação ao Se
nado, mas não quero comentar. Em 
segundo, veja v. Ex. a . como é con:.. 
traditório o General Mendes de Mo
rais, de vez que, no seu veto, enfren
ta tanto a questão referente ao im
posto predial, .como ao territorial. , · 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI -
E' verdade. V. Ex.11 tem razão. 

O Sr. A'rthur .Santos - Quanto ao 
imposto territorial, não existe injusti-

. ça alguma, porque não será pago se . 
a desapropriação. se efetivar.- Desde 
que. não haja desapropriação o impôs
to será pago; onde a injustiça? Vê 
V. Ex.", portanto, que o Prefeito não 
tem razão. Está êle, . agora, p.:>r as
sumir para com o senado .um com
promisso, uma espécie de transação 
em relação ao julgamento dêsse veto, 
quando nas suas. razões, S. Ex;'' cita, 
flagrantemente, frontalmente, a ques- · 
tão do impõsto territorial. _ 

O SR. FRANCISCO G.ALLOTI -
O que V. Ex. a cham.a "transação", eu 
designo, apenas, como chamamento à· 
realidade. S. Ex.11, o Sr. Prefeito, deu 
uma demonstração louvável em reco
nhecer que· argumentos existem . con
tra essa parte do veto proferido por 
S. Ex:a e se dispõe, como Chefe do 
POder Executivo, tomar, êle _próprio, 
a iniciativa de uma lei que repare .a 
injustiça - fundamento principal do 
meu voto contrário ao veto, confor
me já tive· opor11unidade de declarar 
a alguns colegas. Entretanto; modifi-

. co-o diante da palavra de s.- Ex.ce
lência que merece fé, [pOr se tratar 
de general .do Exército, do Prefeito 
da Cidade, .de um cidadão contra o 
qual não se pode apontar uma dú
vida nêsse sentido. . 

O Sr. Arthur Santos - O Sénado 
está em face de um veto. 

O Sr. Ferreira de Souza. - Se o 
Prefeito julga que a matéria pode 
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ser objeto de nova lei municipal, por 
que não rejeitarmos desde logo · o 
veto, sem·· espexarmos por essa lei? 

O SR. FRANCISCO GALLO'ITI -
Aceito-o, em relação ao impõsto ter
ritorial. 

O Sr. Ferreira de Souza - A injus
tiça já existe e de tal ordem que há . 
:isenção do :impôsto predial para ter-

. renos desapropriados, só não exis
tindo quanto ao territorial. 
. O SR. FRANCISCO GALLOTTI
Em relaçãp ao impõsto territorial, 
mantenho meu ponto de vista,· erra-
do ou certo._ . 

O Sr. Arthur Santos - V. Ex.a vai 
;f•car em _ dificuldades, porque não 
houve. veto parcial. No caso, V. Ex. a 
terá de _aceitar ou rejeitar .. 

0- SR. FRAN.CISCO GALLOTTI -
Vou aprovar o -veto, certo de que, 
se fõr a-provado. S. Ex." tomará as 
providências que me autorizou a trans
mitir ao Senado. 

O Sr. Hamilton Nogueira- E' uma 
solução sui-generis. 

O SR. FRANCISCO_ GALLOTI'I -
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. 

O SR. AUGUSTO MEIRA - Sr. 
Presidente, tenho wna· dúvida sôbre o 
assunto em debate. Vou expor, ligei
ramente, ao Senado, o que penso, a 
respeito. 

O isenção de imposto de que cogita 
a lei vetada pelo Sr. Prefeito, começa 
em seus efeitos, pelo Decreto de ex
propriação. 

:ttsse decreto obedece à lei federal 
decretada ao tempo do govêrno do 
Sr. Getulio Vargas. 

Esta lei, Sr .. Presidente, está hoje 
eivada de muitas inconstitucionali
dades. De acôrdo com ela o Poder 
Judiciaria · não pode, absolutamente 
examinar da procedência ou impro
cedência, da necessidade ou utilidade 
Pública que a Prefeitura possa alegar. 
Trata-se de uma lei francamente 

__ despótica e prepotente em desacôrdo 
com· a Constituição atual, que deter
mina, de maneira expli.cita, que ne
nh'llllru:l. controversia sôbre qualquer 
matéria pode escapar à apreciação 
judicial. · -

Haver ou não haver necessidade 
ou utilidade pública é cousa contra
. vertida. Pod~ ser contestada. 

O Sr. Mello Vianna - Desde que 
.se trate de direitos individuais. V. 
Ex." tem razão de sobra. 

O SR. AUGUSTO MEmA- Nes
tas condições, é uma lei ineficienté, 
porque inconstitucional. · 

Não_- se pode, portanto, tratar de 
expropriações baseadas nessa l'éi que 
violentamente veda apz:eciação do Po
der Judiciário, Numa ocasião em que 
se .tem exorbitado, ou tentando fa- -
zê-lo, em relação à expropriação, pro-· 
curando-se . até estabelecê-la de par- · 
ticular para particular, o· que é real:
mente uma aberração, e não· é admis
sível, que semelhante ~stado de cou
sas sirva de · base a lei nenhuma. 

Assim, a lei municipal, que se· deve 
entrosar na lei federal e depender 
dela, é inoportuna. Eriquanto o ·con-' 
gresso Nacional não . estabelecer· as 
~goras legais, constitucionais, para. 
expropriação, com apresentação even
tual do Judiciário, nos casos conve
nientes, legislar sõbre impostos, . em 
consequtill.cla, não parece passivei. . 

Voto a favor do veto por este mo
tivo. (Muito bem) .. 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. 

O SR MELLO VIANNA (*) -.- Se
nhor Pi-esidente, pretendia eximir-me 
do onus de ocupar a atenção do Sena
·do, tomando-lhe -tempo precioso. Mas, 
na discussão a respeito do veto, abor
daram-se diversos pontos de ordem 
doutrinária e constitucional da maior 
importância e do maior relêvo. 

S. Ex." o· Senador Alugusto Meira, 
ilustre representante do Pará, acaba. 
de levantar uma dessas questões, qual 
a de que a legislação do govêmo dita
torial, sôbre desapropriações, está 
eivada de vários vícios. de inconStitu
cionalidade em face do regime atual
Ao tempo em que essa ·lei nasceu, efe-. 
tivamente assim -podia dispor, - por
quanto o govêmo, no sistema então 
vigente, legislava sôbre tôdas as esf~
ras e departamentos· em que se subdl
vide a atividade administrativa e poli
tica do pais. Hoje, não. Tôdas as leis 
que entram em co~flito. com a Con:Sti
tuição Federal estão, zpso jacto, 1m-. 
plicitamente revogadas e não podem 
ser obedecidas. Essa legislação -.abri
gada em diversos dos seus matizes 
mais :importantes - não pode ser 
in totum cumprida, e não tem o vigor· 
de impedir o projeto de lei da Câmara 
dos Vereadores .. Ela me reRugna como 
repugnou aos constituintes de-1946, ao 
consagrar o confisco da propriedade e 

("') Não foi revisto pelo orador . 

., 
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alterar, profunda e es!'encialmente, o 
regime de desapropriação por utllida· 
de pública. O Estado, o Poder Públi· 
co, tem incontroverso direto de desa
propriar, de usar da propriedade par· 
ticular sempre que o interêsse coleti· 
vo assim o reclame ou exija. Mas não 
dispõe da faculdade de procede;r co· · 
mo procedeu nesta Captial, constru
indo grandes avenidas à custa de 
meia dúzia de prprietários, que tive:
l'am a infelicidade de bordejar o ·pla-. 
no de traçado dessas avenidas. 

A lei de desapropriação, no sistema 
mais vetusto do Brasil, que nos veio 
ainda de além·rnar, proibia ao Poder 
Público desapropriar o imóvel do cida-
dão para vendêlo a tercefros. · 

Quando o Poder Públi.co rião preci
sa da propriedade, o juridico, o justo 
e equitativo, o honesto, é que essa 
propriedade volte ao primitivo dono. 

o Sr. Apolonio Sales - Perfeita· 
m·ente. 

O SR. MELLO v.rANNA- Não te
rnos o confisco, temos interêsse so

. cial. E interêsse .social não .é desapro
priar o prédio por um milhão de cru· 
zeiros e depois vendê-lo por dois mi
lhões, a fim de facilitar a construção 
de · avenidas. Estas devem ser traça
das, seja nesta cidade, seja no resto 
do território nacional, à custa de to
dos nós e não sacrificando meia dú
zia de infelizes que tiveram a má 
fortuna de ser proprietários na área 
atingida pelas desapropriações. . 

Essa lei apresenta vicias profundos 
que repugnam. Não a obedecerei, por
que eivada de inconstitucionalidade. 
.Começa pela absorção do indivíduo pe-. 
la absorção · da propriade alheia, 
usurpando direitos que a Constitui
ção assegura. Se o poder público pode 
tomar a minha casa para a vender a 
um afilhado, a um protegido, não te
remos mais, ai desaproprição por uti· 
lidade. Cessa o interêsse público para · 
prevalecer o poder. . 

O Sr. Augusto Meira - E' o abuso 
do poder. 

O SR. MELLO VIANNA - Não 

priação, deve consumar seu ato, pa
gando imediatamente ao proprietário 
o equivalente em dinheiro. Foi esta 
uma das minhas iniciativas obscuras 
e apagadas ao colaborar na Constitui
ção, pois muitos havlam sido os ca-
sos que vieram parar às minhas mãos, 
como profissional da· advocacia em 
que as partes se sentiam burladas nos 
~- direi.tos pelas desapropriações; 
dado o pagamento irrisório que lhes 
faziam em títulos desvalorizados, como 
poderia · provar exibindo diversos pro
cessos existentes no Fõro do Dist:t'it<> · 
Federal· e que, a qualquer momento, 
podem ser levantados de seus arqui
vos. 

Fui dos que aconselharam um grupo 
de constituintes a apresentar emenda, 
mandando acrescentar ao projeto que 
o pagamento seria feito em dinheiro, 
exatamente para impedir a ·burla que 
se tentava e tenta praticar no Distri
to Federal. 

'Poderia, ainda, c1tar o caso de . me:: 
nores e viúva, cuja propriedade se 
acha, até hoje, presa a uma solução, 
embora - devo declara-lo, em abono 
do . atual Prefeito - S. Ex. a, o Se
nhor General Mendes de Morais, com 
a maior boa vontade, tentando reso!
vê-Ic haja ressuscitado o cadáver dês-

. se processo . para reabrir a questão 
Nessa desa,propriação o comercianté 
locatário mudara-se, temendo que de 
um momento para outro, calllinbões 
da Prefeitura o obrigasse a aban
donar a casa. A Prefeitura, com 
seus atos de desapropriação, coloca-se 
bclma da lei de itlquil!natar; não 

, marca prazo ao locatário para deixar 
o prédio e •O prejuàzo . do proprietário 
começa da data em que o decreto se 
toma conhecido, porque não pode mais 
·alugar convenientemente o prédio, 
nem dele dispôr. Se o valor da pro
priedade fica reduzido, é justo que 
o proprietário não pague · os . impos
tos. Vou álém: seria o caso de isen
ção total dos ·impostos enquanto não 
se efetiv~sse a desapropriação. 

Noto ainda neste projeto uma injus
tiça, qual a de condição resolutória 
expressa na lei: pretende-se retomar 
t.odos os impostos, mesmo quando o 
indivíduo não se beneficia da . pro-
priedade. · 

· pretendo alongar-me. Limito-me a 
declarar que darei meu voto integral . 
ao projeto de lei da Câmara dos ve
readores, rejeitando o veto no tocante 
a.o impõsto territorial e ao predial. 
Reputo-os, no caso, altamente prejudi
ciais, pricipalmente quando se priva 
o individuo de sua propriedade. 

O fundamento principal do irnpõsto 
- ninguém o pode negar - é a uti
lidade, são ·os proventos que o cidadão 

' aufere de sua _propriedade, perante a 
coletividade. 

Efetivamente quando o poder públi
co lança mfi.o do decreto de desapro-

Essa lei está revogada pelo regime 
de distribuição de rendas, que, hoje, 
impede desapropriação dessa natureza. 

I 
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N:lo poderia apoiá-la, porque ao con.~ 
gresso não compete intrometer-se na 
distribuição das rendas dos Estados e 
dos Munioípios. A Constituição ve
da-o. 

Nestas condições, implicitamente o 
decreto de desapropriação, no tocante 
a imposto, está, ipso tacto, revogado. 
Restabelecida a soberania da Câmara 
dos Vereadores, dou meu assentimento 
e meu aplauso ao projeto, nas duas 
partes - · do impôsto territorial , e 
do impôsto predial - porque é cons
titucional; e revõgo a lei federal, 
porque não é ela que prevalece e sim 
a .Constituição, a mais alta das leis, 
que deve sobrelevar neste plenário. 
Foi a 'Constituição Federal a lei que 
revogou os atos ou decretos do govêr
no diatatorial, quando; sob o novo re
gime, estabeleceu normas para a de
sapropriação por utilidade pública. 

O Sr. Lúcio Corrêa - Adot.ando-se 
o ponto de vista de V. Ex.a o Pro
jeto n.0 13 seria inteiramente inócuo, 
porque se a lei ditatorial está revo
gada, não há necessidade de regular o 
assunto. · 

O SR. MELLO VIANNA,- -0 de
creto ditatorial está revogado, mas 
não há lei declarandO"'O. O projeto 
determina a revogação da lei. Era ne
cessário que interviesse, pelo seu ór
gão legítimo, a Câmara de Vereado
res, no :uso da sua soberania. 

Perdoem-me, Srs. Senadores, a ex
plosão do meu entusiasmo, tão cansa
tivo para V. Exx.8 • (Não apoiados 
gerais) • 

O Sr. Salgado Filho - V. Ex.8 é 
ouvido com muito prazer. 

O SR. MELLO VIANNA - Consi
derei necessário esclárecer os moti
vos porque rejeitei o veto. E posso 
fazê-lo de cabeça erguida, pois fui 
eu quem desencandeou a tempestade 
neste recinto, a respeito dêsses vetos. 
Confiava na serenidade do Senado, no 
espírito conciliador dos patrícios que 
têm assento neste recinto tão alto, o 
mais elevado possível. Confiava na sua 
sabedoria e em que os vetos viessem a 
ser apreciados, como o têm sido ~ 
sem distinção de partidos, mas, com 
espírito de colaboração, com o de
sejo de cumprir a sagrada missão que 
incumbe ao Senado da República. 
Em decorrência de suas atribuições, 
tem esta Casa a obrigação de manter 
em eqüilfbrio os poderes municipais. 
Daí, Sr.· Presidente, esta 'minha ati
tude de votar, pela primeira vez, con
·tra um veto do Sr. Prefeito do Dis
trito Federal. Faço-o consciente, con-

victo de que cumpro o meu dever, dan
do expressão ao !lilto pensamento . que 
tive quando ofereci a esta Casa, a 
emenda que determinava fossem tra
zidos ao conhecimento do Senado os 
vetos· opostos pelo Sr. Prefeito do 
Distrito Federal aos projetas oriundos 
da Câmara dos Vereadores. (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discusão .(Pausa) . 

Não havendo mais quem peça a 
palavra, declaro-a encerrada. 

Vai ser lido o projeto vetado. 
E' lido o segurnte: 

PROJETO 

N.0 13 . 
Da Câmara dos · Vereadores elo 

Distrito Federal. 
Art. 1.0 - Os imóveis desapropria

dos pela Prefeitura do Distrito Fe
deral :ficarão exonerados do pagamen
to. do impôsto territorial ou predial 
que sôbre êle incida, e das taxas, o · 
mesmo a partir da data do decreto 
. de desapropriação. 

Art. 2.0 - No caso de não se 
efetuar a desapropriação, dentro do 
;prazo legal, ou, no de, por qualquer · 
motivo, · ser ela anulada, restabelecer
se-á o direito da Fazenda à cobrança. 
daqueles impostos e taxas sem qual
quer acréscimo de multa ou juros de 
mora. 

Art. 3.0 - A presente lei· abrange 
as desapropriações de terreno já de
cretadas e cu.ia efetivação esteja de
pendente da Prefeitura. " · 

Art. 4.0 - Para os rprédios já desa
propriados na data desta lei, a exo
neração serâ concedida a partir de 
sua. vigência.ê 

IArt.\. l5f Revogam-se as cliSpos~
ções em contrário. 

O SR. PRESIDENTE- Em vot.a
çáo o veto oposto pelo Sr. Prefeito 
do, Distrito Federal ao Projeto n.0 13 
da Câmara dos Vereadores. · 

Os Senhores que o aprovam, quei
ram conservar-se sentados. (Pausa) . 

Está rejeitado. · 
Di.~cussão ún~ca do Veto n.0 35, 

de 19•48, do Sr. Prefeito do Dis
trito Federal, ao Projeto n.0 111, 
da Cdmara dos Vereadores, que 
autoriza a abertura de · prazo a 
que se refere o art. 1•.0 da Lei 
n.0 4, de 10 de setembro de 194'1. 
<Com Parecer n. 0 934, da Comis
são de Constituição e Justiça, ta
vorãvei ao veto). 

,; >···.::~:;:'l ,. .... 
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.0. SR. JÓAO VILLASBOAS (*) '"':"" 
Sr. Presidente, a Câmara Municipal . 
votou, o ano · passado, projeto, que; 
mais tarde, se transformou na Lei 
número 4, de 10 de setembro de 1947, 
:a qual prescreveu, no art. 1·.0 , que os 
servidores da Prefeitura. do Distrito 
Federal, efetivos, contratados, extra
numerários, mensaJistas, dwistas óu 
tarefeiros que tinham sido, por moti
vos políticos, demitidos, aposentado.s, 
ou de qualquer forma afastados dos 
seus cargos, funções ou emprêgos, se
l'iam a êles reconduzidos, desde· que 
o requeressem dentro de 90 dias, 
relevada a prescrição em que por
ventura tivessem incorrido e obedeci
das as detenmnações do artigo se
guinte. 

o dispositivo, pelo art. 6.0 da mesma 
Lei, foi estendido aos herdeiros dêsses 
funcionários, nêstes têrmos: 

"Aos beneficiados na pensão do 
.Montepio, por si e seus represen
. tantes .. legais; fica assegurado o 
direito de percepção · da pensão 
no caso de ter havido o faleci
mento do servidor beneficiado 
por êste Decreto". 

O projeto votado pela Câmara dos 
·Vereadores foi san(::.ionado pelo Pre
feito e transformou-se em lei. En-' 
tretanto, a Câmara Municipal .. no . 

·decurso do corrente ano, aprovou 
outro projeto de lei, •Concebido nêstes 
têrmos: 

"Artigo único - Fica reaberto 
por 20 dias o prazo a que se refere 
o· art. 1.0 da Lei n.0 4, de 10 
de setembro de .1947, a partir da 
vigência desta Lei, que entra em 
vi;cr na ds.tn da publicação, re
vogadas as disposições em co~
trário". 

O objetivo do Projeto era apenas 
dilatar, .pelo prazo de. 20 dias, aque
le de 90, a- que se referia a Lei nú
mero 4, de 19'!1:7, já. extintó. 

Senhor Presidente, visava -precipua
mente o Projeto de lei beneficiar os 
herdeiros dos funcionários falecidos 
durante a ·percepção ·do montepio a 
que tinham direito. Enquanto, dis
posição de tamanho interêsse para. os 
funcionários da Prefeitura do Dis
trito Federal, que, por motivos poli
ticas, foram demitidos ou aposenta
dos nos seus cargos; esta lei benefi
ciadora não sõmente desses funcioná
rios, mas notadamente das suas . fa
mílias, foi vetada pelo Prefeito. Nas 
razões do véto, lião encontro base 16-

("') Não foi revisto pelo orador. 

gica ou . motivo de interêsse público 
que o justifique. 

O ponto capital da justifi.cação é 
êste: . · 

· "0 Projeto não está acompa
nhado de qualquer Justificativa.· 
E', na verdade, falho de quaisquer 
razões de interêsse público". 

Sr.' Presidente, quando o projeto é 
.enviado à sanção do sr·. Prefeito' do· 
Distrito Federal, não o acompanha 
qualquer justificativa: mandam-no 
na forma votada pela Câmara Muni
cipal... . · · ! • ; ·, U 

E',·portanto, motivo.que se pode con
siderar absurdo para vetar o Projeto, 
não vir ele acompanhado de justi
ficativa. 

Prossegue o prefeito: 
"Tem em· vista apenas conces

sãO de ordem pessoal, que não 
de:ve ·prevalecer, em face da . si
tuação da .Prefeitura, cuja despe
sa com o funcionalismo· é sabida
mente considerável"; 

E' verdade, Sr.. Presidente, que a 
despesa da Prefeitura, com o. funcio
nalismo, é sabidamente considerável. 
Ninguém, nem mesmo o Sr. Prefeito 
do Distrito Federal, pode saber, pode 
conhecer a extensão dos quadros fun
cionais da Prefeitura. Há verdadeira 
superioridade de serventuários. 

Sr. Presidente, o benefício que, po-
. liticamente; se dá a Um grupo de fun
cionários, com nomeações para car
gos inexistentes, contratados, diaris
tas, extranumérários, não poderá pre
judicar aqueles que, por mótivos pro
vada:mente politicas, perderam os car
gos a que tinham direito e que os vi
nham exercendo em proveito público. 

Sr. Presidente, a honrada Comis
são· de Constituição e Justiça houve 
por bem dar parecer favorável ao veto. 

o Sr. Attilio Vivacqua - Permite 
V. Ex. a um esclare::~men to? 

O SR'. JOAO VILLASBOAS - Com 
todo o prazer. 

O Sr. Attilio Vivacqua - No avul
so figuro como tendo votado a fa-vor · 
do veto. Fi-lo vencido, tendo em viS
ta a circunstância assestada por V. 
Ex.a, ·precisamente a de que o proje
to não só concedia· reintegração, co
mo . também beneficiaria os herdeiros 
desses funcionários, com os ·proventos 
da indenização e ·direito ao montepio. 

O SR. JOAO VILLASBOAS - Re
cebo com prazer o aparte do nobre 
Senador Attilio Vivacqua, que corro
bora a minha. argumentação. 
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Sr .. Presidente, as razões oferecidas 
pela honrada Comissão de Constitui
ção e Justiça seriam de· se aceitar se 
.Se referissem ao projeto que se trans
formou na lei n.? 4, de 1947. 

Efetivamente - diz o próprio .pa
recer daquela honrada Comissão -
a Lei n.0 4, foi excessivamente gene
rosa para com aqueles· funcionários. 
O que, entretanto, está em discussão 
é o veto - não àquele estatuto, por
que o Prefeito o.sancionou- mas ex
clusivamente à ·dilação de prazo que 
a riova lei da Câmara dos Vereadores 
acrescentou aos 90 dias da lei nu
mero 4. São apenas 20 dias os con
cedidos. pela lei vetada para, dentro 
neles, os interessados se habilitarem 
à· percepção das vantagens que já lhes 
haviam sido conferida~;. 

Sr. Presidente, penso que o Sena
do fará obra de justiça e interêsse 
público, rejeitando o veto do Sr. Pre
feito. (Muito bem; muito bem) . 

O SR. PRES!DE!Il'l'E - · Continua 
a discussão. 

O SR. FERREIRA: DE SOUZA (*) 
- Sr. Presidente, o relator do parecer 
da Comissão de Constituição e Jus
tiça, opinou pela manutenção do veto 
opõsto pelo Sr. Prefeito à ~ei muni
cipaJ em debate. E se anteriormente 
nenhum motivo me foi a.presentado 
no sentido de lhe justificar a rejei
ção. esta atitude não foi. logicamente. 
abalada pelos argumentos .com aue 
pretendeu o nobre Senador João Vil- , 
lasbõas fulminar o referido parecer. 

O S1·. João· VillaSbôas - Absoluta
mente; não tive essa pretensão. 

O SR; FERREIRA DE SOUZA -
Disse S. · Ex:" - e foi o argumenro 
principal contra o modo de opinar da · 
Comissão ·de Constituição e Justiça 
- que aquêle órgão técnico não enca
rou, pràpriamente, o assunto da lei em 
debate; mas desenvol;veu tõda a sua 
argumentação na crítica à lei munici
pal n.0 4, de· 10 de setembro de 19'47. 

Acrescentou S. Ex." --' e no acrés
cimo vai tôda a justificação - que a 
~ei atual nada fêz senão· ampliar, pror
rogar, criar novo prazo de vigência 
da referida Lei n.0 4. . 

. .Feita esta verificação, eu bem me 
pode11a dispensar de.qualqouer novo ar
·gumento. Se o parecer, no ·sentir do· 
nobre preopinante, ajuizou, bem fêz 
rrft!ca acert.ada à Lei n.0 4, não pre
'cisaria de mais nada para justificar 
suA. uos!cão atual que restaurar a Lei 
-n. 0 . 4, criar novo prazo para que dêle 

(•) Não foi revisto· pelo orador. 

se aproveitem aquêles que não o fi
zeram no tempo próprio. 

O Sr. João Villasbóas - Permita
me um esclarecimento. Não afirrnel 
tivesse o parecer criticado acertada
mente; mas que se extendeu princi
palmente na crítica a Lei n.0 4. 

O SR. .FERREIRA DE SOUZA -
Aceito a correção de V. Ex.11, que 
não infirma meu argumento quanto 
à forma por que aquêle órgão técnico 
encarou a matéria. ·A Comissão de 
Constituição e Justiça tem .tõda ·a ra-

. zão. A. Lei n.0 4, de lO de setembro 
de 1947, é daquelas leis que se justi~ 
ficam e se .compreendem em deter- · 
minadas fases de transição da vida 
politica, de ·supremacia, de demagogia, 
da vontade absoluta de agradar a to-. 
dos, esquecendo;. de certa forma, as 
conveniências do Erário, que o legis
lador deve defender. 

o si-. João Villasbôas -·Penso 'que 
a lei - contràriamente Jà afirmativa 
de V. Ex.:. - é reparadora de gra
ves injustiças. 

O SR . .F'ERREIR...o\. DE SOUZA -
v.' Ex.11, .terá a resposta ao seu apar
te . na continuação ·dos meus argu-
mentos. · 

Que determinou, que instituiu a Lei 
n.0 4? · 

Diz o seguinte: 
"Todos os servidores da Prefei

tura do· Distrito .Federal, qualquer 
que seja a respectiva categoria, 
funcionários. efetivos, simples con
tratados, extranumerários, men
salistas, ·diaristas. ou tarefeiros, 
todos os servidores que .tenham 
sido depois, de 1934 demitidos, por 
motivos políticos. serão imediata
mente reintegrados nas suas fun
ções". 

Vale dizer: recebendo todos os ven
cimentos atrasados, tôdas as di!eren
ças,. compensados com tôdas as pro
moções possíveis, aqueles que foram 
afastados por motivos políticos. 

Sr. Presidente. que é que a lei mu
nicipal c~ama de., motivos "políticos", 
para determinar a reintegração? . · 

"Todo e qualquer afastamento 
' de funcionário qu~ não puder ser 

just.ificado pela Prefeitura, atual
mente". . . 

. Vale dizer, conglobam-se nos mes
mos favores os funcionários vitalícios, 
os estáveis e os· livremente demissí
veis· reunem-se mensalistas, contrata
~os,' t.arefeiros, todos aauêles que li
vremente puderam ser afastados, 
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O Sr. Alfredo Neve.~ - A. lei 'não 
poderia ser mais ampla, mais libera.l. 

O Sr. João Villasbôas - A lei foi 
sancionada, teve vigência. Agora se 
pede apenas a ampliação do prazo. 
. o SR. FER?EIRA DE SOUZA -
Sr. Presidente, a lei estabeleceu o 
prazo de 90 dias para os prejudica
dos, vale dizer, os demitidos por mo
tivos políticos depois de 1934!. Nem· 
ao menos atinge os afastados ·na ·épo
ca ditatorial ....,.. 19301 a 1934. E' só 
para os · exonerados depois de 34. 
V. Ex.11 encontrará um grande gru
po, após o movimento comunista· de 
1935. Todos seriam readmitidos. Con
cedeu-se-rhes o prazo· de noventa dias 
para os requerimentos. EStabeleceu
se processo que não conheço mais 
rápido em qualquer 'legislação. As 

. informações deveriam ser dadas em 
prazos fatais; as c~::rtidões fornecidas 
quase dentro de horas ; tudo para que 
fossem imediataxp.ente reintegrados: 

Ainda há mais: não se instituiu, 
apenas, a reintegração. Determinou· 
se, no art. 6.0 que a reintegração te- · 
ria efeito retroativo, a fim de abran:. 
ger também os mortos e assim, in· 
fluir na revisão do montepio dos res
pectivos beneficiários .. 

O Sr. João Viliasbôas - Reparação 
completa. .. . 

O SR. F'ERREIRA DE SOUZA·
Reparação completa, diz V. Ex.11 

Não sei bem, Sr. Presidente, se foi 
uma reparação, pois, no mundo de 
afastados e demitidos, quantos de· 
viam, realmente, ter sido · atingidos 
pela medida governamental? 

O Sr. João Villasbóas - Teriij.m 
de fazer prova dos motivos políticos. 

O. SR. FERREIRA DE SOÚZA -
Bem diversa f·oi, todavia, a atitude 

- assumida pelo legislador · federal O 
Senado, composto dos mesmos repre
sentantes que votaram a última lei 
relativa à reversão à atividade dos 
fundonârios federais, · aposentados por 
fõrça do art. 177 da Carta de 37, 
e que tomaram parte da . Assembléia 
Constituinte e votaram o art. 30 do 
Ato das Disposições CO'IlSitucionais 
Transitórias, adotou atitude funda· 
mentalmente diversa em relação aos 
funcionários fed~rais. 

Que estabelecemos no art. 30 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias?. Apenas uma relevação 
a demitidos antes de 1934 e beneficia
dos pelo parecer favorável da · Co
missão Revisora, instituída no pa
rágrafo único do art. 18 do aludido 

Ato, pudessem não apenas ser rein
tegrados ou readmitidos, mas judicial
mente discutir com o Estado as suas 
demissões, as suas reclamações e as 
indenizações a que, legalmente, ti-
nham direito. . 
· O Sr. João Villasbôas - O art. 30 

do . Afo das Disposições Con.stitur.:io
nais Transitórias prevê a discussão, 
perante o Judiciário, dos que, pelo 
art. 18 das Disposições Transitórias 

' da Carta de 34 tinham os seus ca- · 
sos: líquidos e fechados ao poder Ju-
diciário. . . 

O ·SR. FERREIRA DE SOUZA -
Perfeit9. 

O Sr. Jotlo Villasboas - ora ve. 
v. Ex." que o dispositivo ·restringe 
muito mais porque retroage a antes 
de 34 para cancelar o art. 18 do Es- . 
tatuto de 34. ' 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
. Dizia, Sr. Presidente; que outra foi 
a nossa orientação no .tocante aos 
cargos federais. JY'l.as, já que o no
bre colega, Senador João Villasbôas., 
tão insistentemente deseja afastar 
do pleito o . que se passou antes de 
34, ligando a norma simplesmente 
a· uma dispensa da matéria do ar
tigo 18 .das referidas Disposições 
Transitórias da Constituição de 34 ... 

O Su João Villasbôas - Perdoê
me V. Ex.". Não desejo afastar o 
assunto da discussão. ~ 

O SR. F'ERREIRA DE SOUZA -
· . . . vou, mesmo, à nossa atitude pos
teriormente à Carta de 46 'em rela

. ção, não mais a . todos os · demitidos 
depois de 34, mas aos apontados 
por fôrça do art. 177 dêste Estatuto. 

Que determinamos? A reintegra
ção, com a recomposição, no patri
mônio dos aposentados, de :todos .os 
prejuízos possivelmente sofridos por 
êles nesse espaço .de tempo? Não! 
Estip'ulamos -sua . reversão à ativida
de e, em alguns casos, a reabertura 
dos processos que deram lugar à re· 
versão. Em tôdas as hipóteses, po· 
rém, sem direito ao recebimento dos 
atrasados' e sem a possibilidade de 
reclamar qualquer indenização. 

O Sr; João Villasbôas - Conse
qüentemente, uma reparação incom
pleta, e, portanto, injusta.. 

O SR. FEEmEIRA DE SOUZA
Concordo em qué tivesse sido ·uma re· 
paração incompleta.. Ninguém mais 
do que eu, duvido, tem autoridade 
moral para reclamar, atacar, caute· 
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rlza.r o :famigerado e doloroso artigo 
177 da Constituição de '193·7. 

Que prazo concedemos? Concede
mos, também, um prazo de 9() dias 
para· que os interessados pudessem 

·requerer. Decorrido êsse período, 
ninguém se lembrou,. no mundo do 

· poder público federal, ·de uma rea
·bertura dessa dilação para determi
nados funcir>nários. 

Pois bem, S~. . Presiden~, . s. Lei 
. n.0 4, de 194'7, da Prefeitura do Dis-. 
trito Federal;"' abrindo, assim_. as. por
tas, escancarando-as para . a volta ao 

. serviço de todos aqueles que !)Odiam 
ter sido demitidos legal ou injusta
mente, concedeu-lhes, desde logo, pra
zo· largo para habilitação e, depois de 

. encerrado êsse mesmo prazo e passa
da a dilação, foram atendidos todos 
aqueles que durante êle vieram re
clamar seus direitos .. : 

Escoaram-se sete meses e um dia; 
;vai· ao· Sr. Prefeito deliberação da 
Câmara de Vereadores mandando que 
êsse prazo morto, que essa lei, votada. 
para determinado' fato e que se con
sumira por si mesma, ressurgisse, se 
restaurasse, revivesse, e, se concedes
ISem mais vinte dias a quem não· quis 
requerer na época ;própria, ou, por 
qualquer razão, não Pôde requerer. 
· O Sr. JOão Villasb6as -- Aos que 
não tiveram conhecimento da lei mu
nicipal, que morre dentro do Diário 
Oficial. I 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Não. seria possível, Sr~ Presidente, 
que tivéssemos de esperar que cada 
cidadão no Brasil ou em qualquer 
país do mundo declarasse que teve 
conhecimento da lei para . que· a mes
ma se tornssse obrigatória. se assim 
fôsse, Sr. Presidente, tôda. a ordem 
jurídica universal estaria subvertida.. 

. Eis por que, sr. Presidente, a Co
missão de Constituição e Justiça se 
limitou, no parecer que prola.tei, a 
discutir a Lei n.0 4. Essa lei já foi 
má, excessiva, mconveniente; já aten
tou contra o erário municipal, crian- . 
do-lhe responsabilidades pelas quais 
não deve responder, responsabilida
des que; em casos idênticos, o legisla
tivo federal não quis para o Tesouro 
Federal em relação aos funcionários 

. federais. · · · . 
·Ora, Sr .. ·Presidente, se· aleguei e 

provei que a lei é inconveniente, que 
mais posso dizer a. respeito da. rea-

·bertura de prazo? Somente, Sr. Pre
sidente, que é mais um inconveniente 
.porque, nada mais nada menos, que 
a reincidência no êrro que o Sr. Pre
feito teve tOda a razão em vetar. 
<Muito bem; muito bem) • 

O SR. PRESIDENol'E - Continua 
a discussão. 

O SR. A'IT.ILIO VIVACQUA (") 
- Sr. Presidente, o senado ouviu, 
como sempre, a brilhante palavra do 
Senador Parreira de Souza. TiV!l
mos, também, o ensejo de apreciar :as 
consideraçções do ilustre Senador 
João Villasbôas, sustentando a rejei
ção do veto. 

Quero esclarecer, Senhor Presiden
te, que, realmente, · fui voto vencido 
na Comissão e preciso assinalar que 
uma. . Cll'CUDStância me impressionou 
sobremodo como fundamento do meu 
voto, e qtie foi a segJ.tinte: a lei cujo 
prazo -foi reaberto contém o seguinte 
dispositivo: 

"Aos beneficiádos da pensão do 
montepio, por si ou· por seus re
presentantes legais, fica assegu
rado o direito de · percepção da 
pensão, no caso de ter havido fa
lecimento do servidor beneficiado 
pelas disposições desta !ei". 

Acredito, Sr. Presidente, que a to
talidade ou a quase totalidade dos 
.funcionários se prevaleceram desta 
lei. Apenas os herdeiros, viúvas e 
órfãos dela. deixaram de se valer, não 
para o'bter indenizações, mas apenas 
para serem contemplados no Monte-

. pio. Assim, pois, essa reabertura de 
prazo vem, apenas, beneficiar aqueles 
que, presumivelmente, não puderam, 
por motivos muito razoáveis, habi- . 
litar-se aos favores que a lei concedia, 
dentro do espírito de reparação que 
a ditou. Assim sendo, chamo a aten
ção do Senado para o objetivo da 
mesma, que não é abrir as portas, 
mas, ao contrário, permitir que · se
jam atendidos os que dela mais ne
cessitam - os órfãos e as viúvas. 

O Sr. Ferreira de Souza - A lei não 
fala em órfãos e viúvas. 

O SR. A'ITILIO VIVACQUA -
Não precisa falar. 

O Sr. Ferreira cZe Souza - Não fala 
em órfãos, mas em beneficiados da 
pensão do montepio. Restaura a Lei 
n.0 4, em todos os seus efeitos. 

(") Não !o !revisto pelo orador. 

1,• • ' ,. 
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Ó SR. ATI'ILIO VlVACQUA 
v Exa. não .atentou bem para os 
têrmos da lei. Ela diz: 

"Art. ·6.0 • Aos beneficiados da 
pensão do Montepio, :por si ou 
por seus representantes legais, 
fica assegurado ..... 

o Sr. Ferreira de SOIII.Zá - Fica re
aberto o prazo ,para todo mundo. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA -
Deixe-me V. Ex." argumentar. Fica 
ãssegurado aos beneficiados da pen
são... · 

O Sr. Ferreira de Souza - o argu
mento sentimental tem importância 
muito grande, mas não é o argu
mento da hora. 

O SR. ÀTTILIO VIVACQUA -
Seria sentimental, mas em benefício 
dos desprotegidos. 

O Sr. Ferreira. de Souza - Não sei 
se todos os funcionários se terão ha-
bilitado. · 

O SE. -~TT1L!O vrvACQUA 
1l:stes seriam pressurosos. o art. ·6.0 

assegura a percepção de pensão no 
caso de ter havido falecimento do 
servidor beneficiado. . E' para êstes 
que a lei tem escopo prático. Se fôr 
sentimental, é justamente para ampa
ro daqueles que não se puderem so
correr da providência Legislativa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem) • 

O SR. PRESIDENTE - Continua· 
a discussão. 

(Pausa.). 
Não havendo mais quem peça· a pa

lavra, dou-a por encerrada. 
Vai-se :proceder à leitura do projeto 

a que foi o:posto o veto n.0 35. 
E' lido o. seguinte 

. PROJETO N.0 111 

Da Câmara dos Vereadores do 
Distrito Federal. 

Artigo único. Fica reaberto por· 
vinte dias o prazo a que se refere o 
art. 1.0 da Lei n.0 4, de 10'de setem
bro de 1947,' a partir da vigência desta 
lei, que entra em vigor na data de sua 
puõlicação, revogadas as disposições 
em contrário. . 

O SR. PRESIDENrr:E- Os Senho
res que aprovam o veto oposto ao pro
jeto n.0 11l, da Câmara dos Vereado-

res, queiram conservar-se como se 
acham. 

(Pausa). 
Aprovado. 
O SR. ATI'ILIO VIVACQUA 

(Pela ordem) - Sr. Presidente, re.
queiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE- Vai-se pro
ceder à verificação da votação, pe
dida pelo sr. Senador Attilio Vi-
vacqua. . .. 

Os senhores que aprovam o veto 
queiranl levantar-se. 

<Pausa). 
Queiram sentar-se os que se ma

nifestaram a favor, levantando-se- os 
que votam contra. · 

(Pausa). 
Votaram a favor vinte e um Se

nhores Senadores, e contra dezesseis. 
Está. confirmada a aprovaÇão . do 

veto n.0 35·. 
Discussão única à.t:J veto n.0 36, 

de 1048, · ào Sr. Prefeito do DiB
t'f'ito Federal, ao Projeto n.0 103, 
da Câmara dos Vereadores, que 
altera a redação do n.0 24, da ta;. 
bela de impostos para as casas 
de diversões, do art. 3.0 do Decre
to n.0 4.•615, de 2 de janeiro de 
'1934. (Com parecer n.O 935, da 
Cctmissão rre Constituição e Jus
tiça, ·favorável ao veto) . 

(Pausa). -

Nenhum· Sr. Senador querendo usar 
da palavra, encerro . a discussão. 

Vai ser lido g projeto vetado. 
E' lido o seguinte 

P.ltOJE'l'O N.0 103 
Da Câmara dos Vereadores do 

Distrito Federal. 

Artigo único. O n.0 24 da tabela 
de impostos para as casas de diver
sões, do art. 3.0 , do Decreto n:o 4.615, 
de 2 de janeiro de 1934,, passa a ter 
a seguinte redação: · 

"24. A partir de 1 de janeiro de 
1949, sociedades que exploram o jôgo 
nas corridas de ca~alos no Distrito 
Federal, através de apostas realizadas 
pelo público em "poules" acumula
das, ra.teios, percentagens, "bettings", 
concursos ou qualquer outra modali
dade de apostas, cqm entradas remu
ne:::-ada ou não, por função aos sába
dos e feriados Cr$ 50.000,00 e aos do-. 
mingas Cr$ 70.000,00, revogadas as .. 
disposições em contrario". 
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O SR. PRESIDENTE ;__ Em vota- . 
ção o Veto n." 36, oposto ao projeto 
n.0 103, da Câmara dos Vereadores 
do Distrito Federal. 

Os Senhores que o aprovam, quei
ram ficar sentados. 

(Pausa). 

Está aproyado. 
Discussão única do veto n.o 37, 

de 1948, do Sr. Prefeito roo Dis
trito Federal, ao Projeto n.0 108, 
de 1948, da CO.mara dos V erea• 
dores, que manda ceder o Teatro 
Municipal ao Teatro Experimen
tal àa ópera, criado pela Casa do 
EstUdante,· para a realização de 
uma temporada lírica entre· 6 e 
21 àe novembro do correnve ano. 
(Com parecer n.0 931, da Comis
são oo Constituição e Justiça, 
pela rejeição do veto). 

<Pausa) •. 

Nenhum .Senhor .senador desejando 
usar da palavra,. declaro encerrada 
a discussão. 
. O SR. 1.0 .SECRETARIO vai pro

ceder à leitura do projeto vetag.o. 

E' lido o seguinte 

PROJETO N.0 108 

Da CO.mara dos Vereadores do 
Distrito Federal: 

Art. 1.0
• O Teatro Municipal e os 

respectivos corpos estáveis serão ce
didos ao Teatro Experimental . de 
ópera (do Teatro do Estudante) de 6 
a 21 de novembro do corrente ano, 
para · realização de uma temporada 
lírica com êsse elenco nacional. 
. Parágrafo único; A direção do Tea

tro Municipal reservará, desde a apro-
- vação da presen~e lei, dependências 

para ensaios do elenco do · Teatro 
Experimental de ópera, pelo menos 3 
vêzes por semana. 

Art. 2.0 • Fica o Prefeito do Dístri"' 
to Federal autorizado a abrir o cré
dito .de Cr$ 350.000,01} (trezentos e 
cinqüenta mil cruzeiros) , para aten
der às despesas decorrentes da exe
cução da presente lei. 

O SR. PRESIDENTE- Os Senho~ 
res Senadores que aprovam o veto 
oposto ao projeto n.0 108 da Câmara 
dos Vereadores do Distrito . Federal, 
queiram conservar-se como se acham'. 

<Pausa). 
Está rejeitado. 

São sem debate aprovados, em 
discussão única, os seguintes pro-
jetas: . · 

PROJETO DE ;LEI DA CÂMARA 

N.0 190 - 1948 

Amplia a membros àa FEB, as 
vantagens ào Montepio Militar. 

O Congresso Naciónal decreta: 
Art. 1.0

• Acrescente-se ao art. 15 
do Decretá n.0 3.695, de 6 de feverei
ro (!e 1939, modificado pelo Decreto
lei n.0 8.958, de 29 de janeiro de 1946, 
o seguinte inciso n."'6; 

N." 6 - a) as mã:es e irmãos me-
. nores de 21 anos, de militares vítima
dos na guerra de 1939 a 1945 desde 
que, respectivamente, o marido ou 
pai se.ia inválido ou incapaz fisica
mente de manter a economia. do lar. 

b) Os irmãos. órfãos, menores de 21 
anos. 

Art. 2.0 • A invalidez ou incapaci'
dade, a orfandade e a viuvez, de que 
trata o inciso 4.0 do· art. 15 citado, 
prevalecem mesmo que tenham ocor
rido após a morte do militar. · 

Art. 3.0 • São extensivos ·aos her- · 
deiros dos militares da F.A.B., que 
tomaram parte nas operações de 
guerra, na Itália~ as vantagens enu~ 
meradas no Decreto-lei n,0 8. 794, de 
23 de janeiro de 1946. . . 

Art. 4.0 • Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação e abrangerá 
as prestações vencidas, sem direito a 
juros. 

Art. 5.0 • Revogam-se as disposi-
ções em contrário. .- · 

PROJETO DE LEI DA CÂ..'"I!:ARA 

N.0 2(}1 - '1948 

Autoriza a abertura, pelo Mi
nistério ela .Educação e Saúde, ào 
créàlifxJ especial de Cr$ 13. 700,00, 
para inàenização de despesas ao 
Dr. Mário Kroe/f. 

O Congresso 'Nacional decreta: 

Art. 3.0
• Os espetáculos da tem

porada do Teatro Experimental de 
ópera. serão realizados a .preços po
Pulares. 

_Art. 4.0
: Revogam-se as disposi

çoes em contrário. 
Art. 1.0 • E' o Poder Executivo au

torizado a abrir; pelo Ministério da 
Educação ·e Saúde, o crédito especial 
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· de Cr$ 13.700,00 (treze mil e setecen
tos cruzeiros) , para indenização ao 
Dr. Mário Kroeff, · de despesas que 
efetuou com serviços taquigráficos, 
durante a realização, em 1946, de um 
Curso Especializado de Câncer. 

Art. 2.0 • Esta lei ~ntrará em vi
gor na data da sua publicação. 

Art; 3.0 • Revogam-se as disposi
ções em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - O Projeto . · 
de Lei da Câmara n.0 190 vai à Co
missão de Redação. O de n.0 201 sobe 
à sanção.' 

Continuação da discussão úni
ca do Pro1~o de Lei da C!ãmara 
n.0 253, de 19~, que autoriza o 
Poder Executivo_ a aln"ir, pelo 
Ministério da Agricultura, o cré
dito especial de Cr$ '1. 000.000,00, · 

. para atender às despesas cCJm a 
manutenção oos Plantações de 
Fordlândia e Belterra., (Com pa
receres· favoráveis, sób ns~ 886; 
887 e 888, resPectivamente, das 
Comissões de Constituição e Jus
tiça, · de Agricultura e de Finan-
ças). . 

O SR. JOAO VILLASBOAS pro
nuncia discurso que será publicado 
depois. • · r I J_JJI.I .• I 

Publicado. em 24-9-48. 

plantações e re~pecttvos juros à ta.xa. 
de seis :por, cento ao ano. 

Sala das Sessões, em 21 de setembro 
de 1948. - João Villasbôas • . 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. 

O . SR. APOLONIO SALES pro
nuncia discurso que será· p-ublicado 
depais. 

Publicado em 24·9-48. 
O SR. PRESIDEN·TE - Esgotado 

o período regimental da. sessão, .vou 
encerrá-la. ·Designo :para a de ama.-
!Ilhã a. seguinte · · 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão umca do 
Projeto de Lei da Câmara n.0 253, 
de 1948, que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir, :pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
7.000.000,00, para atender às despesas 
com a manutenção das Plantações 
de Fordlândia e Belterra. (Com pa
receres favoráveis, sob ns. 886, 887 e 
888, respectivamente, das. Comissões 
de ConstitUição e Justiça, de Agri
cultura e de Finanças) . 

Discussão única dó Projeto de Lei 
da Câ.Iilara n.0 130, -de 1948,. que auto
riza a abertura, :pelo Ministério da 
Guerra, do crédito especial de Cr$ 
850.000,00, para atender ao pagamen

Vem à Mesa, é lida e apoiada' . to de despesas , com a conclusão da 
a seguinte · Carta Geográfica de Mato Grosso. 

EMENDA 

Ao Proiet:o de Lei 
n.0 25'3, de 1948. 

(Com pareceres favoráveis, sob nú
mero;;. 548, 909 e 910, respectivamente, 

da Cllmara das Comissões de Constituição e Jus

Acrescente-se onde convier:· 
Art. E' o Poder Executivo· autori

zado a. arrendar as plantações de 
F.ordlândia e Belterra com todo o seu 
acervo . e benfeitorias, construções, 
máquinas, utensílios e acessórios ad
quiridos pelo Banco de Crédito da 
Borracha por fôrça do Decreto-lei nú
mero 8.440, de 24 de dezembro de 
19;45, e constantes da escritura. pú
blisa lavrada no Distritó Fed~ral, em 
.28 de dezembro de 1945, nas notas do 
tabelião Fernando de Azevedo Mila-
nez. , 

Parágrafo único. As prestações do 
arrendamento serão pagas diretamen
te ao Banco de Crédito da Borracha 
até integral pagamento da importân

l.cla dispendida por êsse Banco ·na 
·aquisição e manutenção daquelas . . 

tiça, de Fôrças Armadas e de Finan-
ças). · 

Discussão .única do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 152, dé 1948; que au
toriza a abertura, pelo Ministério da 
Guerra,· do crédito especial de Cr$ 
629.279,50, para atender ao pagamen
to de indenizações, em conseqüência 
da explosão ocorrida, a 27 de abril 

· · de 1947, no Depósito de Material Bé
lico de Juiz de Fóra. (Coai pareceres 

.. favoráveis; sob números 911 e 912, 
;respectivamente, das COmissões de 

. Constituição · e Justiça, e de Finan
ças). 

Discussão. úriica do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 17.S, de 11}48, que abre, 
pelo Ministério da Agricultura, o cré
tiito 'especial ;f(le Cr$ 10.000.000,00 

.para intensificar a campanha contra 
a mosca de frutos. (Com pareceres 
favoráveis, sob ns. 913 e 914, res:pec· 
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tivamente, das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Finanças) . 
· Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 277, de 1948, que auto
riza o Poder Executivo a ·abrir, pelo 
Ministério das· Relações ~Exteriores, 

·o crédito especial de Cr$ 1.500.000,00. 
para o fim que especifica. (Com pa
receres fayoraveis, sob .ns. 9.17 e 918, . 
respectivamente, das Comissões de 
Constituição e Jtistlça e de Finan
.ças) . 

Discussão única do Projeto de Lei 
-da Câmara n.0 246, de 1948, que dis
. põe sôbre percentagens devidas aos 
~ervidores ·de rendas das entidades 
autârquicas. (Com pareceres favorá
veis, sob ns. 903 e 904, respectivamen
te; das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças) . . 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 256,· de 1948, que ele
-:va a categoria de Agência e Capatá
"Zia. Fluvial do Rio Paraná, em Pre
sidente Epitãcio. (Com. pareceres fa
voráveis, sob ns. 905 e 906, respecti
vamente, das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Finanças) . . . . 

Levanta-se a sessão às 18 'ho
ras e 30 minutos. 

:RECEBEM: EMENDAS PERANTE 
A.:MESA 

Na sessão de hoje:·· 
O Projeto de Decreto Legislativo 

n.0 34, de 1948, que aprova os regis
tras sob reserva, feitos pelo Tribunal 
de Contas, referentes ao pagamento 
de despesas à conta da Verba 3 -
Serviços e Encargos, Consignação I,
Subconsignação • 16-19-04-"b" Exposi
.ções Regionais · do Orçamento · de 
1947; 

Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 35, de 1948, que aprova o texto 
da Constituição de Organização In
ternacional de Refugiados; 

Projeto de Decreto · Legislativo nú
mero 36, de 1948, que confirma a de
cisão do Tribunal de Contas, que re
cusou registro ao têrmo de acôrdo 
celebrado pelo Ministério da AgricUl
tura 'com o Estado do Rio de Janeiro. 

Projeto de Lei da Câmara n.0 360, 
-de 1948, que concede à Associação 
Paulista de Combate ao Câncer, na 
Capital de São Paulo, o· auxilio de 
Cr$ 1.000.000,00, para a construção 

do Instituto Central e do Hospital 
Antônio Cândido de Camargo; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 361~ 
de 1948, que concede isenção de direi~ · 
tos de importaçãe> e · demais taxas 
aduaneiras para material importado 
pelo Govêrno de Pernambuco; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 362, 
de 1948, que autoriza a abertura, 
pelo Ministério da Fazenda, do crédi
to suplementar de Cr$ 600.000,00 à 
verba que especifica; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 363, 
·de 1948, que abre ao Congresso Na
.cional - Câmara dos Deputados -
o crédito suplementar de Cr$ .... o • 

11.250,00. . 
Projeto de Lei da Câmara n.O 364, 

.de 1948, que considera de utilidade 
pública a Casa de Nossa Senhora 
da Paz, no Rio de·Janeiro. 
· Projeto de Lei da Câmara n.0 365, 
de 1948, que autoriza o Poder Exe- . 
cutivo a abrir, pelo Ministério da 
AgricUltura, o crédito especial de Cr$ 
50.000.000,00 para auxiliar o Institu
to do Açucar e ·do Alcool nas despe
sas .. decorrentes com a transforma
_ção de 650.00(} sacos de açucar mas
cavo em demerara e ãlcool; 

Projeto. de Lei da Câmara n.0 366, 
.de 1948, que autoriza o Poder Exe,.. 
cutivo a fazer doação dos imóveis 
havidos pela União, por falecimento 
de Lino Montolli, situados na cidade 
de São João del Rei, Minas Gerais; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 367, 
de 1948, que inclui, no Quadro de Pen
tistas, em extinção, de acôrdo com a 
Lei n.0 11, de 28 de dezembro de 
1946, .dentistas extranumerários men
salistas do Ministério da Guerra, ofi
ciais e sargentos de armas ou servi
ços, diplomados em Odontologia e ofi
ciais dentistas da reserva, convoca-
dos; . 

Projeto de Lei da Câmara n. 368, 
de 1948, que concede auxílio à reali
zação do IV Congresso Nacional de 
Tuberculose; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 369, 
-de 1948, que retifica e altera a Lei nú-· 
mero 162, de 2 de dezembro de 1947 o 

(Orçamento Geral da República para 
o exercício financeiro de 1948) . 

Trecho de Ata 

Republica-se por ter' saído com in
correções no D. C. N. de 21 de se~ 
tembro de 1948, página 9.093. 
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São sem debate aprovados, em 
discussão única os seguintes pro
jetas: 

PROJEl'O DE LEI DA CÂMARA 

N,O 242 - 1948 

Dispõe sôbre a escritura fiscal 
de importação de papel. 

o Congresso Nacional decreta: 
Artigo único.. O art. 4.0 letra b, 

Inciso II, do Decreto-lei n.0 8. 644, de 
· 11 de janeiro de 1946, passa a ter a 

seguinte redação: 
· "m - A escritur~ o papel adq~i

rido ou importado, em um. livro cujo 
modêlo acompanha o presente -Decre
to-lei' e a respectiva escrita deverá. 
ser apresentada perfeitamente em dia, 
'até 9 dia 15· de cada mês, para ser 
visada 'pela Fiscalização do Papel". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONGErnSSO NACIONAL 
O Senado Federal, tendo em vista 

a Mensagem do Governador do Es
tado do Pará., de 23 de julho de 1948, 
e o disposto no art. ~. n.0 II, da 
Constituição Federal, decreta, ·e eu. 
Nereu Raz;nos, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 

N.0 8- 1948 

Art. 1.0 • E' o Govêrno do Estado 
· do Pará. autorizado · a. contrair com o. 
Export and !mport Bank, de Wash•. 
ington, Estados Unidos da: América 
do Norte, um empréstimo· do valor 
de US$ 750.000,00 (setecentos e cni
qüenta mil dólares) ao jurd . máximo 
de 4% ao ano e reembolsável no 
prazo de 4 anos, . . . 

Parágrafo único. Na aplicação do 
. empréstimo. deverá. ser· observado o· 
qtte dispõe a Resolução n.0 2. de 22 de 
julho de . 1948, da Assembléia. Legis
lativa do referido Estado. 

Senado Federal, em 24 de setembro 
de 1948. - Nereu :Ramos; Presidente: 
do Senado :F;'ederal. 



127." Sessão em 22 de Setembro de 1948 
PRESIDll:NCIA DOS .SRS. M:ELLO V.IANN A, VICE-PRESIDENTE E 

NERE!J RAMOS, PRESIDENTE 

As 14,30 horas comparecem os Se
nhores Senadores: 

Severiano Nunes. 
Alvaro Adolpho. 
Magalhães Barata. 
Jl_ugusto Meira. 
Clodomir Cardoso. 
Evn.ndro Vi.ana. 
l\~athias Olympio. 
Joaquim \Pires 
Plínio Pompeu. 
Olavo Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Adalberto Ribeiro. 
José Américo. 
Novais Filho. 
Apo!onio Sales. 

O SR. PRESIDENTE Achanl-
se presentes 39 senhores Senadores. 
Havendo número legal, está; aberta· a 
sessão. Vai-se PI;oceder à leitura da , 
Ata. 

Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Maynard Gomes. 
.Pereira Moacyr. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Nov.aes. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Rodolpho Miranda. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo· Nasser. 
Vespasiano Martins. 
l<'lávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Prancisco Gallotti. 
Lucia Corrêa (39) • 

. 
O SR. 4.0 SECRETARIO <serv.indo 

de· 2.0
) procede à: leitura da ata da 

sessão anterior, qt1e, posta em discus
são, é sem debate aprovada. 

O SR. 3.0 SECRETARIO <servir.do 
de 2.0) lê o seg~nte · · 

EXPEDIJ!:NTE 

MENSAGEM 

N. o 226, de 1948 

Excelentíssimo Senhor Presid~nte 
do Senador Federal 

Havendo .promulgado, nos têrmos 
do parágrafo 4.0 , do artigo 70, da 
Constituição,- o Decreto do Congresso 
Nacional que dispõe sôbre a promo
ção dos · capitães dos Quadros do . 
Serviço das Fôrças Armadas, tenho 
a honra de restituir a Vossa Excelên
cia dois dos respectivos autógrafos. 

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 
1948. - Euruco G. DUTRA. 

Ao Arquivo. 

MENSAGEM 

N.o 227, de 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
do Senado Federal · · 

Havc11do sancio11ado o. Decreto do 
Congresso Nacional . que autoriza a · 
abertura, pelo Ministério da Fazenda, 
de crédito especial para pagamento 
de auxilio ao Touri.ng Clube do Bra-

~-· 

·-
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sil, tenho a honra de restituir a Vos
sa Excelência dois dos respectivos 
autógrafos. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 
1948. - EURICO G. Du:rRA. 

Ao Arquivo. 

MENSAGEM 

N.0 228, de 1948 

Excelentíssimo , Senhor Presidente 
do Senado Federal 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que concede isen
ção de direitos de importação e ele
mais taxas aduaneiras, para_ lança
chamas encomendados pela Secretaria 
de Agricultura, do Estado do Rio 
Grande do Sul, tenho a honra de res
tituir a Vossa Excelência dois dos 
respectivos autógrafos. 

· Rio de Janeiro, 20 de· setembro de 
19•18. - Euarco ·· G. Du:raA. · 

Ao Aro..uivo. 

MENSAGEM 

N.o 229, de 1948 

E.xcelentíssimo · Senhor Presidente 
do Senado Federal 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacionál que autoriza a 
abertura pelo Ministério da Educação 
e Saúde, · do crédito especial de Cr$ · 

. 25 .105,20, para pagamento de grati
ficação de magistério ao Professor 
Ji:dson Junqueira Passos, tenho a hon
ra. de restituir· a ·vossa Excelência 
dois dos respectivos autógràfos. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 
1948. - EURICO G. Du:rRA. 

·Ao·· Arquivo. 
Telegramas: 

- Dos Srs. Governadores dos Es
tados do Paraná e do Rio Grande do 
Norte, Presidentes das Assembléias 
Legislativas . dos Estados da Bahia e 
do Piau!, Prefeitos Muu.:licipais de. 

. Tauá, Cascavel, Urussanga, Montes 
Claros e Lucélia, Presidl!ntes das Câ
maras Municipais de Morrinhes, Pcm
ta Grossa, Morada Nova. Guaratin
guetá; Capanema, São Lu:s e Santos, 
Professor Pedro ·.· Calmon, Alberico 
Fraga, Secretário Geral do Congresso 
Estudantil- de· Estudantes Gaúchos, e 
Secretário das Associações dos Se
·ringalistas do Amazonas, congratu-

lando-se com o Senado pelo tranz
curso do 2. 0 aniversário da Co.:lstl
tuição Federal. - Inteirado. 

Ofícios: 
- Do Sr. Presidente do Tribunal 

de Contas, solicitando a remessa do 
processo referente à recusa de regis
tro ao contrato que a Fazenda Na
cional celebrou com a· Viação Aérea 
Santos Dumont S. A.,·. co:J.ferlndo a 
esta os favores do Decreto n. 0 300, 
de 24 de fevereiro de 1938. - A Se
cretaria, para providenciar. 

- Do Sr. Ministro da Viação e 
Obras· Públicas, transmitindo c~rtei
ras de passes livres, emitidas pela 
Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro, Estrada de Ferro d'e Nazaré e 
Viação Férrea Federal Leste Brasi
leiro. - Oficie-se acusando o rece
bimento. 

- Do Presidente da Associação dos 
Servidores do Estado, apelando no 
sentido de ser aprovado, com a maior 
urgência possível, o projeto de .lei que 
reajusta -os venc-Imentos de civis e mi
litares da União . - Inteirado. 

- Do Sr. Preside~te cio · Tribunal 
de Contas, comunicando ter sido or
denado o registro do crédito especial 
de Cr$ 247,320,70, bem como o de 
sua distribuição ao Teso~ro Nacio-

,_nal para os fins e efeitos do Decreto 
Legislativo n. 0 5.059, de 9 de nevem-· 
bro d~ 1926. - Inteirado. . . 

- Do Sr. Presidente da Assem
bléia Legislativa do Estado de Goiás, 
encaminhando cópia das sugestões 

. aventadas pelo deputado estadual Pin
to Coelho e que dizem respeito ao 
levantamento de um empréstimo in
terno, por parte do Govêr:lo Federal 
para a · exploração do Petróleo Na
cional. - Inteirado. 

- Do Presidente da Câmara Mu
nicipal de Pompéia, Estado de São 
Paulo, · manifestando apoio e solida
riedade à petição. enviada ao Se:1ado 
e ao Sr. Presidente da República, no 
sentido de ser concedido indulto, em 
homenagem ao 2. 0 aniversário da 
Constituição Brasileira, aos pre.sos 
da ·Casa de Detenção de São Paulo. 
- Inteirado. 

--'- Do Sr. Mi·:listro da Faz.enda (2). 
agradecendo a comunicação de have

·rem sido enviados à sanção os pro
jetes legislativos: que abre, por aquê· 
le Ministério, crédito para ocorrer ao 
pagamento de diferença de proven· 
tos de aposentadoria de continuo da. 
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Secretaria da Câmara; e que reestru- § 2.0 Os exames de segunda época 
tura. os cargos de . Tesoureiro e Aju- para obtenção do certificado de con
dante de Tesoureiro do Serviço Pú- clusão do curso ginasial serão realiza-
blico Federal. - Inteirado. · dos na primeira quinzena de dezem-

Da Câmara dos Deputados: bro, e, .para o curso de colégio, na 
Senhor 1.o Secretário: segunda quinzena de feveeriro. . 

Art. 2.0
• A presente Lei entrará 

Tenho a honra de encaminhar a· em vigor na data de sua publicação. 
V. Exa.,· ·'para os devidos fins, o in- revogadas as disposições em . contrá-
cluso autógrafo do Projeto de Lei nú- · rlO. 
mero 81-A, de 1948, que altera a re- . _ A imprimir. 
dação dos artigos 91 e 93, do Decreto-
lei n.0 4.244, de :1942. (Lei de Ensino Senhor 1.0 Secretário: 
Secundário) . · Tenho a honra de encaminhar a 

Aproveito .o ensejo para reiterar a Vossa xcelência, para os devidos 
Vossa Excelência os protestos de fins o incluso autógrato do p 1·ojeto 
nha distinta consideração. de Lei n.o 942-A, de 1948, que conced& 

Rio, em 21 de setembro de 1948. subvenção à Estrada de Ferro No~ 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. roeste ·do Brasil e·. autoriza a abertura 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA de Crédito necessário . 
. N.o 370 ,..... 1948 Aproveito o ensejo para reiterar a 

minha distinta- co:nsideração. 
Altera a redação dos ·artigos Rio, em 21 de 'setembro de 1948. 

91 e 93, do Decreto-lei n.0 4.244, 
àJe 1942. (Lei do Ensino Secttn- PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

dáriC1) • - N .0 37·1 - 1948 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o. os artigos 91 e 93 do Tí- Concede suovenção à Estrada 

de Ferro Noroeste· do Brasil, e 
tulo VII do Decreto-lei n.o 4. 214• de autoriza a abertura ·do crédito ne-
9 de abril de de 1942, passam a ter cessário. 
a seguinte redação: 

"Art. 91. Aos maiores de dezesse- Art. 1.0 • E' concedida à Estrada 
te anos será permitido a obtenção do de Ferro Noroeste do Brasil a · sub
certi!icado de conclusão d_o curso gi- vençã_g anual de Cr$ 1•6.564.800,00 

· nasial, em conseqüência de estudos • (dezasseis milhões, quinhentos e ses
realizados particularmente, sem obser- senta .e quatro mil e oitocentos cru-
vância do regime escolar exigido por zeiros) . . 
esta Lei. · . Art. 2.0 Para atender, no corren-

Parágrafo único. Aos maiores de· te exercício, a despesa com a aludi
vinte e um anos, será permitida a . da subvenção, é o ·Poder Executivo 
prestação de exames para obtenção autorizado a abrir, pelo MinistP.rio · 
d.o certificado . de conclusão de curso da Viação e Obras. Públicas, o crédito 
de colégio, desde :que tenha -concluí- especial de Cr$· 16.564.800,00 (dezes-
do o curso ginasial. · seis milhões, quinhentos e sessenta e 

Art.. 93. Os certificados de conclu- quatro mil e oitocentos cru~eiros) . 
são dos dois ciclos, ginasial e de co- Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor 
légio, obtidos de conformidade com na data de sua publicação, revogadas 
o regime de exceção ora definido no as disposições em contrário. 
artigo 91, e seu parágrafo . único, e - A imprimir. 
artig_o 92 e .seu parágrafo único, do 
aludido Decreto-lei darão- . ao po.rta- Sr. 1.o Secretário: 
dor os mesmos direitos conferidos aos Tenho a honra de encaminhar a 
certificados de conclusão obtidos em Vossa R"{'Celência, ·pam os devidos 
VirtUde ® regime escolaJ," exigido fins, o incluso autógrafo do Projeto 
nesta lei. de Lei. n.0 111-C, de 1948, que dispõe 

§ 1.0 Os exames para obtenção do sôbre catedráticos em disponibilidade.· 
certificado de conclusão do curso gi- Aproveito o ensejo para reiterar a 
nasial serão realizados na segunda Vossa Excelência, -para ·os devidos·, 
quinzena do mês de outubro, e, para minha distinta consideração. 
o curso de colégio ,na primeira quin- Rio, em 21 de setembro de 1948. 
zena de cada ano. · Munhoz da Rocha, 1." Secretário. 

'\ \ ., : ' : ·: ,_ ._. '•· • , ,'<./•··. ''I"" . ·- 'Y f"• '() \i ., . . ''\'•;.,.·c<.t!····· •'>\ ,:.;. .,,.:,,,' )/ 
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PROJETO DE LEI . DA CÂMAR.\ 

N. o 372 - 1948 

Dispõe sõbre. o aprveitamento 
dos catedráticos em disponibili
dade. 

O Congresso Nacional decreto.: 
Art. 1.0 • Os professores catedrá

ticos de estabelecimentos de ensino 
superior e. secundário, estaduais e mu
nicipais, equiparados aos .. federais, em 
disponibilidade na forma do art. 24 
do Ato das Disposições Constitucio
nais, que tenham sido providos por 
concurso de títul,os e , ·prova; realiza
do de acôrdo com a legislação fedcr::~.l 
e m&truções do antigo Departamento 
Nacional do Ensino e do Ministério 
da Educação e Saúde, depois de sua 
criação, poderão . ser aproveitados em 
t!Staueleclmentos federais, indepen
dente de novq concurso, na. mesina 
cátedra, desde que o peçam e obte
nham o prévio assentimento da res
pectiva Congregação. -

Art. 2.0
• Esta lei entrará em vi

gor na data de sua publicação, re••o
gadas as disposições em contrário. 

A imprimir. 

VETO N'.0 47 - 1948 

Oposto pelCJ · Sr. Prefeito do 
Distrit-o Federal ao Projeto de 
Lei n.0 59, da Câmara dos Ve
readores,. . que determina, para 

· efeito da cobrança do• impôsto fie 
transmissão de imóvel, por ato 
"inter-vivos", que o valor do imó
vel edijicadCJ será, na compra e 
venda, o declarado na guia, des
de que não injreior ao valor pa
dronizado do terreno, nem ao 
produto de 12 vêzes o valo1· zo:. 
cativo. · 

Exmo. Sr. Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a 

V. Exa., nos têrmos ·do· parágrafo 
3.0 e para os fin~ do parágrafo. 4,0 

do artigo 14 da Lei Orgânica, o au
tógrafo do Projeto n.0 59 da, Câmara 
dos Vereadores, que me foi enviado 
em !0 do corrente e ao qual neguei 
sançao pelos motivos seguintes: · 

2. O projeto determina que para 
~feito da cobrànça do impO;to de 
transmissão de imóvel, por ato "inter
vivos", o valor do "imóvel edificado" 
será, na compra e venda, o cteclarnclo 

na guia, desde que não inferior ao 
valor padronizado do terreno, nem ao 
produto de 12 vêzes, o valor locativo. 

3. Presentemente, o assunto está 
regulado pelo Decreto-lei n. 0 9. 626, 
de 22 de agôsto de 19·46, segundo o 
qual, para o cálcUlo do impôsto · de 
transmissão, o valor do terreno edifi
cado (e não "imóvel· edificado" como 
impropriamente se acha redigido 110 
projeto) é· o declarado na guia, Clesde 
que · não inferior ao valor padroniza
do do .terreno, nem ao produto de 
vinte vêzes o valor locativo (artigo 
9. 0 , letra "b") . 

4. Verifica-se, póis, que· a propo
sição votada pela Câmara tem por 
fim alterar o critério seguido para 0 
cálculo do impôsto de transmissão. 

·5. Desde logo, cumpre-me obser
var que não se justifica uma provi
dência dessa natureza unicamente em 
relação às operações de comp1·u. e 
venda, derrogando-se o prl!!cípi•J es
tatuído no art. 9., letra "b", do de
creto-lei citado, que é uma form~L 
geral de avaliação teórica dos bens a 
e venda, quer se trate de doações, de 
transmitir, quer se trate de compra 
doações em pagamento, arrematações 
ou outras maneiras de transferir a 

· propriedade. .. 
6. O mais justo· é manter á nor

ma .geral até aqui em uso, não se · 
compreendendo· critérios diferentes de 
·tributação para as diversas espécies 
de transmissão de bens inter-vivo.s. · 

7. Por outro lado, a medida con.
substan~iada no projeto viria desfal
car, de modo apreciável, a receita or
çamentária da. Prefeitura, cujos en
·cargos no ano próximo serão acres
cidos de quatrocentos milhões de cru
zeiros, soma correspondente ao a.u
·mento de vencimento do seu fun-
cionalismo. , 

8. Tive oportunidade ·de acentuar 
. perante êsse Egrégio senado, em ou
tra mensagem, a. facilidade corri que 
têm sido outorgadas isenções fiscu1s 
no âmbito municipal. 

9. E tudo me aconselha o mt\ior 
cuidado, não apenas com a despesa 
pública, que deve ser comprimida, 
como nas providências que determi
nem evasões- na arrecadação do. Dis
trito. 

10. Eis os motivos que me levam 
a não sancionar o projeto votado pela 
Câmara dos Vereadores. 
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. Aproveito o ensejo :para renovar a 
Vossa Excelência as expressões do meu 
alto aprêço. - Angelo llfendes de 
Moraes, Prefeito do Distrito Federal. 

PRO.TETO VETADO 

Artigo único. Para efeito de co
brança do impôsto ele transmissão 
de propriedade imobiliária "inter-yi
vos", .o valor do imóvel edificado será, 
na compra e venda, o valor declarado 
na .guia, desde que não infe!'lor ao 
~alor padronizado do ter~eno, nem a 
doze :vêzes o valor locat1vo, revoga
das as disposições em contrário. 

A Comissão de Constituição e · 
Justiça. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes pareceres: 

PARECER 

N.0 942 - 1948 

Da COm-issão de Constituição 
e Justiça, sôbr.e o Projeto de Lei 
do Senado n.0 23, de 1948. 

' Relator: Senador Arthur Santos. 
o Projeto de Lei do senado que 

define os crimes de responsabilidade, 
regula o resp·ectivo processo e julga-· 
mento, apresentado pela Comissão 
Mista de Leis Complementares, veio a 
esta Comissão em virtude de emendas 
que lhe foram oferecidas em plenário. 

São elas em número de 14 e tôdas 
merecem detido exame. 

EMENDA N.O 1 

Ao artigo 6.0 , n.0 VI do . projeto 
que considera crime de responsabili
dade o uso de violência ou ameaça 
para constranger juiz ou jura,do a 
proferir ou deixar de proferir despa
cho, sentença ou voto, ou :t fazer 
ou deixar de. fazejr ato de seu ofício o 
Sr. Senador Villasbõas manda incluir 
a "corrupção" entre aquelas figuras 
criminais. · 
. O projeto não consagra qualquer 
inovação. Com essa mesma redação 
configura-se determinada modalida
de de crimes contra o livre exercicio 
dgs ]:)odêres políticos de há muito 
Prevista no nosso sistema repressivo 
penal. 

tivos da emenda. A douta Comissão 
decidirá, em sua sabedoria, propon
do sub-emenda a· respeito. 

Incluindo a "corrupção" entre os 
a tos. puníveis quando praticados con
tra juiz ou jurado,· outro tanto deve.
ria a emenda sugerir no mesmo arti
go s.o, n.o 2, no que l!_e refere aos 
·representantes da Nação. · 

Em resumo: a redação do. p~ojeto . 
conserva a tradição da nossa le1 pe-:
nal substantiva.. Deve, pois, ser. ma~
tida a menos que se resolva mclu~ 

' - " borno" no artigo a expressao - su . 

EMENDA N.0 2 

o Capítulo V do projeto trata "d?s 
crimes contra a probidade na adml
nistração": 

A emenda n.0 2 manda incluir, 
como figura criminal dessa na
t.ureza - "não prestar, dentro de 
90 dias e. sem justo motivo a qual
quer das : Câmaras do Congresso 
Nacional,· as informações que ela 
lhe solicitar, ou prestá-las com 
falsidade". 

Data vênia, ês~e ato não. pode . ser 
considerado crime contra .a problda
de na administração. A falta de pres
tação, ao Congresso Nla~i?nal .. das 
contas .relativas ao .exe:c~clO flJ?-an
ceiro anterior, essa sim, e lmpr~~lda
de administrativa, por infringênc1a de 

·preceito constitucion~l que lhe pres
creve a obrigatoriedade. Mas, o pro
jeto · cogita da· espécie no n.0 2, do 
artigo 9.0. · 

No titulo II, "Dos Minist.ros _5le Es
tado" ficou expressa a obrlgaçao, por 
parte dêsses titulares, . de prestarem 
ao congresso Nacional, dentro em 30 
dias, as informações que lhe forem 
solicitadas. 

Assim sendo, o projeto, nessa assen
tada, não merece . censura. 

EMENDAD N.0 3 

o artigo 73 do projeto dispõe que 
constitue crime dos governadores dos 
Estados e de seus secretários: 

"permitir oficialmente a infra
ção de lei federal de ordem pú
blica". 

Ao contrário da "violência ou amea
ça" atos positivos e de constatação 
:material, a "corrupção" tem um sen
tido vago e inexpressivo. Melhor fõra, 
Pois, sugerir o "suborno", como fór
mula capaz de compreender os obje-

A emenda. manda suprimir, por su
pérfluo e redundante, o advérbio 
"oficialmente". . _ 

Parece-nos aceitável a sugestao. 
Evita-se, assim, o perigo de ter _no 
sil~ncio, e, muitas vezes, na fatsa 
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:ignorância ' ou no alheiamento mali
cioso do que acontece uma forma de 
autorização, conivência ou cdnsen
timento. 

EMENDA N.0 4 
Na letra b do mesmo art. '73, do 

projeto, configura-se o crime de "não 
tomar ··- o governador do Estado ou 
seus secretários - nos prazos, as pro
·;idências determinadas pelas leis ou 
tratados federais, necessários à sua 
execução e . cumprimento". . 

A emenda, sob a inovação de que 
não há tratados federais. e somente, 
tratados internacionais - . propõe que 
se diga: "leis federais e tratados in
ternacionais". 

Data vênia - a redação correta é 
a do projeto. · 

EMENDAS .Ns. 5, --6, 8 e 9 

As emendas aci.IÍI.a numeradas têm 
o mesmo fundamento da emenda nú
mero 13, isto é, mandam suprimir o 
Capitulo II, Titulo único Parte 4;a do 
projeto sôbre o fundamento de que 
se trata de matéria , processual de 
competénci::t leglSlativa do Estado. 

Ao apreciar a emenda n.0 13 de 
idêntico objetivo, daremos· o nosso 
parecer - de meritis.; 

EMENDA N.0 7 

O projeto admite, no. seu art. 77. 
e seus parágrafos, julgamentos dos 
;sovernadores na forma -determinada 
pela Constituição dos Estados, ou seja 
por tribunal de jurisdição mista, ou 
seja, pela Assembléia Legislativa. E 
no § ·2.0 do inciso, determina; que 
quando o julgamento fôr proferido 
pela Assembléia Legislativa, a conde:.. 
nação só poderá ser decretada pelo 
vor.o de dO!s térços de seus membros. 
. A emenda n.0 '7 quer estabelecer 

norma uniforme para a condenação 
pelo Tribunal Misto ou pela Assem
bléia Legislativa. Em ambas as hi
póteses, exige o mesmo quorüm de 
dois têrços. Parece-nos perfeita a su
gestão.· li:' êsse, .. aliás, o modêlo da 
Constituição Federal. 

EMENDA N.0 8 
o projeto calcula a maioria abso

luta sôbre o núr.nero de representan
tes que, efetivamente, estiverem em 
atividade no ~txercício de suas funções. 
.'!.. emenda n.0 8 manda suprimir o 
l'arágrafo único do art. BD do projeto 
- que éli~põe dn.qüela. maneira 

por atender a maioria absoluta comer 
metade· e mais um do número dos 

· membros da corporação'. 
A emenda tem absoluta procedên

cia. A ela aderimos, como à dê nú
mero 12, de idKltica finalidade. 

EMENDA N.0 11 

.O artigo 82 prescreve que a lei_ en
trará em vigor. na data de sua pu
blicação. 

A emenda n.0 11 manda suprimir O· 
dispositivo. · 

E' inegável a longa elaboração da 
presente lei a sua inaliável vigência. 
Não vemos, data venia; inconvenien
te no sistema do projeto, maximé em 
face dos atos abusivas e arbitrários 
de. tantos detentores do ·poder pú
blico. 

EMENDA N.0 12 

Com irrespondível justificação, a 
emenda n.0 12 manda suprimir o. pa
rágrafo único· do art. 80, por entender 
que é invariável na tradição de nosso 
direito constitucional o conceito de 
maioria absoluta, como quorum cons
tituído de metade e mais -um, do nú
mero total dos membros do corpo 
legislativo. ·· · 

Vale reportar-nos à cerrada argu
mentação dos nossos ilustres colegas, 
signatários da emenda n.0 12, cujo 
acolhimento se impõe, 

· EMENDA N.0 13 

Discute-se, neste passo, tése suges;, 
tiva. . , 

o capitulo II - Titulo único -
Parte \.Quarta do Projeto, dese_nvol
ve-se em cinco artigos, dispondo sô
bre a denúncia contra o governador 
de. Estado membro da Federação e 
regulando, de forma geral, a acusa
ção e o julgamento. · 

A emenda em apreço fulmina o tex
to de .inconstitucional. E os seus sig
natários ci fazem cõm brilho e eru:-
diçãÕ,. . 

o · relator do projeto, na Comissão 
Mista de Leis .Complementares, foi 
o nosso eminente colega, sr. Senador 
· Waldemar Pedrosa que, na sua jus
tificação, traçou admirável síntese do 
instituto do impeachment .dêsde a sua 
origem, . na Inglaterra, onde surgiu 
'da necessidade de tornar responsá
veis os grandes oficiais da CorOa, no
tadamente os Ministros, até a sua in
corporc.çiio nas constituições demo-
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cráticas, como instrumento do siste
ma de freios e ccmtrapesos, destina
do· a manter o equilíbrio dos poderes 
:Jolíticos, como órgão de soberania 
nacional. 

Ainda recentemente as letras jurí
dicas brasileiras foram enriquecidas 
com os doutos subsídios dos debates 
abertos no Supremo Tribunal Fe
deral, quando se discutiu a inconsti• 
tucionalidade em tése, mediante re
presentação da Procuradoria Geral 
da República, das Cartas Constitucio
nais de São Paulo e do,Piauí, em re
ferência ao impeachment de governa
dores. ·Os votos então proferidos pelos 
Ministros do Pretória Excelso, fazem 
honra às suas gloriosas tradições cul
turais e podem ser invocados .como 
paradigmas · de melhor doutrina, be
bida nas fontes mais límpidas do di
reito público constitucional. · -

Os memoráveis arestas do ·supre
mo 'rT~bunal Federal concluíram por 
fulminar o impeachment dos gove)."
nadores estaduais de São Paulo e 
Piauí, . não por .ser . defeso, aos legis
ladores constitucionais, o direito de 
institui-lo, mas por terem feito, ul
trapasasndo os limites da órbita que 
~es fixou a Constituição Federal. 

E' irrecusável que J)ertence aos Es
tados como consentâneo de sua auto
organização política, a faculdade de 
prover a responsabilidade ·de seus go
vernadores, observados os principies 
estabelecidos na Carta Maina. 

O impeachment - disse com acêrto 
o Sr. Ministro Edgard Costa - sen
do um processo de origem constitu
cional e da natureza política dizendo 
respeito ao funcionamento dos pode
res governamentais, lícito é, .sem .dú
vida, aos EStados membros adotá-lo 
e inscrevê-lo' em suas Constituições, 
observados porém aquêles princípios 
mínimos e regras que o informam . no 
modelo. federal, estatuídos · como in
dispensáveis e asseguradoras do 1m:. 
prescindível equilíbrio do pri)ncípio 
de independência e harmonia entre 
aquêles poderes, instituído, pela mes
ma_ Constituição, como princípio 
ma1or. 

Já foi muito mais longe o preclaro 
Sr. Ministro Hahnemann Guimarães, 
na conceituação do instituto. "Não 
é possível, - são suas palavras - ao 
Uegislador estadual, embora · consti
tuinte, estabelecer crimes nem proces
so penal,· que não estejam consignfl.-

dos na legislação federal. A União 
compete legislar sôbre o Direito · Pe
nal e sõbre o Direito Processual Pe
nal. o impeachment, o chamado 
Power oj impeachment é sàbidamente 
dos freios políticos, o mais acessível 
ao abuso". 

Para o Sr. Ministro Orosimbo No
nato "vivem, substanciaiinente, no · 
impeachment princípios de direito pe:. 
nal e de direito político". · 

No "Arquivo Judiciário", volume 
LXXXV, fase. I, estão publicados na 
íntegra os votos dos juizes da nossa 
Suprema Côrte de Justiça sôbre o 
palpitante assunto. · 

O que ressalta porém, da controvér
sia. é que cabe aos Estados, dentro 
da faculdade autonómica que lhe ou
torgou o preceito do art. 18 da Cons
-tituição Federal, institUir o impeach
ment de seus . governadores, como sis
tema inerente à composição e aos li
mites de seus: .poderes políticos. 

Mas, data venia dos ilustres · signa
tários da emenda, ·o projeto não ilide, 
anteS proclama a. existência dêsse di
reito. A prova têmo-la no seu art. 77 
que textualmente declara "os gover
nadores serão julgados nos crimes de 
responsabilidade, na forma que de:
terminarem as Constituições dos Es
tados. 

Os outros artigos do incriminado 
capítulo n, dispondo que governado
res não poderão ser condenados senão 
à perda do cargo, com inabilitação 
até cinco anos. para o exerpício de 
qualquer função pública, sem' prejuí
zo da ação da justiça comum e que 
a sentença condenatória só poderá ser 
proferida por dois têrços de seus 
membros não contrariam a lei consti
tucional. Ao contrário, não estrava.:: · 
sain do modêlo, que limita a atuação 
estadual, porque repetem. fórmulas do 
art. ·62 da Constituição Federal. 

Se o impeachment, como institui:.. 
ção correlata do mecanismo dos po
deres políticos é um só em nosso re
gime, não podendo os Estados ado
tá-lo em modo diverso, como decla
rou, com admirável precisão, o senhor 
Ministro Castro Nunes não há como 
investir .contra o capitulo n, Título 
único, Parte Quar.ta, do projeto que 
resguarda o respeito à lei fundamen
tal, ressalvando aos Estados a facul
dade de disporem em suas Constitui
ções, sõbre o julgamento de seus go
vernadores, nos crimes de responsa
bilidades. 
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EME.!II""DA N.0 14 
o art. 6.0, inciso 3, do· projeto, con

sidera crime de responsabilidade con
tra o livre exercício . .dos Poderes Le
gislativo e Judiciário e dos poderes 
constitucionais dos Estados violar as 
imunidades parlamentares dos mem
. bros do Congresso -- Nacional, das As
sembléias Legislativas . dos Estados e 
da Câmara dos- Vereadores· do Distri
to Federal. A emenda n.0 14 manda 
acrescentar - "e das Câmaras M'u-
nici pais" . . 

A justificação· da emenda foi fei
ta, de maneira impecável, pelo nosso 
iJ>rezado colega, o nobre Senador Atti
lio Vivacqua. 

E' exaustiva e convincente. 
Não se trata de criar, por lei fe

deral, determinada imunidade, mas 
resguarda a·. que existe como de cor.:. 
rência de , princípios constitucionais 
que informam o exercício do manda
to legislativo. · 
. O Poder Legislativo Municipal é um 
i.POder legislativo como os órgãos cor-

. respondentes da União e dos Estados. 
A lei orgânica do Distrito Federal 

reconheceu aos vereadores de sua Câ
mara Municipal, imunidades parla
mentares, embora a autonomia do 
Distrito Federal fôsse concebida no 
mesmo diploma, com caráter restrito, 
no .que tange 1à função legislativa. 

Não há coino negar aprovação à 
emenda. · , · 

Sala das Comissões, em 9 de setem
bro de 1948·. - Waldemar Pedrosa, 
Presidente em exercício . .:... Arthur 
-Santo's, Relator. ~ Vergniaud Wan
derley, - Augusto Meira. - Filinto 
Muller. - Etelvina Lins . ...,.. Ferreira 
de Sc~~.tza ·._,. Lúcio Corrêa, vencido 
·quanto à emenda n.o 14. - Olavo 
Oliveira, vencido, em parte. 

Parecer s6bre as emendas ofe
recidas, nesta Comissão, pelo no
bre Senc.dor Sr. Olavo de Oli-

. veira; · · 

1.0 • Ao artigo 38. Suprimam-se 
os itens de ns. 1 e 2. 

Reza o n.0 1 do art. 38 da Lei que 
constitui crime de responsabilidade 
dos · Ministros do Supremo Tribunal 
Federal julgar contra disposição. li
teral da Constituição· da República 
ou das leis e decretos, cuja consti
tucionalidade já tenha sido rec~nhe-

cida de modo expresso e no ponto em 
questão, por sentença do Supremo 
Tribunal Federal. ·E o número 2 do 
mesmo artigo que constituem também 
crime de responsabilidade "alterar 
por qualquer forma, exceto por via 
de . recurso, decisão ou voto já pro
ferido-. em sessão do Tribunal" .. 

Data vênia os dispositivos não me
recem censura. ·Muito· menos, a de 
inconstitucionalidade. 

Nem sequer o mencionado item 1.0 

·do art. 38 consagra uma novidade. 
Ao revés, sempre foi considerado-_cri
me de prevariclição - "julgar ou 
proceder contra literal disposição de 
lei". Assim era no regime da Con
solidação das Leis Penais, art. 207: 
assim é, no sistema atual. do Código 
Penal, art. 319. 

O argumento de que a prevalecer 
o texto do projeto tornar-se-ia im
possível rescisória de acórdãos do 
Supremo Tribunal Federal quw.,do. 
:prolatados contra literal disposição de 
lei, porque dar acolhida à ação resci
sória, por tal fundamento, seria, ipso 
jaio, reconhecer a prática de "crime 
de responsabilidade" no julgamento 
rescindento, - é -argumento que só 
impressiona superficialmente. 

o próprio preceito do art. 798 do 
Código de Processo Ci:vil fulmina de 
nulas as sentenças proferidas contra 
literal disposição de lei. Mas não 
basta o reconhecimento da nulidade 
da sentença, por êsse · fund_!!.mento, 
para que se condene o prolator. Há 
que considerar o dolo do agente, isto 

.c; a intenção criminosa para que se 
legitime a sanção. 

E' mister a prova de que o juiz jul
gando. contra disposição. literal da 
lei, não o fêz por êrro ou vício de in
tert>retação, mas intencionalmente. 

As infrações penais, de que decor
rem sanção; integram-se pela con
corrência de dois elementos consti
tutivos: o -. elemento ·moral e o ele
mento máteí-ial. Não basta a práti
ca do ato. ·E' mister também, a co
existência do dolo. 

A. providência do projeto atinge os 
juizes prevaricadores, isto é,· os que 
agem, naquêle sentido, por afeição, 
ódio, contemplação ou para promo
ver interêsse pessoal seu. 

Nas:· mesmas sanções merece_ ser 
incurso o Magistrado do Supremo Tri
bunal Federal que· altere, sem ser por 
meio dos recursos legais, decisão ou 
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.voto já proferido em sessão do Tri
bunal. 

Pelo exposto - não é de se reco
:~p.endar as duas emendas ptopostas. 

2.0 • Ao art. a9: 
Suprima-se o número 1, alterando

se a numeração dos demais itens. 
Com os mesmos argumentos das 

emendas ~teriores, pretende'-se ago
ra, qué não constitua crime de res
:ponsabilidade do Procurador Geral da 
República - "opinar contra expressa 
disposição constitucional ou de leis ou 
decretos cuja constitucionalidade já 
tenha sido reconhecida_por sentença 
do Supremo Tribunal Federal". 

O que o artigo pune é a prevarica
ção do Procurador Geral da· Repú
blica. E nada mais. Assim. data ve
nia, não procede a acusação. 

3. Emenda: - Suprima-se o ar
. tigo 76. 

Dispõe c art. 7·6 da .PrüjetO que, 
. apresentada a denúncia e julgada 
objeto de deliberação, se a Assem
bléia Legislativa, por maioria abso
luta, decretar a procedência da acusa
ção será o governador imediatamente 
suspenso de suas !unções. 

Increpa-se o artigo de inconstitu
"cional. Ora, contràriamente aõ que 
.se alega, o projeto copiou o modêlo 
do art. 88 § 3.0 da Constituição. 

Não colhe· a argüição de que o· dis
positivo viola o inciso n.o n, § 1.0 , do 
.art. 135 da lei maior referenteniente 
a suspensão ou perda dos direitos po
líticos. Se assim !ôsse, haveria anta
gonismo entre ·os artigos 88 § 3.0 e 
135 § 1.0 n.0 n, ambos da Magna 
Carta, o que não ocorre. 

Invoca-se, como fundamento, o ar
tigo_ 141 § 27 da Constituição. 

O preceito constitucional não tem, 
porém, o sentido que se lhe pretende 
emprestar. 

O princípio que se contém no pará
grafo 27 é assegurar ao acusado o di
reito de ser julgado por· autoridade 
competente e na forma da . lt::i ante
rior.. Vale dizer, julgado .de acôrdo 
com a lei processual, anteriormente 
vigente. _ · 

A primeira carta republicana dis
punha que ninguém seria sentencia
do, senão pela autoridade competeú
te, em virtude de lei anterior e na 
forma por ela determinada. 

Ora, além da garantia de um pro
cesso prescrito por lei anterior a 
cláusula do "nullum crimen sine lege: 
nulla pena sine lege" - A· Constitui
ção de 1934, deu ao texto redação 
mais precisa~. dentro do mesmü :pen-
samento. · -

Não assim .a de 1946, O que a "lei 
constitucional vigente consagrou foi o 
"princípio de garantia da competên
cia da autoridade", na frase de Pon
tes de Miranda. 

O projeto não . tem, pois, a ei'va 
de inconstitucionalidade vislumbra
da pelo douto autor da emenda. 

5.0 • A emenda manda suprimir o 
art. 73, letras a, b e c. 

Argumenta-se que, no tocante aos 
crimes de responsabi-lidade dos gover
nadores, alinham-se em três grupos as 
constituições estaduais. _Jl:' que da lei
.tura dessas constituições vê-se cla
ramente que tôdas .elas têm como fa
culdade dos Estados a determinação 
dos crimes de responsabilidade dos 
seus governadores, ora dizendo-o ex
pressamente, ora fazendo.;o tàcita-

No· caso de afastamento do Presi
dente da ;R~pública, quando a Câma
ra declara· procedente a acusação 
contra êle intentada, não se dá perda 
ou suspensão de direitos políticos. Os 
institutos são perfeitamente distintos. 

. mente. 

A doutrina juridico-política em que 
se arrimou o projeto foi buscada nos 
venera.ndos acórdãos, . proferidos no 
Suprem_o Tribunal Federal, por 'oca
.sião dos julgamentos_ das inconstitu
cionalidades em tese· das Constitui
ções do Piauí e São Paulo. 

4.0
• A emenda manda acrescentar 

o seguinte artigo às disposições gerais 
do TítUlo único da Parte Quarta: 

- "o disposto nesta lei não se 
aplica aos atas praticados ante
riormente à sua vigência". 

Já foi :iito e redito, nêste parecer 
e no anterior, que cabe aos Estados, 
como consentâneo de sua ·auto-õrga.
nização polí~ica, a faculdade de pro
mover- a responsabilidade de seus go
vernadores, por melo de impeachment· . 
Porém, lhes é defeso, criar figuras 
cr!m!na:is ou definir crimes de res
ponsabilidades, fora dos casos da lei 
federal. 

"0 modêlo que se lhes apresenta e 
impõe é o da Constituição Federal. 
processe e_special para o impeachment, 
nada impede que as constituições dos 
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Estados também o façam, uma vez, 
porém, que tomem das . mes~as Vi~S 
e não posterguem normas l.l'remcrvl
veis de direito", disse-o, com sua alta 
autoridade, o Sr. Ministro Orosimbo 
Nonato no julgamento da Represen
tação n.o 9, in Arquivo Judiciário, vo1 
lume LXXXV - Fascículo n.0 1, pá
gina 133. 

.Aceito, não obstante, a supr.essão 
da.S letras a, b e c do artigo 73, POl.' 
outros fundamentos, dando nova re
dação ao diSpositivo, mediante sub
emenda. 

E' que não me parece constitucional 
qué a lei federal crie para os gover
nadores outras figuras de crime de 
responsabilidade que não as estabele
cidas pela Carta Magna para o Pre
sidente da República. 

Depois, de acentuar que o impeac:h
ment é um· só em nosso regime, o Se

. nhor Ministro Castro Nunes assim se 
manifestou, com a claridade de seus 
conceitos: 

"os crimes do governador são os 
mesmos em que pode incorrer o 
Presidente. da República .. São· cri
mes peculiares à função de chefe 
de govêrno". 

Ora nas letras a; b e c, do art. 73, o 
projeto configura trêês séries de atos 
que,· unicamente, qu!i-ndo praticados 
pelos governadores, são crimes de res
ponsabilidade. 

Eis a sub-emenda ao .art. 73: 
"Constituem crimes de ,responsabi

lidade os atos . definidos nesta lei, 
quando praticados pelos Govemado
res dos Estados e seus Secretários". 

6. o projeto é constitucional. 1l:ste, 
o meu parecer. · 

Sala das Comissões, em 9 de setem
bro de 1948 .. - Waldemar Pedro.~a •. 
Presidente em exercício. - .Arthur 
Santos, Relator. - Filinto• Muller. -
Vergniaud Wanderley. ·- Etelvina. 
Lins • . - Ferreira de Souza, vencido 
em parte quanto às e.tnendas núme
ros 8 e 12, aceitando-as ,ressalvada 
a hipótese da 2.a parte· do art. 52, pa
rágrafo único. -Augusto Meira, com 
restriçções. Olavo de Oliveira, 
vencido em parte. · 

Emenda n;0 15 · ao Projeto de 
RespQfTI,Sabilidade e regula o res
pectivo processo e 1ulgamento: 

Suprima-se a disposição do art. 76. 

Justificação 

E' inconstitucional o dispositivG 
cuja supressão se propõe. Razão 
curial. De acõrdo com o art. 83, pará
.grafo único da Constituição, o qual 
não pode ser aplicado extensivamen
te nem por. suprimento analógico_, a. 
suspensão de funções, mercê da proce
dência da acusação, diz respeito tão 
só ao Presidente da República. 

Nesse particular, afastando-se do 
. sistema norte-americano, a nossa 
'Carta Maior é taxativa. Não pode, 
portanto, o legislador ordinário criar · 
casos de afastamento · preventivo, · 
atentando contra a ·sistemática cons-. 
titucional. Também o dispositivo do 
projeto viola, por modo categórico a 
tlagrante, o disposto no art. 135, pa~ 
rágrafo 1.0 , n.0 II,· da Cons.tituição 
Federal, pois. soment'e "se suspendem 
ou perdem. os direitos políticos•:,. afo
ra o caso do n.0 I, na hipótese de 
"condenação .criminal, enquanto du-· 
rarem seus. efeitos". 

o direito de exercer o_.{(argo, pro
vido por eleição; é indubitavelmente 
de essência e de forma ÍJolíticã. De- · 
corre necessàriamente · do direito sub-

. jetivo público do cidadão, com . uma 
natureza. precipuamente constitucio:.. 
nal. .E'. um "direito politico", não há. 
contestar (KELSEN, Teoria General ·deZ 
Estado, ed. Labor. 1934, pg .· 200) • 

Acresce outra causa da inconstitu
cionalidade do dispositivo censurado, 
e está interessando a própria <irga;.. 
nização federativa brasileira. · 

Não cabe à União legislar sôbi:e 
o afastamento do . Governador, em 
virtude de processo ·de responsabili
dade. Só pode fazê-lo ·em relação ao 
Presidente da República, nos têrmos 
da exceção do parágrafo único do ar
tigo 88 da . Constituição Federal. Em 
nenliuma parte da Carta Magna é 
·atribuída ao legislador federal co
mum competência para regula.r o 
exercício do mandato dos governado.; 
res. Nem expxlícita ·m~m implicita
mente. reservou a Constituição ao 
Congresso Nacional o poder de. regu
lar a organização e funcionamento · 
dos órgãos do Estado Federado. A 
atribuição para estipular que a de
cretação da procedência da acusação 
suspende, ou não, de suas funções o 
Governador é ( pois, matéria de com
petência do legislador constituinte 
estadual, na conformidade do artigo 
lB e seu parágro.fo único da· Cons
tituição Federal que assim dispõe: 
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.. art. 18 - Cada Estado se regerá 
pela Constituição e pelas leis que 
adotar, observados os princípios. es
tabelecidos nesta Constituição, pa
;rágrafo 1.0 - Aos Estados, se reser
vam todos os poderes que, implicita . 
ou explicitamente, não lhes sejam ve
dados por esta Constituição. " 

O. próprio artigo 77 do Projeto traz 
argumento em favor da supressão· do 
art. 7·6 - de vez que delega (até se 
poderia dizer ..;_ relega) 'às Constitui
ções Estaduais a determinação da for
ma pela qual serão julgados os Gover
nadores. Como então se arroga o le
gislador federal, em lei ordinária, o 
direito de estipular o afastamento do 
Governador, por efeito da decretação 
da acusação?· 

Tudo aconselha, pois, a supressão 
do art .. 76 do Projeto. _ 

· Sala da. Comissão de Justiça do Se
nado Federal, 6 de setembro de 1948. 

OlcLVo Oliveira. 

E?Ttenda n.o 16 às Disposições 
Gerais do. título único da parte 
quarta. 

Acrescente-se o seguinte artigo: 
. "Artigo. O disposto nesta lei não 

se aplica aos atos !Praticados anterior
mente à sua vigência. 

JustificaÇão 
_ Dispõe o parágrafo 2:1 do artigo 141 
da Constituição Federal que ninguém 
será processado nem sentenciado, se
não pela autoridade competente e na 
.:forma da lei anterior. 

E' preceito universal de direito pe
nal, consignado no ar.t; 1.0, do nosso 
Código Penal que "não há crime sem 
'.lei anterior que r-o defina e que não 
há pena sem prévia cominação le-
gal". , 

Não consignar o artigo será dei
xar no processo e julgamento que fôr 
realizado por crimes praticados an
teriormente à lei uma profunda eiva 
.de inconstitucionalidade. 

Sala da Comissão de Justiça do 
.Senado Federal, . ô · de setembro de 
1948. - Olavo .Oliveira. 

EMENDA N.0 17 AO PROJETO DE 
LEI N.0 23 - 1948 

Ao artigo 39:, 
_ - Suprima-se o n.0 1, alterando-se 
a numeração dos demais itens. 

Justificação 
O item n.0 1 do art. 39 implicaria 

em verctR.cteh:·R. paralizaçii,o . da obra 

criadora do intérprete, revelando ex
tremado apego a um formalismo in'
compatível com as necessidades so
_ciais de nossos tem:pos. 

A. aplicação do direito, que é o mo
mento concreto da vida jurídica, está 
sujeita a transformações incessantes, 
dada a sua funcionalidade com o de
senvolvimento técnico, econômico,. so
cial ou político. 

Mesmo os. dispositivos legais que à 
primeira vista parecem insuscetíveis 
de interpretação contraditória, sofrem 
a natural ·ação do tempo, enriquecen
dO-se de novos conteúdos, não só 
·pela surperveniência .de novos fatos, 
como também pela entrada em vigor 
de outras · regras jurídicàs que impli
cam, muitas vezes eni conclusões di-
versas. · • 

Exigir do . Procurador Geral da Re
pública opine · sempre contra aquilo 
que seja tido em conta de "expressa 
dis:posição , constitucional ou · de leis · 
ou decretos'-' é impedir o avanço e o 
progresso da jurisprudência. 

O texto implicaria, por exemplo, no 
·afastamento do Procurador Geral dos· 
casos de ação rescisória de acórdãos 
do Supremo Tribunal Federal, por
quanto, em tais casos já houve ante
rior :pronunciamento da mais alta 
Côrte no entendimento de expressa 
disposição de lei. 

Sala da Comissão de Justiça do Se
nado, ·6 de setembro de 1948. - O la
vo Oliveira. - . 
EMENDA N.0 18 AO PROJETO . DE 

LEI N.0 23 - 1948 

Ao art. 38: 
- Suprima-se os itens de núme,. 

ros 1 e ·2. 
Justificação 

·Reza o mencionado item n.0 1 que é 
crime de responsabilidade do Ministro 
qo Supremo Tribunal Federal. 

"julgar contra disposição literal 
da. Constituição da República ou 
das Leis e Decretos, cuja consti
tucionalidade já tenha sido reco
nhecida de modo expresso e no 
ponto em questão, por sentença 
do Supremo Tribunal · Federal" .. 

Esse d!spositivo é, segundo nos pa
rece, inconstitucional. 

Dispõe, com efeito, o artigo 101, nú
mero I, letra k, de nossa Carta. Maior 
que é. da competência do Supremo 
Tribunal Federal processar ·e julgar 
origini.riamente "as ações rescisórias 
de seus acórdãos". 
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Examinando-se a lei processuál ci
vil, verifica-se que càbe ação rescisó
ria, nos têrmos do" art. 144, n.0 IV, 
dos acórdãos do Supremo Tribunal 
Federal, em consonância com o já in
vocado preceito constitucional: 

Ora, a norma do art. 798 do Códi
go do Processo Civil aplica-se a todas 
as , sentenças, tanto as !Proferidas por 
Juiz. singular como às emanadas da 
mais alta Côrte de Justiça do País. 
Aquele dispositivo processual declara 
nulas as senetnças quando proferidas 
contra literal disposição à·3 lei. <Ar
tigo 798, r, C) . 

A prevalecer o texto do projeto, 
cuja supressão se propõe, tornar-se-ia 
impossível rescisória de acórdãos do 
Supremo Tribunal Federal quando 
prolatado contra disposição literal de 
lei: dar acolhida à ação rescisória, por 
tal fundamento, seria ipso fato reco
nhecer a prática de "crj.me de res
ponsabilidade" no julgamento rescin
dendo ... 

Não foi· esse, evidentemente, c :L."ltui
to dos nobres redatores do projeto, 
mas é o que se contem no item pri
meiro do art. 38, que se refere não só 
à constituição mas também a precei
tos -de leis e decretos que já tenham 
sido considerados constitucionais. 

II 
Além da alegada inconstitucionali

dade, devemos -observar que o item 
primeiro implicaria em uma verdadei
ra paralização jur~udencial. 

Pode-se dizer que jã não há mais 
discrepância entre os maiores mestres 
da ciência jurídica, no. País e no es
trangeiro, quanto ,à intima e necessá
ria ligação dos têxtos abstratos da 
lei com a realidade mutável da ex
periência social e económica: a noção 
de "disposição literal" não tem mais 
as notas rigorosas e formalísticas- que, 
caracterizaram a exégese jurídica no 
passado. 

,Q velho brocardo segundo o qual 
"interpretatio cessat in claris" sofre, 
dia a dia, maiores restrições, porquan
to a superveniência de novas neces
sidades sociais, as revoluções e inova
eões no plano da técnica; bem como 
conjunturas de caráter político, dão 
novo conteúdo aos dispositivos legais, 
:implicando em aplicações do. direito 
jamais previstas ou suspeitadas pe!os 
legisladores. 

O direito, em suma, uma. vez ex
presso em textos legais, destaca-se 
da personalidade e das intenções de 

seus emanadores, para· passar a viver 
de vida própria no sistema. total da 
convivência humana. 

E' por· êsse motivo que a jurispru:. 
dência está cheia de . exemplos de 
mutações impostas pela vida na ma
neira de se interpretarem têxtos le
gais, demonstrando que as chamadas 
"disposições literais" não têm· um v!l.·· 
lor absoluto, mas funcional. 

"A' Ziteralidade, ol:iserva Pontes 
de Miranda, não é um só nem 
unívoco; há . dois, três, ou mais 
sensos literais, e dizer que somen
te se pode interpor o recurso ex
traordinário dQ. que contravém a 
"letra" da lei é ignorar que a le
tra das leis é forma, como tôda 
palavra humana, que só se pode 
contravir, como uma proposição a 
outra proposição, portanto ao con
teúdo de uma letra de lei, ào con
teúdo de uma disposição literal. 
Sem certo preparo filosófico e da 
lógica, todo legislador é macaco 
em loja de ·louças". (Comentá
rios à Constituição, vol. II, "Oá-
gina 259). • · 

Não se compreende, por conseguin
te, que por rupêgo a um superado for-' 
malismo, se pretenda transformar 
em crime de responsabilidade ·o ato 
de julgar contra disposição literal de 
lei; suscetível sempre de dúvida e de 
J.:eajustamento aos. imperativos sociais 
a que se subordina· a aplicação do di-. 
reito. 
· Por outro lado, não é menos certo 

que uma sentença nem sempre re
presenta uma conclusão inferida de 
um dispositivo legal isolado. O mais 
das vezes, para. não dizer sempre, q. 
decisão decorre de um sistema de pre
ceitos, e o nosso grande Teixeira de 
Fr.eitas, mestre dos mestres, "já ensi
nava em sua "Consolidação" que bas

. ta alterar a situação de ·um preceito 
no sistema das norm:as. para que se 
lhe. altere· também o conteúdo.· 

Juristas há qúe sustentam que a in
terpretação de um dispositivo está em 
função da totalidade do sistema jurí
dico, da mesma forma como o peso 
total de uma esfera converge e lncide 
sôbre o seu ponto de apôio em uma 
superfície plana. 

m 
As . mesmas razões acima expostas 

"mutatis mutandis", militam em fa
vor da supressão do item n.0 2 do ar
tigo 33. 
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Em primeiro lugar, as ações resci
sorlas; constitucionalmente estabele
cidas para os acórdãos do Sup1·emo 
Tribunal Federal, não constitue "re
curso" no sentido técnico deste têrmo, 
de maneira que os Senhores Minis
tros, que já tivessem em um sentido, 
não poderiam, julgando a rescisória, 
alterar o seu ponto de vista ... 

Por outro lado, é da competência 
privativa do Supremo Tribunal- Fe
deral elaborar seus· regimentos inter
nos (art. 9·7, n.0 II), esca.pando o dis
posto no item n.0 2 do Pl'Ojeto ~o âm
bito de uma lei ordinária sõbre -:rimes 
de responsabilidade. . 

Sala da Comissão de Justiça do Se
·nado· Federal, '6 de setembro de 1948. 
- Olavo Oliveira. 

EMENDA N.0 19, AO PROJETO DE 
LEI N.0 23 - 1948 

1) - No tocante aos· crimes c!e res- · 
ponsabilidade dos Governadores, ali
nham-se, em três grupos, as consti
tuições estaduais. 

2) - As dos Estados do Rio Gran
de do Norte (art. 48); Paraná (arti
go 49), Minas Gerais (art. 55) e Ma
to Grosso. (art. 14), consideram cri
mes de responsabilidade dos Gover
nadores os definidos em lei, sõbre as 
matériaS compreendidas no art. · 85 da 
Constituição Federal. 

3) - As dos Estados da Paraiba 
(art. 53), Pernambuco (art. 69), Ser
gipe (art. 57), .Bahia (art. 3-7), Rio 

· de Janeiro (art~ 43), São Paulo (ar
'tigo 44, parágrafo .único), Rio Gran-. 
de do Sul (art. 54) e Goiás (arti-
go 41). ·. · 

Reputam crimes de responsabilida
de os atos dos Governadores que aten
tarem contra as Constituições Federal 
e Estadual, nos assuntos taxados pelo 
art. 85 da Constituição Federal. 

4) - As dos Estados do Espírito 
Santo (art .. ~ 35, parágrafo único) de
clara que "a lei federal que definir 
os crimes de responsabilidade do Pre
sidente da República considerar-se-ã 
extensiva, no que fôr aplicável, ao 
Governador do Estado, e as do Pará 
<art. 45), Amazonas (art. ~9), Ala
goas (art. 51, !Paragrafo único), e 
Piauí (art. 68) proclamando crimes 

5) - . Da leitura dos têxtos das 
constituições vê-se, claramente, que 
tôdas elas têm como faculdade dos 
Estados a · determinação deos crimes 
de respcnsabilic!tade dos seus Gover-

. nadares, ora dizencZo-o, . expressamen
te, como ocorre com às do terceiro 
grupo,.. ora fazendo-o tàcitamente, 
como se dá com os dois outros gru-
pos, na matéria o que fõr pres::rito 
pelas leis da União. . 

6) - Provam essa tese as Consti
tuições dos Estados de Pernambuco e 
São Paulo exigindo a primeira (art. 69 
parágrafo único) "a não prestacão 
de contas à Assembléia Legislativa", 
e a segunda (art. 44, ,parágrafo úni
co) "a falta de resposta aos pedidos 
de informações jeitos · pela . Asse·m.~ 
bléia" em crimes de" responsabilidade 
dos Governadores. 

7) - Corroboram-n'a as Constitui-
ções dos Estados de Alagoas .<artigos 
3 e 35) , Rio Grande do Sul (artigos 53 
e 56, n.0 IV) , Rio . de Janeiro (art. 48, 
n.o I>, Goiás (art. 46) e Mato. Grosso 
(art. 42), considerando crime de res
ponsabilidade dos secretários : o não 
atendimento à convocação da Asse:n
bléia Legislativa para prestar-lhe in-

. formações - o que não consideram 
crime e sim ato do equilíbrio dos po-
dêres do Estado. · . 

8) - Os atos constitutivos de im
peachment, praticados pelos Gover
nadores, participam do sistema de 
pesos e contrapesos dos três poderes 
do Estado e como tais incidem na 
competéncia dos Estados. . 

O impeachmen_t dos Governador=s 
"processo de (Jif'igem constitucfonal e 
de natureza política". não é definição 
de crime, nem cominação de pena, de 
competência ·'da União, é previdência 
sôbre equilibrio funcional dos três po
deres orgânicos dos Estados, e da sua 
exclusiva atribuição" "dentro da fa
culdade autonómica que lhes . 01,tor
gou o preceito do art. 18 da Cons,. 
ti'huição Federal, como sistema ineren
te à composição e aos limites de seus 
poderes políticos", na linguagem la
pidar do eminente Senador Arthur 
Santos, Relator do Projeto. 

de responsabilidade os · do contendo 
do art. 85 da Constituição Federal, 
avançam qae êsses crimes serão aeJi
nidos em lei especial, que estabelece
rá as normas de processo e julga
mento. 

\Ao envez de ser lícito, apenas "Cabe 
Esssencial e Privativamente aos Es
tados legislarem sôbre ímpeachment 
dos Governadores, com a. única res
trição do respeito ao modêlo da União 
sôbre o Presidente da República. 
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Pelos motivos expostos, apresenta
mos a seguinte 

' EMENDA S'OPRESSIVA 

Ao art. 73, a, b e c. 
Suprima-se. 
Como decorrência da aprovação do 

!Parecer supra e da aceitação da s~
gestão oferecida· pelo Senador Ferrel
ra de Souza, a Comissão apresenta 
as seguintes emendas: 

.I 
Ao art. 8.0 , acrescentar os n~. 7 e 

8, assim redigidos: 
7 - Permitir, por forma exp1·essa 

ou tâcita, a infração de lei federal 
de ordem pública; . 

8 - Não tomar, nos prazos fixados, 
leis ou tratados federais. necessários 
à sua execuçã'o e cumprimento. 

Ao art. 73. 
Redija-se: 

II 

"Constituem crimes de responsabi
lidade os atos definidos nesta. lei 
quando praticados. pelos governadores 
dos Estados ou seus Secretários". 

m 
Suprima-se a letra c do art .. 73. 
Sala das Comissões, em 16 de se

tembro de 1948. - Arthur Santos. 

EMENDAS DE PLENáRIO 

N.0 l 

Ao n.0
. 6 do art. 6.0 , acrescente-'se 

depois da palavra "violência" a- pala-, 
vra - "corrupção". 

Justificação 
A corrupção não pode ser omitida 

como forma que é de se obter pro
nunciamento de juiz ou jurado em 
determinado sentido para 'favorecer 
aos desígnios do Presidente da Repú
blica ou seus Miilistros, ou ainda do 
Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral ou ·do Procurador Geral da 
República. 

Sala das sessões do Senado Federal; 
em 22 de junho de 1948. - João Vil
lasb6as. 

. N.0 2 

Ao art. 9.0 • 

Acrescente-se: 
"8 ·- Não prestar, dentro de 90 

dias e sem justo motivo, a qualquer 
das Câmaras do Congresso Nacional, 
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N.0 5 
Ao art. 75 suprima-se. 

Justificação 

E' matéria processual de competên
-cia legislativa do Estado. 

SS. do Senado. Federal, em 22 de 
'julho de 1948. -João Villasbôas. 

N.0 6 
Ao art. 77 
Suprimam-s :e os §§ 1.0 e 2.0. 

Justificação 

ltsses parágrafos encerram matéria 
·de competência legislativa, do Estado. · 

S. S. do Senado Federal, em 22 de 
junho de 39418. - João Villasboas. 

N.0 7 
Ao art. 77 § 2.0 , redija-se: 
§ 2.0 Em qualquer hipótese, a con

-denação só poderá ser decretada pelo 
voto de dois ·têrços do número de 
membros de qUEi se compuser o Tribu
nal de julgamento;excetuados os que, 
nas assembléias legislativas, estive
l'em impedidos na forma do artigo 35 
-desta lei. · 

Justificação 
A emenda tem por objetivo estabe

lecer norma uniforme para a decre
tação da condenação seja conseqüen
.te ao voto de assembléia iu de ·tribu-
nal de jurisdição mista; trata-se de 
julgamento do · Presidente da Repú
.blica, de ministro de Estado ou do 
Supremo Tribunal- Federal, ou, ain
da, de governadores e secretários de 
Estados. . • 

Sala das Sessões, em 22 de junho 
-de.1948. - Ribeiro Gonçalves. - Ma
thias Olympio. - Joaquim Pires. - · 
Adalberto .Ribeiro.- Vespasiano Mar
tins. 

N.0 ·a 
Suprima-se. 

· -Ao § 1.0 do. art. 78. Conserva-se, 
numerando-o como artigo. 

Ao art. 78: 
JusÜficiLção 

• ''() texto do artigo é matéria de le
gislação estadual, ao passo . que o do 

·parágrafo t"mico é pertinente à espé
cie do projeto. 

Sala das Sessões; em 22 de junho 
.de 1948. -João Villasbóas. 

Ao artigo 76: 
f3uprima-se. 

N.0 9 

Justificação 

A materia compete à Assembléia 
Legislativa do Estado e viola de 
frente o artigo 135 -da Constituição. 

A .restrição de direito deve ser ex~ 
pressa . na Constituição Estadual em 
relação ao Governador do Estado, 
conforme, relativamente ao Presiden
te da República, o fêz a Constituição 
Federal no parágrafo único do seu ar
tigo 88. Ao Governador do Estado não 
se pode extender, por arialogia, a sus:.. 

· pensão do .. exercício quando recebida 
e declarada procedente a acusação. 
que o citado preceito da Constituição 
Federal prescreveu em relação ao Pre-
sidente da República. · 

Sala das Sessões, em 22 de junho de 
1948. - João Villasbôas. · 

N.0 10 
. Ao artigo 80: - Suprima-se o pa
rágrafo único. 

Justificação 
:il:sse parágrafo prócura dar .. um crt

tério à compreensão do que seja 
maioria absoluta, diferente '··daquele 
que é, uniformemente, considerado 
atrav~s de todos os tempos.·'. 

Quando a lei se · refere ·à matéria 
· absoluta, compreende-se sempre que 

se trata de metade mais um do nú
mero dos mmbros da corporação, es
teja ela desfalcada dêles .por morte, 
ausência, impedimento ou qualquer 
outro motivo. . 
· Sala das Sessões do Senado Federal, 
em 22 de junho de 1948. - João Vil

·lasbôas. 
N.0 11 

Ao artigo 82 - Suprima-se. 
Justificação 

.Não há nenhuma urgência que· jus
tifique a entrada em vigor dessa Lei 
na data da sua publicação: Esta se 
tornando um mau sistema legisll~ivo 
o ·incluir-se em todos os projetas êsse 
dispositivo, forçando a execução ime7 
diata de uma lei que deve ter larga 
divulgação para ser amplamente co
nhecida. 

Sala das Sessões do Senado Federàl, 
em 22 de junho de 1948. - João Vil
Tasbôas. 

N.0 12 

Ao art: 80, parágrafo único-. - su
prima-se;. · 

Justificação 
O art, 80 prescreve que "a declara

ção da procedência da acusação nos 
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crimes de responsabilidade só poderà 
~er decretada pela maioria absoluta da 
Câmara que proferir'.'. E o parágrafo 
único adianta que "a maioria absolu
ta, a que se refere êste artigo, será 
~alculada sõbre o número àe repre-

. sentantes que, ejetivamente, estiverem 
em atividades no exercício das suas 
junções". 

O corpo do artigo está Cêr_t_o. O pa
rágrafo único errado e feriao do vício 
de inconstitucionalidade. 

Estabelece a Constituição de 18 de 
setembro de 1946 

"Art. 42. Em cada uma das Câ
maras, salvo disposição em .con
trário, as deliberações serão to'" 
madas por maioria de votos, pre-

' sente maioria dos seus membros". 
. O preceito transcrito mantém a in
variável tradição do nosso direito 
constitucional, seguindo, aliás, o pa
radigma geral das cartas . políticas 
dos povos democráticos, de que o 
quorum - o mínimo legal para as 
deliberações nos corpos legislativos -
é formado pela: maioria absoluta, me-

·tade e mais um,.do número total dos 
seus membros: Constituição do Im
pério (Carta de Lei de 25 de março 
de 1824), artigo 25; Constituição· de 
24 de fevereiro de 18~1. art. 18; ·cons
tituição de 16 de juLllo de 1934!, arti- · 
go 27; Constituição de 10 de novem
bro de 1937,. art. 40; Agenor de Rou .. 
re, A Constituição Republicana, vol. 
1, pág. 428; João Barbalho, Consti
tuição Federal Brasileira, Comentá
rios, pág. 89; . Carlos Maximiliano, 
Comentários à Constituição Brasilei
ra, quarta edição, vol. . II, número 
295; Pontes de Miranda, Comentários 
à Constituição de 1946, vol. II, pági
na 26, nota Q.; Eduardo Espinola, A 
Nova Constituição do Brasil, pág. 258 

"Salvo disposição em contrário", 
reza o art. 42 da Constituição Fe
deral. 

No caso, não há exceção àquela nor
ma básica das nossas instituições. 

Pelo contrário, no -tocante ao im
peachment, é ela ·cautelosamente re
novada e repetida pela nossa Carta 
Politica · 

''Art. 88. O Presidente da Re
pública, depois que a Câmara dos 
Deputados, pelo voto da maioria 
absoluta dos seus membros, decla
rar procedente a acusação, será · 
submetido a julgamento perante 
o Stipremo Tribunal Federal nos 
crimes comuns, ou perante o Se
nado Federal nos de responsabili
dade". 

Nem à União, em leis· complemen• 
tares· ou ordinárias, nem aos Estados, 
na sua auto-organização, exví do ar
tigo 18 da ConstituiÇão F1ederal, é da~ 
do legislar contl')à.:riamente aos artigos 
42 e 88 da Constituição Federal, cujo 
conteúdo, encerrando matéria ati-

- nente à independência e harmonia 
dos podêres, é um dos princípios car
diais do regime, (Constituição F1e
deral, art. 7, n.0 VII, B; acórdão do 
Supremo Federal de 3 de Outubro de 
1947 e 12 de novembro de 1947 (in 
archivo Judiciário, vol. LXXXV, fase., 
1, págs. 77 a :194). 

Sala das Sessões ·do Senado Federal, 
em 21 de junho de 1948. - Olavo 
Oliveira . . - Joaquim Pires. - Ma
thias Olyrnpio. - João Villasbôas. -
Plínio Pompeu. - Euclyães Vieira. 

Emenda n.0 13 

A parte quarta, título único, capi
tulo II. 

Suprima-se. 
Justificação 

1) - A matéria é da competência 
dos poderes constituintes dos Estados. 
eis que é inconstitucional· o ca;pitulo. 
II, do título único, da quarta parte 
do Projeto. · ' 

Na sua desenvolvida justificação, 
confessa lealmente o provecto relator 

'·do projeto - Senador Waldemar Pe
drosa - ha1'e1· ap1·eciado as responsa
bilidades dos Governadores dos Esta-. 
dos, "Face a competência definida 
no art. 5, XV, alínea A, do nosso Es-
tatuto politico. : · 

Entende assim, S. Ex."' compreen
der· a matéria direito penal e proces- · 
sual da competência legislativa da 
União. 

2) - Há da sua parte manifesto· 
equívoco. 

Como já reconheceu, por unailimi
dade, em sessão de 18 de maio de 1900 
o Congresso Jurídico Americano, "o· 
impeachment é uma instituição de 
direito constitucional e não de· direito 
penal. Ao conjunto '·de providêncif-' . 
e meios elucidativos, que o constitu
em, dá-se o nome de processo, por.., 
que é o têrmo genéric.o com que se 
designam os atos de acusação, defesa 
e julgamento; mas· é um processo sui 
generis que não se confunde com ·o. 
procel:!SO ·· judictá.rio, porque· deriva de 
outros fundamentos_e visa fins muito. 
diversos", (Viveiros de Castro, Estu-· 
dos de Direito Público, pág. 445). 

Perfilham os nossos autores essa. • 
conclusão (João Barbalho, Constitui-
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ção Brasileira, vol. segundo pag. 380, 
Pontes de Miranda, Comentários a 
Oonstituição de 1946, vol. II pags. 

·141 e 143, Carlos Maximiliano, Co
mentát·ios à Constituição Brasileira, 
1946, vol. II pags. 105 e 257; Viveiros 
de Castro, Estudos de Direito Pú-
blico, pag. 447) . -

3) :...._ Não participando da qualida
de de pena, nem sendo ato de direito 
judiciário, foge ·O im.peachment sôbre 
os Governadores dos Estados à · fa
culdade legiferante da República, com 
assento no indicado ait. 5, XV alínea 
A da nossa Carta Maior~ 

"Instituição de Direito Constitucio
nal", encerrando matéria atinente à 
composição e aos limites dos poderes 
políticos dos Estados, cabe a êstes m
concussa capacidade para legislar no 
assunto, · a seu respeito, dentro da 
prerrogativa básica, conferida ao seu 
poder . constituinte, . pelo artigo 18 da 
Constituição . Federal, . de traçar nas 
suas próprias éonstituições a sua au'
to-organiZação, respeitado o modêlo 
federal. 

4) - Essa a interpretação pacifica · 
dada ao transcedente tema pelo· su
premo Tribunal Federal, na vigência 
tanto da Constituição de 24 de feve
reiro de 1891 (acórdão de 8 de no
vembro de 1918, . .Revista do Supremo 
Tribunal Federal pag. 8) como na 
atual, como passamos a vêr. 

5) - Pelos acórdãos unânimes de 3 
de outubro de 1947, e 12 de novem
bro ·de 1947, o Supremo Tribunal Fe
deral, julgou inconstitucionais, entre . 
outros, os dispositivos das constitui- . 
ções de São Paulo ·e do Piauí sôbre 
o impeachment do Governador; (Ar
quivo Judiciário, vol. LXXX, fase. 1 
pags. 147 e 194). . 

O :~egundo julgamento . é consectá
rio e ·prolongamento do primeiro 
transcedente pelo seu objeto e destina
do a ser um dos marcos do. nosso di
reito constitucional, em virtude do sel!l 
alcance. · . · 

. Daí a necessidade de recorrermos, 
ne~i:a ocasião, aQs votos dos insignes 
ministro5 prolatores da famosa. deci
são, os quais firmam de maneira in
contes.tável, a doutrina de que o im
peachment dos Governadores dos Es
tados incide na sua auto-organização 
politica, cerceada apenas pelas regras 
da Constituição Federal sôbre o ins
cnntestável, a doutrina de que o im
peachment dos Governadores dos Es
tados incide na sua auto-organização 
politica, cerceada apenas pelas regras 
da Con.çtituição. Federal sóbre o· ins
tituto, 

Ministz:o Goulart de Oliveira: 
".Afigura-se-me um tanto des.,

viacta a questão. Não se trata de 
recm;ar aos constituintes do Es- · 
tado de São Paulo o direito de 
instituir, o impeachment, mas de 
indagar se, ·com ·o instituí-lo, ex
tavasaram, porventura, da fór
mula constitucional limitadora da · 
atuação estadual ·ou seja o que 
Pedro Lessa pondera no próprio 
vo~o. trffnscritos; "o •que se deve 
ex7glr e que a Constituição do 
Estado não viole' a· Federa!'' (h. 
c. n.0 4.116, de .8'·de novembro de 
1918 - Rev. do S'up·. T. Federal, 
v. 19 fls. 11)' • · · · . · · 

A invoca,r;ão de Enéas Gaivão 
não autoriza a mais que tanto 
concluir. A seu ver falta aos Esta
dos autoridade para decretarem 
no impeachment; além da desti-

·. tuição do cargo, a incapacidade 
para o exercício de outras funções 
públicas, visto que .os casos dessa 
interdição só podem ser regulados . 
por lei federal de acôrdo com o 
que a respeito estiver previsto em 
dispositivos constitucionais · d a 
União; (no mesmo julgado e 1u-
gar). . 

E' ainda no 'mesmo julgamento, 
com o mesmo propósito, . Guima
rães Natal .sustentou a mesma. 
possibilidade, desde que m!!nte
nha o caráter judicial do proces
so e os moldes . prescritos na 
Constituição Fede;·az, então os do 
seu artiqo 63·. E :ú:rescentou: 

" . . . o Estado no que concerne 
ao impeachment tem de circuns
crever a sua ação legislativa ao 
estabelecimento . das normas a 
ser observadas no processo e à • 
org:mização do Tribunal, devendo 
ainda nessa organização destacar 
como . faz a Constituiçã.zo. Federal, 
o Ti-ibu~al da instrução e da pro
núncia, do .Tribunal de julgamen
to" ... 

"Assim apreciada a matéria, ca
be-nos agora oferecer resposta às 
perquirir;ões interrogativas do emi
nente Procurador Geral da Repú
blica. 

1.0 
- Deve a Constituição Es

tadual cingir-se aos têrmos da 
Constituição Federal, sem o que • 
violárá a prática contida no arti
go 18 desta Carta, que co1!.diciona 
a sua liberdade de organizar-se a 
submlssáo aos prín'cipios nela es-
tabelecidos. · · · 

! 

I 
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·Ministro Hahmann Guimarães: 
Considero ajinaZ, nesta mesma 

ordern de idéias, inconstitucionais 
as disposições relativas à respon
sabilidade ·do governador. A meu 
ver, são inconstitucionais .tôdas as 
disposições dos artigos 44 e 45, 
com os seus parágrafos. 

Estou, neste ponto, inteiramt>n
te de acôrdo: com a orientaÇão a 
que obedeceram os Professôres 
Noé de Azevedo c Canuto Mendes 
de Almeida. Não é possível ao Te-, 
gislador estadual, embora consti
tuinte, estabelecer crimes nem 
processo pena.l, que não estejam 
consignàdos na legislação federal. 

Ministro·Ribeiro da Costa: 
Sr. Presidente, o estudo feito 

sôbre a maté1·ia e constante da 
arguiçã~ apresentada ao Tribunal 
pelo eminente Dr .. Procurador Ge
ral da República e as .questões de 
relêvo · amplamente expostas no . 
brilhantíssimo e lucidíssimo voto 
que proferiu o eminente Sr. Mi
nistro Relator, mostram que entre 
todos avulta· o. problema relativo· 
ao impeachment, talvez a ques
tão mais debatida na ;representa- · 
ção. . ·. . · · 

Ficou o problema esclarecido .no 
sentido de que·tôda vez que se su
bordina o ~vernador do Estado 
ao processo· de responsabilidade, 
com as restrições que foram. im
postas na Carta Constitucional de 
São Paulo, há ofensa ao preceito 
da Constituição Federal. Esta au
toriza tal medida em relação ao . 
Presidente da · República, porém 
mediante formas de processo· com 
a · garantia do direito de defesa e 
sem obrigá:-lo ao afastamento de 
seu cargo, liminarmente, pelo sim 
ples fato d~ recebimento. da de~ 
núncia. · 

o argumento que sôbre· todos 
avulta é o de que. o Presidente da 
República, ·bem como o Governa
dor do Estado, é investido em 
suas funções em virtude . de voto 
dos cidadãos e, como consequên
cia, se se não respeitasse a von
tade do eleitorado e se submetesse 
o representante do povo ao pro
cesso sumário de responsabllldade, 
admitindo .. o seu afastamento do. 
cargo, Jl?.e.dia.nte a .. simples ·decla
ração do rec~bimento da denúncia, 
teria o ~arlatpento, a. Assembléia 
Estadual, um poder· superior à 
vontade do eleitorado. 

Ministro Lafayctte de Andrade: 
Quanto ao impeachment :não hà 

dúvida de que o Estado pod"e le
gislar a respeito: tem competên
cia para tanto. O que .não pode 
é estabelecer um ·processo que 
ofenda às normas fundamentais 
da Constituição Federal,. que dis
põe no artigo 88 s6bre o afasta
mento do Presidente após a pro
cedência da acusação. 

Ministro Edgar Costa: 
Processo, como ficou dito, de 

origem constitucional e de natu
reza política,· dizendo respeito ao 

• funcionamento regular dos pode
res governamentais, lícito é, sem 
dúvida, aos Estados membrqs ado;. 
tá-lo e inscrevê-lo em suas Cons
tituições, observados, poréin, aque
les princípios mínimos ·e regras 
básicas que o' informam no mo- · 
dêlo federal, estatuídos como in
dispensáveis e asseguradores do 
indispensável equilíbrio do prin
ci·oio de independência e harmo
nla entre aquêles poderes, insti
tuído, pela mesma. Constituição, 
como principio maior". 

Ministro Orozimbo Nona to: 
" . . . estou em que no "impea

chment" vivem substancialmente 
prinéípios de direito penal e de 
direito político. Não se pode ne
gar ao Chefe do Poder Executivo 
oportunidade de defesa, Os prin
cípios vitais do processo,. no ati
nente à garantia da defesa e ou
tros não . podem ser · lançados a 
oblivio, mas não chego a concluir 
que, por ser da. competência do 
Poder Federal legislar s6bre direi
to a.djuntivo e substantivo, s6bre 
crime e s6bre pena .• não possa a 
Constituição Estadual dispor .,
quanto ao "impeachment".. Tra
ta-se ·sem dúvida de imposi:ção de 
pena; mas de pena de caráter po
litico. Cuida-se do· exercício .de 
função punitiva, mas-de conteúdo 
essencialmente politico. 

Se não pode o legislador consti
tuinte estadual lançar ao olvido 
as rP.gras fundamentais que se de
Zincam na Constituição Federal, 
cabe-lhe, todavia, o uso dêsse re~ 
médio cujo caráter politico é de 
nítido relê v o. Daí a opinião de 
Watson ,invocada pelo eminente 
Sr. Ministro Relator, de que se 
trata de processo quase-penal e o 
rf:conhecimento de que, ainda que 
possa o Estado legislar sôbre a 
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matéria, não pode extravasar tron 
teiras que cintam a defesa de ·di
reitos fundamentais, de todos ns 
homens, de todos os acusados; lo
go, também, daqueles que st~ 
acham na cúpula do Poder e que, 
nem por isto, devem ter menos 
garantias do que o · ínfimo dos 
réus". · .................................. 

"0 modêlo, quê se lhes apre
senta, e impõe, é o da Constituição 
Federal. Se esta própria Consti;.. 
tuição instituiu processo especial 
para o "impeachlnent" nada im
pede que as Constituições dos Es
tados também o façam; uma vez.· 
po.rém, que tomem das mesmas -
vias e não posterguem normas ir-

. removíveis de· direito. 
Tenho como 'inconstitucional o 

dispositivo, que se-discute, e ·tenho, 
também, como inconstitucional o 
que cria ou erige uma figura de 
tituinte estadual estã circunscrita 
delito, um caso de "impeachment, 
porque ,a meu ver, a ação .do cons 
e angustiada ao modêlo federal. 

Minisro Castro Nunes. 
"A arguição mais séria é a re

lativa ao "Ímpeachment". · 
Hã duas questões · preliniinares 

suscitadas. Uma delas ·sôbre. a pos
sibilidade mesma do "impeach
ment" na órbita estadual; e ou
tra sôbre a possibilidade de o ad
mitir fora do regime bicameral. 

Não é possível argumentar com 
as · regras do direito penal e pro
cessual, em se tratando de uma 
instituição eminentemente política 
por sua natureza e fins como é 
o "impeachment". 

Não importa que dela teriha 
cogitado a Constituição "!lo plàno 
federal, como, por igual, só o faz 
relativamente aos· Poderes Legis
lativo e E.'l:ecutivo os qu'ais nem 
por isso deixam de estar pressu~ 
postos_na .órbita dos Estados. 

Dêstes não cogita o Estatuto 
Federal mas os pressupõe como 
um imperativo do sistema federa
tivo em que os Estados são orga- • 
nismos políticos que se organizam 
por si mesmos como miniaturas 
da União com ambos aqueles Po
deres e mais o Judiciário. 

Um dos requisitos ·· exigidos é 
que I'C organizem em forma repu
blicana e guardando o princípio 
dos poderes separados e indepen
dentes. 

O "impeachment" ·está ligado à 
torma republicana e ao mecanis
mo dês ses Pode1·es". · 

Ministro Aníbal Freire 
Prescreve o art. 45 da Consti

tuição de São Paulo: 
O Governador será processado 

e julgado nos crimes comuns pelo 
Tribunal de Justiça e nos de res
ponsabilidade pela Assembléia". / 

D parágrafo 1.0 do mesmo artigo 
reza: · · 
· ."0 recebimento da denúncia pe

la maioria absoluta da Assembléia 
importará afastamento do Gover
nador do exercício do cargo até 
decisão final do processo". 

:ll:sse dispositivo, a meu ver, · 
atenta contra. preceitos elemen
táres da. razão política, cria uma
situação evidente ·do constrangi
mento para um dos :poderes do 
Estado, jere profundamente· o 
princip-io du · independência do! 
mesmos poderes". : 

A gravidade da medida impõe 
a maior reserva e cautela na sua .... 

adoção. Tem-se sempre presente a 
· assertiva de Bryce de ser o "im

peachment" a "mais pesada peça 
de artilharia do arsenal congres
sional". 

Ministro Barros Barreto: 
"Instituído ante ·as imunidades 

e prerrogativas funcionais, o im
peachment como medida excep
cional, para o Presidente da Re
pública, no julgamento dos crimes 
de responsabilidade, previamente 
definidos em lei, ·.por· fôrça dos ar~ 
tigos 88 e 89, e seu.parágrafo úni
co, da Carta Maior da União -
eu me inclinaria a recusar a am
pliação dêsses . preceitos aos Go
vernadores dos Estados, já que não 
ficaram derrogados os dispositivos 
do Código do Processo Penal <ar
tigo 87) e do Decreto-lei número 
5.511, de 21 de maio de 1943 (ar
tigos 6.0 e 7.0 ), concernentes à 

competência originária dos Tribu;-. 
nai:; de Apelação locais, isto é do 
Poder Judiciário. para o processo 
e julgamento dos delitos, ali enu
merados . de responsabilidade do~ 
Governadores. . · 

Mas, ainda aplicado segundo o 
nmdêlo da Constituição Federal. 
o impeachment aos Governadores, 
porquanto se regerá cada Estado 
pela, Constituição e pelas leis que 
adútar, observados os princípios 
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estabelecido!> . na Carta Federal, 
ficando reservado aos Estados to
dos os poderes que não lhes se
jam vedados implícita ou explici-

_tamente (artigo· 18 e parágrafo 
único) - deve o instituto, obe
aiente ao· padrão federal e às 
regalias e cautelas ali expressas, 
ater-se, rigorosamente, à. harmo
nia dos podêres, de que se . afas
tou o constituinte paulista, tor
·nando, arbitràriamente depen
dente da Assembléia Legislativa 
o Chefe do .Poder Executivo". 

Ministro Laudo Càmargo: 
"... já d.ecidiu o Supremo "o 

processo do. 'impeachment deve se 
conformar cqm os ,preceitos cons
titucionais. da União, asseguran
do ao acusado a mais ampla de
fesa, com todos os recursos ·e 
-meios essenciais a ela". 

. E ninguém melhor dó que Cló
VIs se pronunciou a respeito em 
_poucas, mas -.incisivas palavras: 

"a. medida única será a retira· 
da elo pode,r, seja. por· suspensão, 
consequ(;!nte. à . acusação, julgada 
p~o_cedente,. seja pela perda defi
llltiva do. c:argo, em virtude de 
sentença condenatória. 

Não ~e pode, poig, alegar que a 
expressao ·'-'procedente . a acusa
ção" seja equivalente, a do "rece
bimento da denúncia". 

Por isso, as Constituições Esta
duais fizeram, em sua maioria uso 
de exp.ressões como estas: "dê pois 
de. decretada a acusação"; "de
pois · de declarada a procedência 
da acusação". · 
. E o primeiro decreto, á primei

ra declara·ção, que surge neste 
p~r.ti~ular e correspondente à pro-' 
nunc1a nos processos comuns é 
justamente o que acolhe a de
nÚ11Cia, em ·face dos elementos 
probatórios· colhidos, na primeira 
fase processual. . · 

Vê-se de tudo não pOder preva
lecer, por inconstitucional, o ar
tigo 4.G. § 1.o". . 

6) Ante isso, depois disso, ninguém 
ousará negar a competência ·exclusiva 
d?S Estados para nas suas constittii
çoes regularem a organização e o pro
cesso do impeachment dos seus Go-

. vernadores. · . · ·•· 
Os Estados usaram dessa faculdade 

nas suas constituições. . 
E os seus .dispositivos a respeito não 

·Podem . ser alterados por lei ordinária 
da União. 

Os artigos das constituições esta
duais sôbre o impeachment dos seus 
governadores, infringentes , da Cons
tituição Federal, como os de São Pau
lo e Piauí, e como tais declarados pe-

-lo Supremo Tribunal Federal, (Cons
tituição Federal; artigo 8.0 , parágrafo 
único) , terão .a Slta exeCltção· suspensa 
1-'elo Congresso Nacional (Constitui
ção Federal, artigo 13) · e depois serão 
ré\·istos ou corrigidos na conformida
de do que prescreverem as suas Cons
tituições· sôbre as reformas dos seus 
textos. 

Senado Federal, 22 de junho de 
1948. - Olavo Oliveira. -=- Euclydes 
Vieira. - Joaquim Pires. - João Vil
Zasbôas. - Mathhias Olympio. - Pli
nio Pompeu. 

N.0 14 

Ao inciso 3.o elo art. 6.0 , acrescen
te-se depois da palavra ·"Federal" o 
seguinte: - e das Câmaras Munici- . 
pais. 

Justificação 

1. Na discussão no seio da Comissão 
.Mista. de Leis Complementares do 
· atual projeto n.0 23, de autoria do 
nosso eminente colega Senador Wal
demar Pedrosa, . apresentei com os 
ilustres Senadores Filinto Muller e 
Augusto Meira, a seguinte emenda ao 
art. 6.0 do. referido projeto, conside
rando crime de responsabilidade. 

"Violar ·as imunidades assegu
ro.das aos membros do Congresso 
Nacional, das. Assembléias Legis
lativas dos Estados, da Câmara 
dos Vereadores do Distrito Fe
deral ·e das . Câmaras. Munici
pais" . 

A grande Comissão aceitou o· dispo
sitivo com a supressão de ·sua parte 
final: ~ 

A emenda, cuja justificação fazemos 
sucintamente, visa, apenas, dar expli
citude e aplicação a uma norma bá
sica do nosso regime politico a do ar
tigo 45 da Constituição Federal. Não 
se trata, pois, de criar, ·mediante lei 
federal, uma determinada imi.midade, 
eis que ela já existe como ·concorrên
cia de princípios constitucionais. 

2. As imunidades para o exerclcio 
·do mandato legislativo, têm, em pri
meiro lugar, seu fundamento na ori
gem popular da representação, com.o 
qualidade essencial do govêrno repu
blicano representativo. (Joaquim. V. 
Gonzalez Calderon, M~nuel de la Cons 
titucion Argentina, pág. 361) . São 
garantia primordial do preceito do ar
tigo 7.0 11.0 VII, letra b e art. 36 da 
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Carta Magna - a independência dos 
·poderes que deverão ser organizados, 
nos Estados e Municípios, tão inde
pendentes como os da· União, por se
rem todos . êles expressão da sobera
nia popular .. 

3. A Constituição de 1946, de fun
do ãcentuadamente municipal, não 
se limitou· a assegurar, numa forma 
genérica, a autonomia municipal. As 
normas. reguladoras das i."l.Stituições 
municipais integram o Titulo I da Lei 
Suprema - Da Organização Federal, 
imprimindo-lhes o cunho de institui- . 
ções orgânicas não só do regime de
lnocrático, mas também, do regime . 
federativo. 

Os Municípios tiram· as bases da sua 
organizaçã,o. diretamente da Carta 
Magna, enquanto a constituição Nor
te amei:icana ·não cogita dessa enti-· 
dade, cuja criação, alteração ou ex
tinção ficam dessa forma e, ao menos 
em conta, dentro da inteira inscrição 
do Poder d.o :&<;lado. (Osvaldo Triguei
ro,. o Regime dos Estados na União . 
Americana, pág. 240L 

As disposições constitucionais sôbre 
o Município compõem, conjuntamen
te com os preceitos relativos aos Es
tad-qs, a estrutura do nosso sisema po
lítico e da própria Federação. (Arti
gos 7.0 , VII, alinea e, 15, n.0 m e § 
4.0, 20, 21, 22, 23, 27', 28, 29·, 30, 31, 
33, 139, III, 140·; III, 151, 169, "195, 204, 
parágrafo últi,co) . . 

cumpre ainda acrescentar que, ten
do em vista os- arts. 23, § 1.0 e 99, 
parágrafo único, a organização' dos 
Territórios não poderá deixar de ser 
estruturada em base municipal. 

• fundados em nossa illfeliz tradiçã() 
municipalista, e tão pouco examinad() 
à sombra de doutrinas exóticas. Os 
constituintes .de 1946 acolheram as 
reivindicações da consciência. naiCional 
sôbre as franquias e fortalecimento do 
govêrno local. Essé é um dos sentidos 
marcantes do pensamento da trans
formação inconstitucional operada 
com a Constituição de 1946. 

4. Os argúmentos referentes ao Ve
readores municipais fundam-se no 
pressuposto de que as Câmaras locais 
não exercem Poder Legislativo. 

O Egrégio Supremo Tribunal Fe.:. 
dera!, divergindo do voto do cons
pícuo Relator do Habeas-Corpus nú
mero 30.256, Sr. Ministro Hahnemann 
Guimarães; acompanhado pelos emi-. 
nentes .Mínistros Aníbal Freire e Ed
gard Costa, adotou ·a tese ne~se sen
tido, do consagrado jurista Sr, Minis
tro Castro Nunes, 

Conforme. reconhece S. Ex.~ a so
lução se apresenta _hoje !r'..ais ~omple
xa do que outrora, -quando o Supremo 
Tribunal ,declarava pelo· Acórdão de 
28 de abril de 1915, que os Vereadores 
e Prefeitos municipais não gozavam 
daquelas imunidades. · 

Ante as próprias palavras do Rela
tor, e data venia da Egrégia Corte, 
cujo pronunciamento não ·foi unâni
me, não se pode considerar definitiva 
a soluçã,o de·-um caso judicial isolado, 

. em tôrno do ' qual se a·cendeu o mais 
vivo e amplo debate, nã-o só no sei() 
das 1.625 Câmaras Municipais da Re
pÍlblica, mas também nas Assembléias 
Estadua!s, no Parlamento Nacional, 
em todos os meios jurídicos do pais, 

· 'com a mais profunda repercussão na. 
opinião pública. 

Tomando as palavras do eminente 
mestre Carvalho Mourão, a respeito 

Aos· Estados cabe uma limitadissima 
competência residual para legislar sô
bre a -organização ·do Município, a 
qual, modelada na própria Constitui
ção Federal, reveste a naturE\za de 
"uma sub-divisão federativa, com:o for
ma de descentralização· neceSsária, 
considerada a Federação na vastidão 
do seu território e na variedade das 
condições geo-econômicas e. ,adminis
trativas do pais. 

Na esfera tributária· oper-ou-se uma 
verdadeira revolução fiscal, também 
assinalaaa por Aliomar Baleeiro,· no 
sentido de uma nova distribuição de 
rendas com o objetivo de assegurar 
aos Municípios meios para exercer 
sua relevante função governamental, 
econômica, politica e socila. 

Instituímos um novo .municipalis
mo, f-ortalecido sob o aspecto demo
crático e' financeiro, que não há de 
.ser interpretado à luz de precl!dente 

• da Constituição de 1934, poder-se-ia. 
dizer como êle, que a Constituição de 
1946, "fez do Município um dos mem
bros da trilogia: União, Estados e Mu- . 
nicfpios. Isto constitui uma origina
lidade .. E' patente que . foi abandona
do, nesse ponto, inteiramente o mo
dêlo-norte americano. O Município é, 
consequentemente, uma das três sub
divisões das fUnções da soberania,- em 
nosso Estado compôsto. Entre nós não 
há nenhuma dúvida: o Municípi-o tem 
funções verdadeiramente législativas 
as quais são uma das expressões da 
soberania. O Poder Legislativo l~J!:uni
cipal é um poder legislativo como () 
dos Estados, ou o da União. As leis 
mun.icipais são lei; não sómente no 
sentido formal, sendo também, no 
material (pelo seu conteúdo) , porque 

-, 

"' 
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criam ·e regulam relações jurídicas' 
entre o poder municipal e os seus ad
ministrados, e entre os próprios cida
dãos do Município. 

Nl'!s leis de policia administrativa 
municipal são reguladas verdadeiras 
relacões jurídicas, repito. Têm elas 
caráter verdadeiramente legislativo; 
não consubstanciam medidas, provi
ciências meramente administrativas. 

No Município sõ não existe o Po
der Judiciário,· como cria;ção do mu
nicípio. Os Poderes Legislativo e Exe
cutivo municipais, porém, estão eni 
pé de igualdade com os Poderes Le
gislativos e E.'Cecutivos dos Estados e 
da Umão" ... (Revista de Direito, nú
mero 126, 1937, pág. 275). 

O Mnnicipio tem Poder Legislativo 
e Poder Executivo; não tem Poder Ju
diciário. Isso não quer dizer que· não 
possam as Constituições estaduais. dei
;{nr aos• Municípios o provimento, ou 
a organização judiciária e o provi
mento . de certos cargos judiciais, mas 
tal justiça tem de enquadrar-se na. 
justiça estadual, de que é parte inte
grante e inseparável". (Pontes· de Mi
randa, Comentários à Constituição de 
1946, vai. I, pág. 48.1). 

As Câmaras Municipais, ·como an
teriormente se demonstrou, constituem 
P()der Legislativo, são órgãos locais da 
soberania. Trata-se de Poder Legisla
tivo insusceptível de contrôle pelo 
Estado, exercido numa vasta esfera 
de interêsses co!etiv·os e particulares 
- no dilatado campo que, hoje, cabe 
~.o Município, no domínio tributário, 
no ambito de serviços que são essen
ciais, para a vida da coletividade -
água, esgotos, transportes, energia e 
ilumi..'"laçã·o, urbanismo, providências 
:sôbre higiene pública, além de outros, 
e ainda na organização dos seus pró~ 
prios sen·iços administrativos. 

Não mais seria possível, hoje, como . 
sob a Constituição de· 1891 e ainda, 
como se .fez debaixo do regime da de 
1S34, outorgar-se às Assembléias Le
gislativas estaduais· competência para 
suspender ou anular deliberações das 
Camadas Municipais. As leis emana
das das Câmaras Municipais somente 
podem ser invalidadas pelos Tribunais 
Judiciários, suspensas pelo Senado, 
quando, pelo Supremo Tribunal. Fe-
·dera! forem declaradas inconstitucio
nais, (art. 64 da Constituição Fe-
. dera!) , ou pelo Congresso Nacional, 
·no caso do parágrafo único do art, 8, . 
·combinado com o art. 13. 

As Câmaras Municipais, legislam, 
assim, sôbre numerosas . , relações de 
direito público e privad·o, da maior im
portânci&. para a sociedade e os indi
viduas, exercendo, pois, uma notável 
parcela da soberania. 

A Lei n.0 211, de 7 de janeiro de 
1948, já apreciada pelo Egrégio Supre
•mo Tribunal Federal - diploma. que 
regula a extinção dos mandatos -
refere-se aos membros dos corpos le
gislativos da União;' dos _Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dOs 
Municípios, cujas Câmaras, são, por-· 
·tanto, aí consideradas ··órgãos do Po-
der Legislativo. • . 

A Lei. Orgânica do Distrito Federal 
reconheceu ·aos membros da sua Câ
mara Legislativa, como observaram 
em seus votos os Ministros :S:ahne
mann Guimarães e Aníbal Freire. 
imunidades parlamentares, embora a 
autonomia do Município da Capital 
ten11a sido nessa · Lei concebida com 
o caráter da autonomia restrita. 

:tl:sse precedente e as disposições. 
premencionadas da· Lei · n.0 211, im
põem ao · Congresso Nacional um in
desviável .rumo de coerência, dentro 
dos princípios constitucionais invocá
dos.-

Em conclusão, os MUllicípios são 
instituições orgânicas do nosso · re
gime federativo democrático. As Câ-. 
maras Municipais exercem Poder Le
gislativo, representando no âmbito lo~ 
cal, a :soberania nacional. -

As imunidades reclamadas para os · 
legisladores da 1:Íossa edilidade, deflu
em da ,própria ConstituiçãÕ da Repú
blica, como ·.garantia_ funcional indis
pensável . à independênci!J. do Poder 
Legislativo. E, sobretudo no ambiente 
local, onde as paixões e interêsses po
líticos mais comprometem e abalam 
as instituições, essa garantia se torna 

· indispensável. Sem ela os destinos do
municipalismo brasileiro, tão essencial 
à vida da democracia e à Federação,. 
correm sério risco. 

Sala das Sessões, em 22 de junho ·. 
de 1948. - Attilio Vivacqua.- Salga
do Filho. - Filinto Muller. - Seve
riario. Nunes. :-- Augusto Meira. -
Waldemar Pedrosa. - Peretra Pinto . 
- Arthur Santos. - Vespasiano Mar
tins. - Adalberto Ribeiro. 
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PARECER 
N.0 943, de !948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 213, de !948. 

Relator: Senador Arthur Santos. 
De acôrdc: com a sugestão do Presi

dente do Conselho Nacional de Aguas 
e Energia Elétrica, em exposição de 
motivos, encaminhada ao Ministério 
da Agricultura, o Presidente da Repú
blica submeteu ,ao exame do Congres
so Nacional t:'m anteprojeto, . - agora 
convertido em projeto da Cã.mara dos 
Deputados - fixando. a taxa sôbre 
KW, criada por Decreto-lei· n.0 2.881, 
de 5 de junho de 1940, em Cr$ 10,00 
nor KW para o exercício de 194~, cor
respondendo a· 50% do seu v·alor a cota 
de utilização. 

O projeto é constitucional. Sôbre o 
seu mérito deve ser ouvida a Comissão 
de 'Finanças. . 

Sala das Comissões, em 3 de agõsto 
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Presi
dente em exercício. - Arthur Santos, 
Relator. ~ Filinto Mu~ler. - Augusto 
M eira. :- :Etelvina Lins. - Vergniaud 
Wanderley. - .4_ucio Corrêa. 

PARECER 
N. o 944, de 1948 

Da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara mi
mero 213-48. 
Relator: Sr. Andrade Ramos 

O Projeto de Lei n. 0 239-A, de 1948, 
:ia Câmara dos Srs. Deputados, que 
fixP. cobrança de taxa sôbre o KW no 
exercício de 1948, resultou de uma. 
Mensagem do Senhor Presidente da 
República, atendendo a sugestão do 
Conselho Nacional de Agt:'as e Energia 
Elétrica. 1l:ste Conselho propôs :t co
brança· da taxa sôbre o KW ériada 
peio Decreto-lei n. 0 2.281, de 5 de ju
nho de 1940, fixando-a em Cr$ 10,00 
(dez cruzeiros) por KW, pa.ra o cxe:
cício de 1948, correspondendo 50% do 
seu valor a cota de utilização. 

A cobrança da referida ·taxa efP.
tuar-se-á em duas prestações, nos 
meses de agôsto e dezembro. 

Julgamos razoáveis os têrmos da 
proposição e cobrança e somos de pa.
recer que a Comissão de Finanças ~e 
manifeste favoràvelmente. 

Sala das Comissões, em 10 de sc
te:mbro de 1948. - Ivo d' Aquino, Pre
sidente. - Andrade Ramos, Relat?r. 
- Josê Americo. - Durval Cruz. -
Salgado Filho. - Vespasiano Martins. 
- Apolonio Sales. - Alvaro Adolpho. 

EMENDA DE REDAÇAO 
De acórdo, mudando o 1948 ;>a!a 

1949. 
EMENDA 

No art. 1. 0 , onde se diz: 
1948: 

Diga-se: 
1949. 
Sala das Comissões em, 10 de se

tembro de 1948. - Ferreira de Souza. 

PARECER 

N.0 945, de 1948 

. Da Comissão de Viação e Obras 
Públicas, sõbre o Projeto de Lei 
da Câmara n.0 99, de 1948. 

' . 
Relator: Sen3tdor Ribeiro Gonçalves~ 
No QÜadro VI do Ministério da Via

ção e Obras. Públicas, referente à Rêde 
de Vjação Cearense, a careira da Ofi
cial Administrativo se distribuía, na 
parte permanente, por três classe (I, 
J e L) e, na parte suplementar, por 
quatro classes (G, H, I e K) estando 
colocados na inicial desta, quatro prá
ticos de engenharia. Com o Decreto
lei n.0 5.955, de 1 de novembro dt: 
1943, a carreira, na parte permanente, 
foi ampliada, desdobrando-se em cinco . 
classes (H, I,· J, K, L) . E, na parte 
suplementar, passou a ter a denomi
nação de Prático de Engenharia, com
preendendo igual número de classe.:; 
(G, ·H, I, J, K) . 

o ato teve por fundamento a ne
cessidade de legalizar uma situação 
preexistente. 

os servidores classificados como 
práticos de engenharia já se encon
travam, realmente, no exercicio das· 
funções técnicas respectivas, muitc> 
embora desempenhassem, cumulativa
mente, atribuições de carater admi
nistrativo. 

Ocorré, entret1t11to, terem as duas 
carr.eiras níveis diversos. A de Oficial 
Administrativo, da parte permanente, 
atinge, como , antes da alteração, a 
classe L. A de Práticos de Engenharia, 
conservou a classe K como sendo a 
mais elevada. 

.E embora no vértice daquela não 
ficasse senão um único lugar a pre
encher, circunstância a reduzir, gran
demente, a possibilidade de todos o 
alcançarem, explica-se, por êsse mo
tivo, o projeto em exame, abrindo 
aos antigos· oficiais administrativos, 
da parte suplementar, perspectiv:l. de 
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promoção a pôsto mais elevado. Não 
fôra isso, isto é, constassem as duas 
carreiras de classes de· igual altitude 
e talvez a medida, que ora se pleiteia, 
não tivesse razão de ser. 

A reivindicação por que propugna, 
torna-a, porém, de certo modo res
peitável. Ao apreciá-la, mais minu
dentemente, é de reconhecer-se, antes 
de tudo, que se não restringe ao sim
ples· deslocamento de cargos da 'parte 
suplementar para a parte permanente 
do mesmo quadro. 

Ainda que não resulte da modifi
cação aumento de despesa, a alteração· 
será muito mais profunda do que à 
primeira vista poderia ·parecer. Não 
se trata de mera transferência de ser
vidores de um para ·outro cargo de 
carreiras diversas. Assim só aconte
ceria se os transferidos tivêssem de 
preencher vagas existentes. Mas, é bem 
diverSo o que se verifica. . ., 

A carreira de Oficial Administra
tivo do quadro VI é constituída de 
nove cargos e a de Prático de En
genharia; de onze. 

Se passarmos·, portanto, como de
termina o Projeto, seis dos ocupantes 
da· segunda · para a primeira dessas 
carreiras, a fim de evitar-se majora
ção· global do dispêndio orçamentário, 
tornar.-se-á indispensável extinguir os 
cargos de Prático ·de Engenharia, va-

. gos em · virtude da transferência, e 
criar, ao mesma tempo, número equi
valente de cargos na carreira· de Ofi
cial Administrativo. 

Poderá o Projeto - e realmente disso 
não cogita - deixar de suprimir car
gos. Ma.s, será inexequível se os não 
criar. E na primeira hipótese provo
cará, forçosamente, aumento de des
pesa. De qualquer jeito, não.há como 
admitir a· ampliação de uma carreira, 
independentemente da criação de no
vos 'cargos. E parece não ser possível 
consegui-lo, senão por iniciativa do 

·Presidente da República. · 
A observação é .feita de passagem, 

e data venia da douta Comissão de 
. Constituição e Justiça que já se pro~ 
.nunciou a respeito. · 

Não cabe, nesta fase, rea.1mente, 
o estudo da constitucionalidade do 
Projeto. E' justificável, porém, a pon
deração. 

As fqnções do O!icla.l AdmÚ:istra
tivo e do Prático de Engenharia di
vergem fundamentalmente: umas são 
de caráter ·burocrático; são as outras, 
por ~xcelência, técnicas. !3: ex ato que 
os servidores a serem transferidos as 

." 

·exerciam, indiferentemente, e, por vê
zes, de forma cumulativa. Era en
tr_etanto, uma irregularidade qU.e se 
nao deveria consagrar, mas · corrigi.r. 

E' regra em organização do traba
lho que as carreiras funcionais se ãe.,. 
vem compor de um número de servi- . 
dores suficiente ao desempenho, com 
melhor rendimento, das tarefas espe
cíficas que lhe são cometida:o. O êrro 
por excesso ou reduaão será sempre 

. condenável.' 
Quando alteraram o Quadro VI· -

do Ministério da Viação elevaram, na 
parte permanente, o número de ofi
ciais administrativos de quatro para 
nove. 

E na parte suplementar, os oficiais 
. administrativos que já exerciam as 
atribuições de práticos : de engenha-' 
ria, passaram a integrar esta carrei
ra, que se-constituiu de onze servido
res. 

A 1otação teria naturalmen:te resul
tado das exigências do serviço. 

Agora, com o que . s:e pretende, a 
carreira de Oficial Administrador -
parte permanente - irá contar . com 
quinze servidores, ou sejam onze mais 
de antes das modificações decorren
tes do Decreto-lei n. 0 5.955 e seis 
mais do que dispunha depois dessa 
alteração. . · 

Enquanto isso, a carreira de Práti
co de Engenharia reduzir-se-a de on
ze a ci~co funcionários:-

E' de indagar-se, em consequência, 
·se o número de oficiais administrati
vos não excede às necessidades e se o 
de práticos de engenharia não ficará 
mui.to reduzido. 

Tr?..ta-se ·de serviços existentes, de 
ferrovia em exploração desde. longos 
anos. 

Ouvido a respeito; o Diretor Geral 
do Departamento Nacional-ue Estra
das de Ferr.o manifesta-se . de acôrdo 
com a seguinte. informação · que lhe 
prestou a Seção do Pessoal do ref.e
rido Departamento: 

"Cabe-me esclarecer, inicialmente, 
que a carreira de prático de enge-· 
nharia, existente não só no quadro de 
pessoal da· Rêde de Viação· Cearense, 
mas também em diversos outros _g_ua
dr·OS do Ministério da Viaçãb, está 
incluída entre as consideradas extin
tas. 

Do ponto de vista administrativo, 
julgo oportuno salientar que -não há 
equivalência funcionai entre as duas · 
referidas carreiras, de vez que os prá
ticos de engenharia são incumbidos da. 

'; 
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confecção de mapas, plantas e perfis, 
desenvolvimento virtual de traçados, 
cálculos de medições e trabalhos au- · 
xiliares de engenharia, etc.. enquan
to os oficiais. administrativos . são en
carregados do estudo e aplicação de 
leis, redação oficial e demais servi
ços de escritório, requerendo-se, para 
isso, ·prova de conhecimentos da es
trutura da Administração Pública, no
ções gerais de Direito CM.l, Constitu
cional, Penal, etc. 

Nessas condições, não parece a9on
selhável a providência constante do. 
projeto ,em aprêço. - considerando
se, ainda, que a adoção de tal medida 
viria afetar, -em consequência, -o na
tural acesso dos atuais oficiais admi
nistrativos e escriturários do ·quadro 
da Rêde de Via~ção Cearense, além de 
que jusificaria, em. seguida, a sua ge
neralização, com os mesmos inconve
nientes, aos demais quadros de pes
soal, em situação idêntica". 

Como se verifica, ·O projeto, se por 
um lado parece não atender às exi~ 
gências constitucionais, de outra par
te, . não traz vantagem de ordem éc
nica ou administrativa. 

Não -merece, pois, ser aprovado. 
Sala, das Sessões, em 20 de setem

bro de 1948. - Henrique de Novaes, 
Presidente. -Ribeiro Gonçalves, Re
lator. "- Francisco Gallotti. - Ernes
to Dornelles. · 

PARECER 

N,.O 946, de 1948 

Da Comissão de Constituicão e 
Justiça, sõbre o PrOjeto de L·ei da 
Câmara n.0 62, de 1948. 

Relator : Sen. Ferreira de Souza. 

1. Provocada pelo Presidente dll 
República, adotou a Câmara dos De
putados o Projeto de- Lei n." 149-A, 
deste ano, que aqui recebeu o n.0 62. 

Trata-se do estabeleciment.:l de san
ções contra os militares pertencerttes 
ou . filiados a associações e partidos 
politicos impedidos de funcionar em 
face do art. 141, '§ § n.0 12, 2.a part.c
e 13, da Constituição Fed,eral, bem 
como que propagarem doutrinas dos 
referidos partidos ou idéias condena
das pelo mesmo art. § 5.0 • 

A pena prevista é a :ie reforma, 
instituindo-se, para aplicá-la, Conse
lhos Especiais de Justificação, com
Postos de cinco conselheiros militares 
nomeados pelo Presidente da Repú
blica dentre os oficiais superiores per-

tencentes à respectiva rorporação, 
com recurso das suas decisões. para o 
Superior Tribunal Militar. 

2. Em plenário foram-lhe apresen
tadas seis emendas : n,Q 1, do Sena
dor Magalhães Barata, com o apoio 
dos Senadores Maynard Gomes e Pin
to Aleixo, determinando que o militar 
afastado das suas funções am conse
qüência· da decisão do Conselho Espe
cial de Justf!icação, enquanto não jul- · 
gado o recurso pelo Superlür Tribunal 
Militar, perde a gratificação do cargo 
ou função; para recebê-la se, . a final 
absolvido; 11.0 2, do Senador Er.nesto . 
Dornelles, propondo que as nom,~ações 
de membros dos Conselhos se façam 
_entre os indicados em Ii:.;ta ·tríplice 
para cada lugar, organizada .o~r uma 
comissão de oficiais. generais da cor
poração; n.0 3, do senador Adalberto 
Ribeiro, incluindo entre as causas de 
reforma o procedimento incorreto, 
pr~tica de ates c.ontrários à l1onra pe.5-
soal, ao pundonor militar ou ao de
côro da classe, propondo sejam os 
Conselhos constituídos na forma do 
art. 14, do C. da Justiça Militar e ~s
tabelecendo o processo; com outras 
providências; e ns. 4, 5 e 6, do sena" 
dor João Vilasboas, a primeira e a 
segunda, restringindo o art. 1.0 , .para 
só admitir se sujeite à pena ·a militar 
que continue a exercer ativ!dade poli
tica nas associções e partidos ritados 
e excluindo do elenco a pregação das 
doutrinas das referidas associações ou 
partidos bem como de idéias ::ondt:ma
das pelo § 5.0 , do art. 141, e a de n.0 6, 
suprimindo o art. 5.0 , que determina 
organizem os Estados Conselhos EspE-
ciais para o mesmo fim e-m relação às 
suas Policias Militares. 

3. O :;~ssunto foi ampla e segura
mente discutido na Câmara dos De
putados, resultando de estudos lc-.rgo;; 
e profundos sob todos os seus aspec
tos. Nêle colaboraram em ·1otos ·di ser
tos os eminentes Deputa:ios Afonso 
Arinos, relator final, Vieira de Melo, 
Plinio Barreto, Juraci Magalhães, La

. meira Bittencourt e outros. 
4. A primeira tese enfre:'ltada peles 

cultos discutidores foi a da sua cons
titucionalidade, aqui também exami
nada na justificação da emenda n.0 3, 
do senador Adalberto Ribeiro. Ar
guiu-se,lhe a natureza excepcional, 
inv.ocou-se a liberdade de opinião con
sagrada no art. -1.41, §§ 5.0 e 8.0 , da 
Constituição, aludiu-se até às únicas 
restrições opostas aos militares pela 
Lel Magna, em matériá polfticn-1'\lei-

toral, no art. 132, parágrafo único. 

,.,,, 

-·-~i 
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Nêste particular, há que dividir o 
estudo em três partes: 

I) - a constitucionalidade ou in
·constitucionalidade da própria reação 
do Estado contra os militares nas con
dições do art. 1.o; 

I!) · - a constitucionalidade da 
constituição e da competênCia dos 
Conselhos Especiais de Justificação; 

III) -·a consj;itucionalidade da de
terminação aos Estados. n.o sentido· de 
criarem órgãos semelhantes. · 

5. A análise do art. 176, da Cons
tituição, cuja síntese histórica e cujo 
estudo comparativo foram magnifica
mente feitos pelo Deputado Afonso 
Arinos, como relator do ·parecer da 
egrégia Comissão de .constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados, . 
logo mostra ser possível estabelecer, 
em relação aos militares, normas e:s-· 

· peciais, ·mesmo e~cepcionais, embora · 
importem em certas restrições no 
compará-las com os civis. · 

Diz a norma que 
u As fôrt,:.as a.rm~das são institui-

ções nacionais permanentes, or
. ganizadas com base na hierar-· 
quia e na disciplina, sob a auto
ridade suprema do :Presidente da 
República e dentro dos limites da 

,.lei". 
acrescentando o art'. 177 destinarem
se elas 

"a defender a Pátria e a garan
. til' os poderes . constitucionais, . a 
lei I' a ordem". 

A fe1ção institucional assim afir
mada, a sua organização calcada nas 
noções ·rígidas da hi~rarquia e da 
disciplina, a sua sujeição estrita à lei 

. e, dentro desta. ao Presidente da Re-
. pública, o seu fim precípuo de defen

der a Pátria, compreendida como de
fesa da Pátria e dos poderes consti
tucionais, da lei e da ordem, a sua efi
ciência imediata pela. posse das ar- · 
mas destinadas exclusivamente aos 
seus nobres objetivos, tudo· isso con
vence de que o militar goza, porque 
militar e dentro da sua corporação, 
de um status próprio, consequente
mente de uma disciplina privativa, 
tendo, como tal situação particular 
em face do Estado como órgão políti
co. As .. vantagens que a Constituição 
lhes confere correspondem deveres 
especiais. . 

Não se trata da,' disciplina comum 
a que todos .nos devemos. curvar, não 
se entende a regra com a gradação 
nos quadros políticos e adnünistrati- . 

' vos, que todos os cidadãos têm de re-
conhecer, mas de laços de maior de
pendência, de sujeição mais ·aperta-

' da. 
Tem o Estado, de fato, o direito de 

exigir dos homens que arma para a 
defesa da coletividade, para . a segu
rança dos seus órgãos constitucionais, 
para a. guarda da sua incolumidade 
territorial e politica, uma obediêência 
muito mais forte e uma maior con
formidade com as suas leis e com o 
seu regime. 

No terreno politico e no ideológico, 
se não pode privR.-!o do· direito elei
toral ativo .e passivo, nem de perten
cer aos partidos nacicnais de existên
cia legal, nem coart·ar -lhes o pensa
mento, ou mesmo em geral as suas 
exteriorizações, é-lhe possível, sob san
ções disciplinares, proibir-lhes a par
ticipação em associações condenadas 
como ilegais pela autoridade compe~ 
tente, ou reagir contra a pregação das 
respectivas doutrinas e contra certas 
manifesações de idéias não assegura
das a quem quer que seja pela Lei 
Mágna, quais a propaganda de guerra, 
de processos violenos para subverter 
a .. ordem política e social ou de pre
conceitos de raça ou de classe, tudo 
como se lê na parte final, do § 5.0 , do 
art. 141, da·Constituição. . 

Nenhuma regra constitucional im
pede essa forma de reação. Pelo con
trário, .·ela decorre da própria letra da 
Lei Magna . 

Com efeito. 
Que segurança de disciplina e de 

hierarquia dentro da lei oíe::-ece o 
· . militar que se filia ou continua fi

liado a um partido declarado pelo 
Tribunal' Superior Eleitoral, nos ' têr
mos do art .. 119, .I, da Constituição, 
incompatível com o regime democrá
tico, baseado na .pluralidade partidá
ria e nos direitos fundamentais do 
homem? Não vale isso por uma deso
bediência perigosa à regra legal, _por 
uma quebra de hierarquia e d:t dis
ciplina? · Que garantia de submissão 
e de respeito aos superiores demons
tra o soldado entregue à propaganda 
de uma doutrina condenada pela 
Constituição .por ·subversiva, e con
trária às aspirações profundas da 

. nossa gente e aos . direitos imposter
gáveis de todo .o brasileiro? Como 
pode bem defender a Pátria e raran
tir-lhe as instituições quem quer sub
vertê-las por processos violentos? . 

Que confiança na ação em defasa 
da ordem impõe o homem armado 



pelo Estado, se êle cuida de pregar 
a guerra, ou seja, a insegurança do 
próprio Estado? Não constitui UI!'I pe
rigo extraordinário entregar instru
mentos de morte destinlados à manu
tenção da ordem e da lei · a quem -
quer justamente o contrário se faz 
arauto da desordem pela manifesta
ção de preconceitQs de raça ou 'de 
classe? Podem os indivíduos formado
res do Estado e que para êle contri
buem entregar os seus r~ursos bélicos 
a quem quer justamente destruí-los? 

Evidente há incompatibilidade vis
ceral, absoluta entre essas atitudes e 
a carreira das armas. E, conseqüente
mente, evidente a possibilidade cons
titucional de uma legislação própria 
ao seu res·peito. · 

Não há, portanto, inconstitucionali-. 
dade· alguma nas restrições impostas 
sob tal razão. 

6 projeto não se refere ao simples ' 
fato de pensar, mas a forma de ma
nifestação do pensamento, mesmo de 
.ação anti-estatal. 

Com a devida vênia ao ilustre· au
tor da emenda n.0 5, não se afigura 
atenta a parte final do art. 1.0 contra 
o dispôsto'no art. 141, § 8.0 da Cons
tituição. Refere-se à, incolumidade in
dividual por .motivo de convicção re
ligiosa, filosófica ou política,. Mas o 
projeto. não invade êsse terreno da 
pura convicção, do puro pensamento. 
Interessa-lhe o mundo das manifesta
ções exteriores, o mundo da ação. 
Pense o individuo como quiser ou pu
der, é-lhe o Estado indiferente. Mas 
se êsse pensamento, quando traduzido 
em açã.o, contraria princípios funda
mentais do mesmo Estado, decretados 
como condição da liberdade dos ou
tros, então o seu procedimentO já se 
torna nocivo, a:nti-social, provocando 
reação. E se quem assim procede tem 
.maior ;possibilidade de violência, com 
os meios que o próprio Estado lhe 
oferece, condenar o último à .!nativi
dade seria convidá-lo ao suicídio. 

o § 8.0 do art. 141, tem de ser in
terpretado em harmonia com os.§§ 5.0 

e 13. 
Daí opinar a Comissão pela · recusa 

da emenda n.0 5. 
Não impocta fique o projeto na. re

forma; e não vá à demissão. 
A lei rião reage contra a incompa

tibilidade ou a indignidade somente 
pela demissão. Nada impede o faça 
pela reforma compulsória, que tanto 
pode resultar da idade como de ou-

tra razão legal, inclusive de disciplina. 
O afastar o militar do· serviço,. mesmo 
sem privá-lo de todo da sua ligação 
com o Estado, pode muito bem ter ca
rárer punitivo; compreendendo-se per
feitamente na regra em aprêço, cuja 
linguagem é precisa : 

"As patentes, com as vantagens, 
regalias e prerrogativas a ·ela· ine
rentes, são garantidas em tôda a, 
sua plenitude, assim aos oficiais da 
ativa e da res•erva, como aos :-e-
formados". . . · 

§ 2.0 O oficial das .fôrças arma
das só perderá'o pôsto e a patente 
por sentença condenatória passada 
em julgado, cuja pena restritiva 
da liberdade pessoal ultrapasse 
dois anos; ou, nos casos pre
vistos em 1ei, se for declarado in
digno . do oficiala to ou com êle lJl
compatível, ·conforme decisão do 
Tribunal :Militar de caráter per

manente em tempo de paz, ou de 
T.ri.buna! Especial .:m tempo. ãe . 
guerra externa ou civil" .. 

Que é patente? .Até onde vai a sua 
intangibilidade? 

Que se deve entender pela "sua 
plenitude"? Que é pôsto? 

·Tais expressõe:: já as empregava a 
constituiÇão de 1891, art. 74, e as 
consagrava a de 1934, art. Sob a pri~ 
meira; estudou-as o grande Ruy Bar
bosa para quem -ao lado da "inaufe
ribilld-ade" da "intangibilidade" e da 

, - "d "perpetuidade", as patentes- sao e-
sintegráveis". Elas e os postos apre
sentam dois elementos: o título e a 
efetividade. Enquanto o primeiro sub
siste com a reforma, a segunda d~sa
par~e .. Quer diz.er: a refol'Il?-a Im
porta na perda, no desaparecunento 
da efetividade. Oonseqüentemente, 
desintegra a·patente, roub.andn-lhP. :.tm 
dos elementos substanciais. E asSJm, 
nega-lhe a pl·enitude. A escreveu: 

"Assegurar, portanto,. as paten
tes e os postos em tõda a sua ple
nitude, , é assegurá-los n~ se~ 
dois elementos: contra a pnvaçao 
da efetividade, tanto quanto con
tra a privação do título; cont.j·a 
a reforma, tanto quanto contra 
a destituição". 

E adiante: 
"Plenitude equivale a tntegr:i

dade. Se a coisa não se acha in
teira; S·e lhe falta alguma das 
partes, alguns dos seus requisi
tos, / alguns dos seus ~lementos, 
n~o é plena". 
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Continua o mestre dos mestres exa
minando a plenitude da patente, ~
ra mostrar que, compreenden:io . ela 
as honras, a gradação, com ~;s p~rvi
légios de autoridade,, jerarquia e 
acesso e o soldo. 

"de nenhuma dessas vantagens, 
no · grau relativo à patente c'l~ 
seu pôsto, será licito privar o ofi
cial efetivo <Ruy Barbosa) 
"Com a Constituição Feà. Bras. 
por Homero Pires, 1934, Saraiva 
:..._ São Paulo, pág.. número 216-
218. 

A mesma noção se tem · fora dC' 
Brasil .. No "Primo Tratado Completo 
ài Diritto Amministrativo Italiano", 
de Orlando, vol. X, 1.a parte, Coxra
dini conceitua como casos de exo;:le
raçã0 de emprêgo ou cessação do ser
viço permanente a reforma ou a 
transferência para se:viço· ~uxilllr 
por limite .de idade, inidoneidade pa
ra funções de gráu superior, caso .:"m 
que é reformado ou posto na rese:rva 
e a reforma ou a passagem para a 
reserva· voluntária, (pags. ·1::18-502). 
Na Fl·ança e em todos· os povo·s do 
nosso nível de civilização é •'onhecida. · 
a reforma como pena disciplinar (Leon 
Duguit - Tr. .de Dr. Civil !:ionstlt" 
I, 3.a ed., Paris Boucard 1930, ~ 67 
PP. 203.204) . 

A reforma ou a aposentado.ria im
portam· em cessação do emp:êgo e, 
c.:onseqüêntemente, em exceção à rt"
gra da inamovibilidade ou da esta
·bilidade. 

A estabilidade ou a indemi~sibili
dade ·nos postos da carreira se llgam 
a esta, e não ao cargo. 

A reforma; portanto, importando 
na perda da efetividade, do aces:;0 e 
até do soldo, é uma modifica~ão, uma 
restrição da patente, é uma negação 
da sua plenitude. 

Conseqüêntemente, pode ,:;er uma 
das formas de reação das !ôrças ar
madas contra o oficial indigno ou in
compatível com o .decõro da classe .. 

7. Nêsse· ponto, portanto, o prcjet.o 
'de lei da Câmara dos Deputados, p1 e
yend? a reforma dos militares que 
mcid1rem nas suas proibições inclu. 
_sive dos aspirantes a oficial, guurdas 
marinha, sub-oficiais. sub-tenentt!s e 
sargentos com mais de dez anos de 
serviço, consagra medidas perfeita
mente constitucionais. 

Não há mistér dizer "que contL 
nu em a pertencer", como q:.1~r a 

emenda n.0 4. A continuidade não é 
condição da. infraçã.o. Basta p~rten-
cer ao grupo . proibido. · 

8. o· mesmo não é lícito dizer 
quanto à constitucionalidade ela. cria
ção dos Conselhos· d·e Justii'icação de 
organizaçã.o ocasional e com po::ter de 
julgamento. · 

Como·· se expôs, o p:.-ojeto ·teguJa 
certos casos de incompatibilir.la..Ie com · 
o oficialato, embora, muito .:ompreen. 
sivelmente, nã.o chegue ao :p-onr.o de 
admitir a perda absoluta da . paten
te. A sua base constitucional e· a 
do cit. art. 192, § 2.0 da .-..:onstltui
ção. · Fora dêle, dificilmente n Eilt!ldO 
se defenderia com eficiência. 

O referido art. l92 não permitk, en
tretanto, o julgamento, em ~.empo_ de 
paz, par outra corporação, . que não 

.um tribunal militar de caráter per. 
manente. 

Não estão nesta categoria os Con"' 
selhos Especiais de Justificação. Lo
go, é preciso atribuir o julgameto 
ao Superior Tribunal Militar, nâo 

-como umn. instância· de -l·ecur3os, se• 
não como instância única no mu.."lCIO 
militar. 

Isso . não dispensa os Conselhos. 
Atribuindo o poder de julgar ao Tri
bunal Militar permanente, não lhes 
dá a ConstitUição o monopólio do 
processo, ao contrário do· dispôsto no . 
art. 108. ll:. assim, .possível à lei con
ferir-lh~s tal atribuição .. 

9. Resta examinar a constituci.:lll:3-
lidade do · art. 5.0 •· 

Não parece .à Comissão seja cor. 
.êlf' ferida a Lei Magna. · 

Pelo art. 5.0 , XV, "f", desta, .::,Oln-
. pete i União legislar sôbre a Qrga
nização, instrução, justiça e garantias 
das policias militares, às quais se apli
cam os princípios fundamentais es
tatuídos para as fôrças armadas w• 
derais. Ora. o ·projeto, d-efinindo os 
casos de indignidade ou incompatibi
lidade. para o oficialato, cuida,. evi
dentemente, da "organização e das ga
rantias dos militares~ Depois, determi
·nando' a · o:-ganização ·dos Con.>elhos 
de Just!Iicação, o de que êLe cuida 
e da instituição de um órgão de natu
reza judiciária, embora não P•-~rma
r.ente. 

10. Passando aos detalhes, Jb3e :
va-se, de inicio, uma omissão no ar
tigo 1.0 Instituindo a forma especial 
de sanção; deveria ter ressalvado a 
existência de outro motivõ legal de 



puniÇão, como quando, mesmo em 
l'nzão da filiação partidária proib~cla, 
o militar comete crime. 

Ainda no mesmo ·art. 1.0 , [.)8.l'ece 
melhor definir mais precisamente os 
atas em que consiste a filiação .oar· 
ticiária. Estamos num campo em que _ 
a lei, deve ser até minuciosa. • 

ma de perda do pôsto.de oficial, ir.clu
sivc por via de .reforma, com o c:~rà
ter de pena, sem o pronunciamt·nto ne 
u:n tribunal militar permanente. 

Participando dessas decisões. o Su
perior Tribunal M111tar, é bem rtc ver 
e;_,mo não morrem elas mais somente 
entre militares. pois dêle partlclpazn 

_11. Tratando · da · composição . dos 
C~mselhOS de Justificação, nem ·O pro
jeto, nem às emendas ns. 2 e 3, 'lten· 
taram bem no seu caráter judtciáno, 
ainda sem atribuições de julgar. 
~sse caráter exige dêle partlc1pe 

um magistrado, que, pelo seu maior 
trato com as leis, sobretudo com a.s 
le~s processuais, dirigirá mais técni· 
camcnte o feito como nos proce;:;sos 
criminais militares. 

Não se trata do Conselho de· Jll::ii;i
ficação, a que s referia o Decreto
lei n.0 2 .. 746, dé 8 . de novembro' da 
:940, destinado ao .deslinde de questiies 
da. honra e do pundonor millta.·es. 
A(lt'l' a 'fAlto ,....,J.,',..n "'' - •• - "'. ... t. --... w- ,,.. ....... ...,"""'~ \.U.ga. Ou .f:JO:)tse:i 
d.:..::~- respeito a ta1s categoria!' mo
::-ais, visa à ordem pllblica, traduz uma 
revolta contra o próprio Estado. 

Aquele decreto-lei era lógico, f.Ol~ 
... reforma conseqüente à . dec~são _ do 
Conselho independia de pronuncia
men:to de-· Superior Tribunal !\ofilitar. 
Tudo se· processavá ·no puro te~-reno 
administrativo-militar. 

O l'rojeto, entretanto, não situa o 
seu Conselho de Julgamento. nêsse 
campo Dá-lhe feição. judiciária, con
side::-a-o juízo de primeira instânc!t>-, 
com recurso para aquêle Trib•lllaL 

Ora, a Constituição tratou da Jus
tiça Militar como parte do Poder Ju
diciaria (Seção TV, do capitulo l'i -
Do Poder Judiciário do titulá D . co
:ocando-lhe na cúpola o refer)do ~u-. 
perior Tribunal Militar e, abaixo dêle, 
"os tribunais e juízes inferiores 1ue a 
lei instituir" (art. 106). Em .>rinci
plo, pois, os órgãos inferiores. fle 
cujas. decisões caiba. recurso pa \a o 
Superior, ou encarregados de preparar· 
processos para o seu julgamento, são 
órgãos judiciários. Em conseqiiêncía, 
devem dêles participar magistrru:ic•s. 

Aliás, nem mesmo as ciuestoes ae 
honra, pundonor ou decôro militares 
ficam agora · entregues à: só ap:·ee;i~ · 
ção de militares. O Decreto-lei nú
mE'ro 2. 746 esta: revogado, por inc·'>m
J1:.t.ibilidade com o art. 182, l.:. Cons
titUição, que não admite quaquer,-for~ 

iuízes togados. . . 
12. Ainda no particular da compo-:

sição do Conselho de Justificação, 
convém P.sclar.ecer, de acôrdo com as 
boas praxes militares, deverem eles . 
compor-se de oficiais de patente su.;. 
perior ou de igual patente e ·naior 
antiguidr.~de qut:l o acusado. 

Não deve ser aceita a norma cons
tante do art. 3. 0 , da emenda n.0 3, que, 
l'eportando-se ao art. 14, do c. da 
Justiça Militar, propõe o sorteio dos 
respecti~os membros. A natur·eza e o 
fim especiais da instituição: não se 
coadunam -::om essa forma de escolha 
adotada, pàra os Conselhos de Justi· 

. ça . 
A simples presença de um oficial 

incurso na mesma proibição poderia 
dificultar a apuração da verdade. 

Nem a nomeação por autoridade su
pá'ior . . traz · qualquer inconveniente, 
.uma vez que o julgamento é do Supe-
. :tior Tribunal Militar. _ 

Também não parece aceitável a 
emenda n. 0 2, pretendendo- escolha o 
Presidente da República os membros 
do Conselho entre nomes constantes 
de listas triplices organizadas por co
missões .::empastas dos oficiais gene
rais· do Exército, da Marinha ou da 
Aeronáutica com exercício permanen~ 
te no Distrito Federal. Certo, ela di:.. 
minui o arbítrio. do nomeante, e, con
sequentemente, lhe resguarda,· até cer
to ponto.- o conceito. Mas,· por que 
atribuir-lhe- a organização aos oficiais .. 

·generais do Distrito Federal? Que ação 
têm êles ~ôbre os oficiais ou militares 
aquartelados nos · Estados, . para sa~ 
ber organizar as listas? O mesmo não 
se dá com os Ministros ou· com o Pre
sidente da' República. 

Por outro 'ado, vale ressalvar a na;. 
tureza política do processo. 

As possíveis desvantagens apontadas 
na justificação da emenda desapare· 
cem ou muito se esbatem com a· emen
. da substitlltiva que atribui .o julga'
mento fi.-·J.al ao Superior. Tribunal Mi
litar. 

Justa seria a emenda n. 0 3, man
dando con:tpor o· Conselho de três ofi-
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ciais se não se propusesse agora a par
ticipação do auditor, pois esta, elevan
do a quatro o número dos membros 
do Conselho, possibilitaria empate sem 
solução. 

12. o projeto não cuidou. do' pro
cesso para ãpuração dos fatos constan
tes do art. 1. 0 E' o que se faz no su
bstitutivo ora apresentado e redigido 
em colabor.~ção com estudiosos no as
sunto. 

13. Quanto à emenda n. 0 1, parece 
não dever ser aceita. Estatui que o 
oficial afastado do pôsto por ter o 
Conselho JUlgado procedente a denún
cia perde- a gratificação respectiva, de
vendo reavê-la se absolvido a final. 

Na técnica do substitutivo ora apre
sentado, se o parecer do Conselho con
clui pela sua culpa, o acusado será . 
agregado, continuando · a perceber 
vencimentos. Quanto ao cargo ou fun
ção gratificadas, não há ai um direito, 
não se trata de uma decorrência ne
cessária do pôsto, senão de uma de
signacão, ou sejaj de um eXercício 
tempÕrário dependente da maior ou 
menor confiança do Executivo. 

Por outro lado, a gratificação se liga 
à função_.. de sorte que quem não a 
exerce por qualquer motivo legal, não 
pode recramá-Ia. sobretudo não cons
tituindo direito. 

14. E' justo se aproveite parte da 
emenda n. o 3, · pràticamente um subs
titutivo não somente quanto à subs
tância, como quanto ao processo. 

Há nela tJma inovação de grande 
utilidade. 

Como fícou expôsto, o Decreto-lei 
n. 0 .2.746, de 1940, previu a punição,. 
pela reforma~ do militar incorreto no 
cargo ou comissão, irregular na con-. 

· duta, ou autor de ato contrário" à hon
ra pessoal, ao pundonor militar ou de
côro da classe, submetendo-os ao Con
selho de Justificação, a requerimento 
seu ou por determinação ex-ofício. 

Por êle, a decisão do Conselho, uma 
vez confirruada pelo Ministro da pasta 
interessada . poderia determinar, a 
juizo do Govêrno, a reforma definiti
va do oficiai· (art. 16) . . · 

Evidente, a sua incompatibilidade 
com o art. 182, e § 2. 0 , da Constitui
ção. A reforma no caso é, como se viu, 
um meio de perder o pôsto. mesmo · 
a patente. Logo, não é lícito atri- · 
bui-la ao Poder Executivo, com ou 
sem decisão do Conselho. E sem a · 

sanção, todo o decreto. perde a _razão 
de ser. 

A sua finalidade é, entretu.n.to, mr::
ritórià, c•unprindo restaurá-lo, ao 
que não se opõe 'qualquer impossi7 
bilidai:ie legal mesmo em conjunto 
com as normas do projeto. Em to
dos êles. trata-se de apurar a in
compatibilidade para a vida militar. 

15. Em conseqüência, a Comissão 
de Constituição e Justiça propõe o 
seguinte substitutivo, registradas as 
emendas ns. 1, 4, 5 e 6, e prejudi
cadas as. de ns .. 2 e 3. 

. SUBSTITUTIVO 

Artigo. 1.o - ~m prejuízo da res
ponsabilidade penal que no caso cou
ber, serão declarados. incompatíveis 
com o oficialato os militares que, os
tensiva ou clandestinamente. perten
cerem, forem filiados, ou exrarcerem 
atividades ligadas a partidos ou as
.sociações de qualquer espécie, impe
didas de funcionar .. legalmente, nos 
têrmos do al'tlgo .Hi, parágrafo 12, 
última parte, e 13. da Constituição, 
ou exerc-erem propaganda das dou
trinas dêsses partidos ou associações, 
ou de idéias ·a que se refere o pará
grafo 5.0 , in fine, do referido ar-

_tigo. ·-
Parágrafo único. Consideram-se, 

entre outros, para os efeitos desta lei, 
atos de filiação ou atividades ligadas 
a partidos ou associações a que ·se. re
fere 'êstc artigo 

a) a inscrição ostensiva ou clan
destina, como membro do partido ou 
associação; 

b) a prestação ou angariação de va
lores em beneficio do partido ou- as-
sociação; . 

c) a colaboração, por qualquer for
ma, nas atividades do partido ou as
sociação. 
··Artigo 2 .. 0 - considera-se também 
incompatível com · o oficialato do 
Exército, da Marinha ou da Aeronáu
tica~- que houver procedido incorreta
mente no desempenho de cargo ou co
missão, tiver conduta irregular,. ou 
praticar ato comprometedor da honra 
pessoal, do pundonor militar ou do 
decôro da classe. 

Artigo 3.0 - O oficial acusado de 
qualquer dos fatos a que se refere os 
artigos 1.0 e seu parágrafo único e 
2.0 será,. a seu ,pedido ou ex-ojjicio, 
submetido a Conselho de Justificação. 
11?. forma dos artigos seguintes. 
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Artigo 4.0 Os· Conselhos da Jus-
·"tificação se comporão de cinco mem
bros sendo um dêles o auditor e. os 
·outros quatro ,oficiais generais se o 
indiciado fôr oficial general, ou ofi
ciais superiores, de patente . superi«?r 
·ou de igual patente e de ma1or antl
·guidade que a do indiciado, em am
bos os· casos nomeados peLos Minis
tros da Guerra, Marinha, ou -Aero-

. náutica, conforme a corporação a que 
pertencer o oficial indicado. 

§ 1.0 - Os Conselhos funcionarão, 
.respectivamente, nas sedes das Re
giões Militares; Distritos· Navais ou 
Zonas Aéreas e serão presididos pelo 
·oficial de maior P.,atente ou, se de 
igual patente, pelo mais antigo, ser-
vindo ~e Interrogante o auditor. · 

§ 2. 0 - Onde houver mais de um 
. auditores; o Ministro designará o que 
entender. 

Artigo 5.0 ·- O Conselho de Justi
ficação ouvirá não menos de 3 e não 
.mais de fi testemu...•has de acusação, 
além das referidas e informantes, po
dendo o indiciado arrolar até 5 (cin
co) testemunhas de defesa,residentes 
no lugar onde .funcionar o Conselho 
·ou onde se passarem os fatos. 

§ 1.0 - As testemunhas de defesa: 
a) se residirem no lugar em que 

funcionar o Conselho de Justificação, 
serão apre~entadas pelo . indiciado, e 
:reauisitadas, se militares ou funcio-
·nários· . · · · . ' 

. b) se residirem no lugar onde se 
])assaram os fatos, serão ouvidas por 
precatória, por intermédio da autori
dade militar, ou, na falta desta, da 
:autoridade judiciária local. 

§ 2.0 A precatória conterá os que
sitos formulados pela defesa ··e, se 
llouver, pelo Conselho. 

.. Art. 6.° ConclÚída a 4J,strução e 
. efetuad::ts tôdas as diligências, em 39 
àias; o 'indiciado terá o prazo de dez 
·dias para oferecer defesa escrita, fin
do o qual, com a defesa, ou sem ela, 
:será o processo encerrado por têrmo . 

Art. 7.0 Encerrado o processo, o 
·Conselho ,oferecerá parecer fundamen
. tado, por escrito, assinado por todos 
·os seus. membros, concluindo pela in
compatibilidade, ou não, do indiciado, 
·devendo o membro do Conselho, que 
ficar vencido, justificar, também por 
·escrito, ·ó seu parecer. 

Art. 8.0 Se o ·parecer do Conselho 
.concluir pela incompatibilidade, o ofi

::Cial_ será agre~ado, fazendo-se, para 

êêsse fim, a devida comunicação ao 
Ministr-o de Esto.do coi;lpetente. · 

Art. 9.° Com o parecer, será o pro
cesso remetido, dentro de três dias, ao 
Superior Tribunal Militar, para o jul
gamento da incompatibilidade: (Cons
tituição, artigo 182, §· 2.0 ) • 

Art. 10. O processo no Superlór 
Tribunal Militar será o seguinte: 

§ · 1.0 Funcionará. como relator . um 
ministro togado e como· revisor . um 
ministro militar. 

§ 2.0 Uma vez distribuído, será aber
ta vista, em primeiro lugar ao indicia
do ·por cinco·· dias e, depois, ao Pro
curador Geral da Justiça Militar, para 
dentro cm quinze dias, dar parecer ·e 
propor :ts diligências que julgar neces-
sárias. · 

J 

· § 3.0 Na sessão de julgamento, após 
o relatório, o Tribunal poderá orde~ 
nar as diligencias propostas pelo Pro
curador Geral ou por qualquer minis
tro, marcando prazo para:· a sua rea
lização. 

§ 4.0 Após as diligê~ias, e ouvidos, 
sucessivamente, sôbre elas, o indicia
do, em três dias, e o P:rocurador Ge
ral, em dez, proceder-se-á. ao julga
mento, observado o rito estabelecido . 
para as revisões. 

Art. 11. Declarada a íncoiiliPatibi
lidade; o oficial será reformado, com 
as vantagens previstas em lei, para 
o que o Tribunal comunicará a deci
são ao Poder Executivo . 

Art. 12. Os processos de que trata 
esta lel terão preferência· para julga
mento. 

Art. 13. Os aspirantes a oficial, 
guarda-marinhas, sub-oficiais, sub
tenentes e, quando contarem mais de 
dez anos de serviço, os sargentos. e 
as praças, que se acharem incursos 
no artigo 1.0 desta lei, serão reforma
dos mediante processo disciplinar pe
;rante o Conselho de Discipliná . da 
Col1POração a que pertencerem. os 
cadetes, os aspii'antes, os alunos das 
escolas :preparatórias e, quando tive
rem mepos de dez (10) anos . de ser
viço, as praças, graduadas ou não, 
serão e:~aPulsos !Pela forma estabele· 
ciàa nas leis e regulam.entos. 

Art. 14. Esta lei se aplica à Po
lícia Mill.tar do Distrito Federal, de
vendo os conselhos de Justificação, 
para os fins previstos, ser nomeados 
pelo Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores. 

'if ,. 
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Art. 15. Ficam sujeitas· a esta lei 
as policias miiltares dos Estados, ob
servando-se o seguinte: 

. 2. A orientação do sistema . de pre
. vidência é no sentido do amparo. pre
ferencial aos membros do grupo fa
miliar ligados por parentesco 1.0 -

viúva, o marido inválido, filhos meno
res e filhas solteiras, ou inválidos; 

. - § 1.0 Os conselhos de Justificação 
serão nomeados pelo Governador elo 
Estado, dêle fazendo parte os audi
tqres, ou quem suas vêzes fizer. 

§ 2.0 A incompatibilidade será de
clarada pelo Tribunal de última ins
··ãncia. competente para conhecer dos 
crimes militares · dos · membros oc. 
corporação. 

Art.· 16. Nos julgamentos a que f'e 
refere esta lei, os -tribunais deverão 
funcionar com a presença de todos 

. os seus membros em exercício. -
. Art. 17-. A incompatibilidade· para 

o oficialato, resUltante de fatos pra
ticados na vigência do Decreto-lei 
n.0 3.038, de 10 de fevereiro de 1941, 
e prevista. no seu artigo 2.0, iParágra
fo único, número I, será declarada 
com observância do processo regula
do nesta lei, beneficiando-se do dis
pôsto no seu artigo 11. 

.Arlt. 18. Esta l.ei entrará em vigor 
na data de · sua .publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em 20 de se
tembro de 1948. - Attilio Vivacqua, 
Presidente com restrições. - Ferreira 
de Souza; Relator. - Olavo Oliveira~ 
- Vergniauà Wanderley. -.,Filinto 
Müller. - Etelvino Lins. - Lucia 
corrêa. 

PARECER 

N.o 947, ·de 1948 
Da' Comissão de Constituicão e 

Justiça, sõbre o Projeto n.0 49, ·de 
1947. 

2.0 - mãe viúva, ou pai inválido, em 
concorrência com a esposa, ou ma
rido inválido; 3.0 - irmãos menores 
e irmãs solteiras, ou inválidos. Na 
falta de pessoas compreendidas nessa 
classificação, o benefício de seguro, 
por uma jurisprudência compreensiva, 
é deferido a pessoa que viva no lar e 
sob a dependência econômica do se
gurado . 

Nesta última classificação incluem-se 
a mulher vincu1ada pela união extra
matrimonial, sob a mesma economia 
doméstica. Nêste ponto se tem le
vantado a objeção de que sómente o 
casamento-legítimo merece a proteçã() 
do Estado, em face do dispôsto no 
art. 163 da Constituição Federal: 

"A familia é constituída pelo casa-
. menta de víncUlo indissolúvel . e terão 

direito à proteção especial · do Es- . 
tado". - · 

:tl:ste dispositivo não pode ter se
melhante alcance quando o considera
mos dentro do~ princípios que for
mam a essência do nosso regime· so
cial. e democrático, e ainda tendo em. 
vista a nossa própria tradição jurí
dica, cristalizada no campo. do direi
to civil, antes mesmo do influxo· dos 
m.odernos postulados da legislação de 
previdência. 

O Código Civil (art. 203) reconheceu. 
a posse de estado de casados, repro
duzindo preceito do. Decreto n.0 181 
de 1890 (Art. 151), o qual encontra. 
suas raíses na Ordenção IV n.0 46· 

. § 2.0 que equipara ao casamento le,-
·Relator: Senador Attilio Vivacqua. 
1. O Projeto n.0 49 de 1947, de au

toria do ilustre Senador João Villas- : 
bôas, m,'Xl1fica o Decreto n.0 942-A de. 
31 de outubro de 1890, estabelecendo 
que a pensão instituída no art. 1.o de 
referido decreto,, "na !alta de benefi~ 
ciário por não ter o contribuinte fi
lhos, viúva ou estar desquitado ami
gável oú judicialmente, caberá à pes
soa que viva na dependência econO
mica do mesmo contribuinte". 
_O projeto, conforme sua justifica

çao, . visa a adaptar aos dominantes 
princípios reguladores do seguro so
cial, a vetusta lei do montepio civil; 
notável monumento legislativo legado 
pe'os fundadores da Repliblica. 

gitimo a união daquêles que estivessem 
· em casa teúda e manteúda1 por tant() 
tempo que, segundo direito, baste para 
presumir matrimónio entre êles, pôst() 
se não provem as palavras de presente. 
O Código empresta a essa união tal 
valo~. que só admite para ilidir a 
pres11nção de casamento, a prova .me
diante certidão de registro civil de 
que uma das pessoas assim unidas já 
era casada quando inlciou o consór
cio, embora êste possa acobertar, como 
observou Alípio da Silveira, um con
cubinato more uxorto (A companheira. 
e a nova lei de acidente do trabalh() 
-· Rev. do Trab. Ano ·XIII, n.0 10, 
Out; de 1945, pág. 18) . 

Não só a proteção à prole e a my
lher determinou a instituição da posse 
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de estado àe casado, senão também, a 
circunstância de que então, como tal
vez, ainda, hoje, se impunha o reco
nhecimento de uma situação de fato 
em que se baseia a família brasileira, 
constituída, · predominantemente, em 
alguns Estad<ls, puramente pelo casa
mento religioso: 90% na Bahia .(Leví 
Cerneira), 60% em São Paulo (J.C. 
de Macedo Soares) . (Alípio Silveira, . 
Rev. cit. pág. 623) • · 

O consórcio livre, revestido de apa
rência pública . de casamento e ser
vindo de base à organização da fa
mília; como fenômeno generalizado, 
que envolve o interêsse de amparo à 
mulher e à próle, .adquiriu por fôrça 
de inelutáveis razões de ordem moral 
e· social uma espécie de reconhecimen
to legal, segundo a observação de Pla
nio!, Ripere. e Rouast ("Traité Pra
tique de Droit Civil", II, ns. 71 e 
segs.). 

As medidas legais em favor da ins..: 
tituição do casamento legitimo, nota
damen~e o preceito do art. 163 da 
Constituição Federal, objetivam o es
cõpo de garantir e fortarecer a insti
tuição do casamento, como base da 
familia, sem, todavia, terem o carater 
de preceitos prescritiv.os da assistên
cia S<lcial . em relação aos membros 
da famil!a ilegítima .. 

A humanização ·jurídica, elevando 
a dignidade da mulher, atribuiu a 
esta o status de companheira, fazendo 
desaparecer a figura da concubinária 
naquela que, no lar, desempenha co
mo a espôsa legal, o papel de consorte 
e ae mãe. 

3. A legislação trabalhista, avan
çando .>ôbre o Direito Civil, estabele
ceu num dds seus mais antigos diplo
mas - Lei de Acidentes de trabalho 
(Decreto n.0 24.637 de 24-6-34) - a· 
equiparação, para efeito de :l.ndeniza
ção das vítimas, dos filhos ·-naturais 
inclusive os adulterinos, aos legítimos 
e da companheira à -espôsa - o que 
foi mantido pelo Decreto-lei n.0 7.036 
de 10-11-44. 

A jurisprudência dos Tribunais de 
Trabalho. imprimindo sentido huma
no à legislação sôbre previdência so
cial, estendeu êsse princípio f.l, insti
tuição de beneficiários, entre os quais 
incluiu n. companheira, que vive sob 
o mesmo teto. (Ac. da 3.8 Câma1·a 
do C. N. T., no Recurso n.0 2.396, 
de 1937 - D. ·O. de 6.339; Ac. da 
2.8 Câmara do c. N. T., no Recurso 
n.o 3.200-38 - D. O. de 217.239; Ac. 
.da 2.6 Câmara do C. S. T., no Re
curso n.0 4.581-40- D. O. de 5-9-40). 

A jurisprudência mais recente man
teve essa orienta.ção, . assentando que 
a lei coloca, de um lado, os beneficiá
rios necessários cujo direito independe 
de ato de segurado por decorrer da 
norma coercitiva da lei. . 

Na ausência dêsses beneficiários 
obrigatórios a instituição de benefi
ciários voluntários é. ato de exclusiva. 
vontade do segurado, mediante de
signação das pessoas que vivem · sob 
sua dependência econõmica, (Ac. da 
Cam. Jus. do Trab. ri<l Proc. n.0 22.404 
de 1944 - O Direito vol. XXXI Emen
tário de decisões Arnaldo Sussejind · 
-' pág. 409; Ac. da Cam. de Prev. 

·Soe. no Proc. n.0 10.181.;45 - Re-
vista sit. vol. XXXVII - pág. 416; 
Ac. do C. S. ·p, S., no Pore. n.0 694, 
de 1945 - Rev. sit. vol. XXXIX pá-
gina 424). · 

Parece-nos mesmo que ··a situação 
. jurídica fixada na -juriSPl'l.l-dência ci
tada já está acolhida nos dispositivos 
da Consolidação das Leis do Trabalho 
(Decreto-lei n.0 5.452 de 1-5-43). 
Assim, o art. 16 da Consolidação esta-. 
belece, como exigência · para omissão 
da carteira profissional, a declaração 
do nome, idade e estado civil das 
pessoas que dependem economicamen-

-te do portador da caiteira. O art. 40 
a~inea õ, atribui a ·essa anotação ·da 
carteira valor J)z:obà.nte · "paxa todos 
os efeitos legais, ·em· falta de outras 
declarações nas instituições de pre
vidência social •.. col_ll. relação aos be
neficiários decla:i-!!.dos: 

4. A atual Constituição quando, no 
seu . art.· 163, declar·a que a família. 
é· constituída pelo--casamento indisso
lúvel e terá· especial pi:oteção do Es
tado, não excluiu da assistência social 
família considerada. como instituição 
social, isto é, mesmo. quando consti-
tuída fora. do matrimônio. · 

Ao lado dos interesses da fam!lia 
legitima que o Estado nos têrmos do 
art. 163, protege como uma institui
ção fundamental, a ·Constituição im....; 
pôs ao Estado. o dever de assistên
cia em todo o território nacional, à. 
infância, à' adolecência e à materni
dade -. (Art. 164) - e a obrigação 
de organizar a previdência contra as 
consequências da doença, ·da velhice, 
da invalidez e da morte - (Art. 157, 
n.0 XVI). 

Quando não bastasse o preceito da 
igualdade . perante a lei, os princfpios. 
constitucionais sobrepôem-s~ à inter
pretação restritiva,· e pode-se dizer 
anti-crist§;, · que pretende colocar à ., 

I 
I 



margem dos beriefícios dá. legislaÇão 
previdencial a mulher que tenha cons
tituído seu lar, .fora do matrimónio 
legítimo. Essa interpretação não seria 
'compatível, 'também, com a finali
dade do seguro social que não tem 
por fim proteger 'apenas ·o indivíduo 
enquadrado no grupo familial. Assi
nalou Sir Willian Beveridge, no seu 
célebre relatório, ·que o seguro social 
é, antes e acima de ·tudo, um inte
rêsse do cidadão 'individualmente con- · 
siderado. . · 

A in~tituição çlo seguro· social,· nas 
suas d1versas modalidades, represen
ta, como ainda se assinalou nêsse re
latório, um compromisso · das nações 
civilizadas na lfbertação do homem 
da miséria. 

5. O .seguro social assume o ca.rater 
de direito fundamental do homem e 

·se. impõe como dever indeclinável do 
Estado democrático~ _ · 

A legislação. ordinária .quando des
. tina a pensão, preferentemente, ao 
amparo dos membros da família le
gítima, atende ao preceito· do artigo 
163, que a coloca· sob especial proteção 
do Estado. 

Nada impede· do -ponto - de vista 
· constitucional· que se permita ao se
gurado instituir •. · como pretende o pro
jeto, beneficiário da pensão~ pessoa 
que esteja . sob sua dependência eco
nómica. O projeto atualiza ·a· legis
lação do montepio federal, dentro dos 
princípios do seguro · social, consagra
. dos na Constituição, e já aplicados 
.pelas nossas ~nstituições de previdên
.cia, de acõrdo. com uma .tradição ju
l'isprudencial verdadeiramente conso-
lidada. . · 

6. A Comissão de Constituição e 
Justiça, considerando o aspecto cons
titucional e legal da· proposição, opi
na pela sua. aprovação.. . 

Sala das Comissões, 14 de maio de 
1948. - Attilio Vivacqua; Presidente e 
Relator. -'- Etelvina -Lins,. de acôrdo 
com o voto do· -senador Ferreira de 
s,ouza. - Alousio de Carvalho, ven
cldo. · "-- Arthur Santos. - .Augusto 
Meira. - Filinto Muller, vencido. -. 
Vergniaud Wand.erley. - Lu.cio Cor
rêa. - Ferreira: de Souza, vencido, 
com voto em sepa.rado. · . . 

VO~O EM SEPARADO 

O Projeto n:o '49, de 1947; propõe 
duas modificações 'rio direito 'vigente 
sôbre montepio· deiS fimciónários pú

'blicos. O art. 1.0 · inclui entre · os 

beneficiários, na ·falta de filhos ou 
de viúva não desquitada. "a pessoa 
que viva na dependência· económica 
do mesmo contribuinte". E o pará
grafo único manda deduzir dêle qual
quer pensão alimentar a que estiver 
o. contribuinte obrigado "por acôrdo 

·ou sentença". · 
Como se vê, pretende-se aumentar o 

número de pessoas assistidas pelo Es-
tado através de tal pensão. . 

2. Em princípio, deve o Poder· Pú
blico abster-se de qualquer nova le
gislação sôbre tal instituto em vias 
de desapa.recimento e vantajosamente 
substituído pelo seguro. a cargo do 
Instituto de. Pensões e Aposentadoria 
dos Servidores do Estado (IP ASE) . 

Desde 1916, nenhum funcionário 
público nêlé se inscreve, nenhum ·novo 
contribuinte a êle se liga. Só os ser
ventuários públicos com mais de trinta 
e dois anos de· !iei'viço dêle partici
pam. Fora daí, só lhe restam-- res
ponsabilidades, pelas pensões conferi
das em primeiro ou em segundo grau. 
Sem existência autónoma, sem obe
decer a qualquer cálculo racional, 
constitui um onus para o Tesouro. E' 
melhor deixá-lo morrer. calmamente. 

3. A pensâo não . resultará como, 
à primeira vista, parece uma moda-. 
lidade· de seguro soe1al. Cronologica
mente, surgiu· quando do -último ainda 
não se cogitava. Não· é siquer: seu 
antepassado lógico. Nenhum laço de 
ordem técnica ou · jurídica os apro
xima. Se, de uma certa forma, coin
cidem nas respectivas finalidades, 
essa coincidência não chega a apa
rentá-los juridicamente. 

Com efeito , 
o seguro ·privado ~- o social' se . ba-

.. selam técnicamente na lei dos gran
des núineros, vale dizer, no cálculo 
das probabilidades. Isso é o que ma1s 
os distancia da . apos~. Daí, a ~!11-
por-tãnc'ia básica que neles. tem a clen
cia atria-rial. O seu êxito nas emprê
sas especializadas. depende, sobretudo, 
da maior concentração dos riscos, ou 
seja, da colaboraçã.P dos próprios S·~
gurados. No seguro social, essa col~
·bor.ação se estende, normalmente, aos 
empresários, na sua qualidade d-e cri:t
dores do risco, . contribuindo també!"'
o Estado. (Constituição, a.rt. 154, nu
mero VII) , sem que essa contribuição 
lh·e transfira os ônus do negócio, con
'fiado à r-esponsabilidade de institul
s;ões especiais. Não s·e dá isso cem 

·o mcntepio que não aproveita sequer 
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a todos os funcionários públicos, pois, 
como se viu, os nomeados dep::is de 
1916, vale dizer, a grande maioria dos 
funcionário.s da União não . são por 
êle protegidos. A pequena contribui
ção mensal, igual ao vencimento de 
um dia nã:> cllega a corresponder ao 
prêmio de seguro. Nenh)lm · cálculo 
atuarial o justifica, nenhuma preo
cupação o domina quanto à lei dos 
grandes númeTos. E não chega a 
conspituir um negócio autônomo. 

4. De que se trata, então? 
Evidentemente, de uma pensão a 

cargo d:> Estado, de uma obrigação 
acessória do Tesouro decorrente da 
re·lação de emprêgo anterior entre êle 
e o funcionário. Admitindo-o, obriga
va-se o Estado a lhe retribuir o.s ser
viços ·pelos ·vencimentos, honras, hie
rarquia, acesso e demais_ vantagens do · 
cargo ou carreira, a protegê-lo com s. 
apooentadoria, se real ou presumida
m~ente incapaz de continuar o traba
lho e a lhe amparar a família, na or
dem legalmente prevista, no caso de 
morte. Destarte, ela se apresenta c::m 
os vencimentos e ,com o.s proventos da 
aposentadoria. Tanto que o instituto 
sempre se inseriu no direito, admi-
nistrativo. · 

Nem outra natureza justificaria a 
sua situação eternamente . deficitária. 

5. Essas considerações afastam a 
idéia de que quando um funcbnário 
morrer. sem· parentes amparáveis pelo 
montepiQ, há um enrequecimento · do 
Tesouro. Apenas deixa de haver um· 
empobrecimento. Se se tratasse de 
seguro poderíamOs mesmo diz.er ·ser 
a úniCa probabilidade favorável. ao 
segurador ... 

6. Colocando a questão nêsse terre
no, fácil é concluir que o projeto 
longe de. impedir lucre. ri erário pú
blico com o faJ.ecimento de um con
tribuinte sem família com direito ao 
montepio, estabelece um nov:> õnus 
:cara a Fazenda Pública atribui-lhe 

· à obrigação de amparar pessoa não 
constante das leis ant~riores, cria um 
novo pensionista. aum·enta · os encar
gos do Estado. Não se trata. de uma 
contra-prestação, se·nã:> de uma obri
gação sem causa., de uma verda.deir!'l. 
liberalidade. 

Nem ao menos se poderia apelar 
para a solução contratual ou para a 
l·ei vigente ao tempo da constituição 
de laço. Pois, o mo.ntepio nã:> é um 
contrato, e, quando admitido o fun
cio11ário, outra era a ordem legal da 
pensão. ' 

. Por mais nobre, não é função d:> 
Tesouro conced-eT liberalmente pen
sões a. quem quer que seja. Os dinhei
ros públicos têm destino especial, e 
já não dão para êle. Pensões só se 
concedem em casos excepcionais. 

Se assim é norm·almente, muito 
mais o será em relação a um Tes(mro, 
como o nosso. em C·rise pe:rm.anente e 
num País onde quase tudo ainda está 
por faz.er, porque quase. tudo depende 
da iniciativa goverl?amental. · 

7. Por outro lado, e embora seja 
outr:> o intuito d·e seu probo e operoso 
autor ó projeto atenta contra a fina
lidade do montepio que é o ampa1·o 
à familla. 

' 
Tendo, como tem, feição alimen

tar, o mo~tepio se situa no campo 
das obrigações . alimentares, consa
grando uma substituição. do Estado 
ao funcionário morto. Não é .por ou
tra razão que as suas leis despreza-. 
ram a, ordem de sucessão·· hereditária, 
para só beneficiar à pessoas com di
l'eito a alimentos: a víiíva, os filhos 
menores e as filhas· solteiras ou viú- · 
vas, os netos menores e as netas sol';' 
teiras,_ a mãe ou pai inválidos e as ir
mãs soiteiras ou viúvas, tudo como 
se lê no Decreto n.0 942-A, de. 31 de 
outubro de 1890, do qual o Decreto 
n.0 24.414, de 30 de janeiro de 1933; 
acrescentou .a viúva desquitada seDl 

·culpa. Trata-se de tese definitiva-
mente consagrada . na jurisprUdência 
administrativa· (CF · Anibal Freire 
Fon!'eca Pareceres e Votos, Rio 1942 

- pags. 165-170 Parerf!!res do Procura
dor Geral da Fazenda, 1940, pg. 17(} 
.Rev. do Sup. Trib. Feà., vol 23. 
Ora, a "companheira" a que se refere 

' a justifiração do pr:.jeto ou a pes
pessoa sob a dependência do funcio- · 
nário não fazem parte da familia, nem 
foram até agora atendidas por qual-. 
Qu-e·r legislação do munde, nem mes
mo pela . da Rússia Soviética para o . 
efeito do direito a alimentos A ela 
não alude o C. Civil em qualquer das 
suas normas. Só as. uniões lícitas u.,. 
gam o casal, criando direitos e deve
res recíprocos. Somente elas. portan
to, podem despertar. a protçção direta 
c:o Estado. E .essa situação deve ser 
conservada. Nada aconselha tal regu
larização,. ou . melhor, tal pJ·oteção da 
mancebia. E' mesmo o mrmtepio fora 
dêsse ouadro. Quer se tome a palavra 
família, no sentido lato, ::amo 1:e faz 
no que tang.e aos descendentes e as
cendentes, possivelmente mesmo aos 
colaterais, para abranger tôdas as pes-:
soas ligadas e_ntre si por laços de san-

.. .. 
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gue, quer se .considere no seu campo' 
restrito de. grupo social f'ltma!=lor ge 
um lar. de uma economia próprJa, nao 
é . oossível admiti-la, · abarcando as 
uniões irregulares. A amante, a amiga, 
a companheira não fazem parte da 
família. . 

Nêste sentido, é preciso e irresistí
vel o art. 163, ·da Constituição : a lei 
só reconhece a família assente 110 ca
samento indissolúvel. For::. daí, pode 
haver. tudo, pode hav.er dedicação, 
amizade, lealdade absoluta, até amor, 
mas não há família, não há uma 
união com conseqüências jurídicas. 
Nenhuma pertinência tem C'Om a hi
pótese a situação da ~espôsa putativa. 
No casamento putativo, reconhecido 
:pelo art. 203, do c. Civil; a união re
gular ou irregular assume as~cto le
gal. Na falta· de prov~ da respectiva 
celebração . a vida conjugal more n.z:o
Tio faz pr-ésumfr o laço. O projeto 
despreza todos êsses princípios e vai 
adiante da próp:'ia legislação sovié
tica. Admitir a. amante com direito a 
alimentos, ainda post mortem é um 
passo no caminho da sua equiparação 
à espõsa. · 

8. O exemplo tla legislação- traba- . · 
lhista, com o dispôsto no Decreto-lei 
n.0 7.036, de 10 d·e novembJ•o de 1944, 
art. 11, "a" (leis de acidentes nJJ tra
balho) com a jurisprudência, com a 
previdência social, não se recomenda, 
mas compreende-se. As fracas resis
tências morais do ·legislador do sedu
zente Estado Novo· não pode·ram resis
tir ao triste fato das inúmeras uniões 
ilícitas. no meio operário. 

O fato aqui se ·erguia contra a lei. 
Vivendo os operários uma vida de 
abandono moral, tratada a sua capa
cidade de trabalho como uma.. merca
doria, obrigados ··a se. misturar uns 

. com os outros em mucambc>s, em bar
racões, em· taperas, sem oa elem~ntos 
primários dO conforto, sub-alimenta
dos e deseducados, sem ambição e en
tregues aos vícios, desassistidos. afas
tados da própria religião, formando 

. um mundo à parte sob a indiferença 
do Govêrno e das classes dominantes, 
grande parte dêles perderam o senso 
de família. As tiniões dos sexos são 
ali simples impulsos da vida at>lmal. 
E' bem mais fácil desémbaraçar-s·e da 
amante que da espOsa. . 

Em vez de se esforçar nor corrigir 
êsse mal, que 'tem razões profundas e · 
que se não erradicará com facilidade 
preferiu o referido legislador aceitá-lo. · 

Felizmente, não' se dá o .mesmo no 
meio dos funcionários públicos. Ho
mens da classe média, estão no grupo 
dos mais apegados aos princípios su-

.. bstanciais do nosso tipo de civiliz:tção. 
Conseqüentemente, não sàmente co
nhecem as leis e compreendem o va
lor das instituições, como C'om elas se 
conformam no seu procedimento A 
regra é o casamento, a família legal
mente constituída. A existência de al
guns em situação diversa n::J.da prova. 
Não se alegue o desequilíbrio entre o 
número de casamentos regulares cató
licos e o de casamentos ciVis, pois ês
se desequilbrio, comum nos meios ru
rais, não o é no dós funcionários pú
blicos normalmente casados em face 
da lei e da Igreja Católica. Os possí
veis desequilíbrios existirão. em favor 
do casamento civil, união que- o .Es
tado reconhece. Aliás, mesmo nas po
pulações do interior, a diferença ten
de a desaparecer não- sàment'e pelo 
maior cuidado dos seus homens na 
constituicão das respectivas famílias 
como pelo reconhecimento do casa
mento religioso constante do art. 1.63 
§ 1.0 e 2.0 da Constituição. 

9. Outros inconvenientes tem o 
projeto. Em primeiro lugar, êle desco
nhece o referido Decreto n.0 24.414, 
incluindo nos favores do montepio a· 
viúva· desquitada sem culpa E dá à 
pessoa que viver na dependência eco
nómica· do de cujus procedência sôbre 
os seus pais inválidos e sôore as suas 
irmãs. · 

10. Depois, não estabelece, nem 
pode estabelecer, um meio de prova 
seguro da dependência económica em 
que se calca. 

A lei vigente admite a declaração 
de família ou, em falta dela, a prova 
de parentesco previsto sob a presun
ção da ligação económica em corres
pondência com os deveres jurídicus e 
morais. Teremos com êle um mundo' 
de questões, o arbítrio da prova tes
temunhal. 

11.. Inteiramente descabido é o pa
'rágrafo único do mesmo 11rt. 1.0 , pois 
trata de uma obrigação inexistente. 

O parágrafo único- do art. 1.0 ou 
repete o dispôsto no citado decreto 
n.0 24.414 e é desnecessário, ou pre
tende modificá-lo, e· não l':e justlficf!.. 

12. O projeto deve, em çonseqüên
cia, ser rejeitado. 

Sala das Comissões, em 15 de maio 
de 1948. ·- Ferreira de Souza. 
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PARECER 

· N.o 948, de 1948 

Da Comissão de Finanças sô
bre o Projeto de Lei da Ccimara 
n.0 276-48, 

Relator: Sr. Alvaro Adolpho 
1. o Sr. Prefeito do Distrito :Fe

deral solicitou ao Sr. Presidente da 
República a permuta dos imóveis de 
propriedade da União situados na es
quina· formada pelos lados pares das 
Ruas do Lavradio e da Relação, com 
outro imóvel da Prefeitura do Distri
to Federal, pari:l. ser demolido e per- . 
mitir ·o alargamento daquela primeira 
via pública, no plano de urzanização 
desta Capit~.l. . 

O Sr. Presidente da República cn
caminhott à Câmara dos Deputados a 
exposição de motivos do Sr. Ministro 
da Fazenda, acompanhada de ante
projeto, instruido com o tombamento 
feito pelo ServiçO do Patrimônio .da 
União, dos prédios em referência, um 
dos quais, o da Rua do Lavradio, di
ga-se de ·passagem, tem mais de ll20 
anos de construido, pois já existia · 
quando o. Govêrno imperial o adquiriu 
por ato de 28 de agôsto de 1828, para 
instalação do Tribunal da . Relação, 
como. se vê da informação do Diretor 
daquêle Serviço. 

. Nos têrmos do ;projeto à alienação 
· se dará preços ou valores da avalia
ção a que se proceder no momento em 
que a operação se verificr.r. 

2. Somos de parecer que st:>ja apro
vado o -projeto da Câmara dos Depu
tados. 

Sala das Comissões, em 14 de setem
bro de 1948. - Ivo ·d'A.qltino, Presi
dente. - Alvaro Adolpho, Relator. -
José Américo. - Vespasiano Martins. 
....: Salgado Filho. - Ferreira de Sou
za. - Mathias Olympío. - Apolonio 
Sales. · 

PARECER 

N.0 949, de 1948 

Da Comissão de Finanças, .sô
bre o Projeto n. 0 7, de 1948. 

Houve por. bem o Sr. Presidente 
, desta Comissão •indica.r-me para rela• 

tor do Projeto· de tal relevância. Habi-. 
. tuado ao trato dos assuntos relaciona
dos com o Ministério . da Educação e 
Saúãe, é certo ter encontrado cer!;a 
dificuldade em. desincumbir-me de ta-

•refa que escapa inteiramente 'às que 
me foram até agora co11fiadas. Entre
tanto, não fugi .ao que se me impôs, 
certo, todavia, que outros melhor qve 
eu dariam conta do que a mim foi 
confiado . Mais árdua me parece a 
empreitada, quando tenho que emit.ir 
parecer sôbre · problema comp1exo, 
como seja o de que versa o Projei:o 
n. 0 7, obra de autoria de um dos 
maiores conhecedores de nossos assvn-
tos edonômico-financeiros nesta Casa. 
Sempre obediente aos ditames que se 
me impõem, ainda que superiores às 
minhas fôrças, como é o atual caso, 
'tentarei levá-la· a têrmo. Qua.nto às 
opiniões aqui emetidas; não solicito 
para as mesmas, complacência dos 
meus pares, desejando mesmo seja.'U 
elas refutadas com vantagens capazes 
de m:e convencer laborar eu em equí
voco. 

O Projeto n. 0 7 é vasado 'em ci:J.co 
artigos e jâ vem da Comis'são de 
Constituição e Justiça com o parecer 
C!e perfeitamente constitucional, con
corde com os ditames de nossa Magna
Carta. E' verdade que, no seio da
quela Comissão, uma voz discordante 
houve, a do Senador Ferreira de Sou
za, que assino.u vencido, inquinando
o de infringente a nossa Constituição. 
Eis as suas palavras ao seguir-se a 
sua assinatura: i. 

"Vencido. Considerá inconstitu
cional o Projeto, que vai junto 
muito além da intervenção do ES
tado na economia particular, per" 
mi tida na Constituição". 

Ora, quarido um espírito como o do 
Senador Ferreira de Souza, de cultura. 
invulgax, per!oeitamente conhooer do 
assunto, jurista e constitucionalista de 
reconhecido valor, inquina o presente 
Projeto de tão grave má-cula, não seria. 
eu, ainda que em muitos pontos,. per
feitamente de acOrdo com o seu autor, 
venha pôr reparos em afirmativa tão 
incisiva. 

Relator: Sr. Vespasiano Martins. 
O Projeto de Lei n. 0 7, de autoria 

do ilustre Senador Mario de Andrade 
Ramos. apresentado em 30 de janeiro 
dêste ano, sõmente agora, decorridos 
7 meses, vem a esta Comissão para 
emitir sObre o mesmo, o seu parecer. 

Já tivemos nesta Casa um projeto 
que gerou debates largos ·e calorosos -:
a questão dos jornalistas, oriundo da 
.Câmara dos Senhores Deputados, alí 
e aqui aprovado e vetado pelo Senhor 
Presidente da República. :tl:sse veto foi 
aprovado pelo Congresso. Aquêle Pro
jeto, que foi também combatido pelo 
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Sr. Senador Ferreira de Souza por 
julgá-lo inconstitucional, teve v.ence
dOJ" o seu ponto de vista. O atual, ain
da que a sua finalidade seja o mvcrso 
daquêle, pois pretende estabilizai ven
cimentQS de qualquer natureza, quan
do aquêle pretendia elevar salários de 
jornalistas, no mérito são semelhan
t-es. 

a nossa produção e às facilidades de 
sua circulação, teríamos a fixação au
~omâtica, senãci a baixa de tôdas as 
utilidades. 

Infelizmente não conhecemos os mo-
tivos pelos quais os nossos dirigentes 
em alguns pontes desviaram-se, ou 
nãci conseguiram persistir nas medL.,. 
das que haviam preconizado e que 
pareciam dispostos a segui-las. Ra
zões imperativas devem haver iilflui
do para a descontinuidade de, medi- · 
das necessárias para a nos~ a· recupe
ração econômica, as quais descou.l:lo
cemos. O que é certo é que !oram 
.abandonadas O incentivo à produção 
é um mito .. A produçãci. agrícola de
cresce dia a dia, por falta de .amparo, 
sem financiamentó, sendo que as ta
rüas das estradas de ferro, me.;1no 
as de propriedade da. União, vêm 
num crescendo ininterrupto, que 
agrava o prêço dOS produtos em bus
ca dos centros consumidores. Há au
sência de uma boa politica imigra
tória, capaz de nos trazer novos bra-:
ços, a fim de incentivar a nossa pro
dução agrária. Em compensação, a 
nossa politica urbanista atrai para· os 
centros já super-povoados· a popula
ção que devíamos fixar ao solo nos 
meios· de produção. E com isso enfar
tamos . as cidades dos que vêm em 
busca de melhores salários e 'comOdi
dades, e emprêgos públicos. E o re
sultado - são as favelas que se alas
tram,! galgando morros, sem que o . 

o ProJeto n. 0 7 mais não visou, ao 
ser apresentado, que vir em auxílio do 
Govêrno, quando êste tentava, com 
todos .os meios ao seu alcance, com
bater a inflação, o monstro que a to
dos _ assombrava e, parecia, estava 
presces a devora!r tôda a economia da 
Nação: E as medidas mais drásticas 
fora-m tomadas, para que a inflação, 
no concenso quase unânime de nossos 
economistas, em plena ascenção·, fôs-
se sustada. · 
. Pa.ra qué desse~os uma. dir~çã_o qt;e 
exigia a desorgamzação econormco-fl
.nanceira em que nos achavamos mer
gulhados, desviaram-se, então, os 
:nossos dirigentes da orientação que 
cie longo vínhamos seguindo. Sustou.:. 
se a emissão de papel moeda; tentou
se congelar . o prêço das utilidades; 
proc·edeu-se à restrição de créditos, 
mesmo . para os empreendimentos e 
transações mais legitimas; esboça
l·am-se planos para incentivar . a pro
dução, dando-lhes os transportes ne.., 
cessârios e mais acessíveis, a fim de 
não encarecer os produtos e facilitar 
a sua circulação; paralizou-se a 
construção de obras · adiáveis e de 
custo vultoso. 

Essas medidas, elogiaâas por uns e 
combatidas por outros, tinha-se a iro-· 
pressão de que seriam seguidas intran.
sigentemente. sem .tergiversações. 

Se bem entendi, o projeto do Sena
dor Andl·ade Ramos, vinha ao encon- . 
tro das aspirações do Govêrno, auxi
liando-o na politica econômico-finan-. 
ceira que havíamos adotado. _Era um 

. auxílio ·prestimoso· que se . oferecia ex
pontâneamente, arrostando aos maio
res perigos para um político, descendo 
à' arena dos interêsses contrariados, 
terçando armas abenegadamente em 
ravor de uma. campanha que julgava 
a salvadora de no.ssas finanças. 

Fixando por três anos, como se acha, 
enunciado no art. 1. 0 do Projeto, 
qualquer subsídio, honorários, proven-: 
tos de tôda espécie a funcionários, 
civis e militares, assalariados, etc., 
não visava o ProJeto em questão, se
não·· evitar a espiral inflatória. Oom 
essa medida. aliada a outras que em 
mente tinha o Govêrno, entre as quais 
a mais importante seria o incentivo 

. Govêrno possa conseguir o meio ne..; 
cessário para restringir a sua amplia.,. 
ção. . . 

· Ainda há pouco, um deputado coni 
assento na Assembléia Legislativa de 
São Paulo, chamava a atenção para· o 
alarmante declínio da produção agrí
cola daquêle Estado, havendo dimi
nuído em cêrca de .700 . mil toneladas 
a produção no primeiro semestre dês
te ano em comparação com a elo ano 
anterior. E isso acontece no Estado 
líder da nossa produção. O que nlo 
irá pelos demais? - - ' 
' A produção 'do algodão que vinha
mos exportando em grande · escala, 
estâ . em- franco declínio, esuecialmen
te no maior estadà produtor que é 

· São Paulo, já se falando, o que t.al
vez seja exagêro, na importação dês
se produto essencial as nos:$a.> fábri
cas têxteis. o· café, o grande forne
cedor de nossas divisas, vtlm .tlmi
nuindo continuadamente, -devldo às 
medidas que se tomaram .para prote~ 
gê-lo. Agora, assolados que estão se;:J.
do os cafezais pela terrível broca, até 
boje nãci se tomou providências radi-
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cais para a extinção dessa praga mal
ifazeja, que vem arrasando a nossa 
principal fonte de riqueza. O Banco 
do Brasil, que vinha financiando as 
nossas fontes de produção, ainda que 
com taxas fortemente remunerativas 
ao numerário empregado, ::e.>sou in
teiramente, abrutamente, o au:tillc que 
prestava à pecuária e agricu.Lu!'a, de
batendo-se ambas em verdadeira an
gústia. E tanto mais grave foi o cer
ceamento completo e abrupto, quando 
era êle antes, de uma elastt.~idade çue 
raiava pela aventura. 

Durante a gu'erra, chegamos a ter 
grandes saldos em Inglaterra ':! Norte
América. ll:sses saldos eram a conse
qüência da própria guerra, já que não 
nos ·.podiam fornecer àquêles países os 
produtos .de que necessitávamos. Dos 
600 milhões de dólares que possuímos 
em Norte-América, crédito quase ex
tinto, foi malbaratado ·com a aquisi-· 
ção de produtos não essenciais a nos
sa economia. Quinquilharia de tôda; 
espécie, artigos de matéria plástica, te
cidos de origem os mais diversos, bi-

. juteria barata, artigos de beleza e~
até "chiclets" .'Não se cogitou de apro
veitar êsse grande crédito, armazenan
do pelas agruras da guerra, em má
quinas para -a nossa lavoura, e pro~ 
dutos químicos para a sua defesa; em 
materiais de tôda sorte de~que se a.cha- . 
vam precisadas as nossas estradas de 
ferro. O nosso saldo na Ing!at~rra, 
também acumulado em conseqüência 
da guerra, estamos a· gastá-lo na com
pra de ferrovias deficitári<ts, •·elda
deiro f·erro. velho, e, caso alguma que 
não esteja nêsse regime, dentro em 
breve acompanhará as que se acham 
sob o dominio da União. O crédito 
que chegamos a acumula,r na Argenti
na, vai se _diluindo na compra de ~ri
go, ao prêço que aquêle pais nos -Im
põe. E dizer.:.se que .já fomos produ
tores e exportado:~;es de trigo. 

Agora o ·aumento do vencimento rios 
civis e militares, já votado o pro
jeto na Câmar~ · dos Deputados · e 
~m andamento nesta Casa, quando 
em execução, virá agravar en1 grande 
monta a situação precária do ·nosso 
Tesouro. E consequências outras vi-. 
rão, como o estimulo a tôdas as clas
.~es em .solicitar também a melhoria 
de seus vencimentos e as ascensão no 
prêço de . tôdas · as utllidades . · Aliás., 
êstes já começam a -subir, estimulados 
pela marcha vitoriosa do. projeto de 
aumento de vencimento dos civis e 
militares, os· quais virão -n ter tem
poràriamente um poder aquisitivo 

·muito melhorado. Nêsse andar, den
tro em breve . teremos que fazez novo 
reajustamento parà .todos os funcio
nários, pois já serão exíguos os atuais 
aumentos. E nunca, dessa maneira, 
chega.remos ao equilíbrio; será o cir- · 
culo vicioso dos economistas, e, como 
consequência, a espiral inflatórla que 
se desejou combater. · 

E' tempo de pararmos nessa poli
tica que vimos seguindo de longo, 

·cada qual devendo-se ~ubmcter às 
· restrições de acôrdo com suas possi~ 

bilidades, . evitando-se g-ravames ao 
nosso Tesouro, já exausto e incapaz 

. de suportar encargos tão pesados, que 
dêJ.e vimos exigindo, os quais, em 
última análise, recairão sôbre r.ós pró-
prios. " 

Já é tempo de termos orç-amentos 
equilibrados de verdad·e, e não pro~ 
postos . com otimismo exagerado e in
sincero, para ·serem· burlados, com os 
créditos suplementares e t>speciais, 
solicitados e conseguidos, em avalan
che. 

Ainda agora leio no relatório do 
Deputado Cunha Nóbregm, no seu · 
magnifico trabalho, ao· relatar a des
pesa do Ministério da Fazenda pa
ra o exercício de 1949, ria Cominsão 
de Finanças; da Câma:na. que, .sómen
te com pagamentos sem a menor au
torização legislativa, foram · desp~n~ 
didos no exercício .passaçlo, a vultosa 
importância de 874 milhões de cru
zeiros. O referido deputado, em seu 
trabalho, faz um exame minucioso do 
último quinquênio da nossl:!o vida fi., 
·nanceira, através dos noc.:sos orça
mentos, chegando a con:::lusões que 
em nada ·nos pode tranquilizar. 

Não sou partidário dos Cassandr~s. 
nem dOS Pla.nglOSS, ainda que de· Opl
niáo devamos, muita vez, mectíta.r nos 
presagios daquêles, evitando que eMe
demos pelos caminhos parigosos do 
exagerado . otimismo, que nos podem 
conduzir êstes. · 

E' nosso dever chamar a atenção 
aos dirigentes cios nossos destinos, 
para a situação em que nos encontt'3;
mos marchando o País pa1·a cami
nhos aventurosos, capazes de ·o con
duzir a uma possív-el catástrofe. As~ 
sim procedendo, não só estaremos a 
cumprir o nosso dever, mas também. 
afastando de nós respollSabilidades 
futuras E não é só, temos, fora isso,. 
que opÔr resistência, não cedendo a 
'tudo com passividade. 

Os orçamentos deficitários vêm de 
longe; é mal crónico, para os quais 
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não temos atentado suficiente"llente, 
o a.tual, em vigência, ainda que pro
IJ)ôsto e votado com certo otimismo, 
não aberrou na sua elabomção, das 
regras comesinhas comumente em
pregadas a fim de se proceder com 

.,método às estimativas da rece1ta. ·No 
entanto, vemos no decorrer de sua 
execução qurant~ de falho ê~e se · ter
nau. A prova d1sso· é a !l.V::uanche de 
crédito especiais e suplementares so
licitados pelo Executivo, que atravan
cam as Comissões desta Case; num 
montante de Cr$ 448;209·.342,20, de
oendendo das · últimas formalidades, 
âo passo que os já concedidos · so
mam-se em Cr$ 599.051.019,20. So
mando-se as duas parcelas, temos 
Cr$ 907.260.361,40. Estam'Js em ini
cio de Setembro, sendo de se supor 
que até o fim dêste e~ercicio ultra
passaremos de um bilhao os créditos 
mais diversos que . teremos votado . Se 
computarmos os aumentos de venci
mento de civis e militares cujo pro
jeto já foi aprovado pela Câm8ra. dos 
Deputados e . em tr~nsito .. no .senado 

dêste, eievaremós as despes:~s sõbre a 
estimativa da re-ceita Proposta a mais 
de 19 milhões de cruzeiros. 

Já temos dúvidas em que fiquemos 
limitados às cifras do orçamento pro
põsto, pois as despesas serão agra~a
das nas duas Casas. do Congresso, VlS
·to a tendência dêste ser sempre ultra
passar a proposta. apresentada. A li
beralidade atentatória ao equilíbrio 
dos nossos orçamentos campeia. nes
sas ocasiões, sendo difícil gue q~l
quer repres-entante da Naçii.o resJsta 
às solicitações da sua clientela eleito
r.al. Vem -.então, .em cena, uma irre
gularidade da · parte do Poder Exe
cutivo - muitas das dotações orça
mentárias ficam sem aplicação, Essa 
irregularidade ·é. salutar até certo 
ponto, pois é a· maneira. que o. <;>"c;>
vêrno encontra para ev1tar o m1c1o 
de obras sem plano, método e, mui
tas vêzes- inteiramente descabidas. E' 

e que ainda este mes aqu1 sera apro
,vado, calcula-se .. em dispender-se 
ainda nêste exercício, com essa verba, 
para mais de 400 milhões de cru
zeiros .. 

Somando-se essas despesas . l1s 
constantes do orçamento vigente, .ês-
te que é estimadó em Cr$ ......... . 
14.596.041.044,0<0, passará para a ca-
sa dos 16 bilhões. · 

A arrecadação dos seis primeiros· 
meses dêsse exercício atinge cêrca de. 
seis e meio bilhões, faltando ainda 
oito bilhões para atingirmos a receita· 
estimada. ll: possível qúe a atinjamos, 
levando-se em conta , que sempre no 
último semestre a arr-ecadação é su-

. perior ao do primeiro, sendo por de
mais problemático que alcancemos os 
16 bilhões que necessitamos, a fim de 
não termos um· novo . orçamento defi
citário; em contrário do que foi afir-
mado. . 

Baseados nos novos impostos de 
· tramfexência de fundos. para ·o . ex
terior, na elevação dos de renda, dos 
de importação já vigentes n~sse exer
cício, e mais no aumento projetado 
nas taxas dos Correios e Telégrafos, 
o orçamento para 1949 foi propõsto 
com o aumento de 3 bilhões d.e. cru
zeiros sObre a receita . do atual. Nes
sa. estimativa não estão incluídas as 
despesas com o aumento dos venci
mentos civis e militares e do:; infalí
veis créditos suplementa.res e espe
ciais. Com êstes, se os tivermos no 
próximo exercício em tgual volume ao 

o caso de dar acolhida ao refrão· tan-
t'b do e11canto dos francêses: 

"A quelque chose malheur est bon". 
Para algo, o ruim é bom. . 

Voltando, pois, ao projeto n.0 7, de 
30 de janeiro de 1948, do nobre Se
nador Andrade Ramos, reconhecemos 
que no seu art. 2.0 , em consonância · 
com os próprios objetivos da redução 
dó custo de vi.da, limita também, por · 
um período de três anos, os juros má
ximos dos depósitos bancários, mar
ca a taxa máxima de redesconto do 
Banco do Brasil para 4,1/2% e tam
bém fixa. os máximos dos dividend~s, 
lucros bõnus, etc. de tOdas as empre
sas ·na pecuária

1 
na· lavoura, na: in

dústria, no comercio bem Ci>mo· Juros 
de empréstimos, hipotecários e outros 
tudo em um sentido deflacionário. En
fim, no art. 4. 0 estabe!ece que o Go
vêrno. Federal ex·ecutará seus erça
mentos e e~ercitará sua politica eco
nómica, financeira e monetária, no 
sentido do reajustamento e valoriza
ção de unidade monetário - o cru

zeiro - e caminhará em busca de 
uma paridade com o dolar america-
no, na razão aproximada de Cr$ 10,00 
(dez cruzeiros) · equivalentes a US$ 1,00 
(um dolar) nos têrmos de uma. nova 
lei monetária a ser aplicada pelo Ban-
co Central. Mas tudo isso. pelo que 
acabamos de expôr, acon.~elhado e 
proposto no. projeto n. o 7, de 30 de 
janeiro de 1948, antes da feitura do.!. 
orçamentos de 1949 e de outros cami
nhos que vimos seguindo e apontamos 
nêste parecer, nada mais pode ser 
feito, até que os tempos e as idéias 
se modl!lquem. 
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Destarte, essas ligeiras considera
ções que venho fazendo sôbre a nos
sa situação financeira. apenas para 

-chegar à conclusão de que o Proje
to que estou a relatar, se pôsto em 
prática, com algumas emendas, viria 
ao encontro das necessidades da Na
ção e das intenções dos nossos diri
gentes em combater a inflação, tor
nando mais acessível o custo da vida. 

No entanto, a orientação ultima.:. 
mente segmda, aumentando os venci
mentos dos civis e militares e subor
dinando o- nosso cruzeiro ao Fundo. 
Monetário Internacional, fixando-o 
em 18,50. para 1 dolar. esta última me
dida a fim de cumprirmos a o acor
dado de Bretton . Wood, veio também 
contrariar. o que visava o Projeto em 
seus dispositivos essenciais. 

Chegamos, pois, ante .as considera
ções que vimos fazendo, à dedução de 
,haver-se tornado inatual o Projeto 
n.0 7, pois que a diretiva governa
mental, últimamente adotada, quan
to à re,solução de nossos problemas 
econômiCõs - financeiros, bloqüeou-o 
totalmente. 

Essa a nossa ·conclusão. 
Sala . das Comissões, em 17 de se

tembro ·de 1948. - lvo de Aquino, 
Presidente com restrições. - vespa
siano Martins, Relator. - .Tos é Amé
rico. "- Apolonio Sales, (com restri
ções). - Andrade Ramos. concordo 
com o relat<>r que infelizmente o pro
jeto perdeu, em parte, atua!idade nos 
târmos- das considerações que fiz nes
ta Comissão de Finanças após ou~ir o 
parecer. - Salgado Filho - Dur·val 
Cruz. - Ferreira de Souza, com res
tr~ções quanto às referências ao meu 
nome. 

PARECER 

N.o 950, de 1948 

Da Comissão de Redação de Leis. 
Redação final da emenda do 

Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n.o .149, de 1948. 

A. Comissão apresenta; em anexo, a 
redação final da emenda do Senado 
ao art. 1.0 do Projeto de Lei n.0 149, 
dE' 1948, originário da Câmara dos 
Deputados. 
. Sala da Comissão de Redação de 

Leis, em 15 de setembro de 19-:i8. -
Clodomir · Cardoso, Presidente. 
. Waldemar Pedrosa, Relator. - Ri
beiro Gonçalves. - · Augusto l'rl ei1'a. 
- Cfcero de Vasconcelos. 

ANEXO N.0 1 AO PARECER N.0 950 . . . 
Redação final da emenda do

Senado ao art. 1.0 do Projeto de 
Lei da Câmara· n,0 149, de 1948. 

Suprima~se as palavras: 
" ... inclusive a de previdência so

cial. .. " 

ANEXO N.0 2 AO PARECEr;, N.o 950 
Redação do Projeto de Lei da 

Câmara n.O 149, incluída a emen.
da do Senado. 

O Congresso Nacional decréta: 
Art. l.0 E' concedida isenção do im,

pôsto de _importação, taxas aduanei
ras e impôsto de -consull_lo para o ma
terial seguinte, importação pela com
panhia de Navegação Costeira - Or
ganização Henrique Lage - Patrimõ
nio Nacional, e destinado aos seus 
P.staleiros, oficinas e navios: 

I -. 1.500 ·cm11 e qUinhentas) to
neladas cte carvão de pedra a, gra
nel; 
II - 4.061.358 - (quatro ·milhões 

-sessenta e um mil, trezentos e cin
quent~ e oito)" quilos de carvão de 
pedra a granel; · . 

III - 39 (trinta e nove) volumes 
com cordoalha de fio de arame de 
aço galvanizado e cordoalha de ara
me de aço simples: 

IV - 51 (cinquenta e uma) peças 
com o pêso bruto de 62.397 quilos,. 
lâminas de aço, lisas galvanizadas, 
de mais de 0,25 centésimos de milí
metros de espessuras; 

V - 1. 000 (mil) .toneladas de car
vão de pedra a granel; 

VI - 9.570.517 (nove milhões, qui
nhentos e setenta mil e quinhentos 

.. e dezessete) quilos de carvão de pe
dra a granel, e 252.527 (duzentos e 
cinquenta . e dois mil quinhentos e 
vinte e sete) quilos de coque. 

Art. '2.o - Esta lei entrará em vi
gor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

PARECER 

N.o 951, de 1948 
Da Comissão de Constittlição e 

Justiça, s6bre o Veto n.0 38 de 
1948 do Sr. Prefeito do Distrito 
Federal. 

Relator: - Sen. Lucio Corrêa . 
Ao Projeto n.0 238, de 1948, da Câ

mara dos Vereadores, opôs-lhe veto 

. -

-. 
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o Prefeito do Distrito Federal. , 
Trata êsse diploma de modificação 

nos artigos 204 e 205 do Estatm0 dos 
Funcionários da Prefeitura (Dec!'eto
lei n.0 3. 770, de 28 de outubro cie 
1941) . 

Assim é que, ·pelo artigo 1.<>, in~lui 
no Capítulo XIII do Título Ir (Do 
Direito de Petição) , depois ria. Jeuo. 
b, ·inciso I, do artigo 204, um pará_ 
grafo dispondo que- "qualquer infor
mação ou parecer contrário ~ó pod'!l'á 
fundar-se diretamente na imp:::oce. 
dência do pedido ou repre:;~!ltaçã,o, 
para o que se transcreverá •.l dispo
sitivo legal invocado. Quando outrús 
motivos haja, m·esmo concorrentf's, 
para impugnação, serão obriga.tõria
mente expostos e provados •no corpo 
de informação ou parecer. Num e 
noutro abrir-se-á vista de '/2 horas 
ao funcionário para .dizer sóore os 
têrmos em que foi colocada a matéria 
do requerimento ou representação". 

As razões do veto fulminam . .sàbJa
mente essa d-isposição, nos . itens 3 
a 7. 
· O preceito é evideatemente inócuo .. 

Ao número II do mesmo .;tri;igo 204 
manda o projeto acrescentar auE:: "o 
interessado terá vista .dr.> pr:lcesso 
por cinco dias, na própria rep3.rtição, 
para formular o pedido de recon:;i
deração e, se no curso ulterior da ins_ 
trução, fo·rem opostos novos fctt,o5 e 
forhmladas outras arguições, terá dê
lés conhecimento para alegar, deniro 
de 72 horas, o que lhe paracer de di. 
rei to". · . · 

O ar.t. 205, n.0 II, do Estatuto dos 
Funcionários Civis da Prefeitura re
gula a- matéria de maneira ljbera1 •• 

Qualquer restrição arbitrária en
contraria amparo no art. 141, pa!á- ·· 
grafo . 36, da Co·nstituição Fedem!. 

Manda o projeto se acrescente ao 
art. 204, VI: . . . 

"Aplica-se no recurso o dispõsto 
quanto ao pedido de reconsid~ração" . 

. Ainda aqui o prazo de 120 dias 
· constante do artigo 205, do Est"l.turo·, 

corre a partir da publicação do des
pacho. Nêsse período o funcioná.rio 
poderá obter vista do processo, utili
zando-se do dispOsto no art. 31 pa
rág::afo 36, da Constituição. 

Estabelece o projeto, no art. 2.o, que 
ao ar.t. '204,. ·após o n.0 VII e àntf!S 
do § 1.0 , deve acrecentar..se 4:1e "em 
nenhuma hipótese a autoridade dirâ 

· .sõbre assunto de que não tenha tido 

conhecimento tanto' o interess.3.do di
reito .como os órgãos . informantes da 
administração. · . 

E' manifestada a inconveniihcia 
dessa ino.vação. Nos itens 17 a 21 dgs 
razões do veto, o Prefeito, de maneira 
judiciosa, não aprova a pretensão con
signada no art.- 3.0 do projeto. 

o veto fol oposto com sabedoria ju,. 
rídica. · 

Não comporta a.matéria ·novas con
siderações. 

A Comissão de Constituição e Jus
tiça opina pela sua · aprovação. . 

Sala das Comissões, em 20 de se
tembro de 1948. - Augusto Meira; 
Presidente em ex,ercíclo. - Lucio 
Corrêa, Relator. -:- O lavo Oliveira. 
- Arthur Santos, vencido. o Veto, 

·nos têrmos do art. 14 § 3.0 da Lei 
O:gãnica e pela fndole do 
deve fundar-se em que a lei é incons_ 
titucional ou contrária- aos interêsse.s· 
da União ou do Distrito Federiil; o 

-que não ocorre, na espécie. - ,1loy. 
sio de Carvalho, v.encido - FerrP.ira 
de Souza, vencido no·s têrmós do voto· 
do Senador Arthur Santos. Filin
to Müller. 

PARECER 

N,0 952, de l948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Veto n.o· 39. de 

'1948, .do Sr. Prefeito do Distrito 
Federal. 

Re!ator - Sr. Filinto Müller _ 
A Câmara dos Vereadores do Dis.:; 

trito FeÇei'al houve por 'bem aprovar 
projeto de lei regulando . o gôzo .ie 
férias dos inspetores d€ alunos. dos 
'estabelecimentos· de ensino da Pre
feitura de forma a· que coincidam 
elas -com as dos professores e, na 

. impossibilidade . · desta . coincidênda, 
assegurando-lhes outras Vf.lntagens. 

o Sr. Prefeito do Distrito Federal 
vetou o ·projeto por julgá-lo-contrário 
aos interêsses da administração mu

. nicipã! ·e nas. razões do veto demons
trou amplamente sua inconveniência. 

De'· .fat6, conforme acentua o Sr. 
Prefeito, nã.o é possível considera
rem-se concluídas as atividades nos 
.estabelecimentos i:ie ensino, c<Jm. o 
encerramento do ano Ietivo. O it!as:
tamenfo coletivo dos inspetores na 
época justamente em que. se reali
zam exames de admissão · e outros 
traria forçosamente graves transtor-
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nos à administração . dos educandá.
rios. 

Por outro lado - pondera o Sr. 
Prefeito - nada justifica, dentro d!!.s 
normas gerais que regulam o assun
to, a concessão de uma ·gratificação 
extraordinária, aos inspetores que ve
nham a trabalhar no período das fé-
rias 'escolares. · 

mérito da questão .. · A Comissão de 
Fôrça.s ·Armadas cabe o seu pronun
ciamento esclarecido. 

E' o meu parecer. 
Sala' das Comissões, em 26 de julho 

de 1948. - Flavio Guimarães,· ;E>resi
dente. - Francisco Gallotti, Relator. 
- Evanàro Vianna.. - Aloysio ele 

Tal liberalidade, criando.- regalias 
para determinada classe de servido-., 
res, contraria fundamente os interês
ses do Distrito Federal. 

· Carvalho, pela audiência da Comis
são de Fôrças Anriadas. - Cícero de 
Vasconcelos. 

PARECER 

Informa também o Sr. Prefeito que 
proposição idêntica foi vo.tada no ano 
findo pela Câmara d>e. Vereadores e 
vetada por S. Ex.". 

o . Projeto foi aprovado a· 23 de 
agôsto e o veto está. dátado de 31 do 
mesmo mês, tendo sido remetido ao 
Senado a 1.0 de setembro. 

Foram, pcis, atendidos os preceitos 
constantes da ~i Orgânica, artigo 
14, parágrafo 3.0 • 

. As razões do veto o justificam ple
namente. Assim, opina a Comissão 
de Constituição e Justiça pela sua 
aprovação. 

. Sala das Comissões, em 20 de se
tembro de 1948. - Augusto Meira, 
Presidrente em exercício.· - Filinto 
MülTer, Relator. - Arthur Santos. -

. Aloysio de Carvalho. - Ferreira ele 
Sóuzif. - O,lavo Oliveira. - Lúcio 
Correa. 

PARECER 

N.0 953, de 1948 

Da Comissão • de; Educação e 
Cultura, sôbre o Projeto ele Lei 
da Câmara n.0 70, de .19'48. 

Relator: Senador Francisco Gallotti 

A Câmara· dos Deputados aprovou· 
o Projeto de Lei . n.0 204-1948, que 
concede o certificado . de reservista 
de 2." c•ategoria aos alunos da 1." 
e 2." séries do Curso Científico do 
Colégio Militar,. que tiverem aprovei
tamento nos várfos ramos da instru
ção. militar, quando desligados, e 
completarem 18 ·anos de idade. 

Se deputado, também· teria dado 
aprovação ao Projeto. 

· :tl:le atende, perfeitoamente, e faz 
justiça aos jovens enquadrados na 

. disposição aprovada. 
· Entretanto, tal qual se verificou na: 

· Comissão de Educação e . Cultura da 
Câmara dos Deputados, não cabe, 
penso, a esta Comissão ent!.'ar no 

·N.0 954, de 1948 

Da Comissão de Fôrças Arma
das, sôbre o Projeto de· Lei ela Câ-
mara n.0 70-48. · 

Relator: Senador Alfredo Nasser 

o presente projeto de lei, da Câ
mara dos Deputados, concede aos alu
nos da 1." e 2." séries do Curso Cien
tifico do Colégio Militar, que tive
rem · a.proveitamento nos vários ra-/ 
mos da instrução militar, quando 
desligados e depois de compleb~em 
18 anos de idade. cerificado de'. re
servista de 2." categoria. 

A Comissão de constituição e Jus
tiça do Senado opinou pela consti
tucionalidade e aprovação do projeto, 
tendo a .·de Educação e Cultura en
tendido não lhe caber apreciar o seu . 
mérito. Os autores do projeto, a nos
so ver, justificaram-n'o plenamente. 
E' certo que antes da "reforma Ca
panema", de 1942, a duraçãó do 
curso tanto no . Colégio Militar como 
em qualquer estabelecimentp de en
sino secundário, el"a de cinco-anos .. A 
partir . de 1935 o próprio Regulamen
to do Colégio Militar previa a con
cessãso aos alunos ao término da 5." 
série do certificado de reservista de 
2." cátegoria. Posteriormente, amplia
da a duração do Curso pam sete an,os 
{Lei Orgânica do Ensino Secundá.r1o, · 
de. 1943), sendo quatro do ciclo gma
sial e três do científico, essa conces
são passou a ser feita, em face do . 
precedente, também ao seu término. 

Alegam os autores · do ·projeto, que 
devem ser excluídos os· que não se 
destinam à carreira das armas, e dei
xarem de cursar o sétimo ano; "não 
obstante haverem sido submetidos a 
um regime de instrução militar de-. 
senvolvido e aprimorado. . . 

A exigência é realmente excessiva . 
Cinco ou seis anos de permanência no 
Colégio Militar atendem muito mais 
à instrução militar dos .jovens. que 
os tiros de guerra, onde o certificado 

.,,, 
,\' 

., 
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de reservista pode ser obtido, pràti
camente, em nove meses. 

Somos, assim, pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 20 de se
tembro de 1948. - Pinto Aleixo, Pre
sidente. - Alfredo Nasser, Relator. 
- Salgado Filho. - Ernesto Dornelles. 
- severiano Nunes. 

PARECER 

N.0 955, de 1948 
' 

Da Comissão de Viação e· Obras 
Públicas, sôbre as emendas ofere
cidas ao Projeto de Lei da Câmara 
n.() 71, de 1948. 

Relator: · Sen. Fl·ancisco Gallotti 
O Projeto de Lei n.0 71-48, trata do 

reajustamento das tarifas postais e 
telegráficas. e dá outras providências, 
aprovado pela Câmara dos ·Deputados~ 

No Senado foram apresentadas H 
emendas das quais as de·· ns. 1 - 3 -
4 ....,.. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14, 
relativamente à construção e daptação 
de prédios destinados às agências, res
pectivamente, de Tijucas, Canoinhas, 
e Araguari (Santa Catarina) , Maceió 
(Alagoas) , Colatina, Castelo, Calçado, 
Muniz Freire Barra do São Francis
éo (Espírito Santo) , Bagé, (Rio Gran
de do Sul) , Redenção (Ceará) Ama
r3Jnte . e Piracuruca (Piau:i) , Trajano 
de Morais (E.~tado do Rio), Leverger 
e Gatinho (Mato Grosso) Guarapua
va, Castro, A.pucararã, e · Cêrro Azul 
(Paraná), Santa Cruz e Ceara-Mi-

rim (Rio Grande do Norte) eram to
das plenamente justificadas e mere
cedoras de aprovação. A emenda n.0 5 
propõe que, ao em vez de três vêzes, 
a taxa de urgência, sôbre a comum, 
seja ela cobrada . duas vêzes para os 
Congressistas, o que é perfeitamente 
justificável e por isso sou favorável 
à emenda em causa. As emendas 6 e 
7 o:pinam. pelo rebaixamento dos prê
ços dos telegramas de imprensa para 
sete centavos por palavra. Na justi• 
ficação dos nobre autores das emen
das argumenta-se, sobretudo, quanto 
à maior facilidade para que os jornais · 
do interior possam obter mais amplo 
notic'iá-rio ofici!il, político, parlamen-

. tar económico e social. En>tretanto, os 
noticiários via rádio são atualmente 
abundantíssimos e a própria Agên
cia Nacional - gratuitamente - ir
radia três vezes ao dia o que mais 
impor-tante se passa no País e fora 
dêle. O rbeaixamento do prêço virá 

sobrecarregar ·demasiadamente a ca
pacido.de do nosso telégrafo e ·sem 
vantagem alguma, dada a demora de 
transmissão dos recados telegráficos. 
Não é novidade que em muitas oca
siões e para várias regiões os telegra
mas são expedidos... via aéJ"ea ... 
para serem entregues com maior ra
pidez. 

Assim, sou contrário às emendas 
6 e 7, modificativas dos amigos 53 
e 57. 

A emenda n.0 9, que modifica o ar· 
tigo 32, é, realmente, de grande alcan
ce, 'POis, dado o acréscimo de inter
câmbio de mercadorias· via aérea, ·virá 
de muito facilitar os registos esta
tísticos do movimento comercial. sou, 
pois, favorável, à emenda em causa. 

No artigo 63, item 4, consta: 
Serviço · efetuado dentro do con:.. 

tinem e ·americano . . . . . . . . . . 1,25 
Serviço extra-americano . . . . . . 1,25 

Positivamente houve equivoco, pois 
não será concebível a igual cobrança 

·para os países fora do nosso continen
te. Assim, deve ser corrigida para. · 
Serviços extra-continente . . . . . . 2,50 

No mesmo artigo 63, item 5.0 , cons· 
ta: 
Serviço efetuado dentro do con-

tinente americano .... ·.. .. .. . 1,25 
Seiviço extra-americano . . . . . . . 1,25 

os quais deverão ser corrigidos 
para: -
Serviço efetuado .dentro do con-

tinente americano . . . . . . . . . . . . 0,50 
Serviço extra-americano · . . . . . . . 1,00 
por isso que se trata de · serviços em 
grosso e que deve ser facilitado (Fes
tas de Natal e Ano Novo) . . . 

No mesmo artigo, 63, item 5b, cons
'ta: 
Serviço extra-americano . . . . . . . 0,10 
que deve ser corrigido para: . 
Serviço extra-americano . . . . . . 0;10 

Percebe-se, imediatamente, .tratar-
se de' equívoco. · -

R'esumindo, opino :Pela .aprovação 
das emendas ns. 1 - 2 - 3 - 4 -
5 - 8 ....:. 9. - 10 - 11 - 12 - 13 . 
-· 14, e pela rejeição das emendas 
ns. 6 e 7 e aprovação das corrigendas 
citadas.· 
.. Sala ·• 'cias. Comissões, em 2 de julho 

de 1948. - Henrique de Novaes, Pre
sidente. - Francisco Gallotti, Rela
tor. -: Eernesto Dornelles. - Eucly
des Vieira. 
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pontos indicados, tendo-se em vista os 
Decretos-leis n.0 8.308, de 6 de de-

Da Comissão de Financas, soli
·citando in/ormaçoes sôbré o Pro
jeto de Lei da Câmara n.o 71-48. 

. zembro de 1945, n.0 8.477, de 21 de 
janeiro de 1946 e o Decreto .número 
20.429, de '21 do mesmo ano bem 
como a proposta orçamentária' para 
1949, nos têrmos em que foi apresen-.Relator: José Américo 

Para a execução do Plano · Tele
gráfico Nacional é o Govêrno autori
zado, conforme o Projeto de Lei nú
mero 668-B, de 1948, da Câmara dos 
Deputados (art. 80) · a emitir Cr$ .. 
872.000.000,00 (oitocentos milhões de 
cruzeiros) em obrigações postais te
legráficas, com o prazo de 16 anos, 
juros de 6% e. no regime de distribui-
ção semestràl ·de prêmios. . 

E, nos' artigos seguintes (81 e B2) 
manda reservar da Receita a quan
tia de Qr$ 110.000.000,00 (cento e dez 
milhões de cruzeiros), anualmente, du
rante 16 anos; .para financiamento do 
mesmo Plano, bem ~orno destacar ain
da da Rectita, no corrente exercício, 
a quantia de Cr$ 56.000.000,00 (cin
qüenta e seis milhões de cruzeiros) 
a fim de atender às despesas da im
plantação dos quadros novos. 

E' matéria que, conver-tida· em. lei, 
se· torn·a obrigatória na elaboração e 
votação do orçamento da República, 
interessando; assim, à vida fina·nceira 
da União e, particularmente, ao Mi
nistério da Fazenda, principalmente 
a última :parte do art. 80 ·que dispõe 
sôbre a distribuição semestral de .prê
mio para os títulos emitidos. · 

Trata-se de uma inovação que foi 
introduzida no Brasil, para atribuir 
maior atração às apólices estaduais, 
num período de depressão de crédito 
público, criando, 'dêsse modo, uma si
tuação equívoca. 

tada. · 
Sala das Comissões, em 1.6 de julho 

de 1948. - Ivo cX'Aquino, Presidente. 
- José Americo, Relator. - Alfreão 
N~ves. - Mathias Olympio, _Apolo
mo Sales. - Salgado Filho. - Santos 
Neves. - Alvaro. Adolpho. 

PARECER 

N.0 957, de 1948 
Da Comissão de Finanças sô

bre emendas ao Projeto de Lei 
da Câmara n.0 71-1948. 
Relator: Sr4 José ·Américo 

A proposição n.0 71, de 1948, ori
ginária da Câmara dos Deputados, 
consta de duas par.tes: · 
• 1.0 

- o .reajustamento das tarifas; 
· 2.0 

__:_ o planejamento geral que se 
divide em Plano Telegráfico Nacional 
e Plano Postal Nacional. 

Consiste o reajustamento na apli
cação de novos poços, visando ·o au
mento da receita, para atender à 
execução dos 'dois planos e às des
pesas oriundas da: estruturação do 

· pessoal. Mas, considerando a defi
ciência desses recursos para um pro
.grama de maior amplitude, apela pa
ra outras formas de financiamento. 

E o reajustamento justifica-se pe
la necessidade de melhorar o tráfego 
que, nas condições materiais em que 
se. encontra, já não pode atender ao 
seu volume recrescente e às exigên
cias de celeridade e eficiência. Gaston Géze estuda, longamente, no· 

seu livro ''Cours de Science des Fi
nances et ·de Legislation Financiére 
Française" (págs.· 72 e seguintes) a 
natureza dessa operação, mostrando 
suas vantagens e inconveniências. 
Salienta êle, . sobretudo, as objeções 
que lhe são impostas de ordem moral, 
financeira e social. . 

. De qualquer modo, . institui-se uma 
loteria com o chamariz da sorte, po
dendo ter, conforme o seu modêlo, as 
próprias características do jogo de 
azar. 

Abstraindo da fição técnica dC> pro-
. jeto, a matéria da competência da 
Comissão de Obras Públicas, que jà 
se pronunciou, tínhamos que exami
nar o seu aspecto econõmico e fi
nanceiro, o que não poderia ser fei
to, dada a :~::esponsabilidade de certas 
iniciativas, sem prévia audiência do 
Ministério da Fazenda. 

Nestas condições, requeremos, pre
liminarmente, que seja o projeto con
vertido em diligência, para que se ou-
ça o Ministério da Fazenda sObre os 

Foi assim que, cm sessão de 16 de 
julho do corrente ano, deliberou, pre
liminarmente, esta Comissão pedir os 
seguintes esclarecimentos: 

"Para a execução do Plano Te
legráfico Nacional ·é . o Govêrno 
autorizado, conforme o Projeto 
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de Lei n.c 668-B, de 1948, da Câ
mara dos Deputados (art. 80) a 
emitir ·Cr$ 872.MO.OOCJ.;{)() (oito
centos milhões de cr.uzeiros) em 
obrig~ões postais telegrâficas, 
com o prazo de 16 ··anos, juros 
de seis por cento e no regime de 
distribuição semestral de . prê
mios. 

cretotos-leis ns. 8.308, de 6 de 
dezembro de 1945, 8. 744, · de 21 
de janeiro de 1946 e o Decreto 
n.0 20.428, de 21 de janeiro do 
mesmo ano,· bem como,. a pro
posta or.çamentâria · para 1949, 
nos têrmos em que foi a;presen
tada". 

Não. manifestou o Ministério ne
.nhuma opinião própii'ia sôbre assun- · 
t.o de tamanha impõrtância que não 
poderia escapar à sua supervisão. Li
mitou-se, em aviso de 6 dêste mês 

·a encaminhar as informações· presta-
das pela Contadoria Geral da \Repú
blica · e pelo Diretor do Departamento 
dos Correios e Telégrafos que, de mo
to próprio, resolvera ouvir. 

E, nos a~ti.gos seguintes (81 e 
82) manda reservar da receita a 
quantia de Cr$ 110.000.00,00 
(cento e dez milhões de cruzei

ros), anualmente, durante 16 
·anos, para fianciamento do mes
mo Plano,. beni como destaca ain
da da receita, no corrente exercí
cio, a quantia de Cr$ 56 .. 000.000,00 .. 
·(cinquenta e seis milhões de cru
zeiros) , a fim de atender às des
pesas da implantação dos quadros. 

Declara.:se, acertadamente, a con'
tadoria que só lhe compete a apre
ciaçáo do orçamento na sua fase de 
execução, adiantando, conforme .acen
tua, a título de elucidação, quais as 
ementas da legislação citada na. di
ligência, o que fôra feito, não para 
êsse fim, mas para que os esclare
cimentos se desenvolvessem, tendo em 
vis'ta o quadro leg:;~-1 .trá;çado, no âm
bito que interessava à elaboração do 
parecer. Em seguida, retrata a si
tuação económica do Departamento, 
mostrando, como é notório,. serem tô
das ·as dotações de desp~sas inferio
res .. s estimativas da receita. E, ao 
cabo, é o mesmo Departamento que 
desdobra essa matéria, acentuando a: 
necesidade da major::ição de seus ser
viços, como veio ·ae fazer face ao 
aumento de vencimentos e 'outros 
ônus que ·indica .E supõe. também que 
foram ·!pedidas informações sôbre os 
decretos-leis apontados como forma 
de concretizar o sistema criado, den
tro do qual· deveria ser considerada _a 
questão em exame. Mas, encara, ~1-
nal, embora de relance, o ponto prm
cipal, analisando o aumento das des
.pesas decorrentes do. Plano Postal Te
legrâfico e do cust~io da reestrutu
ração dos quadros e; ao mesmo .tempo, 
justificando ·a necesidade de noyos 

recursos além .da estimativa· da ma-

novos. · · 
E' matéria que, convertida em 

lei, se tornará obrigatória na. ela
boraÇão e votação do orçamento 
da República, interessando, as
sim,· à vida financeira da União 
e, particUlarmente, ao. ·Ministério 
da Fazenda, principalmente a úl
tima parte do art,, 80, que dis
põe sôbre a distribuição semes
tral de prêmios ;para ·os títulos 
emitidos. · 

Trata-se de ·uma inovagão que 
foi introduzida no Brasil, para 
atribuir maior atração às apó
lices estaduais, num período de 
depre~são ·do crédito !Público, 
criando, dêsse modo, uma situa
ção equívoca. 

Gaston Géze, estuda longa
mente, no seu livro Cours de 
Science des Ftnances et de Le
gislatión Financiére Française 
<pgs. 72. e seguintes) a natureza 
dessa operação, mostrando suas 
vantagens e inconveniências. Sa-' 
lienta êle, sobretudo, as objeções 
que lhe são impostas de ordem 
moral, financeira e social. . 

De qualquer modo, . institui-se 
uma loteria com o chamariz da 
sorte, podendo ter, conforme o 
seu modêlo, as próprias caracte
rísticas· do jogo de azar. 

Nestas condições,-. requeremos, 
preliminarmente, que seja o .pro-· 
jeto convertido em diligência, 
para que se ouça o Ministério 
da ·Fazenda sôbre os pontos in
dicados, tendo-se em vista os De· 

joração das tarifas. 
o que, entretanto, importava saber, 

como estâ expresso no . requerimento 
de :informá.ção, era se o Ministério 
estava de· acôrdo com os seguintes 
pontos ·do projeto: 

I - · a emissão de obrigações pos
tais telegrâficas. principalmente· ·com 
o regime de distribuição semestral de 
prêmios; · 



II ...:... a inclusão do orçam~nto de 
dotações destinadas a atender. ao pla
no postal telegráfico e às despesas 
resultantes de estruturações dos qua
dros. 

Quanto à primeira •parte, citámos 
no requerimento· transcrito. nêste pa
recer a opinião de Gaston Gisse, em 
seu Cours dP. Science des Finances 
et. Legislation · Financ'iére, podendo 
aduzir as considerações do mesmo au
tor sôbre. essa. modalidade de obri
gações do Estado no seu livro $citmce 
àes Finances (pág. 101 e seguintes) 
para demonstrar como seu conceito 

.suscita as mais ustas restrições. 
.A- experiência tentada, no Brasii, 

por alguns Estados, em crise . finan
ceira, não seduz pru·a novas tenta
tivas que colidiran1· com ·o plano do 
Govêrno empenhado em reprimir tõ
das as formas de inflação. Ainda 
.agora se esboça a reação contra a 
emissão de bónus que, por suas atra~ 
ções, desviam os depósitos l;>ancários 
e prejudicam as atividades reprodu
:tivas. · I. 

~ Tem-se que. ·velar também pelo cré
dito da União que já se deteriora no 
mercado de .títulos da dívida !Pública. 
:Jntroduzil:ido-se essa .inovação, a po
sição das apólices iria, cada vez mais, 
:deca41cto. 

· Entrrunos, pois, a emitir parecer, 
.. com a ajuda dos elementos solici
tados. 

Quanto à majoração dos . prêços, Só 
temos que lamentar que esteja o ser
viço público, cada vez mais,- ença-

:recendo. · 
A politica tarifária ·que .vem sendo 

adotada poderá surpreender,.nos pelo 
. seu · efeito negativo, determinando 
em vez dos resultados esperados, um 
.decréscimo de movimento e tornando
se:, destarte, apesar dos novós ânus_ 

•Criados, pouco compensadora. 
Como se trata, porém, de serviços 

!poucos utilizados pelas classes mais 
·desprotegidas ou utilizadas em mini
. ma escala, a majoração pleiteada não 
poderá ser ·considerada, prõprirunen
te, anti -econõlnica. 

Temos, por igual, que reconhecer 
·que os prêços, sendo ainda os da Lei 
n.o 521, de 11 de outubro de 1937, 

·que estabeleceu a Tarifa Geral, de
. vem ser autorizados, o que foi feito, 
·em regra, sem nenhum exagêro. 

. Estamos, demais, diante de um tra
balho elaborado por técnicos cuja re.
'Visão não poderia · ser compreendida 

. sem o manejo de aaaos que só a ex
. periência especializada saberá a v a-
liar. · 

Só em casos especiais, de evidente 
interêsse económico e .cultural, pode
remos divergir dessas 'iinhas legais, 
como faremos e::n emendas que serão 
destac~das, in:clusive de ordem finan
ceira, relativas aos artigos 80, 81 e 82 
do projeto. 

Discordamos do parecer da Comis
são de Viação e Obras Púolicas no que 
diz respeito à emenda n.0 5 que reduz 
de três para duas vezes da comum a 
taxa de :urgência para .. os •telegranias· 
dos congressistas. E, assim nos 1pro- · 
nunc!amos para nos opormos, na for
ma do mes::no parece:r;, às emendas 
números 5 e 7 ,que reb!J,ixrun os prê.,. 
ços dos telegramas · de inlprensa, 
iguais aos c;los congressistas. O · trans
porte aéreo, como já está organizado 
no Brasi), acelera de tal forma as 
comwlicações que só o serviço urgen
te precisa· ser feito por via telegráfi-
ca. - · · · 
. C.umpre, pois,. contribuir para que o 
·tráfego comum seja aliviado dêss~s 
grandes fluxos que tanto retardam ·a 
correspondê.ncia particular. · 

Está tanibé.m em condições de ser 
aprovada a emenda n.0 9 no interêsse 
do contrõle das encomendas para fins 
estatísticos. 

As emendas ns . .1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 
13 e 14 constituem simples autoriza
ção para obras destinadas a agências, 
devendo ser aprovadas, a fim ·de que 
o Departamento de Correios e Telé
grafos possa atender, p~ogr~ssivamén
te, a sua construção, na ordem que 
parece mais justa e na proporção do:; 
1·ecursos de que dispuser . 

Formulou também a Comissão de 
Constituição e Justiça várias emendas 
dessa natureza (as de· ns .11, 12, 1,3 14 
e 15) ,que, apesar de não estarem su
jeitas ao reexame de outra Comissão, 

·como se tem deliberado, podemos· 
considerar em condições de ser apro
vadas . 

EMENDAS 
A comissão de Finan;ças oferece as '· 

seguintes emendas ao Projeto de Lei 
n.o 71, de 1948, da 1Câmara dos Depu
tados. 

Justificação 
Num pais, 'Como o nossó, de vida in'

telectual tão limitada; o prêço do por
te de livros, por mais módicos que pa
l"eça, não deve ser duplicado. Deve-se, 
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ao contrário, em vez de düicultar sua 
contribuição, estimular seu acesso aos 
meios mais obscuros. · 

5 Cuité. 
6 Solanea. 
7 Umbuzero~ 
8 Esperança. 
9 Sapé, 

EMENDA N,0 17 

Acrescente-se ao art. 3.0 , alínea II, 
mais ·uma let.ra onde couber: "Livros 
didáticos, :r::or unidade de 100 rtrs. e li
mite em pêso de 3 quilos, dois .cen
tavos". 

·Justificação 

Tem por fim a· emenda o restabele
··cimento da tarifa atual; destacando, 
ao mesmo tempo, o livro didático dos 
comuns. 

se· são recomendáveis todos os meios 
de proteção à inteligência, muito mais 
exigente ·é a düusão da cultura, que 
se pron:).ove, entre nós, ordinàriamen
. te, através do correio, por todos os re
cantos do interior, depois que foi ins
tituído o r,eembolso postal. 

:É justo que êsses livros, emJugar 
de sofrerem uma majoração de 4:00% 
que, onerando o. seu custo, tornariam 

. ainda mais difícil sua aquisição, mere
çam, ao menos, essa forma de assis
tência à sua necessária expansão. 

EMENDA N,0 18 

Ao art.· 63: 
"Nos incisos n.0 1 e n.0 2, onde se 

'lê "Cr$''', leia-se "frs" que é a moeda 
em que serão pagos êsses t~legramas". 

Justificação 

·São ·simples ·erros de impressão que 
se observam no projeto. 

EMENDA N.o 19 

Corrija-se no art. 63, inciso IV: .1,25 
por 2,50; no inciso V, letra ·a,. serviço 
dentro ·do continente americano 1,25 

·e serviço. extra-americano 1,25 por 1,50 
e 1,00, respectivamente; finalmente no 
mesmo inciso, letra a, 0,5 por 0,05. . . 

Justificação 
São, igualmente, erros de .im'Pressão 

que alteram o projeto e o resultado da 
votação, como faz ver a Comissão de 
Viação· mas que só por emenda podem 
ser corrigidos. 

EMENDA N.o 20 

Ao ar.t. 79, alfuea lli, letra g; ácres
centem-se: 

10 Lagoa Nova. 
11 Bonito. 
12. Jat.obá. 

Justi/icaçtto 

I ,'.1 

I,; 

.. . . : 

ll: a Paraíba mn Estado mal dota
do do projeto dêsses melhoramentos. 
As agênCÍas de Cabedelo e Campina 
Grande já se acham em construção. 
estando a primeira, talvez, conclui
da. ll:, portanto, justo o créscimo pro
posto, que não obedece ao critério do 
relator, mas a um apêlo feito pela 
Assembléia Legislativa daquêle Esta
do e inspira-se em informações soli-
citadas ao Diretor Regional, al.ills, 

com algumas exclusões. 

EMENDA N,0 21 

Suprima-:se o artigo . 80 . 

Justificação . . 
Além das consideraÇões emi.tidas .no 

parecer, temos de convir em que não 
deve o Congresso autorizar essa emis
são, à revelia do Ministério da ·Fazen
da, responsável pela administração fi
nanceira da União, o qual se· recusou 
pelo seu silêncio a apoiá-la. Não se
ria possível, por outr.o. lado, autoriza
la com a eliminação do regime de 
prêmio, por faltarem dados para esta
belecer seu tipo, independente dessa 
vantagem .. 

Constitui, além disso, uma ·forma .de 
·financiamento que não convém, pela 
sua precariedade e morosidade, a um 
plano que exime recursos certos e 

.. prontos. 
EMENDA N.0 22 

Ao art. 81: 
Redija-se: "Figurará, obrigatória

. mente, ·no orçamento da . despesa, a 
partir de· 1949, a dotação de ...... . 
Cr$ 110.000.000,00 (cento. e dez mi
lhões de cruzeiros) , durante 16 anos. 
para o ·financiamento do Plano Pos
tal Te~egráfico. " 

OpiJ:l.Ámos, conseqüentemente, que 
seja áprovada a proposição com as 
emendas apresentadas. 

Sala 'das Comissões, 17 de setembro 
de 1948. - Ivo d.'Aquino, Presidente. 
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- José Americo, Relator. - Vespa
siano Martins. - Andrade Ramos. -
Mathias Olympio. - Alvaro Adolpho. 
- Apolonio Sales. - Ismar de Góes. 
__: Salgado Filho. - Durvaz Crit;;r; 

Justificação 

·O edifício onde. funciona o D. C. 
T. na capital de Alágoas não está 
em condições éle atender ao serviço 
e só por um lapso deve ter sido omi
tido no projeto de lei acima. Já em 
1947, no estudo da lei orçamentária 
para 1948, foi apresentada ·emenda,' a 
pedido do próprio D1retor Geral dos 
Correios e· Telégrafõs,. apresentando 
verba para a .reforma e ampliacão do 
edifício do D. c. T. de Maceióo e 
que foi rejeitada como medida de 
compressão de despesas. Não é justo 
por isso que, quando se aprese!lta um 
plano postal nacional, deixe a capital 
alagoana de figurar na parte referen
te à reforma e ampliação dos edifi
cios onde funciona o· D. c. T. 

EMENDAS DO "PLEN.ARIO 
Apl·ovadas: 

·Ns. 1 - 2 - 3 - 4 
Rejeitadas contra o voto do Sr. 

Ismar de Góes: · 
Ns. 5-6- 7 

Aprovadas: 
Ns. ·8- 9- 10 

EMENDAS DO PARECER 
Aprovadas unânimemente: 

Ns. 16 a 23 

EMEN·D.AS APRESENTADAS 
l'ERANTE A COMISSAO 

DE FINANÇAS 
N.0 25 

Aprovadas: 

Ns. 26 - 27 . - 28 - 29 
i 

EMENDAS DE PLENARIO 
A QTIE SE REFERE 

O PARECER. 
N.0 .1 

Acrescente ao plano postal tele- · 
gráfico no artigo 79, !!1.0 IV, letra e 
a construção e ·. adaptação de prédios 
destinados às' agências do D. c. T. · 
em Tiju-éa, Estado de Santa Cata
rina. '. 

Justificação 

A agência postal-telegráfica de Ti
jucas, importante centro comercial e 
industrial de Santa Catar.ina, fun
ciona em velhíssimo ·:prédio que, em 
absoluto, não satisfaz ·às necessidades 
dos serviços. De há muito que se co
gita a construção de prédio adequado. 
Ademais, a Prefeitura Municipal de 
Tijucas já fêz doação da área de 
terreno necessária à construção ení 
causa. 

Sala das Sessões, em 19 de maio 
de 1948. - Francisco Galotti. - Ivo 
d' Aquino. - Lucio Corrêa. 

N.0 2 

Acrescente-se ao art. 79 - III: 
f) Maceió. 

Sala das. Sessões, em 19 de mai.o de 
1948. - Ismar de Góes.- Góes Mon
teiro. - Cícero de ttasconcellos. 

N.0 3 

Ao art. 79 -·III ..:._ 
cente-se: 

letra 1, acres-

7) Coltina 
8) Castelo •' 

9) Calçado 
todos no Estado do Espírito Santo. 

Justificação 

Im•põe-se essa providência por se 
tratar de sedes municipais de grande 
importância,· onde as agênciàs são vi
sivelmente insuficientes para a cres:
cente expansão de seu mo.vimento, 

com real prejuízo para o bom desen-
volvimento de seus serviços. 

Sala das Sessões, em 19 de maio 
de 1948. - Jones dos Santos Neves. 

Henrique de Novd.es. 

N.0 4" 

Acrescente-se ao plano postal te-
_legrâfico, no art. 79, n.0 m, letra 
"e'', a .construção . e ada.p)tação de 
prédio destinado às agências do D. 
C .• T. em Bagé, Estado do Rio GrBin- _ 
de do Sul. 

Justificação 

A medida justifica-se inteirámente 
:por se tratar de mtmicfpio de grande 
importância, com movimentação su
ficiente no serviço postal, em cons
tante desenvolvimento. 

'-i 
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·Sala das Sessões, em 19 de maio de 
1948. - Camilo. Mercio. Ernesto 
Dornel1es. - Lucia Corr:êa. - Aloy
sio de Carvalho .. .,.....; Novaes Filho. 
Pereira Pinto. . . . 

N.0 5 

Ao art. 51, letra "B", em vez de 
"três'', diga-se: "duas'. 

· Justificação 

A correspondência telegráfica dos 
congressistas, de · ordinário sõbre ln
terêsse público, precisa comumente 
ser· e.'Cpedida ·com . urgência. Não há. 
motivo para a elevação da sua taxa 
- que é injusta. Deve continuar o 
dôbro da taxa simples. 

Sala das Sessões, em 19 de maio de 
1948. - Olavo ãe Oliveira. 

.···N.0 6 

O · artigo 53 passará a ser . redigido 
da segui!]. te forma: 

"Art. 53 - Os telegramas de im
prensa, expedidos · pelos correspon
dentes de guerra, pelos próprios jor
:n,ais ou agências de informaÇões, e 
quando destinados à publicidade, des
de que redigidos em .linguagem clara, 
pagarão sete centavos por palavra". 

. '·:N.o 7 . ~ 

' Substitua-se 'o parágrafo único, do 
artigo 57, pelos segumte1l: 

"Parágrafo 1.0 -. A râdiõ-comuni
cação de múltiplos destinos feita por 
intermédio do D. C. T. pelas agên
cias de informaÇões jornalísticas. pa
garão sete centavos por palavra 
transmitida''. . . 

1 
• 

"Parágrafo 2.o ..,.... As agências de in:
formações que transmitirem o serviço 
de imprensa em rádio-comunicação 
de ·múltiplos destinos por seus :pró
prios transmissores, pagarão apenas a 
-contribuição , mensal de . mil cruzei-
ros". · 

Justificação ·. 
- O prêço de sete centavos por pala
vra transmitida pelas agências de in
formações, dos .telegramas de impren
sa, quer recebidos pelas mesmas agên
cias e jornais, como o -de rádio-comu
nicação de. múltiplos dest'inos, em 
vigor atualmente,.importa em eviden
te sacrificio para os diários e periódi~ 
cos das capitais . e . cidades do inte
rior do Pais, cm face do volume do 

notic±ário nac'ional, levando-se em 
conta, ademais, o aumento do custo 
de todo o material jornalistico e os 
vencimentos do pessoal respectivo. 

O acréscimo da taxa em aprêço im
portaria na elevação de prêços das 
agências de informações, tornando-os 
proibitivas e impossibiiitando, sobre
tudo aos jornais do interior, a capta
ção dos serviços noticiosos. Por ou
tro lado, ficaria prejudicada a divul
gação intensiva do noti(:iárlo oficial,, 
político,. parlamentar, económico e 
social, nos Est.-1.dos, noticiário que 
merece, sem dúvida, o melhor estí
mulo, pelas suas reconhecidas vanta
gens e benefícios. 

Em relação ao· parágrafo segundo 
do artigo 57, há a considerar ·a neces
sidade de uma taxa equitativa, de 
vez que o serviço telegráfi-co exterior, 
de múltiplos destinos, transmitido ou 
recebido, em rádio-comunicações, fixa 
a contribuição mensal de mil cruzei
ros (art. 63, n.o 9) ~ 

Sala das Sessões, em 18 de maio de 
1948. - Lucio Corrêa - Ivo d! Aqui
no. - Camilo Mércio. - Ernesto Dor
nelles. 

EMENDAS DA COMISSAO 
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA 

EMENDA N.0 8 

Ao art. 79, III, e, acrescente-se: 
7) Redenção (Ceará) ~ 

Justificação 

A constft.uição de . um edifício para 
os Correios e Telégrafos, em Redenção 
é da maior conveniência e necessida
de. Trata-se de zona próspera, sendo 
o terceiro -entre os municípios ceareli
ses, em densidade de população: 51 50 
habitantes por · quilõmetro quadrado. 

Saia· das Comissões, em 25 de ju
nh·o de 1948. - Ribeiro Gonçalves. 

EMENDA N.0 9 

Ao art. 32: 
I) . Substitua-se a alínea a pela .se

guinte: 
·a>. as encomendas comerciais, que 

deverão ser acompanhadas das res
pectivas !aturas, organizadas em tri
plicata e nas quais será indicado o 
valor real das mercadorias· cont.idas 
nas remessas. 

II) Substitua-se - "Pará.grafo úni-
co'", por § 1.o. · 



III) Acrescente-se: 
§ · 2.0 Uma das vias da fatura, que 

acompanhar a encomenda, de acõrdo 
com a alínea ·a dêste artigo, será en
'viada, para efeito de estatística, à en
trada das · mercadorias na localidade 
do destino e antes de ser retirada da 
repartição postal, à autoridade com
peten'te 'do Estado ou do Mumcipi~". 

Justificação 

A ~menda. tem :por fim suprir uma 
falha que é motivo permanente de 
reclrunações. Reconhece-se que, sem a 
providência que o· dispositivo prescre
ve, não há •possibilidade de coutrôle, 
na entrada da mercadoria, para efei
to estatístico, salvo se os próprios ser- . 
viços post.ais se sobrecarregarem de 
mais êsse encargo, ficando, assim. dis
pensada de desempenhá-lo a reparti
ção que o tem, por lei, como· função 
específica. · · 

A emenda é originária do próprio 
D .• C. T. . · 

Sala das ICÓmissões, em 25 de junho 
de 1948. - ~ibeiro Gonçalves. 

EMENDA N.o 10 

Ao art. 79; Iii, à 
Acrescente-se: 
11) ~arante 
12) Piracuruca 

Justijicaç~o 

Amarante e Piracuruca são duas ãas 
mais importantes cidades piauienses. 
A primeira, à margem do· rio Parnaiba, 
é centro de grande atividade agrícola, 
estando ligada ao Norte e ao Sul do 
Estado, através de servioçs regulares 
de navegação fluvial e: .transportes ro-

5ô!l-

Ao artigo 79, n.0 III, letra m, após 
"Angra dos Reis'_' acrescente-se: 

6 - Trajano de Morais. 

Justificação 

A construção · de um prédio onde 
devevá funcionar a Agência Postai 

Telegráfica da sede do Município de 
Trajano de Morais, no Estado do Rio 
de Janeiro, jll!ltifica-se plenamente 

pelas seguintes razões: 
· l·." ...:... Trata-se de· um Munictoio 

de população . superior a 2. oco ha
bitantes, muito- próspero, situado 
numa zona de "ótimo oelima, com alti-
tude média superior a 600 metros. 
lt, presentemente, um dos principais 
centros agrícolas e pastoris do Esta
do, sendo as suas terras comprovad;:t-
mente férteis e Pi'óprias para as cul
turas de café, cereais e outras. Além 
disso, é no Município de Trajano de 
Morais que estão sendo · ultimadas as 
gigantescas obras da Usina Elétrica 
de Macabú, cuja significação 'na eco
nomia do Estado dispensa maiores· 
explicações. · 

2." - A casa ~nde se acha instala
da a Agência Postal Telegráfica da
quêle Município, é um :imóvel de 
aluguel, para uso de .residência par
ticulru:, velho, sem o mín1mo confôr
to, não possuindo ·sequer, o espaço 
necessário ao funcionamento 'dos ser
viços nêle ·.instal_ados; de cond1ç~es 

higiénicas precánas, estando mUlto 
áquém, por todos êsses. motivos, dos 
fins a que se destin-a, dada a impor
tância qualitativa e ,quantitativa da 
correspondência que por êle transita, 
isto é, da que recebe, expede, ou dis
tribui diretamente à população, q~er · 
da que coleta e remete a duas out_ras 
Agên·cias situadas, no . mesmo Mumci-, 
pio, a muitos· quilômet~s de distância. . doviários e aéreos; a segunda, situada 

em zona pastoril de numerosos reba
nhos e ricos carnauba1s; é -servida pela 
Estrada de Ferro ·central Piaui, sendo 
ponto intermediário de comunicação, 
por meio de estradas 'de rodagem, com 
o Ceará. · 

Pelos motivos eX'J)ostos, e, consicle
rando...;se por um lado, ·que o Depat•ta
mento dos Correios ·e Telégrafos tem . 

· naquêle Município uma de suas maio
res fóntes de renda, no Estado doRio, 
e· por ·outro lado, que compete priva
tivamente à 'Uruão ··a ·manutenção dos 
·serviços JJOStais-telegráficos (Consti
tuição Federal, incisos· XI e- XII do 
artigo '5,0 ), ·nada, màis. justo que· a 
aplicação de Uma parte dessa renda 
na melhoria 'das condiÇ{ies dêsses ser
viços, construindo--se '_ ali u~ prédio 
que 'Corresponda às . suas rea1s neces
sidades, o t}Ue con~rrer.á;,. certame:J].
te para a sua m·a1or eflCienica. Nao 
é 'só. Tra'tando-~e dé um melhora-

Não é eXplicável, portanto, que per
maneçam as duas localidades sem edi
fícios adequados às instalações pos-
tais e telegráficas. · 
· S. C. em 25-6-48. - .Ribeiro Gon
çalves. 

EMENDA N.0 11 

Ao Projeto de Lei da Câmara Fe
deral u.o 71; de 1948. 

·' 
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menta local, os Poderes Públicos Mu
nicipais querem colaborar na sua 
realização, . destinando, para êsse fim, 
um terreno situado no melhor ponto 
da cidade, do qual farão doação ao 
Departamento dos Correios e . Telé
grafos. 

Sala das Comissões, em 21 de julho 
de 1948. - Filinto Müller. - Ferrei
ra de Souza~ ..,.... Arthur Santos. -
Lucio Corrêa. - Vergniaud Wander
lei . . - Augusto Meira. Attilio 
Vivacqua. 

EMENDA N.0 12 

Ao art. 79 - N.0 III, letra U, acres
. cente-se depois de "Herculânea·•: 

12 - Leverger. 
13 - Gatinho. 

Justificação 

. A agência de Leverger fo1. cz:il!:da e 
instalada depois de remetida ao Con
gresso a Mensagem presidencial n.0 

334 dei 1947. · Suas instalações são 
·provisórias e precaríssimas sem em-. 
.. bargo· da importância que tem Lever
ger como sede de Município rico em 
gado e em lavouras .. 

Quanto a Gatinho, Distrito do Mu
nlc:ij)io ·de Diamantino, de cuja ·sede 
dista 20 quilômetros, · é um centro de 
exploração e comércio de diamantes 
dos mais importantes do Estado de 
Mato 'Grosso. Vivem :na sua sede e 
nas "corrutelas" em tômo, cêrca de 
dez mil pessoas quasi tôdas -.tal-. 
vt>.z 90% - ori'tllldas do Norte do. 
Brasil, notadamente . da Bahia e dos 

_ Estados nordestinos .. Seu comércio é 
intenso, especialmente o de · diaman
tes. Em 1946 o. movimento de com
pra e venda da preciosa gema atingia 
a uma média mensal de dois milhões 

Em época 'não de todo desfavorá
vel - a estação das águas · apenas 
havia começado - gastei .três lloras 
e lneia, em caminhão, para ir de 
Diamantino a Gatinho. 

.Não fossem a riqueza dos garimpos, 
a fertilidade dA. terra, sobretudo, ::~ 
J.nexcedível ·bravura dos povoadores 

de Gatinho e esta futurosa localidade 
teria que fenecer em face das difi
culdades que a ·cercam. 

Justifica-se, portanto,. a emenda ora 
apresentada que visa a criação de uma 
agência postal-telegráfica naquêle 
portentoso. garimpo. 

Sala das Comissões, em 21 de junho 
de.1948. -Filinto Müller. -Ferreira 
de Souza. - Lucio Corrêa . ....:... Verg
niaud Wanderley. - Augusto Meira. 
- Arthur Santos. -· Attílio ViVacqua. 

EMENDA N.o 13 . 

Ao artigo . 79 - item 3, letra l, de
pois do n.0 6 - S. Mateus, acres
cente-se: 
· Muniz Freire :- Barra do São 

Francisco.· · · 
Sala das Comissões, em 21 de julho 

de 1948 . ...,... A.ttílio Vivacaua. - Au
gusto Meira. Lucio Corrêa. -
Vergniaz(d Wanderley. - Ferreira de 
Souza. - Arthur Santos. Filinto. 
Müller. 

EMENDA N.0 14. 

Ao art. 779 itein 3, letra p, depois 
de lO Foz do Iguaçú, acrescente-se: 

11 - Guarapuava .. 
12 '-- Castro. 
13 ·- Apucarana . 
14- Pibagy. 
15 - Cerro Azul. 
Sala das Comissões, . e~ 20 de jUlho 

de 1948. 

· JustifiCação 

·· e quinhentos mil cruzeiros. Tôda · es
sa atividade eomercial se faz - via · 
de regra --' por meio de telegramas, 
.dada a oscilação de prêços do mer
cado. Pois bem: não existe em Gati
nho agência postal-telegráfica e o 
serviço é fe'ito por in-termédio rle Dia
município. E, quando sucede chover 
que percorrem em condições difíceis, 
a pé ou a cavalo, os 20 quilõmetros 
da estrada, muitas vezes impratica
vel, que liga o distrito à sede do 

Trata-se de . cidades das máis prós
. peras do Estado do Paraná e cujas 
· agências de Correios e Telégrafos se 
acham em péssimas condições. -
Arthur Santos. - Filinto Müller .. -
Vergniaud Wanderley. - Attilio Vi-

· município. E quando sucede chover 
forte nas cabeceiras do Paraguai, dis
tantes 7 léguas ·mais ou ;nenos da 
sede distrital, o que é, aliás, comum, 
ficam irremcdtàvelmenlte interrom
pidas as ligações entre Gatinho .e o 
resto do mundo. · 

, 1Jaéqua. -·Augusto Meira .. - Lúcio 
Corrêa. - Ferreira· de Souza. 

. EME:NDA N.0 15 

Ao art. 79, item m, letra /, depois 
de "2 - Caicó"! a:crescente-se: 

- Santa Cruz. 
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4 - Cearamirim. 
Ao mesmo art. e item, letra g, de

. pois de "7 - Tubarai'1', acrescen
te-se: 

8 - Araguari. 
S.C., 21-VI-948. - Ferreira de 

Souza. - Lu cio Corrêa. - V ergniaud 
Wanderley. - Altgusto Meira. - Fi
linto Milller. - Arthur Santos. 
Attílio Vivacqua. 

EMENDAS DA COMISSAO DE 
FINANÇAS 

EMENDA N.0 24 
No Projeto de Lei n.0 71 de 1948, ao 

art. 79, II, letra h, n.0 7, onde se 
lê Goianá, leia-se Igaraçu. · 

. · Justificativa 

· Houve man~esto engano.. Não exis
te em PernambUiCO uma localidade 
com êste nome (Goianá). Exlste 
Goiãria, que figura no projeto de lei 
sob o número 6. O número 7 'deve 
se referir à cidade de Igaraçú. 

Sala das Comissões, em de. se-
tembro de 1948·. - Apolônio Sales. 

EMENDA N.0 25 

Onde couber: · z 
Ficam criadas as agências postais 

nos distritos· de Rio da Barra e Al
. buquerque Né do M'undcípio d.e Ser· 
tânia. 

Justificação 

São êstes dois distritos os mais im
portantes do município de Sertânia. 
Não se compreende que, na hora em 
que se trabalha para evitar-se o ~o
do . do campo, não se dê a um dis
trito populoso nem: ao menos o con-' 
fôrto de um·a agência postal. 

ll: quasi de · estàrrecer que se façam 
precisas emendas como esta, no pres
suposto · que o Correio deveria estar 
em tôda a parte. 

Sala das Comissões, em de se-. 
tembro de 1948. - Apolónio Sales. 

EMENDA N.0 26 

Acrescente-se ao art. 79, n.0 m, 
letra b), as seguintes agências pos· 
tais · telegráficas, no Estado do Pará, 
de: · . 

Igarapé-Açu, castanhal, Pinheiro 
(Município de Belém) , Capanema, 
Monte Alegre, Alemquer, Abaetetuba, 
Igarapé-Mirim, São Miguel do Gua-

má, Soure, João Coelho, Curuçu e Sa-
linópolis. . . ' 

Justificação 
Tôdas essas agências, com exceção 

da de Pinheiro, estão situadas em 
sede de município· dos mais impor
tantes do Estado; "Funcionam em 
prédios alugados. Torna-se necessá
rio a instalação dessas agências ·em 
prédios da União. . . 

Comissão de Finanças, 14 de. se:
tembro de 1948. -Alvaro Adolpho. 

. EME;NI>A N.0 27 
Inclua-se. mais quanto a Rio Gra~-

de do Norte: · 
Currais Novos 
Jardim do Seridó, . 
Sala das Comisspes, em 17 de se

tembro de 1948. 

Justifícaçã_o 
Trata-se de duas cidades imoortan

tes e de bom· movimento comercial. 
- J. Ferreira de Souza. 

EMENDA N.0 28 
Ao projeto n.0 71-1948. 
Ao art. 79 - Item m: 
Acrescente-se: 
i> -:- Carmópolis 
Japaratuba 
Capela 
Maroim 
Riac:huelo 
Sequarema 
Mar i cá 
Sala' das Comissões, em 1.7 de se

tembro de.19~8. - Durval Cruz. 

Justificação 
A edificação de edif~cios para os 

Correios e TelégTafos nas cidades de 
Sergipe e do Estado do Rio de Ja
neiro, a que se refere a presente 
emenda se justifica pela necessidade 
ém que ·se encontram essas localida
des, de postos de Correios, que lhes 
facilitem os meios de comunicação e 
correspondência· com as' demais loca
lidades do País necessidade essa que 
se ·acentua cada vez ·mais com o gran
de desenvolvimento que têm tido .es
sas cidades. 

. EME,ll'DA N. 0 29 

Ao projeto n.0 71 - 1948 
Ao artigo 79 :- Itemiii I. 

\ 
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A;cre~eri.te-se: 
c) - Passagem Fro.nca 
Curador 
Pedro II 
Urbano .santos 

-- 1i72 --

!Panarama ,, 

Parágrafo· único. ·Nas modificações 
por que passarem os. vencimentos ctos 
desembargadors do Tribunal de Jus
'tiça do Distrito Federal, em virtude 
do ar.t. 26, § 3.0, da Constituição, 
não mais se aplicará o d'ispôsto no· 
art. 2.0 dã Lei n.0 33, de 13 de míúo 
dé. 1947, respeitados os direitos ad• 
quiridos. 

Salá. das Coinlssõe,s em 17· de se-
tembro ae 1~. 

Justificação 

.. . o franco desenvolvimento <IUe têm 
tido as qidadés de Passagem Franca, 
Curador, Pedro n, · Urbano Santos e 
Panarama, justifica, de sobra, a ne
cessidade de se dotarem essas loca
lidades de .tJ.má. agência do.;; Correios 
e Telégrafos, que lhes facilitem a 
sua correspondência com os demais 
cidades do País. Esta a finalidade 
da emenda. 

PARECER 

N.0 958, de 1948 

Da Comissão ·de Redação de Leis 
Redação final das emenda~ do 

Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n.O 44, de 1948. 

A Comissão submete ao Senado a 
·redação fi.ri.al do Projeto n.0 44 da 
Câmara dos Deputados. 
·No a...'lexo n.0 1.0 vêm, em primeiro 

lugar, . as· emendas· aprovadas pelo 
'plenário. São 12. 

Em seguida, no mesmo anexo, · 
acham-se 7, outras. 

SãÓ emendas de redação, que a Co
missão apresenta. 

A j).lstificà.ção de cada uml:\ delas 
encontra-se na própria fôlha que a 
traz. · . . . 

No anexo n.0 2, a titulo de escla
recimento, ·está o ·orojeto, já incluid:ls 
as emendãs. -

A Comissão reduziu a 14 os 20 a'l'
·tigos do projeto. 

S.::\Ja da Comissão de Redação de 
Leis, em 22 de setembro 'de 1948. 
Clodomir Cardoso, Presidente. _ _... Au
gusto Me"ira. - Cícero de Vu8concel
Zos. - Ribeiro Gonçalves. · 

ANEXO N.0 1 AO PARECER N.0 958 

Redação final das emendas do 
.Senado ao Projeto de Lei da Câ-
mara n.o· 44, de 1948. . 

Ao art. 1.0 (emenda n.0 1 do ple-
nátio): . . . · 

• 
"' "' 

É' assim, parece, que deve ser re
digida a emenda apresentada pelo 

Senador Ferreira de Souza sob está 
forma: · 

"Ao art. 1.0 Os _desembarga 
dores do Tribunal .. de Justiça do. 
Distrito Federal, respeitados os 
dire!tos adquiridos, terão venci
mentos iguais à mais alta remu
·neração fixada para os magistra
dos de igual categoria /nos ·Es
tados•·:. 

Esta emé1'lda, entendida literal'
mehte, disse o nobre Presidente d() 
Senado, choca-se com o dispôsto no 
art. 1.0

, segundo o qua~ os vencimen
tos dos desembargadores do Tribu
nal de Justiça do Distrito. Federal se
rão os fixados na le1 e nas respecti
vas tabelas. 

O ilustre autor · da emenda, porém. 
explicou assim' o seu pensamento: 

·~o Sr . . · Ferreira de.: So7tza, -
Votados o projeto, os vencimentos 
serão fixados. Quando, . em SãrJ 
Paulo, houver qualquer aumen~o 
de· vencimentos, qué supere os pa
gos aos· desembargadores do Dis
trito Federâl ,poderão êles exi
gir apenas o aumento: não po"' 
derão pleitear o acrés')imo de 5% 

· O Sr. Ivo d' Aquino - Exata
mente". 

E quanto aos direitos adquiridos. 
que devemos entender po: êles? . 

iRespondendo a esta 'pergunta, ' o 
Senador · Ferreira de So'uztt assim 
aludiu ao fim da emenda: 

" . Evitar, segundo penso, se
quizesse negar, aos desembarga
dores atuais os cinco por cento a 
que têm direito, desde a promul
gação da citada Lei n.0 33, evitm· 
se levantem dúvidas em tôrno dos 
cinco ·por cento". Converta-se o parágrafo único do 

art. · 1.0 em árt. 2.0 e acrescente-se 
ao art. 1.0 êst~ parágrafo: Os debates em tôrno da emenda fo

.ram longos. 
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Mas eis ·como o nobre Presidente 
do Senado os interpretoJ. e resun11u: 

"O Sr. Presidene - Votada a 
emenda com a redação que apre
senta, choca-se com o art. 1. 0do 
•projeto. 
~ A emenda diz: 

"Os desembargadores do TJ:i
bunal de Justiça do Distrito Fe
deral, respeitados os direitos ad
quiridos, terão vencimentos iguais 
à mais alta remuneração dos ma
gistrados de igual categoria nos 
Estados". · 

O meu esclarecimento é no 
sentido de orien~ar a Comissão 
de Redação ·a fim de que não fi
Q'!J.e impossibilitada de alterar o 
fundo do projeto. 

O art. 1.0 determina que os 
vencimentos são os fixados de 
acõrdo com-o dispõsto na lel. 

Sendo pensamento da emenda 
a.pJica-se só !,Para o juturQ, isto 
é, alterar a Lei n.0 33 daqui para 
diante, é indispensável o consig
ne o' projeto, em redação clara, 
conforme sugeriu, em aparte a 
um colega, o ilustre Senador Aloy
sio de Carvalho". 

A Comissão ,pareceu que se devia 
limitar à declaração, constante da 
emenda e das palavras do Sr. Presi
dente, de que serão respeitados os di
reitos adquiridos, nada · adiantando 
sôbre o sentido dessa expressão, que 
entretanto, o Senado, tPOr uma emen
da de redação, poderá esclarecer. 

Aliás, entendendo a matéria, como 
entende como uma questão de ordem 

. constitucional, o Poder Legislativo não 
a pode resolver livremente. 

A solução que lhe dê na lei ficará 
sujeita à revisão do Poder Judiciário, 
nas espéCies em que o dispositivo vier 
a ser aplicado. -

Parece que foi a essa questão que 
se referiu o Senador Ferreira de Sou
za, quando disse: 

"O· Poder Judiciário reparará as 
injustiças;. a inconstitucionalidade . 
que encontrar na resolução legis
lativa". 

"' . "'. 
Ao parágrafo único do art. 1.0 

(emenda n.0 6, da Comissão de Cons
tituição e Justiça) : 

Converta-se êste parágrafo no artigo 
2.0 e acrescente-se em seguida: 

"Art. 3.0 Não terão também' direi
to à gratificação adicional os magis
trados a que ::;e refere o art. 1.0 da 
lei n.0 21, de 15 ele fevereiro de 1947, 
excetuados os atuais, sem p:r:ejuízo do 

. que ~escreve a disposição anterior. 
Par!ágrafo único. As gratificações 

que estejam sendo percebidas serão 
ca~culadas sôbre à base dos vencimen
tos fixados por esta lei. 

3. Es~a emenda, no anexo número 
2, apresentado a .título de esclareci
mento, constitui o objeto do art. 3:0 

vindo nêle, como art. 2.0 , o parágrafo 
único do art. 1.0. Nada impede, en
tretanto, que a Câmara mantenha êsse 
parágrafo, tal como se acha, e de à 
disposição da· emenda n.0 1 do plená
rio, já consideradà,. outro lugar. .. 

Em vêz de aludir simplesmente ao 
art. 2.0 ·da Lei n.0 21, de 1948, como 
i:l faz a emenda, a·, Comissão, na reda
ção final, referiu-se· aos magistrados 
de que essa lei trata no art. 1.0 • com 
isso fica implicitamente ·revogado êsse 
artigo, isto é, a revogação passa a 
compreender-se na disposição final do 
projeto. · 

A redação final explica-se pelas pa
lavras abaixo, proferidas sõbre a
emenda pelo ~eclaro Presidente da 
Casa ·como interpretaçãp dos debates 
e sem nenhuma objeção do plenário: 

"Visa ao futuro. Mantém os 
atuais direitos "adquiridos para os 
que estão em· exercício e estabe
lece situação nova para os 'que vie
rem. Tem de ser redigida de 
acõrdo com êste .pensamento.· 

Os senhores que aprovam a 
emenda para ter redação ·.defini
tiva oportunamente, queiram con
servar-se sentados". 

Ao artigo segue-se um parágrafo. 
Decorre êle de dispôsto no art. 5.0 dO 

projeto (art. 8.0 do anexo n. 02) . 
Os magistrados ainda não estão .re

cebendo os vencimentos a que lhes deu 
direito a Lei n.0 33, de 13 de maio de 
·1947. Não é, portanto, possível càlcular 
os adicionàis a que continuarão a fa
zer jus sôbre os vencimentos que lhe 
sf.o pagos presentemente. · 

• . "' 
Ao art. 3.0 , in fine (emenda nú- · 

mero 1 da Comissão de Constituição e 
Justiça): · 

Substituam-se as palavras: 
" . . . Tribunal Regiomil do Tra

calho do Distrito Federal", por estas: 

. .j 

. : 

..· .. ····IJ 
'•' 

I 
I 
I .. · ·t 
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" ... TJ:ibtUlal Superior do Traba
lhd". 

. A disposição do art. 3.0 do projeto 
figura no art. 5.0 do anexo,·n.o 2, que 
tem por fim insistamos, apenas dar 
uma idéia de forma que o projeto 
pode revestir com as emendas do Se
nado, podendci, ou nãó, ser aprovei
tado pela Câmara. 

.. 
* >I< 

Ao art. 4.0 (emenda n.o 7 da Co
missão de Finanças) : 

Depois das palavras: 
Os juízes presidentes subs~itutos, 

acrescente-se:: . 
. . . e os . suplentes de· presidentes 

das mesmas Juntas receberão · menos 
'vinte por cento que os respectivos 

. presidentes, tendo, entretanto, direi
to aos vencimentos integrais quando 
no exercício da presidência. · 

O art. 4.0 do projeto (compreendi-; 
do no art. 5.0 do anexo n,0 2) cons
ta de -três partes. A emenda acima 
modificou-o na segunda parte. 

A terceira dizia que os juízes repre
sentantes de classes venceriam ;por 
sessão a que. comparecessem, . um 
trinta avos dos vencimentos dos juí
zes togados dos respectivos tribunais 
ou juntas, até o máximo de 20 ses
sões. 

Desapareceu essa parte por efeito 
da emenda n.O 8 do plenário, que 
equiparou os vencimentos dêsses 
juízes aos dos togados. 

E é o que se verá aciiante. 
. ' 

• * 
Ao ar_t. 5.0 , in fine: 
Acrescente-se, depois das pala

vras: 
"Procurador Geral da Justiça Mi

litar", .as seguintes: 
Subprocurador Geral da Re

pública. e aos representante mais 
graduados do ·Ministério Público, que 
.sirvam junto a êsses tribtUlais. 

Ao art. 5.0 do projeto correspo·nde 
o a1·t. 8.0 do anexo n.0 2. 

A matéria da · emenda consta da 
alinea a do citado art. s.o. 

Ainda ao art. 5.0 (emenda núme·· 
ro 4 da Comissão de Constituição e 
Justiça): 

Intercalem-se depois .das palavras: 
"aos juízes de dlreito e substitutos" 

as seg.uíntes: · ' 
,J 

"e aos juízes de Registro Civil do 
Distrito Federal". 

Vem na letr~ c do art. s.o ·do 
anexo n.0 2 a disposição constante 

·da emenda. 

-Ao art. 9.0 (emenda n,0 6 da Co-
missão de Finanças) : 

Substitua-se J)or êste: 
Os ve·ncimentos dos promotores d'n. 

Justiça Militar de 2.11 e 1.11 entrância 
são equíparados, respectivamente, aos 
dos promotores e promotores substi
tutos da Justiça do Distrito Federal. 

Parágrafo único. São mantidas as 
vantagens de que gozam os atuais 
promotores da. Justiça Militar, xr.as 
·não terão ·direito a elas os que fo
rem nomeados após a publicação dcs • 
ta lei. 

o art. .9.0 do ·projeto manda fazer 
a. equiparação "dos vencimentos e 
vantagens". 

Pela emenda· foram suprimidas as 
duas últimas palavras: "e vantagens". 

E acrescentou ela: "respeitados os 
direitos adquiridos". Daí o parágrafo. 

Os vencimentos da Justiça Mllita.1· 
constituem a matéria do art. 4.0 do 
anexo n.0 2. 

A emenda vem na alínea d dêsse 
artigo. 

* "' . 
:Ao art. 15. · 
o 

·Substitua-se por êste: 
"Art. 155. Os vencimentos dos pro

curadores da República ·de 1.11, 2.n e 
3.a categorias ficam equiparados, res
pectivamente, aos. curadores,. promo
tores e promotores substitutos do Dis
trito Federal (lei n.0 116; de 15 de 
outubro de 1947, art. 13) • 
. 'Parágrafo único~ Os adjuntos do 
procurador da República perceberão 
vencimentos equivalentes aos dos 
procuradores de 2.11 categoria". . 
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E' o art. 13· da Lei n.0 l:L6, de 15 
·de. o~tubro de 1947 que estabelece o 
'Critério pelo. qual se poderão conhe· 
cer os vencimentos de que trata a 
-emenda: 

São êstes os seus têrmos: 
· "Art. 13. E' assegurada igual
dade de vencimentos aos curado
res com os juizes de direito· aos 
promotores ·públicos com os' jui
zes substitutos; aos promotores 
subst~tutos· caberão os vencimen
tos do padrão imediatamente in-
ferior". -

Vide o art. 7.0 do anexo n.o 2. Dêle 
·consta a matéria da emenda. 

... .. ~. 

Onde convier (emenda n.o 15 do 
:plenário). Acrescente-se: 
· Art. Os jÚizes secionais e respec
tivos substitutos da extinta Justiça 
Federal inda não aproveitados em 
.cargos de magistratura são considera
dos em disponibilidade com os ven
cimentos dos juizes de direito do Dis-
trito Federal. · 
· No anexo n.0 2.0 vem esSa, emenda . 
·como art. 11. 

A Tabela III (emenda n.0 13 do pie':' 
nário). 

Onde ·está: 
"Juizes de Direito da Justiça do 

Distrito Federal Cr$ 11.200,00 m. en
sais". 

'Diga-se: 
. "Juizes de Direito da Justiça · do 

Distrito Federal. Cr$ 14.000,00 men-
sais". · 

A tabela alude a 48 juizes de di
reito da J.ustiça do · Distrito Federal 
e dos Territórios. 

Há engano. O total sobe a 54, sen
do 43 do Distrito Federal . e 11 dos 
Territórios. A retificação é feita na 

· dos vencimentos dos juizes de direito 
do Distrito Federal.. . · 

Acrescente-se, depois da expressão 
"Distrito Federal", · 

"e dos ·Territórios". 

--
Pelos debates que houve em· tórno 

dessa subemenda, verifica-se que ficou 
esclarecida a dúvida levantada acêrca 
da .emenda' a que ela dizia respeito, 
isto é, que se tratava da citada emen
da n.0 13. 

.. 
.* .. 

A Tabela VI (emenda n.0 8 do ple
nário): 

Suprima-se o que se segue: 
4 ..,.. Ministro representante de em

pregados e empregadores· do Tribu.'1al 
Superior do Trabalho. 

4 - Juiz representante de emprega':' 
dos e empregadores do Tribunal Re
gional do Trabalho da· 1.a e 2." re
giões. · 

12 - Juiz representante de empre
gados e empregadores dos Tribunais 
Regionais do Trabalho da 3." e 8." 
regiões. 

--· Onde está: 
7 - ·Ministros do Tribw1al Superior 

do Trabalho. 
Diga-se: 

11 - Ministros do Tribm1al Supe
rior do Trabalho. . 

Onde está: 
10 .:.... Juizes do Tribunal Regional 

do Trabalho da 1.a e 2.a regiões. 
Diga-se: 

14 - Juizes do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1.n e 2 .. a regiões. 

Onde está: 
tabela III, anexa~ · 

A emenda só tratou dos juizes do 
Distrito Federal, deixando de lado os 
.dos Territérios; que constituíram ob
jeto de uma subemenda, como se 
verá a seguir. 

18 - Juízes dos Tribunais Regionais· 
do Trabalho da 3.a e 8.n regiões. 

"' . 
A Tabela III (subemenda da Co

missão de Constituição . e Justiça) à 
cme.nda n.0 13,_ relativa ao aumento 

Diga-se: 
30 - Juizes dos Tribunais Regionais 

do Trahalho da 3.0. e 8." ·região. 
EMENDA DA CO~SÃO DE REDAÇÃO 

Ao art. 10: 
Suprimam-se as palavras: 
"J:<'ixados em Cr$ 11. 200,00" C onze 

mil c duzentos cruzeiros". 
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O art. lO está no projeto com êstes 
têrmos: 

Art. 10. os vencimentbs dos audi
tores e do adjunto do procurador ge
rai· do Tribunal de Contas são fixados 
em Cr$ 11.200,00 . '(onze mil e duzentos 

·cruzeiros) equiparados aos dos juízes 
de direito do Distrito Federal. · 

Com a supressão sugerida pela 
emenda, os têrmos do artigo ficarão 
sendo êstes: 

Art. 10. Os vencimentos dos 
auditores e do adjunto do pro
curador geral do .Tribunal de 
contas são equiparados aos doi! 
juizes cte direito do Distrito Fe
deral. 

Como se vê, o artigo encerra uma 
contradição, que .precisa de desapare
cer. A contradição resultou da -emen
da n.0 13, do plenário, que elevou os 
vencimentos dos juizes de direito, isto 
já depois de aprovado o art. 10>. 

Se é certo que nãb · houve emenda, 
modi.fica_!!do no ar.tigo a importância 
de Cr$ 11.200,00, também nenhuma foi 
aprovada que mandasse suprimir aí as 
palavras finais, relativas à equipara
ção. 

A Comissão formulou a emenda. pa
ra provocar a manifestação do Sena- · 
do a respeito do assunto. 

O pensamento da Câmara foi evi
dentemente equiparar os dois venci
mentos a que o artigo alude~ Do con
trário, teria bastado a cifra. 

Havendo o Senado mantido .a· dis
posi-ç2o nos seus têrinos originários, 
parece que obdeceu ao mesmo pensa-
mento. · -'· 

A Comissão adlmitiu isso na bbcla 
VI, que,- nessa parte, será mocUficada, 
caso o plenário resolva que devem ser 
suprimidas as palavras finais do arti
go, mantidos os vencimentos de· .... 
Cr$ 11. 200,00 . 

EMENDA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Ao art. 7.o 
-Suprimam-se as segúintes palavras: 

"fixados em Cr$ 11.200,00". · 

Também o art. 7.o encerra disp~- , 
sições inconciliáveis. Fixa os vencl
melitos· dos au.ditores de 2.a entrância 
da Justiça Militar em Cr$ 11.200,00. 
Acrescenta, porém, a esta cifra as 
palavras: 

"isto é, equiparados, aos juízes de 
direito do Distrito Federal" .. 

Assim, o pensamento da Câmara 
dos Deputados foi fazer a equipara-

ção que sempre tem existido entre 
os vencimentos dos auditores de -2." 
entrância e os Jui2es de Direito dês'te · 
Distrito. · .J 

SucedeÚ, porém; que os vencimen
tos dos auditores de 2.a entrância e· 
os juízes de direito de acOrdo com a 
emenda n.0 13, do plenário, foram au-

. mentados para Cr$ 14.000;00. 
Qual das ·. duas disposições deve 

subsistir? 
:m· verdade, quanto ao art. '7.o, que· 

o Senado rejeitou a seguinte emen
da substitutiva do plenário (n.0 5) : 

"Aos auditores de 2.a entrância da 
Justiça Militar ficam ·assegurados os 
mesmos vencimentos, direitos e de
mais vantagens conferidos aos juízes 
de direito da Justiça do Distrito Fe
deral". 

A rejeição, porém,_ verificou-se 
quando ainda não se havia aprovado 
a emenda n.0 13, pela qual foram· 
aumentados para Cr$ 14.000,00 os. 
vencimentos dos juízes de 'direito. 
,. Foi rejeitada, igualmente, a emen
da seguinte, apresentada ao mesmo· 
artigo pela Comissão de Finanças: 

Onde se lê: 
"São fixados na_ quantia de 

Cr$ 11.200,00, retifique-se para 
Cr$ 14.000,00". ' 

Mas também .esta foi objeto de· vo
tação anterior à da emenda ·n.0 13, ci
tada. 

O Senado decidirá, indicando o que 
mais pesou. no seu ânimo·: se a cifra 
constante do artigo, . se a idéia da 
equiparação. 

Da .rejeição da primeira emenda 
supra, transcrita, a de n.0 5, nada se· 
c'onclui a êsse respeito, pois ela não· 
mandava apenas equiparar os venci
mentos dos auditores de · 2.a entrân
cia aos dos juízes de direito. Equipa
rava quanto aos demais direitos e van-
_tagens. ~ _ ~ ·. : . 

Aliás, a equiparação dos vencimen
tos já estava no projeto. 
. · Quanto à segunda .. emenda, a ~~ 
Comissão de ·Finanças, pode-se adml
tir que foi rejeitada precisamente 
porque, por meio dela, cessava a equi-

. paração dos vencimentos; pois, ao ser 
ela votada, ainda se não podia saber 
qual seria a .sorte 'da emenda n.0 13. 

·Muitos senadores podiam ·mesmo des
conhecê-la. 
·A comissão de Finanças baseou-se 

precisamente na emenda n.0 13 do 
plenário ao elaborar a s'!.la. E' r) que 
se verifica do que disse o parecer 

• ' 
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só~re a tradicional equivalência dos 
d~Is vencimentos: o dos juízes de di
reito e o do auditor de 2.a entrância .. 

·· 1.
0 .que a proporção foi estabelecida 

.em virtude de preceito constitucional; 
2. 0 que não esteve no pensamento 

dp ~e_?ado deb:ar de observar a Cons
tltwçao. 

>11 

... . 
- EMENDA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

A tabela I: 
Onde está: 

"1 Auditor Corregedor Cr$. ....... . 
12.320,00 mensais''-, 

Diga-se: 
"1 Auditor ·corregedor cr.s ....... . 

l5. 000,00 mensais". · . 

. o~ venc~entos do corregedor da 
~ust~ça Militar, sendo, pelo projeto, 
:Iguais aos dos auditores de 2·"- en
trância, acrescidos de 10%, devém ser 
elevados na tabela a Cr$ 15.400,00. 

E' ·isso uma ·consequência do au
mento dos vencimentos dos juízes de 
'dpoelto <;Io Distrito Federal aos quais 
sao eqwparados os dos auditores de 
2."- entrância. 

Tudo fica dependendo do modo por 
que o .Senado se pronunciar acêrca 
da emenda de redação ao artigo 7.0, 

que regula os vencimentos dos referi
dos auditores. 

* ... 
EMENDA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

A Tabela III 
Onde está: 

23 Juízes · substitutos da JustiÇa do · 
Distrito ~dera! e dos Territórios ... 
Cr$ 7. 000,00, mensais: 

29 Juízes substitutos da Justiça do 
Distrito Federá! e dos Territórios ... 
Cr$ 9.800,00:, mensais. 

As tabelas da Câmara, aprovadas 
pelo Senado, sem prejuízo das. emen
das, .fixaram em. 30-% a diferença en
tre os vencimentos do juiz de direito 
e os do juiz substituto, estabelecendo 
que aquêle ganharia Cr$ 11.200,00, e 
êste Cr$ 7.840,00 (70% de ......... . 
Cr$ 11.200,00). 

Considerou, assim, a Câmara, pa
r~cendo que os juízes substitutos es
tao amparados pelo dispôsto no n. VI 
do art. 124. da Constituição. 

Mas os vencimentos dos juízes de 
direito foram aumentados. 

A emenda visa a restabelecer a 
:Proporção que, com isto, se quebrou. 

E' de redação a emenda, desde que 
se reconheça: 

. O n.o VI, citado, é expresso nêstes 
termos: . 

"VI - Os vencimentos dos de
semba_rgadflres serão fixados em 
quantza nao inferior à· que recc-

·. ~'"!· a qualquer titulo, os secre
tarzos. de. ~stado,· e, os demais jui 
zes VltallClos, com diferença não 
excedente a trinta por cento de 
uma para oútra entrãncia não 
menos de dois têrços .dos venci-

mentos dos · desembargado1·cs". 

Nã<;> diz nenhunia lei que os jtúzes 
substitutos constituem entrância in
ferior à dos juízes de direito Mas 
entrância vem a ser categoria e' o lu
gar de juiz substituto · constitui a 
classe inicial da magistratura local, 
como se vê do· código de Organização 
Judiciária do Distrito Federal (De
creto-lei n.0 8.527,- de 21 de dezem
bro de 1945, que assim dispõe: 

... "Art . 72, · o ingresso na magis
tratura é feito para o cargo de 
juiz .substit'lkto; · .as nomeações 
subseqüentes, por promoção, alter
nadamente -por antiguidade e por 
merecimento ... •• 

Mutatis mutandis, êste artigo . na 
sua parte final reproduz o que se lê 
no art. 124, IV, da Constituição, re
lativamente à Justiça dos Estados. 
Di~ com efeito essa .alínea: 

rv - a promoção dos juizes 
far-se-á de entrância para entrãn
cia, por antiguidade e :por mere
cimento,alternadamente ... " 

Quanto à definição dos direitos e 
garantia outorgados à magistratura 
local, dispõe o citado .Códig9: · 

Art. 116. Os desembargadores, jui
zes de direito e juízes substitutos 
gozam das seguintes garantias: 

I - Vitaliciedade, não podendo per
der o cargo senão em virtude de sen
tença judiciária ... etc; 

II - Inamovilidade, salvo promo
ção, etc.; 
· III - Irredutibilidade de vencimen..: 
tos, etc. 

Os juizes substitutos do Distrito 
Federal e dos Territórios são 29 e 
não 23. 
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EMENDA DA COMaSSAO DE 
. REDAÇAO 

Ao art. 18. 
Substitua-se por êste: 
Art. 18. o Poder Executivo é au

torizado a abrir, para as despesas no . 
corrente exercício, com a execução 
desta lei, os créditos suplementares de 
Cr$ 9.900.000,00 (nove :milhões e no-

. vecentos mil cruzeiros) Cr$ ......... . 
5. 367. 00().,00 (cinco milhões trezentos 
e sessenta e sete mil cruzeiros). Cr$ . 
533.000,00 (quinhentos e trinta e três 
mil cruzeiros) . .Cr$ 106.000,00 (cento 
e seis mil cruzeiros) , Cr$ .... · ...... · 
1.·039.000,00 (um milhão e trinta e 
nove mil cruzeiros) . Cr$ 5. 007.000,00 
(cinco milhõés e sete mil cruzeiros). 
Cr$ 790.000,00 (setecentos e noventa. 
mil cruzeiros) e. Cr$ 106.000,00 (cento 
e seis mil cruzeiros), .respectivamen
te, ao Poder Judiciário, Ministério da 
Justiça, Ministério ·da Guerra Mnlis
tério ·da Aeronáutica, Tribunal -de 
Contas, Ministério do Trabalho Mi
nistério da Fazenda e Ministério da 
Marinha. 

Parágrafo único. No crédito aberto 
. ao Ministério da. Justiça 'compreende
se a importância necessária para o 

'pagamento dos membros do Ministério 
· Público do Distrito Federal. 

Quanto .ao. princípio do artigo. A 
elevação das cifras do .a.rt. 18 dÓ pro
jeto é uma conseqüência de · várias 
emendas do Senado. 

Quanto· ao parágrafo. Os vencimen
tos do Ministério Público são aumen
tados em virtude do aumento dos ven
cimentos dos juizes de direito e jUi
zes substitutos e do que dispõe a lei 
n.0 U6, de :15 de outubro de 1947, ar

.· tigo '13, ·transcrito nas observações re
tro à emenda ao art. 15 do projeto. 

Assim, trata-se de uma simples con
seqüência do projeto, e não se co:m
preenderia. que· êste silenciasse sõbre 
o crédito dito relativo ao Ministério 
Público. · 

ser havida como excusada sob· o fun
damento de que, vindo nas tabelas· os 
vencimentos dos procuradores da Re
pública, nelas, ipso jacto, se acham 
compreendidos os do Ministério Pú-

· blico. · 

Ao art. 19. 
Substitua-se por êst.e: 
Art. 19. O Poder Executivo fica 

igualmente autorizado a abrir, para 
as despesas,. com a éxecução desta· lei, 
relativas .ao exercício de 1947, os cré
ditos especiais qe Cr$ 546.000,00 (qUi
nhentos e quarenta e seis mil cru
zeiros). Cr$ 819.000,00 (oitocentos e 
dezenove mil cruzeiros) e Cr$ ..... . 

. 9.860.000,00 (nove milhões oitocentos 
e sessenta mil cruzeiros) , respectiva
mente ao Ministério da Fazenda. Mi'
nistério da Guerra e Ministério da 
Justiça. . . . 

Parágrafo único. No. crédito· aberto 
ao Ministério da Justiça compreende:
s~ a . import~ncia necessária para o 
pagamento da diferença de vencimen
tos devida aos membros do Ministé:
rio Rúblico do Distrito · Federal em 
virtude da lei n.0 116, de 15 de ov.tu-; 
bro de 1946, art. 13, a datar da pu:-
blicação desta. · -
. Quanto ào 'parágrafo. o fundamen

to dêste é o mesmo em que assenta o 
parágrafo único do art. 18, e que aca-

. ba de ser exposto. . 
Os membros do Ministério Público 

têm também direito a diferença de 
vencimentos: Não, porém, a contar 
de qualquer das datas mencionadas 
no art. 5.0 do projeto, mas sim (ar
tigo 8.0 do ·anexo n.O 2) apenas da 
data em que. passou a. vigorar a_le.i 
n.0 116, citada. 

· Só por essa lei, com efeito, é que os 
vencimentos dos curadores e promo
tores foram equiparados aos dos juízes 

. de direito e juízes · substitutos e fo
ram os dos promotores substitutos de
clarados correspondentes aos do pa
drão imediatamente inferior aos ven
cimentos dos .promotores. 

Ocorre ainda que a emenda ao ci
tado art. 15 do projeto tomou por pa-· 
drão para a determinação dos venci
mentos dos procuradores da Repúbli
ca de l.", 2." e 3." categoria os esta
belecidos para os curadores, procura-

. dores e promotores substitutos. 
Em rigor, diante disso, deviam até 

os vencimentos desses funcionários 
constar das tabelas anexas. A co
missão, porém, deixa de apresentar 
emenda nêsse sentido porque pode 

Os veriéimentos atrasados, isto é, 
· relativos a ·meses 1á decorridos, cons
tituem direito adquirido para todo o 
funcionaria, . e não apenas ·para , a 
magistratura. 

DOS APOSENTADOS 
Nos créditos está incluída a impor

tância necesSária para , o pagamento 
dos aposentados. 
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A relação dêstes foi fornecida pela 
· Diretoria. da Despesa, faltando, talvez 
alguns nomes, pois aposentados há que 
são pagos nos Estados. · 

A Comissão deixou como se acham 
os arts. 16 e 17, porque não há .entre 

' êles contradição. 

exceto os ministros do Supremo Tri
bunal, Federal cujo direito é regulado 
pelo art. 16, terão direito, sem pre
juízo dos .proventos em cujo gõzo se 

Sucede apenas que os vencimentos 
dos ministros já aposentados do Su- · 
premo "Tribunal são reguládos espe- · 
cialmente. 

· encontrem, a dois têrços dos aumen
tos concedidos ao magistrado da mes
ma categoria em atividade. 

Não há, porém, mais jUiZ Federal 
em atividáde. 

O que há sé~ juízes pagos pela 
União, no Distrito Federal e nos Ter·· 
ritórios, os quais percebem· os mesmos 
vencimentos. 

O projeto originário· não encerrava 
a disposição .do atual art. 17, e, com 
a apresentação da emenda de que êste 
resultou, devia o art. 16 ter desapa
re'cido, porque, por meio dela, veio a 
ser estahelecida, sem detrimento dos 
antigos ministros do Supremo Tribu
nal, inexplicável diferença entre a si
tuação dêles e .a dos demais magis
trados aposentados e pagos ~ela União. 

Chegou a ser apresentada, · emenda 
suprimmdo o art. 16. Mas foi rejeita
da, como o foi também outra supres
siva do art. 1'7. 

Na rejeição da primeira, parece que 
houve o receio de que, com s. apro
vação, viessem a · ser prejudicados os 

. magistrados de que ela tratava. 
Pelos dados abaixo, obtidos pela co

missão, verifica-se a situação dos mi
nistros do Su,premo Tribunal jã apo
sentados em relação à dos ministros 
aposentados do Superior Tribunal Mi
litar.· 

Ministros do S. T. F. aposenta-
d~: . . . 

3 com Cr$ 171.000,00 anuais; 
9 com Cr$ 162.000,00 anuais e 
1 com Cr$ 126.000,00· anuais. 
Com o au,ménto previsto cada um 

J?assará a Ct$ 186.360,00 anuais. 
Ministros do S. T. M. aposenta-

dos: · 

2 com- Cr$ 156.000,00 anuais, e 
3 com Cr$ 90.000,00 anuais 

. ·Em face ·do' aumento de "2/3 dos 
aumentos concedidos aos que se acliam 
em atividade e sejam das respectivas 
categorias". os que percebem, atual
mente, Cr$ 156.000,00 passam a ...... 
Cr$ 228. 000,00 e os dois outros a. •.•. 
Cr$ 162.000,00. 

Quanto aos antigos juízes federais, 
como determinar o quantum dos ven
cimentos . a que têm direito na !nati
vidade?. 

Pelo art. 17· do projeto, os magis
trados aposentados pagos pela União, 

Entre êsses está o juiz dos . feitos 
da fazenda dêste Distrito, onde se1·ve 
a Fazenda Federal. 

Não sendo lícito adotar critério ar-· 
bitrário, não.há como deixar de tomar 
por base, no caso dos antigos juizes 
federais, os:. vencimentos dos atuais 
juízes pagos pela União para lhes atri
buir dois têrços dos aumentos com 
que êsses ficarem.. 

E' aliás, essa a solução que parece 
indicada pela emenda que no anexo 
vem como art. 11. 

ANEXO N.0 2 AO PARECER N.0 958 

Projeto de Lei da Câmara nú
mero 44, de 1948, com. as emen
das aprovadas pel~ Senado. 

O Congresso Nacional decreta:· 
Art. 1.0 Passam a ser pagos de acõr

do com o dispositivo nesta lei e nas 
tabelas ·anexas os vencimentos: 
· a) dos Ministros do Supremo Tri
bunal Federal; do procurador · geral · 
da República, dos ·procuradores da Re
pública e dos adjuntos de~procurador 
da República; . 

b) dos ministros do Tribunal Fe
deral de Recursos e do sub-procurador 
geral da República; 

c) dos ministros do Superior Tri
bunal Militar e do procurador geral, 
sub-procurador geral, corregedor, 
auditores e promotores da Justiça 
Militar; · 

d) dos ministros do Tribunal de 
Contas e do procurador geral, audito
res e adjuntos de procurador geral 
do Tribunal de !Contas; 

e) dos ministros do Tribunal su
perior do Trahalho, dos jtúzes dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, dos. 
juízes presidentes, juízes presidentes 
substitutos e suplentes de presidente 
de Junta de Conciliação e Julgamento, 
do procurador . geral da Justiça do 
Trabalho, do procurador geral · da 
Presidêncla Social, dos procuradores 
da Justiça do Trabalho e da Previdên
cia Social (m.emlbros do Ministério 

I -.'• 

,w'•'-
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Pú~:ico do Trabalho), dos procw·ado
res regionais e dos procuradores ad-
juntos; 'b 

j) dos desembargadores do Tr1 una! 
de Justiça, do· procurador geral, dos 
juízes de direito e· respectivos sub~
titutos e dos juizes do Registro CiVll, 
todos da Justiça do Distrito Federa~; 

g) dos juízes de direito dos Terrl-
.tórios e respectivos substitutos; . 

h) dos ministros do Supremo Trl
bunal Federal aposentados; . 

i) · dos magistrados aposentados e 
pagos pelos cofres da União. . 

Parágrafo . único - Nas modifica
ções por que passarem os vencimentos 
dos desembargadores do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, em virtu-

. de do dispõsto no art. 26, § 3.0 da 
Constituição, não mais se aplicará o 
dispõsto no art. 2.0 . da Lei n.0 33, de 
.13 de maio de 1947, respeitados os di
reitos adquiridos. 
· . Art. 2.0 Não· terão direito a grati
ficação_ adicional os ministros d_o su- . 
pJ::emo Tribunal Federal, do · Tr1bunal 
Federal de· Recursos, do Supremo Tri
bunal Militar, do Tribunal de Contas 
e do Tribunal. Superior do Trabalhp, 
respeitado, quanto aos nomeados an
tes de publicada esta lei, o direito a 
gratificaçãõ que. percebem. 

Parágrafo .único· - Os ·que forem· 
nomeados após a publicação desta lei, 
se estiverem no gôzo do direito a gra
tificação, entender•se-á que o renun
ciaram, desde que se empossem no 
cargo. 
· Art. 3.0 Não terão também direi

to a gratificação adicional ·os magis
trados a que se refere o art. 1.0 da · 
Lei n.0 21, de 15 de :feyereiro de 1947, 
excetuados os atuais, sem prejuízo da 
disposição anterior. . 

Parágrafo único - As ·gratificações 
que estejam sendo percebidas serão 
calculadas sôbre a base dos vencimen
tos :fixados por eêta lei. 

Art. 4.o - Quanto aos. vencimentos 
da. Justiça . Militar, observar-se-á. o 
·seguinte: 

,·a) - os dos auditores de 2 ... entrãn
cia são equiparados aos dos Juizes de 
direito do Distrito Federal; 
· · b) · - · os do Corregedor são êsses 

mesmos, acrescidos de 10%; 
c) - os auditores de 1... entrâricia 

Cr$ 9. 000,00 mensais; 
d) - os dos promotores de 2 ... e 1." 

entrância iguais, respectivamente aos 
dos promotores e promotores substi
tutos de Justiça do Distrlto Federal. 

Parágrafo único - São mantidas Jl.S 
vantagens d.e que gozam,. além dos 

vencimentos, os atuais promo~ores ga 
Justiça Militar, mas a eras nao ter~o 
direito os que forem nomeadors apos 
a P~blicação desta lei. 

Art. 5.0 - Na Justiça do Trabalho 
os vencimentas são: 

a) ·- dos ministros do Tribunal su
perior do Trabalho, iguais aos dos ~e
sembargadores do Tribunal de Just1ça 
do Distrito Federal; · . 

b) - dos juizes dos Tribunais Re
gionais de 1.s. e 2 ... regiões, êsses mes
mos, menos vinte por cento; 

c) - dos juizes dos demais Tribu
nais Regionais, . dois . têrço~. çios ven
cimentos atribwdos aos mmlStros do 
Tribunal Superior do Trabalho; 

d) - dos juizes presidentes das 
.Juntas de Consiliação e Julgame~o 
do Distrito Federal, Niterói e Sao 
Paul'o, os percebidos pelos juízes dos 
Tribunais do Trabalho de 1.s. e 2.a re
giões, menos vinte por cento; 

e) - dos juízes presidentes das de
mais Juntas, os estabelecidos para os 
'jUizes dos Tribunais do Trabalho das 
outras regiões, menos vinte por cent'?; 

j) - dos' juízes president~s-substl:
tutos e dos suplentes do pres1dente d~:o 
Junta de Conciliação e Julgamento_, os 
do respectivo presidente, menos Vlnte 
por ·cento, salvo se estiverem no exer
cício da presidência, q~ando J.?es . s~
rão pagos vencimentos mtegrrus; 

g) - do procurador geral da Jus-:
tiça do Trabalho e do Procurad~r ge
ral da Previdência Social, · igurus a:os 
dos ministros do Trib~al Supe~1or 
do Trabalho; . . . 

h) - dos procuradore~ d!L· Just~ça 
do· Trabalho e da Previdenc1a Soc1al, 
membros -do Ministério Búblico ~o 

.. Trabalho, os dos I]Jrocuradores gerats, 
menos 15%; · . . . d 

i)· - dos procuradores RegionaiS o 
Trabalho iguais aos dos juízes . dos 
Tribunais Regionais do. Trabalho Jun
to aos quais funcionem; . · 

j) - dos procuradores adjuntos- do 
Trabalho, os dos procuradore.s Re: 

· gionais junto aos quais :func1onem, 
menos 20%. . ,. 

Art. 6.o - Os vencimentos dos Au
ditores e do adjunto de proc~ador do 
Tribunal de · -Contas são. equip~ra~os 
aos dos juízes de direito do _Distr1to 
(Federal. . 

Art 7.o - Os vencimentos dos pro
curadores da .. República de 1."", 2 ... ·e 
3;n categoria· .ficam equiparados res
pectivamente.'·aos dos curadores pro
motores e promotores substitutos do 
D!s-trit.o Federal (Lei n.0 116, .de 15 de 
outubro de 1947, art. 13) . 
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Parágrafo único·- Os adjuntos dO 
procurador da República perceberão 
vencimentos eqUivalentes aos de pro
curador de 2." categoria. 

Art. 8.0 - Os vencimentos esta
belecidos nessa lei serão pagos: 

a) -aos ministros do Supremo Tri
bunal Federal, do Supremo Tribunal 
:Militar e do Tribunal de Contas, ao 
procurador geral da República, ao 
procurador geral da Justiça mllitar, 
ao sub-procurador geral da Republi
ca e aos representantes .mais gradua
dos do Ministério Público junto a 
êsses Tribunais, a partir da · data em 
que foi publicada a Lei n.0 33, de· 1~ 
de maio de 194-7; 

b) aos ministros do Tribunal Fe~ 
deral de Recursos e ao sub-procura
dor Geral da República, a contar da 
data em que entraram :no · exercício 
das respectivas funções; 

c> aos desembargadores do Tribu
nal de Justiça, ·ao procurador. geral, 
todos da Justiça do Distrito Federal, 
aos juízes de direito e substitutos do 
Distrito Federal, e dos .r:Def:ritórios e 
aos jUizes do Registro Civil do Dis
trito Federal a parl'ir dé 1 de janeiro 
de 1947, (art. 16 do Ato das Dispo
sições constitucionais Transitórias) . 

Art. ·9.0 - os atuais miilistros apo
sentados ·do · Supremo Tribunal Fe• 
dera! terão os vencimentos mensais de 
Cr$ 15.530,00. 

Ar.t. 10 - Os magistrados já. apo
sentados, e que percebem dos corres 
da União as vantagens da !nativida
de, receberão,• se:in prejuízos do que 
lhes vem sendo ·pago, dois têrços dos 
aumentos concedidos aos que se 
acham em a'bividade e sejam das res
pectivas categorias. 

Art. 11 -São considerados em dis
ponibilidade, com vencimentos inte
grais, os juízes secciona!s e respecti
vos substitutos da extinta Justiça Fe
deral ainda não aproveitados em car-. 
gos dé magistratura das respectivas 
categorias. ·~ 

Art. 12 - O Poder Executivo é 
autorizado a abrir, para as despesas, 
no corrente exercício, com a exe

cução desta lei, os créditos suplemen
tares de Cr$ 9.9()0,000,00 (nove mi
lhões e novecentos mil cruze!ros) , 
Cr$ 5.367 .ooo,oo (cinco milhões tre
zentos e sessenta e sete mil cruzeiros> , 
Cr$ 533.000,00 (qUinhentos e trinta e 
três mil cruzeiros), Cr$ 106.000,00 
(cento e seis mil cruzeiros) , Cr$ .... 
l.<J39.Q()O,OO (um milhão e trinta e 
nove inli cruzeiros) , Cr$ ......... . 
5. 007.000,00 (cinco milhões e sete mil 
cruzeiros) Cr$ 790.000,()0 (setecentos 
e noventa mil cruzeiros e Cr$ ..... . 
106.000,00 (cento e seis mil eruzeiros>, 
respectivamente ao Poder Judiciário. 
Ministério da Justiça, M:inlstériG da 
Guerra, Ministério da Aeronáutica, 
Tribunal de Contas, Ministério do 
Trabalho, Ministério da Fazenda e 
Ministério dá Marinha. 

Parágrafo único. No crédito aberto 
ao Ministério da Justiça compreen
de-se a importância necessária para o 
pagamento dos ·membros do Ministé
rio Público do Distrito Federal. 

Art. 13 - O Poder Executivo !ica 
igualmente autorizado a abrir, para 
as despesas, com a execução desta lei, 
relativàs ao exercício de 1947, os cré
ditos especiais de ·Cr$ 546.000,00 
(quinhentos e quarena e seis mil cru
zeiros), Cr$ 819.000,00 (oitocentos e 
dezenove .mil cruzeiros) e Cr$ ..... . 
9. 800. 000,00 (nove milhões oitocentos 
e sessenta mil cruzeiros) , respectiva
mente ao Ministério da Fazenda, Ml- · 
nistério da Guerra e Ministério da 
Justiça. 

Parágrafo único -No crédito aber
to ao · Ministério da Justiça compre
ende-se a importância necessária para 
o pagamento da diferença de venci
mentos. devida aos membros ·dó Mi
nistério Público do Distrito Federal, 
em: virtude do art. 13 da Lei n.0 llõ, 
de 15 de outubro de 1947, a contar 
da :PUblicação desta. 

Art. 14- A presente lei entrará em 
· vigor na ct'ata da sua publicação, ·re

vogadas as disposições em contrário. 

' ·i 
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. Cálculo dos vencimentos dos ministros, procurador geral, sub~procnrauor geral, corregedor, audirores e membros do ).fi,. 
nistério Público da Justiça Militar. · 

I Número ATUAL P RO,PO STO AumentO 

·CARGOS ., de -- --- anual 

I I t 
I 

Total I cargos Mensal Anual I Total Mensal Anual { proposto 
I I . 

--

I I I 
Cr$ \ Cr$ l Cr$ - I Cr$ I Cr$ I" Cr$- I Cr$ 

I . I :...ooo,oo I 264.000,00 \2.904.000,00 I 1.186.000,00 
Ministro do Supremo! 

Tribunal Militar .•. 1 11 13.000,00 156.000,00 11.716.UOO,OO 
I 

Procurador Geral dai I 
2.000,00 l 264.000,00 264.000,00 108.000,00 &l Justiça Miiitar ....... 1 1 13. OOQ,OO 156.000,00 156.000,00 

I 
Sub-Procurador Gera II 

t-:1 

da Justiça Militar ... J 1 6.750,00 8Looo,oo I 81.000,00 16.800,00 201.000,00 201.600,00 120.600,00 

Auclit{)~ 'ào"rreged~r .... I 1 8.250,00 99.000,00 99.000,00 15.400,00 184.800,00 184.800,00 85.800,00 

Auditor do . 2." ontrânolal 7 ti. 750,00 81.000,00 567.000,00 14.000,00 !168.000.00 11.176.000.00 I 609.000,00 

Audit{)r de 1.a entrância 17 4.500;00 54.000,00 594.000,00 594.00Q,OO 9.000,00 - 108.000,00 11.188.000,00 
I 

Promotor de 2.a entràn-1 I 
9.8oo,oo \ l1?.6oo,oo I 823,200,00 I cia .....•.....•..... 1 •• ] 7 ~.900,00 .6. 800,00 I 32'1.600.00 4. 95600,00 

I 
Promotor de 1.a entrân-~ 

32.400,00 I 356.400,00 I . '-- 11 2.700,00 8.25o,oo I 99.ooo,oo ll.OB9.ooo,oo I 732.600,00 ClR ••••••••• , ••••.• , ••• 

I 1 I 
~umento anual: Cr$-3.033.00Q,O(I 
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CálcUlo dos vencime~tos dos mil1.istros do Supremo .Tribunal Federal e do procurador geral da RepllbUca. 

Número ·- · · ATU AL PROPOSTO Aumento 

· CARGOS de ·- anual 

\ I I I I 
cargos Mensal I Anual 1 Total Mensal / Anual j Tot~l proposto . 

I I . I I I I Cr$ I Cr$ I Cr$ • Cr$ I Cr$ Cr$ Cr$ 
Ministro do Supremo! I I 

mo Tribunal Federal ·\ 11 18.480,00 221.760,00 221.760,00 24.000,00 288.000,00 3.168.000,00 '728.64.0.0 
Procurador Geral da Re- . I 

pública .............. -I 1 , 18.480,00 22L760,00 2.439.860,00 24.000,00 288.000,00 I' 288.000,00 66.340,0 
I t I 

o 
o 

Aumento anual: Cr$ 7M.880,00 

. -
Cálculo dos vencimentos dos ministros do Tribunal Federal de Recursos c do sub-procurador geral da Re1Jública 

CARGOS 

Mensal i Anual \ Total 
l . I 

I 
I Número· 

\

I de 

cargos 

ATUAL PROPOSTO I Aumento 

anual 

Mensal } Anual \ Total l pro~sto _ 
I 

c.$ I C<$ I C<$ I Cr$ 

22.000,00 ) 264.000,00 i 2.376.000,00 561.600,00 

2. 000,(}{) 1 264. ooo.oo ) 264.000,00 , 624.400,00 

I 
Ministro do Tribunal Fe-1 

deral de Recursos . . . . 9 
I 

Sub-Proc;urador Geral dai 
República 00 00 00 00 00 00 1 

I 

Cr$ · li Cr$ \ Cr$ 

1s.soo,oo } 201.ooo.oo I 1.814.4oo.oo 

. I 'I 
16. aoo,oo 1.201. 60o,oo I 201.eoo,oo 

Aumento anual: Cr$ 62t,.Oto,OO 

' ---~--~-- .. -. -,-~: -:f--o:''~-"""'~~:~"-c.Õ.. ::~ __ :; i~ ... - .::.~,,,,.,=~-..:.:.. .. ----· 

~ 
~ w 



nr 
Cálculo de vencimentos dos desemba1•gadores, procurador geral da justiça do Distrito Federal, juízes de Direito, juízes 

substitutos e juízes do Registro Civil da Justiça do Distrito Federal · . 

I I Número ATUAi:. PROPOSTO. Aumento 

CARGOS I de ----- ----- anual 

I caz:gos ~ensal I Anual I Total , Mensal I Anual : I Total propo~to 
I I 'I I ! 
I ·· I I I I . . I CrS I .Cr$ 

1
1 Cr$ Cr$ 1 Cr$ 1 Cr$ Cr$ 

Desembargador do Tn- I · ~- \ 
bunal de Justiça do I I . . I 
Distrito Federal , .... -I 27 11.600,00 139.200,00 /3.753.400,00· 16.800,00 ~01,600,00 ,5.443.200,00 1.584.800,~ o 

<1• Proéurador G e r a 1 dai , . 1 I I 
Justiça do Dist1ito Fe- · 1 ' 1 

dera! ........... , ..... -I .1 11.600,00 139.200,00 I 139.200,00 16.800,00 · 201.600,00 1 201.600,00 62 .400,~ 
~ o . 

Juiz de Direito da Justi-1 I \ I 
ça· do Distrito Federal I I I 
e dos Territórios ..... 1 59 9.000,00 1108.000,00 6.372.000,00 14.000,00 168.000,00 /9.912.000 •. 00 3.540.000,C . I I . I . . 

Juíz Substituto da Justi- I · I 
ça do Distrito Federal, . - J I 

.e dos Territórios ....... I 29 7.000,00 84.000,00 2.436.000,00 9.800,00 117.600,00 13.410.400,00 974.400,( 
I , 1 . 

Juiz do Reg. istro. Civil dai ' -1 • · 
Justiça do Distrito Fe-,f . . ~ I 
deral ................. , 7 7.000,00 84.000,00 I 588.000,00 9.800,00 j 117 .60D,OO I 823.200,00 235.200,f 

I) 

(j_ 

o· 

Aumento anual: Cr$ 6.496.800,00 
' . 

Obserpação: - A tabela vinda da· Câmara dos Deputados, deixou de incluir 11 juízes de direito e 6 juizes substitutos na 
sua referência à magistratura do Distrito Federal e dos Territórios, do que resultou uina diminuição de Cr$ 2.553.600,00 na 
mesm~ Tabela. 
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TRIBUNAL DÉ CONTAS 

cargos 

.I 

Ministro do Tribunal 
de Con~ •...... 

' 

I 
Procurador Geral ao 

Tribunal !fe Contas 

Auditor do Tribunal 
de contas ....... 

Adjunto de Procura
dor Geral do Tri
bunal de Contas . 

Número 
de 

cargos 

7 

1 

4. 

1 

/ 

Mensal I 
I 

Cr$ 

13.000,00 

13.000,00 

I 

ATUAL 

Anual· I 
Cr$ 

156.000,00 

156.000,00 

5.25o,oo I . 63.ooo.oo · 

I I I . 
5.250,00 ~ 63.ooo,oo 1 

. h . 563. 000,00 

I 

Total 

Cr$ 

1.092.000,0() 

156.000,00 

252.poo,oo 

63.000,00 

f: -~:; ::_,,J~'!_;f ~ 

li._::~··' •_:· • '0 ,o·.~ - ·•----'"~~~.,~-----~-..:......__._ -.T.~;_.:.:..._~ ~ --=--'- :!:· o ·1. .: 

PROPOSTO 

Mensal I 
I 

. I 

Cr$ I 
22.000,00 . 

22.000,00 

14.000,00 

14.000,00 
. I 

I 
I 

--~-;- ;~J:k)~-~-."-:: 

Afiuàl I Total 

Aumento 
anual 

propústo 

Cr$ I Cr$ Cr$ . 
' 

264.000,00 i 1.848.000,00 756.000,00 8l 
I 

264.000,00 264.000,00 108.000,00 

168.000,00 . 672. 000,00 420.000,00 

168.000,00 168.000,00 105.000,00 

., 2. 952. ooo.oo I 1. 389. ooo,oo 

Aumento anual: Cr$ 1.389.000,00. 

• 

·~ 

. __ . .~ J : . ' 
'~.,.:o_ -;_,;-.,::' ,----~ 
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fálculo de vencimentos dos procuradores da República e ad]unt9s'de procuradores da: República 

' . 
Cargos 

Número 
de 

cargos 

Procumdor do RepJ 
blica de 1.8 cate-~ 
goria . (Distrito Fe-
deral) ........... , 

Procurador da Repú_! 
blica de 2.8 cate·! 
goria <Babia, Mi-~ 
nas, Pernambuco, · 
Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e 
São Paulo) .... o o 

Procurador da Repú
blica ·de 3oa cate
goria. (cpmpletar> · 

Adjunto de Procura
dor d!!o. República 
(Dist~ito Federal) 

6 

'1 

14 

:.5 
' 

ATti'AL 

~ensal I Anual 

Cr$ 

7.500,00 

3.900,001 

3.300,00 

4.500,00 

Cr$ 

00.000,00 

46.800,00 

39.600,00 

54.000,00 

PROPOf\TO 

1· Total Mensal . \ Anual 
_\ 

Total 

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 

540.000,00 •14.ooo,oo r t6s.ooo.oo r 1.oo8.ooo.oo 
. . . . -

327.600,00 · 9.8oo,oo I 117 .6oo,oo s2a.2oo,oo 

554.400,00 8.250,00 99.000,00 l 1.336.000,00 

270. ooo,oo I 9. 8oo,oo l 117. aoo,ocr 588.000,00 

'. 

Aumento 
anual 

próp11sto 

Cr$ 

468. ooo.oo m 
. . I 

~5.600,00 

831.600,00 

318.000,00 

Aumento anual: Cr$ 2.113.200,00: 



SITUAÇAO ATUAL 

.. 'I ,. 
i.1i4 • ·..t. 

Vencimento ou Núm.l --~· gratificaÇão 
de cargos . de 

·~I representação . <mensal) 

~--------
ort 

7 I Ministro do Tri-
ibunai Superior 
do .Trabalho ... 8.250,00 
' 

4 I Ministro repie-
sentante dos em-1 
!Pregados e em- l 
pregadores do 
Tribunál' · Supe-
rlor do Trabalho 4.500,00 

a I Julz-Pr<aidente 
dos Tribunais 
Regionais do 

/ Trabalho da 1.11 

e 2.11 Regiões ... 6.750,00 

8 f J~ dos Tribu-
nats Regionais 
do Trabalho da 
1.• e· 2.11 Regi.Oes 6.000,00 

,. 
.. .__; ~"':--~-

JUS'I'IC)A DO TRABALHO 

1. . 

:qespesa. anual 

Crt 

693.000,00 

I I 

216.000,00 

162.000,00 

I 

I 
I 578.000,00 

~ .· . : . .. : ; 
' :,-- ,_ .. ~ ~- :.,: :..' -"·' '' '-~~' _-:~ 

SITUAÇAO PROPOSTA 

Núm.ll 
{ 

Vencimento ou 
gratificação 

de Cargoa de 
cargos! representaçlio 

I <mensal). · 

ors 
11 Ministro do Trl- ' 

bunal Superior ' 
do Trabalho ... 16.800,00 

I I 

14 / JUÍJI' do Tribunal · 
Regional do Tra-

/ balho da 1.11 e 
2.11 Regiões .... 10.140,00 

I ' 

l I 

;, ' \ 
i ; ~~ . ,, ,·-. 

1 
\ Or$ 
I 

CJ1 I ~ .I 
J z. :m. aoo,oo I 
I . ' 

I 
I 

I. ! . 21i7. 920,00 

I ' 

-·-~, __ .--~--~~-i·~r~i 



SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

' , I 
Venéimento ou · Vencimento oU: •

1 
.. 

Núm. - gratificação Nrum. gratifioaçoo 
de Cargos de I Despesa anual de ·Ca1-gos de I Despesa anual 

~argos r~resentação cargos/ representação 
(mensal<) · .(mensal•) , 

I 

Cr$ I Cr$ J Cr$ \ Cr$ 4, Juiz representan- I 
.te , dos emprega-
. aos e emprega- , 
·dores dos Tribu-
.nais .Regionais · ' ' 
. do Trabalho da , j , I 
1~8 e 2.8 Regiões 2.250,00 . · 108.00Q,OO 

6 ·1 Juiz-Presidente · 30 1 Juiz dos Trlbu- 1 

I dos Tribunais nais Regionais 1 
Regionais do do Trabalho da · 

., Tr8b8lhO_d8 3.
8 

·3,6 a 8,6 Regiões 11,20(),(}() 4.032.000,00 - a 8 Regioes . .. 6.000,00 432.000,00 

12 f Juiz dos Tribu- . ' 
nais Regionais 

1 do 'Trabálho da I 
I :t.8 Região .. . .. 5.250,00 756.000,00 

12 I Juiz representan- I -
1 te dos emprega- · • 
1 dos e emprega- I , 
I dores dos Tribu- . · I nats ,Regionais I I 

do Trabalho da . 1 1 

\ 

3.6 a 8.8 Regiões . 1.500,00 216.000,00 \ I . . I I t 16 J u 1 z-Presidente . 
1 de J.C.J. •. ... 5.250,00 1.008.000,00 I 

<11 
()) 
O> 



I J ui z..,Presic;tente 
.de J.C.J. ..... 4.500,00 . 1.134. 000,00 . 

I'" 
17 Juiz-Presidente 

de J.C.J. · ..... 3.900,00 795.600,00 

.I 8 Juiz ':'Presidente . 
Substituto de J. .. 

' c. J. ......... 3.900,00 I 374.400,00 

32 Vogal represen-
tante dos empre-

I gados e dos em-: 
pregadores de J. 

f I C. J. CRio e São 
{ Paulo) ........ 1.500,00 I 576.000,00 

76 Vogal represen- . I tante de, empre-
~ gados e dos em-

• g~e~.d~r·e·s· ~~ -~: 1.000,00 912.000,00 I I 

I .. 
- 7.959.000,00 

I .. . •• • A. •• • '• ~. , •• , ~a' ~-.·o. - ,, ..... . ... . . ·. 

... 

~ '. -: 

18 1 J ui z-President· e 
l, 
o 

- - - - . -.. 
36 Juiz-Presidente 

Substituto de J. 
c. J ........... 

8 J ui i-Presidente 
Substituto de J. 
c. J.· .......... 

32 Vogal represen-
~te dos émpre-
gados e dos em-
pregadores de J. 
C. J. (Rio e São 

I ·Paulo) · ........ 

I Vogal 76 represen-
I tante de empre-

I gados e dos em-
pregadores de J. 

I c. J ........... 

I I 

I 

·-·-· 

, -- ~. ~ -. r. :..• • 

I 
I 
I 

110.752,QO 

I 2.323.432,00 

s.-96o,oo 3. 870.720,00 
' 

' 

I 
8.601,60 825. 71t3;60 

I 
7.168,00 

I 
j. 3.096.576,00 

I 
I 

I 4.778,6Ó 4.128.'710,40 
I ., 

22.751.712,00 - I 
I 
I 

4\llll~llto anu.,l: cr$ 14. 7~~- '712,0Q 

( 

' 

~ 
c:> 
CC 

:" ·• 



~~ . 

. 

Número 

de 

cargos 

1 

1 

22 

2 

6 

3 

4 

. 

' 

' .fuSTIQA :DO TRABALHÓ - PRoCbiiADOíUA 

-- --
' - ' 

I \ . 
SITUAÇAO ATUAL • SlTUAÇAO PROPOSTA 

I 
.. . 

. I 

. Despesa I ' I 
I DeSPesa Despesa . Despesa Despesa. Aumento Cargos 1 Padrão. . I .,. 

anual total mensal amtal total anual 

I I 
I 

l 
I . ' . I I, 

. 

I Cr$ Cr$ Cr$ I C1"$. Cr$ Cr$ Pt:q<:urador ~ral da Jus-1 I 
tlça. do Trabalho · ......... J p 81.000,00 81.000,00 16.800,00 ~01.000,00 201.600,00 120.600,00 . . . I -

Procurador Geral da Previ~ I 
dência Social ............ p 81.000,00 81.000,00 16.800,00 201.000,00 201.600,00 120.600,00 

I 
Procurador .. ; ............. ·I · N 63.000,00 1. 386.000,00 13.280,00 159. 36.0,00 3. 505.920,00 2.119. 920,Q{l 

. . I :. 
I Procurador Regional (1.8 el 

2,8 Regiões) ............. ·I M 54.000,00 108.000,00 13.440,00 16L280,00 322.560,00 214.560,00 
. . I 

Procurador Regional (outr~sl 
regiões> ...... ·· •........... J M 54.000,00 324.000,00 11.200,00 134. 4.00,00 906.400,00 482.400,00 . I 

' Procurador adjunto: (1.8 e 2.8 1 
Regões) ................... , L,,::,. 46.800,00 140.400,00 10.?52,00 129.024,00 ~7.072,0() 246.672,00 

I \ 

Prcurador adjunto <outras! 
regiões) ................... ·I L"· 46.800,00 ' 187.200,00 8.960,00 107.520,00 430.080,00 242.880,00 

I 
I I 

Aumento anual: Cr$ 3.547.632,00 

I 
§ 
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O SR. PRESIDENTE- Está !i~cia 
a leitura do expediente. 

Não há oradores inscritos. 
Acha-se sõbre a mesa um requeL'i

mento que vai ser lido. 
É lido e sem debate aprovado o 

seguinte 
.... 

REQUERIMENTO 

. . N.O 132 .-. 1948 

Requeremos seja transcrita nos 
Anais do Senado, a conferência anex?,, 
lida pelo . Engenheiro Janot Pacheco, 
perante o Clube de :Engenharia do 
Rio de Janeiro, em sessão . pública. de 
24 de agõsto de 1948 .. 

Sala das Sessões, em 22 dé · setem
bro de 1948. - Henrique de Not,ais. 
- Francisco Gallotti. · Ernesto 
Dornenes. - Ribeiro Goncalves -
Euclydes Vieira. - · 

O SR. VIC.TORINO FREIRE ("') -
Sr. Presidente, no discurso ontem pro
nunciado na Câmara . dos Deputados 
pelo ilustre Deputado 'Coelho Roctri
gues, do Piaui, ·encontro o segmntc 
tópico: · 

"Ainda há outro caso màis re
cente: o babaçu. Se soubes.semos 
colocá-lo no mercado onde tnaiS o 
procuram, justamente entr~; os mu
çulmanos, que não usam a banha 
de -porco, teríamos mercado de pri
meira ordem. Mas não agimos as-. 
sim, apesar da declaração do Se
nhor Ministro da Fazenda de que 
está cuidando, em tôda a linha da 
parte referente à exportação. Sua. 
Excelência, entretanto, a cneu "Jêr, 
tal não está fazendo, .pois vt:mõ-lo 
despresando,- no · momento, · êsse 
~ercado Si o babaçu. . · 

Pois bem: houve o financiamen
to para êsse produto. Davà-se êsse 
financiamento ao Maranhão e ne- · 
gava-se ao Piauí! Sendo' o Rio Pa
raíba a' divisa entre os dois Esta
dos, todo o . babaçu do PiaU1 ers. 
vendido ao Maranhão e exporta
do por São Luis. Isso felizmente 
foi frustado, ma.S não ná dúvida 
alguma de que houve intenção do 
Banco do Brasil agir dessa. manei-
ra. · 

Colocaram-nos niun quarto fe
chado e· querem que o . Pia•li tenha 
desenvolv,imentol Como se pode fa
zer uma coisa dessas?" 

< ·~) Não foi" revisto pelo orador. 

Sr. Presidente, há equivoco mani
festo do ilustre Deputado Coelho Ro- • 
dr!gues. . . 

Em primeiro lugar, nunca saiu um 
só saco de ~abaçu da Parnafba para. 
·ser vendido ao Maranhão ou por êle 
ser exportado. Ao contrário · a via. . 
normal de escoamento de todo c.. ba
baçu dos municípios . limítrofes à ca-
pital do Estado é Parnafba. · 

Não é verdade, também, q~:e o Ban
co do Brasil tenha. linanc!ado ·o ba
baçu "do Maranhão e negado ampa-:-o 
ao do Piauí. Absolutamente. Ainbos 
os Estados.-se têm dêle ben~ficiado; 
:E?Wte um · convêJ.?io para exportação 
fll'mado na Cartell'a de Importação e 
Exportação pelos . representantes . do 

. Maranhão e do Piauí, entre os quais 
figura o. n"Çlsso eminente colega, Se- · 
nador R1bell'o .Gonçalves. · 

O que houve foi um .colapso no mer
cado exportador porque o Secretário 
da Agricultura da Prefeitura do Dis

. trito Federal, na época o Sr. fieitor 
Grilo, pe_diu e .obteve a suspensão da.· 
exportaçao do babaçu. Do dia para. 
à noite, desrespeitando-se o convênio 
foi proibido seu embarque para o ex.:· 
terior. · · 

Procurei, então, Ô Sr. Presidente da 
República e S Ex.a determinou foose 
o convênio cumprido rigorosamente. O 
mercado do ba.baçu. reanimou-se e as 
exportações, tanto do Maranhão como 
do Piauí, passaram a. ser feitas, nor"" 
malmente. · · 

Era· esta, Sr. Presidente, a retüica
ção que. desejava fazer o discurso do 
ilustre Deputado Coelho· Rodrigues. 
(Muito bem) • 

O SR. PRESIDENTE- Continua. a 
hora do expediente. 

O SR. NOVAES FILHO -·Senhor 
. Presidente, agricultor que sou, f!Jho 
de agricultores e alimentando na vida. . 
um grande desejo qual seja. o de ama
nhã ser, também, pai de agricultores, 
é justo me sensibilize, nie entusiasme · 
tõda vez que ouço palavra . autorizada. 
nó sentido de defender pontos de vis
ta que se ligam aos supremos interês
::.es da lavoura. 

Sabem todos os .meus dignos pares · 
das imensas dificuldades em que se 
vem debatendo a agricultura nacional, 
não obstante o dizer-se, ptoclamar-se 

- que o Brasil é um pa:fs ~ssenciabnen
te agrícola .. 

Lutamos, nós agricultl}res, em meio 
às maiores dificuldades. As oragas; as 
mutações climatéricas. a deficiência 
·de assistência técnica e, sobretudo e 
além de tudo, a falta de crédito agrf-

, .. _- -. ··;-:~~ 

~. 

... .. 

.. ·; 

.... 

··'·• 
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I· 
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· cola já nos deixam desalentados, por
que, infelizmente, as medidas. que nos 
prometem vêm muito a vagar. 
· Agora mesmo se encontra na Câ

mara dos Deputados .a proposta de 
reforma bancária que, com alto senso 
patriótico e grande descort.ino admi
nistrativo, S. Ex.n, o PresidentP Eurico 
Dutra para Já enviou. E' necessário 
transformemos o nosso sistema ban
cário de meio século, a fim de adotar
mos novos caminhos e novas provi
dências que permitam ao crédito pe
netrar o interior do Pais levando 
dinheiro fácil e barato aos homt>ns de 
cujo labor. o Brasil recebe sua riqueza 
e tem base a sua economia. 

O Sr; ApoZônio SaZes - V. E~•.a dá 
licença para um aparte ? 

O ~SR. NOVAES FILHO . - Com 
muito prazer. 

O Sr. Apolônio Sales - Estou de 
pwno acôrdo com V. Ex.~ quanto à 
necessidade de crédito pará a lavoura, 
para EUi classes rurais, em geral. Mas, 
felizmente, enquanto se pr()l:essa a or- · 
ganização bancária proposta pelo Se
nhor Presidente da República, S. Ex.a, 
no desejo de chegar mais depressa 
junto aos agricultores com o socorro 
do Cl'édito, Ultimamente . promoveu 
uma reunião no .Palácio d~ Catete, a 
que compareceram,. técnicos em cré
dito, e propôs que o Banco do Brasil, 
pelos meios que possui atendesse à 
pequena lavoura com créãito fácil e, 
con;forme se diz, até pessoal 

O .Sr. Victorino Freire - O nobre
orador p_odé informar-me qual a maior 
la v oura de Pernambuco ? 

O SR. NOVAES FILHO - A d8l • 
cana de açúcar. · 

O Sr. Victorino.Freire - Pois.o Se
nhor Presidente da República acaba 
de .ampará-la .com. Cr$ 400.000.000,00. 
de financiamento. . 

b SR. NOVAES FILHO - O Se
nador Apolônio Sales antecipou-se a 
meu pensamento. Eu ia exatamente 
chegar à declaração de que. ántes de 
SE: prepararem os elementos de crédito 
agrícola de modo definitiyo. S. Ex. a o 
Sr. Presidente da República, dentro 
do seus altos propósitos de servir à 
lavoura e desenvolver ·tôdas as fontes 
de produção, vem adoj;ando essas me
didEUi de emergência. O que desejo 
não é o crédito mediante apêlos, para · 
essa ou aquela lavoura: o que aspiro 
é o crédito para tôda a agricultura. ,> 

Entretanto, Sr. Presidente, meu 
desejo é que essas medidas se con
cretizem, para que tenhamos, em to
dos os tempos e em todos os gover-

nos, o crédito ao alcance do agricUl
tor. 

O . Sr. Pereira Pinto - Muito bem. 
Inte1ramente de acôrdo co:n v Ex.". 

O SR. NOVAES FILHO'- Não ne
go, :t:JOr exemplo, o interêssé do Mli
nistério da AgricUltura,. tão malsina
do, mas, todos· dev.emos reconhecer 
movimentando-se dentro de ver~ 
muito. exíguas, até mesmo ridículas 
se co11siderarmos a grandeza da la.: 
voura nos quadros econômicos do-
Brasil. · · 

O Sr. J!_polõnio Sales - Muito bem . 
· O SR. NOV AES FILHO - Lá mes
mo, «:m Pernambuco, o Ministério, 
atraves dos seus serviços, vem nres
tando a assistênç:ia que pode, vem fa
zendo campos de cooperação com os. 
agricultores, mas tudo dentro de Ü
mit~s que não. bas~am às granj~>s ne
cessldades nacionais. Precisa a lavoura 
de melhor e maior assistência tcrnica, 
d!'ld novos· .rumos e outro ~entid() de 
VI a. 

o Sr. Andrade Ramos- v. Rx." dá. 
licença ·para· um aparte ? 

O SR. NOVAES FILHO - Com· 
muito prazer. 

o· Sr. Andrade Ramos - Refere-se 
V. Ex.a, com muita. oportunidade no· 
assunto sôbre que está esclarecf'ndo o 
Senado, à questão.- da refurma. ban
cária. Realmente, é · interéssante que· 
ela tivesse caminhado; mas na ver
dade, pelo fato de não termos busc~do 
o objetivo do. crédito agrícola e do· 
Banco Central, trata,;,se ie uma re
forma de. âmbitQ muito la1·go na qual 
houve dúvidas e atraso. Destarte, se· 
seguíssemos justamente os pontos que 
V. Ex.'" está focalizando, isto é, do 
crédito agrícola, resolveríamos essa 
questão sob o aspecto do prazo longo 
e juros módicos, · porque essas duas 
características com que a agricultura. 
não pode· deixar de contar é o ç_uc· nos · 
tem faltado : prazo. longo e 1uro haixo. 
. O :sR. NOVAES'-FILHÓ ...:.. Agra
deço muito a cooperação 'que V. Ex.10 

., trouxe às minhàs modestas ·e humildes 
considerações sôbre · ó assunto focali-· 
zando . o aspecto mais importante do 
problema em foco: - prazo curto e· 
juro alto. . · 

O Sr. Andrade Ramos -·As consi
derações de V. Ex."' têm tôda oportu-· 
nidade. · 

O sR. NOVAES PILHO - Real-
mente, sem crédito agrícllla organi
zado, o dinheiro há de chegar sempre 
às mãos do agricultor, difícil, defici
ente e caro. 
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S1·. Presidente, lamento muito as vi
cissitudes dos homens dos campos, 
dos homens que marejam longe das 
cidades: ' 

O Sr. Andrade Ramos - São . os 
fundamentos da. no.ssa riqueza. 

O SR. NOV AES FILHO - Diz 
V. Ex."' muito bam, pois são ê1es que 
alimentam a indústria brasileira for
necendo-lhe a matéria prima indis
pensável, de vez ·I)!Ue. reduzido . é o . 
nosso. setor d·e industr1a extrativa. 

O Sr. Apolônió Sales - v. Ex."' tem .. 
autoridade para fala:r porque, como 
declarou há pouco, sempre viveu da 
la\·ou:ra e para a lavoura. 

O SR, NOVAES F'n.HO - Agra-
4eço muito o aparte de V. Ex." que 
e um dos mais brilhantes técnicos de 
agronomia; com bôa fôlha de ·Servi
ço-s aos interêsses da lavoura brasi
leir!t ·e, muito especialmente, da lavou
ra de Pernambuco. 

O Sr. Apolónio Sales - Muito gra
to a V. Ex."'. 

O SR. NOVAES FILHO - Feliz-, 
mente,.· Sr. Presidente o atual Che
fe da .Nação não tem ficado surdo 
aos apelos da lavoura e lá mesmo no 
meu Estado, tôdas as vêzes que che
gamos até S. Ex."' pedindo-lhe cer
ta~ meqidas indispensá'\'eis à ecáno-. 
~1a agncola ·de Pernambuco, êle ime
dlatamente nos tem .atendido. 

E essas. considerações · Jigeiras que 
~e perm1te fazer nêste instante é, 
Jl:lStamente, para exaltar o magnifico 
d1scur.so que o Presidente Ettrico Du
tra acabou· d·e proferir em impo;rtan
t~. ~unicípio _flmninense, onde foi a 
conv1te de dolS dos nos.sos dignos pa
res, _os Srs. -Senadores ' Sá Tinoco e 
Pere1ra Pint<?. E êsse discurso mere
ce ~special relêvo: d·eYe figu2·a r nos 
ana1s do Senado. · 

pisse .ali o Sr. Presidente da Repú
b!lca da necessidade de congregarem
s" todos os esforços, reunindo-se tê
das as vontades, para a defesa do· solo 
Par!'~- a defesa da terra. no sentido dá 
a~ncultura, no.· sentido da criação de · 
nquezas ·através das culturas. chegan
do! S.· Ex. a a . cHze~, _com grande .Pro
Pnedade e alta Vlsao, · em referencia 
à teirra, que ela é insubstituível e que 
mu ta.s vêzes, a perdemos sem poder recuperá-la. 

O di.scurso do Presidente Dutra na
quele município fluminense é' um 

' 
das enormes dific~tldades administra
tivas que vem vencendo, é que nunca. 
esquec:eu o.s homens do campc.i brasi
leiro mas, pelo contrário, dedicoú~lhe 
palavras e conceitos que merecem ser 
lidos, observados e sentidos por todos 
os brasileiros de sensibilidade. porque 
curso vazio ao contrário, é um dis
o discurso de S. Ex."' não· é um dis.; 
curso que tem alto sentido, é um dis
curso que merece ser lido- e aprecia
do porque, l'ealmente, alí traçou um 
grande rumo, alí. falou~ a voz d·e. um 
brasileiro reconhecendo .as grandes fa
lhas, prometendo e ::onclamando to

. dos para contribuir no· sentido d·a me
. lhoria da produção nacional. Vou 
enviar à Me.sa, ·Sr. Presidente,- um. re
querimento pedindo a transcricão do .. 
aludido ddscurso nos AnaiS· desêa Ca
sa, e assim faço sob a :inspiração da 
minha consciência de brasileiro e do 
meu dever de agricultor. 
. Orgulho-me, Sr. Presidente, da pro
fissão que exerço, de ag:ri~~tl~or bra
sileiro, porque nenhuma classe mais 
bem situada dentro dos quadros na- · 
cionais. . · · 
· O Sr .. Andrade Ramos - Nêste mo

mento de inflação, é a que mais pode 
contribUir para a restauração do po
der aquisitivo da moeda. 

O SR. NOVAES FILHO -V. Ex
celência diz muito· bem. No momen
to em que a lavoura tiver o crédito 
fácil, ·o crédito especializado, e o agri
cultor não mais precisar marchar. pa
ra os grandes centros, as .. capitais dos · 
Estados e do Pais, em busca do finan
ciamento, quase sempre difícil de ob
ter, • dêsse dia em diante, a terra será 
lavrada com . maior constância e me
lhor entusiasmo, as cidad·es bem ser-: 
vidas de gêneros alimentícios e todos 
viverão num ambiente de fartura e de 
tranqüilidade. 
· Os agricultores brasileiros merecem 

que as vista.s dos poderes públicos 
cheguem até êles e que todos os ho
mens. de responsabilidade leiam. me
ditando sôbre a sua grancteza, aque
las palavras do Presidente Eurico Du
tra, pronunciadas· com a .:;ua respon
sabilidade de Chefe' da Naçfto e, so
bretudo, com o seu sentimento de bom 
brasileiro. (ll!nito bem; muito· bem. 
Palmas>. 

Vem à Mlesa, é Üdo e sem. de
bate aprovado o· seguinte 

REQUERIMENTO br:iidto magnifico que há-de' situar 
m o bem o nome de S. Ex.n pe
~ante os agricultol'es do Bra.sil intei-
s 0 • O Que êle mostrou diante das 
uas preocupações, dos . seus àfazeres, 

N.0 133, de .1948 

Requeremos a transcrição nos Anais 
do discurso pronunciado pelo Presi-
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dente Eurict> Dutra na cidade flu
:mJnense de Itaperuna. 

Sala das Sessões, em 22 de setem
bro de 1948. - Novaes Filho. - An
.àrade .Ramos. - Henrique de No
vaes. - Levindo Coelho. - Santos 
Neves. 
. o· SR. PRESIDENTE - Continua 

a hora do expediente. 
O SR. .ALFREDO NEVES - Se-' 

nhor . Presidente, a 3.6 Assembléia 
Geral das Nações Unidas, aberta on
tem em . Paris, tratará no curso de 
seus trabalhos de· estudar, diScutir, 
aprovar ou rejeitar a matéria de 68 
itens, que figuram na Agenda, em 
virtude ·do próprio Regulamento das 
Assem·bléias Gerais das Nações Uni
das, · ou .Por proposta . de Estados 
Membros. 

Podem dividir-se os referidos itens · 
nas seguintes categorias: 

a) os que dizem respeito à. Adml-
. nistração das Nações Unidas, tais 
como: Orçamento, Despesas, Contri.., 
buição dos Estados Membros, Privi
légios e Imunidades, Regras para . a 
Ct>nvocação de .Conferências Interna
cionais, Registro · de Tl:atados, Servi
ço · Postal, Aquisição do Património 
da Liga das Nações, Transferência 
à Organização das Nações Unidas das . 
·funções exercidas pela Liga das Na-, 

· ções, etc. ; 

b) Assuntos Sociais: · Genocídio; 
Tratamento de Indús na União Sul 
Africana, Direitos da Velhice, Ser
viços Consultivos de Assistência · So
cial, Contrõle de Drogas, Relatório 
do Conselho Executivo do Fundo ·In
ternacional da Criança, Problema dos 
Refugiados, etc.; 

c) as eleições para os diversos 
Organismos das Nações Unidas, des
tacando-se as do .Conselho de .Segu
rança, do -Conselho Econômico e So
cial e da Côrte Internacional de· Jus
tiça. 

E, finalmente, os assuntos de na- · 
turez.a politica: · as questões da 
Grécia e da Coréia, a admissão de 

' novos Membros nas Nações ·Unidas 
o Problema da votação no ConselhÓ 
d!J Segurança com. a restrição .~do 
dll'eito de veto, o caso da Espanha 
e, talvez o item que. suscit&rá . as 
maiores e mais prolongadas ·discussões 
e divergências, o Relatório da Co
missão de Energia Atõmica. Não ten
do ainda sido decidida a conside-

ração do . atual impasse em Berlim 
e o bloqueio russo, já que a sua sim
ples inclusão na Agenda da reunião · 
de Paris encontra a maior oposição 
soviética disposta até (segundo os 
noticiários dos jornais) a se retirar 
da Assembléia no caso · de ser êsse 
grave problema objeto de discussão 
no seio .das Nações Unidas .. 

Como é óbvio muitos dêsses ·itens 
e particularmente os que tratam de 
assuntos 'políticos levantarão grandes 
celeumas e não l:lá dúvida de que as 

· diferentes opiniõe~ enfrentar-se-ão 
com o mesmo vigor que nas Assem., 
· bléias anteriores. Entretanto, não se 
pode discrêr que todos · os países se 
acham reunidos com o mesmo ideal 
de concórdia e acredito sinceramen
te que as 58 Delegações estão anima
das do espírito que o Chanceler Raul 
Fernandes sintetizou nas suas de
clarações à imprensa ao desembarcar 
em Che11burgo, quando disse que a 
nossa Delegação ia tra;balhar pela 
paz e o bem estar universal .. 

:este é, de fáto', o- nosso único e 
principal• objetivo, e poderia resumir
se as instruções levadas a Paris. pela 
Delegação do Brasil; dizendo que ela 
empenhará esforços. para conciliar, 
coordenar· e harmonizar. junto com 
as demais Nações as opiniões. e li
nhas 'de política que · serão apre
sentadas e seguidas na atual Assem
bléia, a fim de poder_. oferecer ao 
mundo uma nova alvorada .de com:
preensão, de boa fé, de cooperação 
e de paz .. 

Estou ce1·to de que o Brasil, re
presentàdo pelo. eminente Chanceler 
Raul Fernandes, veterano de inúme
ras Conferências. Internacionais, des- · 
de a Conferência de Versa.illes; em 
1919 e personalidade de grande preS
tígio mundial, participará com brilho 
invulgar para a colimação dos obje
tivos da· atual Assembléia Geral · das 
NaÇõ.es . Unidas. 

Discursos ontem pronunciados no 
Palácio de Chaillot pelo Presidente 

· Yicent Auriol, pelo Presidente Juan 
Attilio Bramuglia e pelo Secretário 
Geral das Nações Unidas, Senhor 
Trygvíe Lye, bem como da emocio
nante homenagem prestada ao Con
de · Folke Bernadotte, depreendem-se 

, a intensa expecto.tiva e· o clima de 
apreensão que pairam sôbre a Assem

. bléia nêstes momentos ·de incertezas 
e de graves preocupações que enfren
tam os. estadistas propagadores da 
paz. 
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A eleição do ~Dr. Herbert Vere 
Evatt, Chefe da Delegação da Aus
trália, para Presidente dá. 3.11 Assem
bléia Geral representa, de certa ma
neira, um símbolo · das aspirações da 
atual reunião, pois, ·o· Senhor Evatt, 
pelas suas· atividades de homem pú
.blico, ·é um apóstolo dos ideiais de
mocráticos, além de se1· · um jurista 
de renome. Tendo exercido cargo de 
relêvo no Supremo Tribunal da Aus-

. trália, foi professor da· Universidade 
de SYdney, Deputado Trabalhista no · 
Parlamento de Ca.nberra, Presidente 
da 'Comissão de Reconstrução · e Mi- · 
nistro dos Negócios Estrangeiros. A 
sua vasta experiência adquirida co
mo Membro da Delegação Australiana 
às Conferências de São Francisco e 
da Paz em Paris em 1945 e como 
Representante .da Austrália no Con-· 
selho de Segurança, na ...Comissão de 
Energia Atómica· e na Comissão de 
Armamen:tós, constitui, sem dúVida, 
uma promessa, :pràticamente cumpri
da, de que .sua Presidência na As
sembléia Geral das Nações Unidas 
contribuirá eficaz e brilhantemente 
para o êxito das soluções e das -re
soluç.oes às quais aspiram todos os 
homens de boa vontade. 

São estas, Sr. Presidente - estou 
certo - as esperanças de- todos os 
brasileiros;· e é por. isto que nesta 
hora . requeiro· que constem da ata 
de nossos trabalhos de hoje nossas 
congratulações pelo · inicio dos traba
lhos da· Terceira Assembléia das· Na
çõ· Unidas, reunida em Paris, com 
os melhores votos que fazemos para 
que dêsse conclave resultem .soluções 
em pról de uma paz. duradoura, para 
:f-elicidade de todos os povos. <Muito 
bem; múito bem. Palmas prolonga
das). 

Vem à .Mesa, ·é lido e .apoiado 
o seguinte 

REQVERIMEN:rO 

· N.0 134,' de 1948 

Requeiro que. conste da ata da ses
~ão de hoje. nossas· congratulações peló 
micio·dos trabalhos da 3.11 Assembléia. 
Geral' das Nações Unidas, reunida · 
em Paris, com os melhores votos para 
felicidade de todos os povos. · 
- Sala d.Rs Sessões, em 22 de setem-

bro de 1!i48. - Altre.ão Neves. . 
. .. -

. O SR. PRESIDENTE. - O . reque
r1mento que acaba de ser lido, de 
acOrdo com 0 artigo 132, do Regl-

mrento. vai à Comissão d_e Relações; 
·Exteriores. 

Continua a hora do expediente. 
O SR. MATHIAS OLYMPIO <Pela;. 

ordem> - Sr.· Presidente, em virtude 
de esta:r:am ausentes do País dois 
membros ·da Comissão de Relações· 
Exteriores - o Presidente, Sr. Se
nador Alvaro Maia e 0 Sr. Senador 
Bernardes Filho - solicito a V. 
Ex.11 a nomeação de seus substi
tutos. 

O SR, PRESIDENTE - De acôr
do com o requerimento do Sr. Sena
dor Mathias OlytÍlpio; designo os. Srs. 
Senadores Waldemar Pedrosa e Dur
val Cruz, para substituírem. os mem
bros da Comissão de : Relações Exte.:;. 
riores, Srs. Alvaro Maia. e BernardeS' 
Filho, durante a sua ausência. 

Finda -à hora do. expediente, pas
sa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais os 
nadares: 

Santos Neves. 
Victorino Freire .. 
Etelvina 'Lins. 
Ernesto Domrelles. 
Walter Franco. 
Waldem.a1· Pedrosa. 
Pinto Aleixo. 
Aloysio de Carvalho·. 
Ribeiro- Gonçalves .. 
Marcondes Filho. 
Durval cruz·. 
Filinto MüUer. 
Georgina Avelino (13). 

Srs. Se-

Deixam de COJ:I?-parecer os Sr&. 
Senadores : 

;Alvaro Maia. 
Fernandes Távora. 
V:ergniaud wanderley. 
Góes Monteiro, 
Bemàrdes Filho. 
João Villasbôas. 
Roberto Glasser; 
Getúlio Vargas. 
Salgado Filho. 
João Câmam (10) • 

E' sem debate aprovad:o, em·. 
discussão única, o seguinte 
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PARECER 

N. 0 941, de 1948 

'Da Comissão de .Redação de Leis 

Á Comissão de Redação submete ao 
~Senado a redação final da Proposição 

designados para função de ativldade 
nela não tenham permanecido, nem 
venham a permane~r; ao menos, pelo 
períod-o de cinco anos. . 

Art. 6. o· ·As disposições acima es-

n. 0 28, de 1948, a êste anexo. · , 
Sala da Comissão de Redação de 

Leis, em 15 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Pr.esidente. - Wal
demar Pedrosa, Relator. - Augusto 
Meira. - Ribeiro Gonçalves. - Cícero 

tender-se-ão aos militares da reserva 
ou reformados, já licenciados ou exo
n<rados, e que, convocados, durante. o 
último estado de guerra do pais, hou-

. de Vasconcelos. · 

ANEXO AO PARECE& N. 0 941 

· --.Redaçã'O jina·l da Proposição nú
mero_ 28, de 1948. 

' O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 ·Os militares da ~eserva re-

. munerada ou reformados, quando de
signados para o exercício ef.etivo de 
serviço nas Organizações das Fôrças 
Arma-das, passarão a perceber os ven
cimentos e vantagens· integrais 'dos 
respectivos postos e graduações, cal
culados pela tabela então vigente, se 
menores eram os que lhes cabiam na 

. inatividade. . 
· Art. A não ser que atinjam a ida

:- de de 68 anos, os militares a que alu
de o artigo ainterior só serão dispen

.. sados da atividade por conveniência 
- "do serviço ou da disciplina, ou por 

doença que os impeça de continuar na 
. função que estiv-erem exercendo. 

Parágrafo único. A comprovação 
. da doença deve ser feita por junta 
. médica, nomeada pelo Ministro com
petente.· 

~l!trt. 3. 0 Quando, ao serem transfe
: ridos para a reserva remuneradas ou 
reformados, por haverem ·atingido a 

. idade de 68 anos ou por efeito de ins
peção de saúde, os mencionados mili
tares contarem mais de trinta anos de 

·:serviço, pela reunião dos dois. períodos 
de atividade, :continuarão com o direi
to ·aos vencimentos· integrais, calcula
dos pela tabela em vigor no momento. 

Parágrafo único. Para êsse . efeito, 
serão · retificados por novo decreto, os 

. que os hajam anteriormente · transfe

. rido. para a inatividade. · 
Art. 4. 0 Aos mesmos militares, será 

permitido contribuirei para o montepió 
·dos postos ou gra uações imediatà
mente superiores, de acôrdo com a-le
gislação própria, desde ·que tenham 
mais de 30 ou 40 anos de serviço, con
tados. na forma do art. 3. 0 • 

Art. 5. 0 Não se aplicarão, em ne
nhuma hipótese, as disposições dos ar

'j;lgos 2. 0
, 3. 0 e 4. 0 aos militares que, 

verem, então, completado o período 
a que se refere o· artigo anterior. 
. Art. 7. 0 Esta lei entrará em vigor 
na data da sua publicação, revogados 
o Decreto-lei n. 0 8. 0~3, de 29 de se
tembro de 1945 e demais disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - A Propo
sição n. 0 28, de 1948, cuja redação fi
nal acaba de ser votada, sobe à san
ção. · __. 
· O SR. FERREIRA DE SOUZA ('') · 
<Pela ordem) - Sr. Preside11te, pedi 
a ·palavra para enviar à Mesa reque-

. rimento · de informações dlrigido à · 
Comissão · Diretora. 

V. Ex." e o. Senado têm conheci
mento desde ontem - e os jornais de 
hoje deram publicidade - de que a· 

. Comissão Diretora acaba de realizar 
um concurso, ou prova, par.:~. provi
mento i:le cargos de. taquíg1·afos do 
Senado. A publicação do seu resulta
do demorou certo tempo. Postetior
'mente, todos soubemos que a banca 
examinaQ.ora apresentava uma_ classi
ficação dos candidatos, tomando em 
consideraçã_o os êrros das respectivas· 
provas. · . 
Tiv.e oportunidade de - entendendo
me com membros da própria Comis
são Diretora ..:.... sab'er- que a mesma 
pretendia, como ·é de pura justiça e 
até de e da.· boa moralidade adminis
tl·ativa, seguir rigorosamente a ordem 
d·e classificação, até porque não é pos
sível concurso para determinado car-. 
go sem· .se assegurar a prim~ia ~qu~
les que· primasia têm nas provas. eXl-

·gidas. · · ': 
Soube entretanto. que a banca exa

minadora enviou· a lista dos aprovadC?s 
à Comissão Diretora, sem a classifl
cação apurada pelos ê:r~s de Cl!L~a 
prova e que essa OomlS:>ao adm1tm 
concoi-rentes que não . obtiveram os 
primeiros lugares. 

Nêste sentido e porque tenho ple!!o 
conhecimento dos fatos que determl
naram o não aproveitamento dos can
didatos colocados nos primeiros lu
"'ares eu e diversos colegas em·iamos 
~ v.' Ex.", Sr. Presidente. - não 
para que ouça o Senado, mas para 

( *) Não :roi revisto pelo orador. 
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>despacho direto · - requerimento de 
informaçé>es sô.bre o ·assunto. . 
· i: .preciso que. esta Casa, .a qual se 

:tem : iinpõsto à consideração pública 
;Pela ·.alta moralida>tle .. e segurança na 
maneira de apreciar os casos a . ela 
. afétos, escape às críticas que come
.çam a ser .feitas. (Muito b_en?-; .?n.uito 
bem.> 

Vem à Mesa, é lido e deferido 
pelo _Sr; Presidente o. seguinte 

Vem à · Mesa, é lido , e deferido 
pelo Sr. Presi_dfmte o seguinte 

REQUERIMENTO 

N.0 135, de 1948 

Requeremos informe . com urgência 
,a Cqmissão Diretora o.~eguinte: 

I - Se se realizou. últimamente no 
Senado flOr . determinação . da mesma 
Comissão Diretora um concurso ou 
simples provas . para admissão . de ta
quigrafos; 

II·-'-·Q'.ial a mes·a ctiretora do.·con....
cúxso ·ou simples provas de habltits.
·ção bem . ~~on1o quais _os. exàuiinadores; 

III - Quand:> foram .abertas a;; ins
.crições• pat·:t ,, ·concurs:> · c.. .1 para as 
provas e qu 1..1cto S\ renliza1·am estrui; 
· Iv - Se :>· éoncut·:;o ·ou as provas · 

-obec.leceram ao. sistema ·:le provas es
critas .não ideJltificáveis. No caso . 
ufirmativo quando foram r:las :ctenti
.ficadas e :m<l.:s o.s encarregados da 
identifica;i'ih: · · · · · 

·V - A que .critéri·J obedeceu a co
ll'Jssão examtpadora ao juJgar_as pro-. 
VP.s. se . por nota.s m.i~édcas ou ,por 
-pontos; · · · · · · ~,. ' , . : 

·VI - 'i•endo em ··vista · as notas ou 
os pontÇ>s. o"....·O núme1·o de êrx.os ·de 
cada · prova qurüs 9s. candidat-os, .àpro~ 
vados e·.~ual a ordem. ·dos.mesnios. âe 
acôrdo cCilií. ~s no~as .,u pontes obti-
dos ou· êr::>s. Qu.al à ,núll1el'O. de. íl.rros 
de. cada pr.wa · ·. . . 

VII -·- Se tomand•J conhecimento 
tlêsse · ,concurso· 011 desf:as . provas, a 
Comissão . Dirtitora, resolveu - admitir 

:no serviço alguns dos classiiicaclos.- No 
caso afirmativo, quais .os admitidos e 
quais os i·espec.:Livos dados de :identi
ficacão. 

Sala das Sessões, em 22 de setem- · 
bro de 1948. - Ferreim de Souza. -=
Hamilton Nogueira. - ArtTwr Scr.ntos .. 
-- Alfredo NctR>er. 

O SR .. MELLO VIANNA (Pela rcr
.dem) pronuncia discurso que, será pu
blicado depois. 

O SR. DARIO CARDOSO ( *) (Pelct 
orá.'em) - Sr_ Presidente, tomei a pa
lavra, não para estabelecer discussão, 
mas apenas porque.fui chanütdJ à -~o-
laÇão. . 

Tenho, teU~m.ente, uma vida. limpa . 
Antes de entrar para o Senado e 
du1·ante o desempenho do meu man
dato, a consciência não me acusa de 
havê-lo traído. · 

O. que. pretendo declarar resume-se 
no seguinte: 

Quando a Comissão Diretora, a,Jós 
reiteradas solicitaçõ.es · no sentido de 

. admitir • determinados ·candidatos a 
dactilógrafo e a taquígrafo, resolveu 
contratar os. que se faziam · ner.Bssá
rios para enfrentar os serviços de 
sua secretaria, determinou que oJS lll
teressados· se submetessem, previ:t
mente a uma_prova de habilitaçã0~ 

Da primeira vez que foram admiti
dos funcionãrios. por contrato fui eu 
mesmo quem. presidiu à Comissão 
Examinadora.... . 

De tal modo d·evo eu ter-me ::on•iu.:. 
zido nessa honrosa incumbência com 
que me distinguiu a Comissão Dire
tora, que, mais tarde, quando se co- · 
gitou -de outras provas, resolveu a re
ferida Comissão entregar-me :lOva
mente a direção dos trabalhos, achan
do que cu lt.lo- havia de~merecido da 
sua confiança. · 

Imediata.1n.ente, Sr. Presidente, 
constitui nma Comissão composta de 
elementos dos maic .íntegros e compe
te.."ltes da T~quigra~i!'L _do Senado e 
lhes pedt que ~ie$sem certa publicida .. 
de às referidas provas, a. fim de que 
os mteú ;s~dris e até jol'llnlistns, que 

. as quisessem assistir, pudessem dar 
testemunho sôbre . a lisura com que 
seriam levac!as a efeito. 

As provas . sé realizaram. .Os ta
quígrafos .. componentes da Comissão 
Examinadora e técnicos no assunto, 
encarregaram:.:sé do . exame .. dos . lÜt
balhcis .- Terminada .. esta tare! a, . os 
examinadores fize~am;-me presen+-es as 
mesmas provas, a fim de que eu veri
ficasse as correções. Depositando eu 
tõda confianca nêsses f-uncionários, 
hon-estos e . competentes, adotei ;in•.!
dlatamente o cr.itério por êles (;C
guida. 

· As provas compareceram mais de 
cem candidatos ,dos quais os taquí
gra:(os 'da Comissão Examinadora :iul-

(':•) Não foi revisto pelo orador. 

I' 
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garam em condiÇões de obter contra
to apenas 16. 

O Sr. Arthur Santos - V.· Ex.11 

dá Íicença para um aparte ? ( A.ssen
timento do r..rador) - Desejo ·~r, .. _ · 
mar-me a respeito de ~sunto, muito 
interessante. O laudo da banca exa
minadora não clasisfii:ou os candida· 
tos pelo número de êrros? 

O SR. DARIO CARDOSO - Darei 
com prazer, tõdas as explicações que 
V. . Ex.6 desejar. Sou homem hu
milde, inimigo de discussões, .só to
mando parte nelas quando a isso 
sou cha\nado~ Direi o que se passv 1 
e~necia1rne..'1.te a V. Ex.11,'membro des-. 
ta· Casa que merece minha hmne.
nagem, já pela cultura, que muito 
admiro, já · pela irrepreensível con" 
duta. 

O S1·. .4.rthur Santos - Agradr:::. as 
palavras de V. Ex." e quero tornar _pú
blico que reconh~ço a correção de 
V. Ex." Devo, entretanto. declan.r 'Iue 
estou mal i,.'llpressionado com o que 
ocm;re em relação a êste concurso P, 
por isso fui um dos signatários do 
P,edido de informações. Desejo me 
V. Ex." esclareça se·a Comissão ~.{a
minadora classificou os candidatos 
tomando. em. consideração a Órdem 
crescente de erros praticados no con
curso - porque tive em mãos •m1a 
cópia da classificação dos can 1: ~:-~-·· 
tos - de sorte que figurasse, em ::~ri
meiro lugar, o candidato que tevé, de 
fá to, o primeiro lugar. Mantenl'l.:> a 
má impressão dêsse julgamento. a 
não ser que V. ·Ex. a me esclareça do 
contrário. Desejo saber qual o c.~té
rio adotado pela Comissão Diretor"'. . 
para contratai· os candidatos .fora. 
d:1quela classificação. 

O SR. DARIO CARDOSO- V. Ex.0 

at.ingiu o ponto que todo . o.· 'I'J. .;mem 
bem intencionado deve atacar. 

Trata-se de prova técnica. Não co
nheço nenhum candidato e não tive 
interêsse em nenhum ·dêles; A Comis
são, que me merece confiança, apre-

<sentou-me 16 nomes, na ordem cres
cente de erros; em primeiro ·lugar o 
que cometeu menor número de fal
t~ ... 

O Sr. il.loysio de Carvalho - O que 
· revelou, portanto, maior competên- . 
cia ... · 
·O SR. DARIO .CARDOSO - Per

feitamente. Mas êste número, ern, ape
nas de dezesseis. 

Tratei; imediatamente, de comuni
car à Comissão Diretora · que haviam• 
sido classificados dezesseis candida
tos, na ordem crescente de erros. 

Ao proceder-se à identificaçf:.o das 
provas e desejando . que jornalista.~ e 
candidatos assistissem àquele procen• 
so de rotina, a .fim de veriflcarem a 
lisura e o critério que prepondera• 
ram, declarei aps presentes que qual
quer prejudicado deverá trazer ao co
nhecimento da Comissão Examinado
ra, dentro do prazo de uma sci:nana. as 
suas reclamações . . 

Dentro dêsse prazo surgiu, confor
me já declarei, uma reclamação.· Co
mo era de meu dever, enc.aminhei-a à• 
Comissão Examinadora, para informá-
la. . 

Recebi, então, úm ofício dos Senho
res examinadores declarando que, ·de
vido a engano naturàl, decorrente do· 
grande número ··de candidatos, seis 
provas classificadas haviam sido in
cluídas no rol d~· desclassificadas.· 

Ordenei a identificação dessas seis· 
provas, pelo mesmo critério; e dei ci
ência do fato à Comissão Diretora por 
meio de um ofício, no qual indiquei os 
candidatos aprovados, sempre obede
cendo. a rigorosa ordem de classifica-
ção. · · · 

Não existe, aliás, classificação · nC:r 
sentido ·técnico da palavra, · pois, r.on~ 
forme sabem os nobres colegas, con
tavamos apenas com· um: element;:-~: o• 
núm·ero de.,erros. 

O ·Sr. Hamilton Nogueira - Ele
mento essencial. 

O SR. DARIO CARDOSO - Não· 
dispunhamos de outr~ provas, tais 
como a de.· saúde, fôlha corrida e a de
capacidade intelectual. 

A Comissão ·Examinad'ora classifi
cou os candidatos obedecendo, exclusi• 
vamente, ao critério de errqs. / 

·o Sr. Geórgino Avelino =-.'Em qual
quer concurso se exige, entre . ou!;l·os· 
-<:!lementos, ·a prova de saúde, a fôlha;. 
corrida e demais requisitos. No caso 
em foco,. interessa;. nos . especialmente 
'o preenchimento destas formalidades, 
por se tratar de funcionários :tue in
tegrarão o quadro do Senado. 

o Sr. Aloysio .de Carvalho - o no
bre orador permite um aparte? . 

(Assentimento do orador) o· 
concurso co!Il'sistiu, aJpenas, · nessa 
prova? 

O SR. DARIO CARDOSO - Foi 
.feito um ditado no recinto do Senado. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - A. 
apuração da capacidade intelectual, a 
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que V. Ex.a se refere, a que critério 
obedeceu, se não houve prova? 

O SR. DARIO CARDOSO ·- Não 
se cogitou de outras provas. 

o Sr. Aloysio de Carvalho - A ido
neidade intelectual, portanto, só po
dia ser apurada pela prciva taquigrá
fica. 

O SR. DARIO CARDOSO __:_ Ori
entei-me un~camente por êste ct·ité
rio, razão por que não pude fazer ::las
.sificação verdadeira. E, assim,_ fo::-am 
indicados/ os candidatos pela ordem 
üe erros cometidos. 

O Sr. · Aloysio de Carvalho - Resta 
a prova de idoneidade moral. Qual o 
elEmento solicitado pela Comissão Dí
retora para· apurar êste requisito? · 

O SR. DARIO CARDOSO~ Peço 
ao nobre colega permita-me prosse
guir em minhas cxmsideràções . A per
gunta formulada por S. Ex." atinge 
ao âmbito da Comissão Diretora, .ao 
passo .que minhas explicações ainda 
se encontram na esfera da Comissão 
Examinadora. · 

O Sr. Arthur Santos - v. Ex." está 
dando informações claras e ·precisas. 

O SR. DARIO CARDOSO- lden
tificadas as . seis Provas· que, por en
gano, haviam sido·. incluidas entre as 
desclassificadas, organizou-se nova· lis
ta, no total de ·vinte e dois candida
tos, atendendo-se, · ainda, ao critério 
do número de erros. A relação foi, 
então, ·encaminhada à· Comissão Di-. 
retora, .a fim destà manifestar-se a 
resp.eito. · 

Remeti, junto . com a lista; o recur
so de· uma candidll!ta, bem como a in
formação da · Com'issão Examinad<>ra 
informando qU:e o número de erros 
cometidos pela reclamante atingia a 
126,5, estando, portanto, fora do li
mite .estabelecido, o qual, conformç foi 
dado à. publicidade, era de 118. 

O Sr .. Aloysio de Carvalho - Dou. 
meu testemunho, porque conheço o 
fato. · 
. O SR. DARIO CARDOSO - Ao en
caminhar· o parecer da Comissão Exa
~inadora, informei ·não poder dar pro
Vlmento ao recurso por haver a can
didata ·ultrapassado o limite de erros. 
Acrescentei, no entanto, que a Comis
são · Diretora - de quem receóera a 
i~cumbênc~a de realizar a prova - po-
dla alterar êsse critério. · 

A .Comissão resolveu, por unanimi
dade confirmar meu ponto de vista, de 
lnodo que o recurso não foi provido. 

Uma vez entregue a lista aos mem
bros da Comissão Diretora e lido êsse 

oficio pelo eminente Sr. Presidente 
da mesma, nosso ilustre .colega Sena
dor Mello Vianna, pedi a palavra e 
declarei que a Comissão se havia de
sincumbido de sua tarefa, 1·eallzando 
as provas e · dando,-lhes certa pU
blicidade. 

Devo ainda •abrir pequeno · parên
teses para outra explicação aos emi-. 
nentes colegas. No referido ·concurso 
não houve editais, como é ·de praxe. 
Cogitou-se apenas de uma prova de 
habilitação para a . qu·al diversos co,. 
legas pediram inscrição de pessoas 
por flUem se interessavam. Encerrado 
o prazo marcado pelo Sr, Presidente 
para encerramento 'Cl.a· inscrição, man
dei incluir na relação mais dois can
didatos, sendo um dêles, se não me 
engano, a pedido do Senàdor Wal
demar Pedrosa ... · 
· O Sr. Hamilton Nogueira. Eu 
também o pedi a V. Ex.". 

O SR. DARIO CARDOSO - . 
e outro do nobre Senador pelo Distrito 
Feder~!. 

o Sr. Ha1nilton Nogueira - Até ai 
está certo.. · 

O SR. DARIO CARDOSO - Fo
l'am habilitados 22 concorrentes, sen
do org•anizada uma pasta contend~ 
tõda a matéria do concurso, que leve1 
à Comissão, e à qual. expus haver a 
comissão -examinadora adotado como 
critério para ·classificação . dos can
didatos o número de êrros, estando; 
portanto, aquela lista na ordem cres
cente de faltas ... 

O Sr. Hamilton Nogueira - Per-
feito. · · · 

O SR. DARIO CARDOSO ,..... .... Se 
a Comissão quizesse adotar o criterio 
seguido pela Comissão examinadora 
poderia fazê-lo. . · 

o Sr. Hamilton Nogueira - O pon
to de vista de V. Ex." era êsse. · 

O SR DARIO CARDOSO - No 
'meu modo de ver seria o do número 
de êrros. 

sugeri à Comissão Diretora e co~
sultei mesmo ·seu presidente · se nao 
devi·amos seguir aquela ordem de clas
sificação para efeito do~ contratÇJS. 
o Sr. Presidente Mello Vmnna, 1!-bnn- .. 
do 0 Regulamento da Secretar1a qo 
senado, disse: "Vamos ver o que g1z 
0 Regulamento". Abriu~o e leu, ent~o. 
aliás por pro.vocação minha um art1go 
que dispõe sôbre concu_rso - de vez 
que não existe disposiçao algum•a sõ
bre contrato de funcionários. O ar
tigo dizia que, ha~en_do cÇJncurso para 
nomeações, a Com1ssao D1retora deve:-
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ria, no caso de igualdade de condi
ções,· dar preferência aos funcionários 
da Cas·a:. Invoco o testemunho do Se., 
nado r Mel! o Via.nna. 
·O Sr, Mello Vianna ~ O Regula
ll?-ento consagra essa única preferên-
~la. . . 

·o . SR. DARIO CARDOS() ..,.- Con
sultei, então, à Comissão Diretora "sô
bre. -~~ se_ devia.seglJ.ir a .ordem ·de 
cl_as~l~l(:açao .. ,D~qlaJ,"ou-nie S. . Ex.a. 
nao sermos obrig-ados a seguir. a ·ori
ent~ção 'da Comissão Examinadora 
que . ap~nll;.S. se 'deixara levar pelo nú-
mero . de erros. . . • 
D~vo ainda . e.Sclarééer aos eminen

te~ .. ·,co~egas que, quando a Comissão 
D1re~ora se reuniu pal'a. ·autorizar o 
contràto .. dêsses taquigr:ifos, observou . 
que os mesmos seriam · contratados 
a. .título pr.ecário, por tempo indeter
mmado, ficando todos. sujeitos a con-
curso, no caso de vaga. . . 

O Sr .. -Hamilton Nogueira - Estou 
o~vindç V. Ex." com tôda atenÇão e 
nao veJo nada no nosso requerimento 
.Que ,possa ser· consider;:tdo como· acusa
çã~ a. V. Ex. a.. Nossa. intenção, no 
caso, e apenas. esclarecer,. porque em 
tôrno dêsse assunto e de muitos ou
tros, constantemente saem artigos .de
preciativos do ·Senado. Estou acom
panhando o raciocínio . de V. Ex. a. e 
ate -êssé ponto tem tôda razão. Por 

. que, . porém, . não .se fêz a escolha da 
ordem de classificação.? Nós, profes
sores, compreendemos o. estímulo ,que 
representa para os .jovens a escolha 
pela ordem de classificação nos con
cursos a que se submetem, desde que 
preencham as. condições exigidas. No 
caso, .trata~se de um concurso de or- · 
clem. técnica, de profissão que requer 
h~bilidade _extraordinária, . comei · seja 
a de taquígrafo parlament:i.r. O. Dou
tor, Isaac Brown •.. antigo taquigl'à.fo, , 
médico ilus~re .e que_trabalha .nesta · 
Casa, em artigo. memorável publica
do há poucos . dias . .no . • "JotDoal do 
Brasil", i ala nas qualicloades éspeciais 

· que deve ter o taquígrafo parlamentar. 
. ora, diante disso, todos compreen

demos . que dentro dó . espírito · de jus
tiça só. podem ser indicados pela .lliresa, 
os. candidatos classificados em virtude 
de seu ~~fôrço, de sua competência, de 

. sua . t.écmca. . . . . 
O SR. DARIO CARDOSO O 

áparte de V. Ex. a. é ponderável. . Estou 
mesmo de acôt·do com o .nobre colega. 
Séria natural se tivesse observado· essa 
ordezn. Vou explicar como se passa-
ram os fatos. · 
_ O Sr. Augusto Meira - Permita
me V. Ex." um aparte? (Assenti-

mento do orador> Quando há uma va
ga na magistratura, o Tribunal es
colhe três nomes e ·os ap1·esenta .ao 
Presidente da República, para . que 
faça a nomeação. para o cargo vago. 

O Sr. Georgino Avelino - o Presi
dente da República pode nomear o 
terceiro. · 

O Sr. Augusto Meira - o pri
.meiro .pode ter lO votos, ·o outro 8 
e o último 5; o. Presidente da Repú
blica .pode preferir o de menor nú
mero de votos. Sua liberdade é plena 
para escolha. Levanta-se -uma ques-
tão sem razão. . · · · 

O SR. "DARIO. CARDOSO --·Sou 
um homem. que põe no julgamento de 
seus · próprios ates a máxima impar
cialidade. Fui juiz e-•pcir isso mesmo 

· responderei daqui a pÕuco ao Sena-
dor . Ferreira de Souza. . 

O aparte do Senador Augusto.·Meira • 
é elucidativo . em parte; e em parte 
não. A lista para· nomeação· de ma
gistrados é tríplice e êste próprio no
me indica que há liberdade de es
colha .. 

O Sr. Aloysio de Car.valh.o - O 
aparte do . Senador Augusto' Meira não 

, tem pertinência alguma com o assun
to em discussão ... V. Ex. a que é ma
gistrado, há de .convir que, no.. caso 
apontado, . se trata de· atribuições . do 
Poder .Judiciário e do Executivo, en
quanto. -aqui. há apenas um poder. 

O SR. DARIO CARDOSO - Estou 
de pleno acôrdo com tôdas as ponde
rações justas e· honestas, feitas com 

· o interêsse de . esclarecer. Se errei, 
confessarei meu êrro com a máxima 
boa fé. ' 

O Sr. Georgina Avelino - Vossa 
Ex.a não errou. 

O SR.· DARIO CARDOSO - No 
ca.So dos Tribunais, ·ainda que não 

· ocorresse a circUnstância de· ·existi
rem. d'Ois .Poderes, haveria · outra. E' 
que a Constituição Federal, tanto a 
vigente como anteriores, fala em lis
ta tríplice, e esta expressão deixa 
desde logo ao poder nomeante o di
reito de escolher entre os elemen~os 
componentes da lista. 

Mas; . como ia .dizendo, consult~i a 
Comissão Diretora se· devíamos obser
var a classificação feita pela comis
são examinadora. Fui ·designado, df'n- · 
tro dos têrmos estabelecidos pela Co
mlssão Diretora, para fazer realiza1· 

. uma prova de habilitação, a fim de 
que não fossem contratadas pessoas 
incapazes de aqui tomar um discurso. 
Diante dessa classificação, consultei 

\ 
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aos meus pa1·es da Comissão. O emi
nente Senador Mello Vianna ,seu pre
sidente. e voz autorizada, que sempre 
ouvimos com o máximo respeito, abr~u 
0 Regulamento e declarou . que nao 
estavamos obrigados a seguu aq~1ela 
ordem, porque, afirmou S. Ex.n, no 
caso de concurso, os elementos cop1 
que joga o poder que val nomear sao 

· diversos - de. ordem intelectual, de 
ordem moral e ,até mesmo de saúde.\ 
Se a Comissão Diretora, no '!aso qe 
nomeação por concurso, tem .0 al"bl
trio de escolher dentre os l1ab1litados, 
com a restrição apenas de respeito ao 
direito daquêles que já são funcioná
rios do Senado, a conclusão a. tirar-se 
- disse- S. Ex."' __, é que num caso 
· dêstes, não previsto no Regulamento, 
a Comissão tem o arbítno de escolher, 
entre os classificados, aquêles que no 
seu entender reunam. melhores-condi
ções não atendendo exclusivamente. à 
demonstração de habilidade ou técni
ca taquigráfica. 

O -sr. Georgina Avelino - Muito 
bem. 

O SR. DARIO CARDOSO - Aliâs, 
ponderou-se até que muita \Tez pode 
:'correr que o individuo melhor clas
sificado na prova de taquigrafia seja 
inhabilitado em outras provas. O fato 
porém, é ·que a Comissão Diretora •1ão 
se julgou amarrada ao critério da co
missão examinadora. Além disso, ape- · 
nas fazem escolhas - segundo consta, 

· como agora mesmo ouvimos - sem· ter 
ainda efetivado os contratos. 

O Sr. Georgina Avelino - Já e.scp
lheu, .aliás .. por unanimidade d~ votos. 

O SR. DARIO CARDOSO --:- Àcres
cento, qu.e, um colega presente, aliás· 
do ·Partido de VV. Ex."'s concordou -
e, no particular, o acõrdo foi unânime 
- em que havia certos elementos que 
!X)diam. ser levadÇ>s em coma. 

o S1:. Arthur ·santos - Po1· aí vê V. 
Ex.n que não se trata de. nenhuma 
questão partidária. Apenas fomos sig
natários de um requerimento no"sen
tido de serem prestadas informações 
sôbre o critério adotado para contra
tar essas pessoas. 

O SR. DARIO CARDOSO O 
presidente da Mesa julgou·· de seu de
ver dar. explicações imediatas. As 
que ora ofereço giram em tôrno, não 
das noine~ções, mas do. mo.do como 
se .procedeu à prova. · · 

O Sr. Aloysio ele Carvalho - As 
expl:!cações de V. Ex.a são sôbre o 
]Jrocesso. 

O SR. DARIO CARDOSO __,;. Sõ
bre o critério da escolha, tenho uma · 
parcela de responsabilidade e · dese-
jo dar explicações. · . 

Um dos candidatos foi nomeado a 
pedido de um dos colegas da Comis
::;ão Diretora, por solicitação de Sena
dores, que merecem a maior . conside
ração de nossa parte e que perten
cem a mais de uma corrente parti
dária. Abonavam· a competência.. e · 
idoneidade dêsse candidato. 

No que toca a mim, desafio qualquer 
contestação· e ~:ó me daria ]Jor ven- · 
<:ido no . ten·eno em que me colocasse 
quando se me trouxessi)m · prova in
concussa da minha conduta irregu
lar. 

O Sr. Hamilton Nogueira ..- V. Ex. a 
ao afirmar que se levou ·em conta 
o -critério da idoneidade, dá id~ia de 
que os não ·contemplados, não tinham 
idoneidade. ~ acusação séria feitâ 
da tribuna do · Senado. e que vai co
locar mal os candidatos. 

O SR. DAP.IO CARDOSO - NãO .. 
a tuou no espírito da Comissão tal 
pensamento. . . · 

O Sr. MelZo Vianna- Se o candi
da.to estava ezrt igualdadde de condi
ções, podíamos· :!tender aos Sr, Se
nadores, como sempre se fez. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - A :fô
lha corrida do candidato se apura· no 
ato da ·inscrição e não por ocasião 
das provas. 

O Sr. Georgina Avelino - O exa:
ine de saúde pode inabilitar· o condi
dato, ·apesar dêle ser capaz como téc
nico de. taquigrafia. 

O SR. DARIO CARDOSO Pe-
diria aos nobres cole~as que me ou
vissem. O Senador Mello Vianna acha 
que devemos atender aos Srs. Sena
dores, porquanto· jamais indicariàm 
candidatos · que não preenchessem as 
condições exigidas para ocupar um -
lugar. na Secretaria do Senado, ain
da que provisóriamente. 

Quanto a miin,· no momento em 
que a Coiilissão · resolveu fazer. .os 
contratos, tirei do bolso um ~~legra
ma, onde anotava o nome de um can
didato, a favor de quem havia rece-· 
bido nêste recfn.to, pedindo de um co
lega, disse o seguinte: : - '!Foi . o 
único pedido que recebi e para o 
candidato· classificado em quarto lu
gar". · 

O Sr. Senador Mello Vianna já es-
tava. de posse do mesmo nome. · 

Ainda por ocasião da escolha, lem
brei-me da solicitação que · me fiz~ra 

' . 
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um Deputado, em favor de certo can
didato, professor de taquigrafia, ele
mento de grande valor e colocado em 
quinto lugar. Ignorando-lhe o nome 
orientei-me pela classificação que me 
fôra indicada peLo referido Deputado 
paulista. Ainda aqui, apelo• para o 
testemunho dos dignos colegas d!ll 
Comissão Dlr·etora. Pelo telefone ofi
cial comunique1-me com a Mesa da 
Câmara dos Deputados a fim de apu
rar de quem se tratava, pois - re
pito - apenas conhecia. a classifica
ção do candidato. :tl:stes foram os 
candidatos ·pelos quais me interessei. 

Senhores Senadores, fui juiz na mi
nha terra, durante muitos anos. 

O Sr. Pedro Lud.ovico - E com 
muito brilho. 

O SR. DARIO· CARDOSO - Fui 
mesmo presidente de dois tribunais 
- o de Justiçs. e o Eleitoral do meu 
Estado, o qual organizei. 

O Sr. Pedro Luclo?Jico - V. Ex." 
c~<~ri;.o magistr~do, sempre agiu. com ·.a 

~ /ma1or correçao. · 
. O SR. DARIO. CARDOSO - Agra
deço o !li:;Jarte de V. .Ex." e desafio 
qualquer brasileiro, a mostrar um 
único deslize na minha vida d·a ma
gistn:.do. Erros, por certo me hão 
cie apontar e muitos, porque a minha 
boa vontade e o desejo de acertar 
nem s·emm·e supriram ... integra;lmente 

· as . minhàs deficiencias intelectuais.· 
CNão m;oiaclo). 

Quando juiz, Senhores Senadores, 
jamais dei ensejo a que qualquer ad
vogado ou parte tentasse interessar-
me em pleitos. · · 

. O Sr. Pedro Lud.ovico -V. Ex." se 
revelou tão integro que foi escolhido. 
para Presidente do Tribunal de Ape
lação de Goiás. 

O SR. DARIO CARDOSO ~ E o 
fui durante oito anos, aliás, pelo voto 
unânime dos meus nobres pares .. 

O Sr. Ferreira de Souza- V. "Ex." 
permite um· a.parte? (Assentimento elo 
orador) -Não puz cm dúvida.de ma
ueira ·alguma, qt•alquer ato de V. Ex." . 
como magistrado, até porque nenhum 
contato tive então com V. Ex.n. Não 
resido em Goiás ... 

O SR. DARIO CARDOSO - Para 
desprazer 111eu. · 

O Sr. Ferreira de Souza -, .. : e 
não poderia, por conseqüência, oor em 
dúvida a integ1·idade de V. EX.i1. como 
Juiz. 

O SR. DARIO CARDOSO -·Feliz
mente, os meus conterrâneos dão êssc 
testem unho. , 

O Sr. Ferreira de Souza - Mesmo 
pondo de parte o testemunho dos selts 
conterrâneos, faço o melhor juízo da 
integridade. IQ.oral e inteligência de 
V. Ex.". 

O SR. DARIO C-'1RDOSO- Agra
decido a V. Ex.". 

Só me interessei pelos dois candida
tos que mencionei. Em resumo ape
nab pedi à Comissão Diretora por dois 
candidatos, classificados, respectiva
mente, nos 4. 0 e 5. 0 lugares, não me 
interessando· pela nomeação _de mais 
ninguém. . · 

Devo dizer, também, que tôdas as 
escolhas foram feitas por unanimida-. 
de· de voJ;os. Se não me interessei pela 

· nomeação de nenhum ot•tro, também 
não fiz restrições a ninguém. . 

Aí é que está~ Srs. Senadores,' a mi~ 
nha parcela de respónsabilidade nas 
escolhas dos candidatos. · 

O Sr. Tlictorino Freire - O que ob
teve o primeiro . lugar foi escolh!do? 

O SR. DARIO CARDOSO - Devo 
dar, ainda, uma explicação. 
. O SR. PRESIDENTE (Fazéndo soa1· 

os t-ímpanos) - Peço licença para ob-. 
servar ao nobre orador já se achar es
gotado o te111po de que ·disp.unha. -

O SR. DARIO CARDOSO- Agra
decido a v-: Ex.". Termina.1·ei em 
poucos instantes, Sr. Presidente. 

Havia, ' . ainda., alguns candidatos · 
pelos quais me interessava: duas geia
nas, que, no entanto, não foram elas·· 
sificactas. Uma veio de. Goiânia :tpe
nas para fazer o concurso. Estiveram 
ambas em meu gabinete, pedindo no
meeção e eu· L"les dec!arei\ que só se 
fôsse111 classificadas poderia inter~s-
sar-me. · 

Devo a,crescentar que nem sempre 
uma prova dêsse gênero tradrz a com
petência que· se requer. A ca~didat.a 
que recorreu do julgamento é taqui
grafa, se não me engano; do Supremo 
Trlbunal Federal; outra é do Ministé
rio das Relações EXteriores ou do rra
ballto - ambas, com longa prática do 
serviço, foram, no· entanto, descla,<;si
ficadas. 

o Sr. Tlictorino Freire ·- .V. · E.'>." 
me permite um aparte? (A'ssentimen
to do orador) - Sou um homem ata
-cado de todos os lados mas, pelo me
nos. sincero. · 

O SR. DARÍO- CARDOSO - Essa 
qualidade· de V. Ex." é bem conhe
cida. 

O Sr. Victorino Freire - Eu, ne:SSa 
questão de concursos, . tenho adotado 
a norma do meu preclaro mestre da 
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Faculdade do Recife, o professor Joa
quim Pimenta, que dizia: - "Passam 
'todos não se reprova · ninguém". Eu, 
presidindo concursos - e já fui mem
.bro d·e duas bancas examinadoras -
também rião ·reprovei ninguém. 

O SR .. DARIO OARDOSO . - Gos
taria de adotar êsse critério, mas a 
Comissão·. Diretora esta.belec~u o limi-
:te de erxos. . . · 

Quero dar outra explicação sôbre o 
Regulamento da Secretaria. :ll:sse regu
lamento de há muito está pronto e já 
tive oportunidade de mostrar, no meu 
gabinete,· o proj.eto ao eminente Sena
<lor Arthur Santos. 

o Sr. Arthur santos - E' fato. 
O SR .. DARIO CARDOSO- Hou

ve pequeno atrazo, porque fui .acome
.tido d·e doença que me prendeu ao lei
to por mais . de doze dias, co~o pode . 
testemunhar o Senador Georgmo Ave- . 
lino. 

O Sr. Georgina Avelino- E' do co
nhecimento geral. Acresce que Vossa 
Ex." há dois ou três dias, me mostrou 
o projeto em seu gabinete~ 

o Sr. Aloysio de Carvalho - A or
dem alfabética eliminaria a classifi
cação por merecimento. S·e não foi por 
ord·em alfabética, se houve numeração, 
é claro que houve também classifica
ção pelo merecimento das provas. E 
se a base para a classificação foi 
obtida pelas provas de taquigrafia, os 
outros elementos de . que se . valeu a 
Comissão Diretora para seguir a ori
entação a que V. Ex.a se refere; são, 
evidentemente, fracos e precários- em 
face . dos da Comissão examinadora~ 
Em conclusão: a explicação de Vossa 
Ex." é clara e compreensível. Houve 
grande esfôrço, grand·e perda· de tem
po para. afinal, não se obedec·er ao 
resultado das provas. Não· devia, por..: 
tanto, ter havido o concurso. 

O SR. DARIO CARDOSO - Re
cebi a classificação da Comissão EXa
minadora baseada no número de er
ros. Concordei , .com o critério, por 
ser verdadeiro. Não interferi no exa
me das provas;: ·apenas assinei, em 
primeiro lug-ar, O: ofício porque, quan
do recebi os tra;.balhos já traziam a 
assinatura dos outros membros da 
Comissão, que, por delicadeza, dei
xaram o primeiro espaço para a mi
nha .. assinatlll'a. Louvei-me, em tudo, 
no critério dos taquígrafos examina
dores que, me parecem homens aci
ma de qualquer suspeita. (Muito bem) 
Não dei ordem para alterar a classi
ficação. Apenas a assinei em pri
meiro lugar. O ofício não. continha 

O SR. DARIO CARDOSO- Mos..: 
trei ao nobre c·olegá,. Senador Arthur· 
Santos, grancte número de emendas. 
que estavamos estudando e aprovei-· 
tando para não sobrecarregar o plená
rio. São de vários senadores-e da pró
'J)ria secretaria. Dai o relatório ainda 
não ter vindo. a .plenário .. Eu e o no
bre Senador João Villasbôas, encarre
-gados de .elaborar parecer, estamos 
trabalhando tôdas as manhãs,· a. fim 
de terminá-lo dentro' do m-enor· pra-

· o nome dos classificados em colúna· 
vertical. Estavam apenas numerados. 

'Zo possível. . 
· Penso ter assim esclarecido o Se
'llado. concordo, aliás, com a ·estra
nheza dos ilustres colegas. Poderia 
parecer que. a Mesa devesse obedecer 
'à ordem de classificação. Mas, a· Co
missão Diretora resolveu louvar-se em · 
outros elementos para fazer a escolha 
-e concordei com essa oi-ientação. 
· O Sr. Georgina Avelino - Nem ·se 
tratava .de concurso, mas de simples 
J)rova de habilitação. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Se 
V. Ex.a me permite, êsse é o ponto, 
o único ponto: sé houve classificação 
;pelo mérito das provas é evidente que 
a Comissão teria de dar as razões por · 
que não a ·aproveitou e dispensou o 
'Primeiro classificado. o segundo e o 
terceiro. Se não· houve classificação, 
a Comissão Diretora só poderia ter 
:Presente uma lista em ordem alfabé
-tica. 

O SR. DARIO CARDOSO - Foi 
<esta numêricamente. 

A conduta da Comissão Examina
dora já foi, portanto, explan-ada. E 
a· Comissão Diretora resolveu fazer a 
escolha independentemente da ordem 
em_ que .estavam ·colocados os can
didatos. 
- o Sr. Georgina ·Avelino - O ·caso 
foi amplamente. debatido; e todos os 
membros da Comissão Diretora con
-cord-aram com a resolução a que se 
chegou. · 

O SR. DARIO CARDOSO - A 
classificação foi feita pelos taquigra
!fos examinadores. Adotando minha 
orientação, a Comissão Diretora· jul
gou que eu procedera com lisura e 
correção ao presidir o concurso e 
organizar a lista. · 

O Sr. A'Zoysio de Carvalho -·Quanto 
à classificação, não há dúvida foi 
feita com o· maiór critério, obedecen
do ao maior ou menor número de 
erros. Quando, porém, chegou à Co
missão Diretora, surgiu a dúvida. .. 

O SR. DARIO CARDOSO - Não 
sou voz autorizada. para dar a e:xpli-
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cação. No tocante à conduta da Co
missão Diretora falou o seu Presi
dente, que apresentou tôdas âs ra
lllôes. Tenho o dever de explicar a 
parte em que me cabe responsabili
dade direta, como presidente da Co
missão Examinadora. 

O Sr. Georgina Avelino - A classi
ficação habilitou ·os candidatos pura 
e simplesmente. 

O Sr. Ferreira de Souza - Não 
·foram nomeados os primeiros colo
cados ... 

O · SR. DARIO CARDOSO - A 
identificação das provas não foi feita. 
por mim; mas por um jornalista, um 
candidato e. membros da banca exa
'minadora. Recebida a lista, adotei-a. 
Lembro-me· mesmo .que cheguei a me 
·enganar, dando, como número. da 
prova, o número de erros, por acasião 
da identificação. '· 
· O Sr. Ferreira de Souza - O cri
tério. da classificação seguido . pela 
Comissão examinadora é o único pos
sível, e dêle não devia ter-se afas
tado a Comissã·o Diretora. 

O ·sR. DARIO· CARDOSO -·Os 
candidatos • aprovados inicialmente, 
foram enumerados em colúna vertical. 
No . ofício final, realmente, não se 
seguiu essa ori-entação. 

· O Sr. Ferreira de · Souza - Foi a 
- · informação que tive. 

O SR. DARIO CARDOSO - A 
Comissão Examinadora, tôdavia, não 
entregou qualquer ata ou documento 
onde se diga: .ficam classificados em 
tal ordem. . . A ordem, porém, . não 
foi alterada. ·Digo que houve classi
ficação atendendo ao critério do nú
mero de êrros cometidos. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Pou- · 
co·.importa a existência de ata.· As 
provas estão identificadas na ordem 
de classificação e podem, a qualquer, 
momento, s~r examinadas. 

O SR.· DARIO .CARDOSO ·:..:.._ As 
provas acompanharam o ofício. 
·:O Sr .. Aloysio de Carvalho - v. 
Ex.].. poderia . aceitar ' à sugestão de 
fazer a . classificação • de .acõrdo cem 
'ós :·.êrros, Teria~os, então, o 1.0 • co
locado, o ·2.0 ·e assim ·por diante. A 
Comissão Diretora abandonara' o cri
·t"érló ··pesso'àl- que presidiu à escolha. 
dos contratados. . .. - ..... ~ . . .. . -·. . . . ' . . 
' ·'.0-•:SR~ DÀRIO- CARDOSO ...;... Jtil
·guef..:me dispe1_1sà.do ·'de fazer ~.relatório, 
porque· ·as provas foram anexados ·ao 
·oficio de comunicação à Comissão 
Diretora. · 

Penso que êste órgão em nada des
virtuou suai função .. 

O Sr. Aloysio de Carvalho-- Não
foi feita semelhante declaração. 

O SR. DARIO .CARDOSO·- Eram 
estas, Sr. Presidente, as explicações 
que desejava· dar ao Senado. (lvluito 
bem>. · 

O SR. PRESIDENTE - Continua
ção da discussão única do Proje&') de 
Lei da Câmara n.0 253, de 1948,. ·que· 
autoriza· o Poder ·Executivo a ·abri!·, pe
lo Ministério· .da Agricultura; o '::rédi
to esoecial de Cr$ 7. 000.000,00, para 
atender· às despesas -com a- manuten.: . 
ção das PlantaçõeS de Fordlândifl e 
Bel terra. . (Com pareceres fa vorà veis, 
sob ns. 886, .887 c '888, respectivamente, 
das Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Agricultura: e de Finança-;) . 

Continua com a palavra o Senador 
Apolónio Sales, inscrito desde a . se:.;
são de· onte·m para prosseguir em suas 
consi_derações. · 

O .SR. APOLONIO SALES w, -
Sr. Presidente, na sessão de Jntem 

· tive ·oportunidade de expôr ao nobre· 
. Senador João Villasbôas e ao Senado 

a.S razões que :ineditavàm em faVrJl.' do
pedido de crédito do Sr. Ministro da 
Agricultura, para o prosseguimento 

· dos trabalhos das plan:tações· -da he
vea brasiliensis, em Belterra. 

Demonstrei ao plenário que o ilustre 
representante ·de . Mãto Grosso . labo
rava em expressivo êrro ao afirmar que 

·o Govêrno· ·da União tinha adquirido 
as plantações de Belterra quando a. 
companhia Fo1:d ·delas descria. 

Penso haver convencido os nobres 
colegas de que o Govêrno Brasileiro. 
·recebeu não ruín·as de plantações, mas
plantações em franca prosperidade, 
em_bora, a braços com dificuldades té~
nicas que devem e podem .ser- supera-· 
daS,- como, de fato, já .o foram. 

Para de~qnstração _de minp.a afir• 
mativa,: adu?:i . doc~mentos _que_ P.ram, 
nada mais,·· nada menos, que a expo
·sição . d__e :' tê.ci.ficos. _que visitaram as 
plantaço.es, â palavra .do Sr.· Ministro· 
da Agricultura e, finalmente,· a opi
nião. de um dós técnicOS. mais eminen
tes . em:: aSSUI;ttos. de borracha, não SÓ

. mente 'nô Bra.Sil e na América do Nor
te ma.S no mundo inteiro .. 

O SR, PRESIDENTE· (Fazendosoa1· 
os tímpanos) . - Atenção·!. o !l.rcigo 
85, ·§ 2~0 ,do Regimento estabelece·: ' 

·. '"Eln qualquer. fase dos -.i-aba.
. 'lhos, ·estando tro· 'recinto menos de. 
dezesseis senadores, será le,.·anta---.....,.····· ...... . 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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da a sessão _e adiada para a ;;e
. guinte tôda a matéria sujeita à 
.discussão e votação". 

Jt o que visivelmente pcorre. Vct:. 
portanto, levantar a sessao. 

O SR. APOI..óNIO SALES (Pela 
orctem) - Sr. Presidente, solicito de 
v Ex."' conservar .minha inscrição 
p~ra · a sessão de amanhã, a fim de -
prosseguir· nas considerações que ve
nho expendendo sôbre o projeto em 

lo Ministério da Agricultura, o crédi- . 
to especial ·de Cr$ 10. 000. ooo.oo para 
intensificar a campanha contra a nos
sa mosca de frutos. (Com pareceres 
favoráveis, sob ns. 913 e 914, -i'P..!:pec
tivamente, das . Comissões de Consti
tuição e Justiça c de Finanças) 

Discussão única do Projeto de Lei àa 
Câmara n.0 277, de 1948, que ilutoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Minis
tério das Relações · Exteriores. -o cr.é-
dito. especial de ·crs 1. 500.000.00 pa1·a 
o fim que especifica. CCom pareceres 
favoráveis, sob ns. 917 e 918. te.specti-_ 

·vamente, das Comissões de Const~tui~ 
ção e Justiça e de Finanças) . 

debate: · 
O SR. PRESIDENTE ....;, V. Exce

lência· será atendido. 
Designo para a ses~ão de amanhii a 

seguinte. 
ORDEM DO DIA 

Votação do· Requerimento n.0 131, de. 
1948, que_ solicita urgência para .a dis
cussão e· votação·- do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 352, de. 1948, que visa 
abrir crédito -para auxiliar o custeio 
das despesas do Congresso comemora-

- tive do Bicentenário· da Colonização 
Açoriana. (Apresentação na sessão de 
20-9-194E). . 

Continuação da discussão única do 
Projeto de Lei da _Câmara n.0 253, de 
1948, que autoriza. o Poder Exec<ltivo 
a abrir, pelo Ministério da Agricul
tura, o crédito especial de Cr$' -..... 
7. 000.000,00, para atender às despesas 
com. a ·manutenção das Plantações de 
Fordlândia e Belterra .. (Com parece
res favoráveis, . sob ns·. 886, 887 e 888, 
respectivamente, das Comissões de 
Constituição e Jtistiça, de Agricultu-

. · ra· e de Finanças) . 
'Discussão única do Projeto de Lei 

dà Câmara n.0 130, de 1948, que auto-. 
riza a abertura,. pelo Ministério da 
Guerra, do crédito especial de Cr$ .... 
850 .. 000,00, para atender ao pagamen
to. de despesas com . a conclusão da 
Carta Geográfi<:a de Mato GrollSo. 
(Com pareceres favoráveis, sob número 
548,- 909 e 910, · respectivamente, das 
Comissões de Constituição e Justiça, 
de Fôrças Armadas e de Finanças). 

Discussão única 'do . Projeto.... de Lei 
da Câmara ri;o 152, de 1948, que. auto
riza >a abertura, . pelo Ministério da 
·Guerra, do crédito especial de Cr$ ... , 
629.279,50, para atender ao pagamen
to de indenizações, em conseqiiência 
dà explosão ocorrida a 27 de abrU. de 
1947, no Depósito de Material Bélico 
de: Juiz de Fora. <Com 'pareceres fa-. 
·varáVeis, s·oo ns.' 911 ·e 912, réspecti
vii.ménte, · ãàs Comissões· ·de C,onsti
tuiçãó>Ei Justlça e de Finanças). · 

·DiScussão única do· Projeto de Lei da 
Câmara n.0 175, de 1948, que abre, pe-

- Discussão única· do Pro,ieto dz· Lei 
da Câmara n.0 264, de 1948, que auto
riza a abertura;· pelo Ministério das 
Relações Exteriores, do crédito espe
cial de Cr$ 1.933 .913,00, para atende:: 
às despesas coml·a Delegação. Erasilei
l'a à Conferência- de -~Comércio e. Em
prêgo, reunida em Havana. (Com pa
receres favoráveis, sob ns. 907 e ~08, 
resnectivamente,': das Comissões de 
coi1stituíção e Justiça e de Finan
ÇB.s) • 

Discussão única do Projeto de I.ci 
da Câmara n.0 246, de 1948, que dis
põe sôbre percentagens devidas aos . 
servidores das Coletorias Federais pe
la. arrecadação de rendas das · entida
des aut~rquicas. <Com parecer~s fa
voráveis, sob ns. 903 e 904, respe•:tlva-

. mente, das Comissões de Consti';Üiç:io 
e Justiça e de Finanças) . · 

Discussão úniCa do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 256, de 1948, que eleva 
à categoria de ~gêpcia a Capatázia 
Fluvial do Rio Paraná, em Presidente 
Epitácio. (Com pareceres favoráveis, 
sob ns. 905 e 906, respectivamente, 
das Comissões de Constituição· e Jus
tiça e de Finanças) . 

Levaripâ-se a sessão, ao; 17 ho
ras. 

DISC.URSO . PRONUNCTADO PELO 
SENHOR PRESIDENTE DA-· -RE
PúBLICA NA CIDADE DE ITA
PERUNA: E QUE SE. PUBLICA 
POR DELIBERAÇAO DO SENADO 
EM SES&'l.O DE 22 .DE d:.l:rEM
BRO. DE 1948. 

"Dirigindo:..me daqui aos brasileiros, 
desejo versar ·um tema único e de re
levância sem par. Temos GS P.ala
·vras proferidas pelo eminente ÇXoyeE- · 
nado r do El'ltado: o da conservaçao 
do solo. E' expressivo que o ventile, 

· com tanta compreensão, exatamente ' ' 
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:aquêle que construiu a màior ·unidade 
'do nosso parque industrial. Se a ou
tros se poderm argüir de parcialidade, 
por interêsses de classe ou. ~eform~
ção profissional, poucos o ter1am feL
to, ao mesmo tempo, como tanta au
toridade e tanta isenção. O grito de 
alarma que aqui soou, meus senhores, 
.é o mesmo já proferido nos· princí:
pios dêste século por Teodoro Roose
velt. Também o grande ilresldente 
americano fez· ela conservação do solo 
um motivo de pregação e um .objeto 
de sua atividade ·administrat1va. In
felizmente, ainda nã.o apingimos a u:n 
nivel cultural que permita· esperar. aa 
. .simpl-es colocação do problema, o sen
.tido ela sua gravidade e da. sua ur

·.gêricia, despertado na grand_e nação· 
do Norte pela palavra, daquele e de 
outros homens ilustres. Não obstan
te, clamemos sem cessar, como o fêz 

·o vosso Governador. con vencen·do e 
persuadindo, pela palavra e p~lo 
exemplo das práticas de conse:·vaçao, 
para que os nossos filhos e os ·:rilnos 
dos nossos filhos não nos · façam a 
mesma acusação que lloje fazemos 
aos nossos maiores: a de í:azedor·es 
de desertos. 

o solo é a primeira riqueza, insubs
.tituivel, e, por desgraça, alg~tmas ve
zes irrecupE)rável. Nêle se funda a ex
ploração agrícola e · pecuária e, por 
isso mesmo, o bem-estar· e a pros
.oeridade d.as nações. Não são elas 
saudáveis nem estáveis, quatldO não 
se apoiam em uma agricul.tura de l·en
dimento elevado, estabelecendo har
monioso paralelo com ·as ~ atividades 

. industriais. No Brasil, o campo nos 
fornece alimento e matérias primas, 
divisas para atender às nossas neces
·sidades no exterior e mercado para a 
produção industrial. As atividades 
ag-ro-pecuál'ias constituem, bem o sa
beis, a base da vida econômic.:a: naC'io- · 
nal. o próprio desenvolvimento in
dustrial, . e todos poderão compre~n
dê-lo, tem um limite instranspomvel 
.no poder aquisitivo que a asrlcuJtura 
venha a criar. Porque não o tenha
mos suficientemente compree11dido,. 
.passamos, hoje, por dificuldad-es · cuja 
correção está na volt.a à terra, como 
já o lembrei e agora foi aqui recor
dado. 

Mas essa, volta à terra não se pode 
·fazer nos ·mesmos têrmos em que, an
.teriormente, a exploramos e exauri
mos. Se. antes, a inconsciência de 
.uma ger.áção só era sentida pelas· s.e
guintes, as de agora terão, na reali
.dade, de refazer em boa par~e a fer
tilidade dos solos em que traba.lham, 

impedindo se desgastem ainda mais, 
e restabelecendo-lhes as condiçõe;, de 
uberdade. 

Muitos são os fatores que concor-
. rem· para a prosperidade de umn. ex~ 
ploração agrícola. Mas insistamos 
agom, e semore nenhum nela parti
cipa na mesina proporção . do solo . 
E reconheçamos, ademais, que é pre
ciso chegar a um estágio superior no 
seu cultivo · para que a sua conser
vação encontre, da parte do homem, 
que antes ·o inutilizou e . agol'l."'. tem 
de recompô-lo, a ' compreensão e a 
vontade inabalável de protegê-ia, 
melhorá-lo mesmo. Essa compreensão, 
no entanto, será sempre fruto da pre
vidência, e a nossa História Ecollô
mica não autoriza e que nos tenllla
mos, nêsse terreno, como ·modela':'es. 
Ao contrário, é ela uma história de 
ciclos de prosperidade mergulhamos 
pelo monopólio natural de um pro
duto para acabar d~aindo na . sua 
produção exportável pela lncapa::Ida
de de fazê-lo economicamente. E de 
ciclos de prosperidade mergulhamos 

.·em derrocadas, como, prara exen•pll
ficar, nas· da borracha, e do algodão. 

Esta, no entanto foi seg'l.lida de 
novo surto de prosperidade algodoei
ra, graças sobretudo a :tPl!cação de 
métodos modernos de seleçao. e cul
tivo, e, também, de disciplina ade
quada:· na sua comercialização. Agora 
mesmo vemos como a ciência. e .. a téc
nica de patrícios nossos dominaram as 
dificuldades da produção do trigo, re
solvendo-lhes os problemas de 'nature
za agronómica . 

:G:ste o caminho a seguir para esta
belecer em bases de alto rendimento, 
a produção agrícola brasileira em ge
ral. Mas seja ela d·e café ou algodão, 

· .de cereais ou de frutas, ou ao pasto
reio se ãe,dique, - o seu fundamento 
geral e insubstituível é o solo, . êsse 
m-esmo solo que temos maltratado em 
todo o corrér da nossa . vida, descuido 
de que· hoje colhemos frutos p~cos. e 
amargos .. E' à obra da evangelizaçao 
dos agricultores do Brasil; para· a con
servação do solo, que quero ·convocar, 
hoje, a todos os profissionais da agro
nomia. em particular aos . que traba· 
lham no serviço. público. Com muitas · 
e honrosas exceções, deve-se reconhe
c·er a procedência de recriminações a 
agrônomos oficiais. Menos talvez por 
falta de conhecimento, ·do que por fal· 
ta de vocação. Tem-se mesmo a· im
pressão, a- respeito de. uns poucos, de 
que urge readaptá-los a ·misteres m!'-is 
condizentes com as suas inclinaçoes 
sedentári'llS e hábitos burocráticos. 
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.sempre me admirou· não estarem as 
escolas agronómicas do Brasil regor
gitando de alunos, como sucede com 
outras escolas. Nêste pais em que -
revela-o o último Recenseamento - · 
as atividades agri.colas ou a elas liga
das abrangem cêrca de 80 % da po
pulação, contam-se por dezenas, . ou 
pouclts centenas, os que procuram cur
sos de treinamentos nas atividades bá
sicas da sua vida econõmica. Além 
disso, uma vez deixados os bancos aca
dêmicos, é excessivamente grande o 
.número dos que preferem informar 
processos a cultivar o solo ou a. se de
votar, nos serviços. públicos, aos la
vradores e ·criadores. Algo, positiva
mente, deve encontrar-se desajustado. 
Ou o recrutamento dêsses alunos se 
faz .em meios impróprios, e então de
vemos promover o ingresso nas esc·olas · 
.de agricultura de jovens oriundos das 
zonas rw·ais; ou o ensino que aquelas 
escolas ministram é inad-equado. não 
conseguindo despertar ou desenvolver, 
nos que as cursam, o apego à terra e 
o gosto pelas fainas · agrícolas, com a 
formação, ao . revés, de candidatos à 
burocracia. 

Trata-se, pois, dê matéria que sendo 
técnica e pedagógica, tem também 
muito de um problema de liderança. 
Parece faltar aquêle espírito cientifi
co e o amor à natureza, junto à de
dicação ao magistério e aos interêsses 
nacionais .. que, no consenso geral, de-
veriam caracterizar os que se encar
regam de formar jovens para uma ati
viclade de tão l'emarcada importância. 

.-o titular da pasta da Agricultura me. 
tem relatado as dificuldades, felizmen
te removidas, para fixar, apenas a 47 
quilômetros do Rio de Janeiro, ·a Es
cola Nacional de Agronomia, retiran
do-a do asfalto., ~o. entanto. para to
dos ·os que se dedicam à agricultura 
~o serviço público,' sem exceção, deve
r~a estar sempre presente - rep1to-o 
amda uma vez - que não é dos terra
ços dos Ministérios, no Rio de Janei
ro, que- entramos em contacto oom a 
terra e a gente do Brasil, para desta 

·-<:empreender os anseios e as dificUlda
des, estimando-a na sua coragem e ·na 
sua· bondade. 

Que não se veja .nas -minhas pala
vras acusação indiscriminada: elas 
.apontam falhas notórias e devem ser 
entendidas como se dirigindo Unica- · 
m~nte àquples que. correspondem, ine
.qwvocamente, ao quadro traçado. se 
antes vos citei trabalhos como o dó 
algodão e do. trigo, é porque desejo 
xessaltar o seu mérito e manifestar a 

gratidão· nacional devida aos t-cnicos 
que, em Bagé, Patos, Campinas, Viço
sa, Piracicaba, pesquizaram, c·riaram, 
ensinaram, bem·· servindo ao Brasil e 
à sua agricultura. Estes sabem o que 
há de verdadeiro, ·e, se alguma coisa 
lhes posso prometer, em recompensa 
ao seu esfôrço, é todo •O .apôio de que 
seja capaz o Govêrn.o Federal• para que 
prossigam nos seus trabalhos, e,· pelo 
seu exemplo, conduzam ao bom cami
nho que e o caminho da terra, os que 
se transviam pelos corredores e gabi-
netes. · · 
· Prec-isamos de uma reforma de es

pírito que preside à atuação adminis
trativa no ,s.etor agrícola. Nas mãos 
de servidores públicos d-evexá ficar o 
trabalho de pesqUiSa e o trabalho de 
missionário, capaz de retirar· as ativi
dades agrícolas . de uma rotina que de
vasta e empobr-e·ce.:, E' a essa luta ··que 
os exorto, advertindo-os das dificulda
des que econtrarão i :e que sàmente com 
ânimo varonil serã.o · sobrepujados. 
constitue 'sinal promissor da consciên- -
cia que desponta o fato d-e ser consi
derado .para ponto de partida de · um 
plano de recuperação econômica, pre
cisamente, o problema do solo. 1l:sse 
exemplo deve ser imitado, para que- os 
vindos depois de nós recebam, não um 
solo esgotado dos seus .elementos no
bres, mas um solo a que o trabalho 

·humano. mais do ·que dêle .r-ecebeu pa-
ra .torná-lo produtivo.· 

Foi sob essa alta inspiração que con
vocamos em 1947 na Capital da Repú
blica a primeira Reunião BraSileira de 
Ciência do Solo que. como afirmei em 
minha. última Mensagem. ào Oongresso -
Nacional, proporcionou aos técnicos e 
cientistas do País oportunidade para 
intercâmbio de idéias e ampla análise 
da matéria, principalmente no que· se 
r-efere às questões de erosão, fertiliza
ção e utilização racional do solo. · 

Não é êsse no entanto, trabalho para 
uma administração, nem programa 
para um só govêrno. Representa tare
fa de gerações e deve con'stituir-se em 

'propósito de todo um povo. 
. Ao agradecer as vossas tão desvane
cedoras provas públicas 'de simpatia e 
estima, quero' saudar a comunidade 
fluminense através do operoso povo i:ie 
Itaperuna, de tão realçadas tradições 
'cívicas. animado sempre do mais vivo· 
instinto pioneiro e realizador, ajudan
do a criar, cóm a sua devoção ao tra
balho, a riqueza comum de todos os 
brasileiros. 
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Publica-se, por determinação do 
Senado em sessão de 22 de 
setembro de 1948 o seguinte: 

te as arrecadações da Rêde, permi
tindo surgir avultado • deficit, deficit. 
que aumentará ·de. vulto com a majo
ração de vencimentos, justa pretensão 
dos serventuários da· Rêde, cujos ge
midos, "bradam da terra a Deus". ASPECTOS -ECONOMICOS DO 

TRANSPORTE FERROVIARIO 
Conferência realizada no Clube 

de Engenharia, no dia 24 de agôs
to de 1948, pelo engenheiro civil 
J. Janot Pacheco. - "Rio de .(a
neiro. 

o livro de Eliot · Jones, Principies of 
Railway Transportation, na página 
inicial, reproduz as palavras do Pre-· 
sidênte Harding na Mensagem dirigi
da ao Congresso Americano, em 8 de 
dezembro de 1922: "Eu sei que nenhum 
problema excede em importância o 
problema dos transportes". 

Correm os. anos, crescem as popula
ções, avoluma-se-a· produção; intensi
ficam-se as trocas e· o problema dos. 
transportes ocupa lugar destacado en
tre as nossas preocupaçõ-es. 

Detentora, outrora, do monopólio. dos 
transportes, entraram as vias férreas 
a sofrer a concorrência das rodovias, 
a princípio e hodiemamente, a · das 
aerovias, tanto para passageiros como 

· para cargas. 
Vias. férreas detentoras de grandes 

tonelagens a transportar, cortando zo
llas de grande produção agrícola e fa
bril ou que pe!o seu traçado· venham 
a receber cargas de outras estradas 
qu-e ·111es são tributárias, encaminhan
do .. as · para os · pôrtos de- embarque, 
puderam _resistir melhor às novas con- -
dições impostas pela concorrência; 

outras estradas de ferro atravessando 
zonas. extensas, de populações rarefei
tas desgalhanda.,-se em inúmeros ra
mais como sóe acontecer à· Rêde Mi
r~eira de .Viação com seus· 4. 000 qui
lometras ou com a· Leopoldina, entra
ram em desequilíbrio financeiro, 
acentuado e ·alarmante. 
. Para remediar os males cia concor
rência que lhes cerceou .as rendas, que.:. 
brando-lhes o monopóJio dos trans
portes, apelaram os ferrovias errônea
me~te, para consecutivos aumentos de 
ta~ifas.. O recurso de que lançaram 
mao para ·8:_Umento de receita, pe!o 
abuso q~e dele se fêz, veio agravar o 
mal e amda há meses, a última estra
·da que aumentou· suas. tarifas, a Rêde 
Mineira çie ·Viação, antes já ·detentora 
·4.e. altas tarifas, aplicou às zonas que 
per,corre, o. tributo de pesado awnen~ 
to, cêrca de 30%; com resultado · nun
ca as rodovias mineiras tiveram' tanto 

. movimento, caindo, conseqüentemén-

Aguiar Moreira, ex-Inspetor de Es
tradas, ex-Diretor da Central do Bra
sil, sábia e prudentemente afirmava: 

. "As ·estradas de ferro, como indús
tria de transportes, hão de ser ins
trumentos tanto mais poderosos .da.. 
prosperidade das. zonas de sua influ
ência, quanto mais sàbiamente. forem 
organizadas ~suas . tarifas de maneira. 
que ·se proporcionem às condições da 
produção em geral e. a cada um de· 
seus .. ramos em particular; para que 
estimulem e .fomentem o desenvolvi
mento das ·!avouras e indústrias ·fun
dadas e a criação de outras,· etc. Col
son afirmava: "O prêço a ser exigi
do· por um transporte, é limitado pelo· 
indivíduo, a quem êsse transporte apro
veita; tanto assim é que, ém sendo ele
vadíssimo tal prêço, os transportes são 
afug~ntados; escasseiam, a zona . cai 
em estagnação, despovoa-se". . 

Tanto -Aguiar Moreira · c.omo Colson 
·não· imaginava a situação atual de lu
ta aberta entre os .me1os. de transpor- · 
te de que disppmos hodiernamente, 
quebrado como está o monopólio das. 
estradas de ferro. · · · 

Para felicidade nossa, dos- res!dent.es 
nos grandes centros urbanos, os ca

minhões e aviões entraram_ a trans
portar cargas diversas, arrebatando a 
primasia das ferrovias, . trazendo um 
determin~do freio aos prêços ·dos ge
neros alimentícios e a outros artigos. 
diversos, pelo- barateamento dos trans
portes, feitos de porta à por.ta, sem 
maiores delongas, sem avarias, sem 
a· exigüidade de. prazos marcados pa-· 
ra a retirada áe mercadorias e sem 
baldeações ruinosas. · 

Temos assistido diretores de ferro
Vi?s, pretendendo justificar majora
ções. de fretes, àrgumeritarem que sô
bre .. wn aumento de 30%, por exem
plo;:,p.ara determinado artigo, a cotação 

. do:::!P~rcado acusa um sa!to ~m maior 
.pf:!.~'a o ~eferido artigo. Esquecem-se
os .que assim ·raciocinam, que o au
mento de tarifas não incide apenas 
uma só v~z sôbre um determinado pro
duto, por exemplo, o .feijão-. Tal 
aumento · incidirá · · indire"tamente vá
rias vezes; · lembraremos · que o 
prêço ·de custo da produção será in
fJtienciado pelo auménfo ·dos ·fretes 
-==iôbre as ·rerr~m~npas agrf.colas, cm 
geral, sôbre os maquinários usuais,.. 
sObre tecido~, calç~tdos, chapeus, re-
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médios, etc. de uso das popula~ões 
rurais,. sôbre tôda a sorte de pwçlutos 
destinados ao gado, · drogas diver1:1as, 
sôbre · o transporte de animais de 
tração ' e l'<:-produtores, sôbre o sal, 
-artigp ·de largo consumo nos campos, 
sõbre _,ru·ame -farpado, ferragens, ga
solina, querasene, madeira, sacariaS 
embalagens .. diversas; passagens,· etc. 

É necessário que os administrado
dores das vias férr-eas m~ditem ;õbre 
tais conseqüências· ao alterarem as 
tarifas, · majorando-as; como. se vê, 
por esta · exposição . monótona e· 
exaustiva, trata-se de um problema 
assás complexo e ·não 'tão ·simples .co
mo ·a primeira vista se apresenta. 

O'ma coricltisão de. f:XCepciional 1m
pcrtância, imediatamente ·se retira· 
das considerações que fazemos: o 
trabalho paciente, persistente que o 
'-finistério da Agricultura vem rea
lizando, ·procurando estimular a pro
dução dos campos e melhorá-la, en
contra, por vêzes, sérios tropeços· por 
~arte das estradas de ··ferro que om
baraçanl a produção, tirando o e:;ti
mulo. aos agricúltores, seja· por con
,~;ecutivos aumentos de tarifas, seja 
pelas delongas dos transpcrtes .. Quan
tas v.êzes, por longos prazos, ficam · 
as estações abarrotadas de gêneros de 
tôda a sorte, por vêzes perecíveis, re
fletindo-se tal demora, na estagna
ção de negócios, _principalmente em 
zonas que · não oferecem ainda tlm 

· .sistema rodoviário desenvolvido ou 
quando as distâncias a serem percOJ·
ridas. apresentam muitas centenas de 
quilômetros. · · 

De·Ioi:iga ·datà vem se agravando o 
. problem·a · dos 'transportes, ·tarefa pe
sada ·que está. sendo encarada reso
lutamente pelo ·Ministério da Viação 
que acaba · de adquirir 103 locomoti
vas a vap'or. ·Assim sendo, por falta 
dr. transportes adequados e pelos ::.:!tos 
prêços ·que ·são . exigidos para. a c~:
culação ·-de· produtos, os agricultor'es 
t'ecebem· as recomendações,· o en5ino, ' 
as sementes selecionadas e ':lxpur
gaqas, · o empréstimo de máquinas 
que· .o ·Ministério da Agricultura lhes 
oferece, com ·as necessárias reservas, 
certos de·· que, após as cô1heitas, o 
drama dos transportes caros e demo
rndos, virá 'l'OUbar-lhes . qual Sócio 
'.nescrupulóso, lucros razoáveis. 

A ·Central do Brasil, outrora p!oncl
ra das tarifas elevadas, ·acaba de con
ceder um abatimento de 50% para os 
produtos perecíveis, medida de alta 

repercussão no fomento da prcdução 
e que deveria ser imitada por tôdas 
as estradas do País. 

O êxodo do homem dos camnos .r.~m 
suas origens na desorganizaÇão .. do 
trabalho l'ttral, ocasionada, rú·inéi
palmente, pela carestia e irregul::id
dade ·dos transportes. Além· do· fe
nômeno do esgotamen\o das· terras; 
principalmente· onde outrora · impe1·ou 
a lavoura cafeeira, · caindo de lustro · 
em lustro; o indice da produção~. fe
nômeno que muito preocupa os téc
nicos ·do Ministério da ·Agricultura 
que ·vêm alertando os agricultores 1; o 
sentido da recup_eração dos solos e sl!a 
correção, o. problema dos transportes 
coope1;a de modó notável, para a estag
nação de extensas 'zonas. · ·· .. 
. uma situação assim esboçada e· Qlte 

se api·esentá em ; :Vastas áreas, prin
cipalmente no Estado de Minas Ge
rais,· vem. mostrar a exatidão u.--' p: -
lav1·as de Colson que cjtamos~ "0 
prêço a ser exigido por -qm. transpor
te,. é limitsdo pelo ·mdiVlduo a quem 
êsse transporte aproveita; tanto as
sim é que, sendo elevadíssimo tal 
prêço, · os . transportes .são afugenta
dos, a zona cai em estagn~o, despo

. voa-se". Como resultado, crescem 
demasiadamente as populações urba-

. nas e as favelas cobrem de chagas, 
com seu ·aspeto repelente de aldeia 
da Polinésia, nà- ·expressão sarcástica 
de Stef-an Zweig, a cidade do Rio de 
Janeiro, .porqu~ o. êxodo rural é unia 
torrente · impetuosa que ·não · poderá 
ser estancada por ·providências locS.is, 
isoladamente. 

Setldo os, transportes caros e difí
ceis, os fazende)ros 'são. presas de tm1a 

. certa dose de desânimo é paulatina
mente vão· abandonando -a agricultura', 
transformando . suas . terras aráv~is 
em' ·pastagens, passando a invernistns 
e explorando . a indústria de. laticí-. 
nios, atividades que oferecem peque-

.:na · dóse 'de· produtos a 8erem r. ... ~~1.s
portados. -s·endo o gado '!;~ardo enviado 
a longas· distânciaS. pelas estràdas de 
rodagem em demanda :das estações de 
embarque, na Central' do· Brasil tcaso 
referente a· Minas Gerais), .o produto 
se · deslocando pelos · seus .Próprios 
pés... . · 

Não havendo trabalho· agrícola, so
bra mão de obra que emigra para 
outras zonas ·e as que se despovoam 
sofrem estagnàção em seu progresso 
ou mesmo regridem. Surge então um 
fenômeno decorrente da situação já. 
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esboçada: a indústria pastoril, ·de
mandando grandes áreas, força a. es
truturação dos latifúnd!os, grande 
mal que as nações civilizadas pro
curam eliminar. Os maiores proprie
tários adquirem as áreas menores 
dos pequenos sitiantes .que seguem 
as pegadas de seus rendeiros e ca
maradas, levando a· outras · zonas .o 
concurso do seu mealheiro e de seu 
braço. E por falta de transpo~tes .a 
prêços moderados, e por defic1ênc1a 
de financiamento, a produção agríco
la desnivelou-se. entre os anos de 1946 
e 1947 de . cêrca de 700 mil tonela
das, para menos. As estatísticas 
acusam os seguintes decréscimos: 10 
mil toneladas de cacáu, 14 mil . tone
ladas de feijão, 17 mil toneladas de 
café; 47 mil toneladas de batatas,-
54 mil toneladas. de caroços de al
godão, 61 mil toneladas de arroz, 83 
mil toneladas de -algodão, 124 mil to
neladas de farinha de mandioca e 
291 mil toneladas de milho. 

Pela demorada exposição que fa
zemos, f!ca evidentemente ·provado o 
círculo vicioso seguinte: as estradas 
de ferro, procurando ·encontrar uma 
posição de equilíbrio entre· a receita 
c a despesa, errôneamente elevaram. 
suas tarifas a altos níveis e como 
resultado decorrente dessa medida 

.· extrema, os transportes foram afu
gent~.dos, notando-se acentuado declí
nio da produção · e . certa estagnação 
ou mesmo um retrocesso de vastas 
áreas, caindo a receita das estradas 
::: índices despresíveis, isto é, o au
mento de tarifas provocando o cres
cimento dos "deficits". 

A ação isolada do Ministério da 
Agricultura, pelos seus diversos de
.partamentos, procurando fomentar a 
produção, não terá êxito.completo se 
n~o fôr acompanhada . por ·um pro-

' grama paralelamente conduzido pe
lo Ministério da Viação, no sentido 
de ser solucionado o problema ·dos 
transportes. A crise de produção con
tinuará a estorvar· o programa tra
çado pelo Govêrno · Federal, perma- · 
necendo os altos níveis a que atin
giram os produtos agrícolas e as a:
fândegas continuarão a registrar un
port.ações de alta tonelagem de ba
t.atas, cebolas, alhos e· tôda' a sorte 
de comestíveis enlatados, não se fa
zendo referência ao trigo, para cuja 
aquisição . abrem-se e~ sangrias de
satadas, as economias nacionais, sen
do dignas de aplausos as inicia-tivas 
que vêm sendo desenvolvidas pelo Mi
nistério da Agricultura para incen-

tivar a cultura tritícola nas áreas pro
pícias ao nobre cereal. . 

As ·vias férreas deveriam estudar, 
sem perCia ·de tempo, novas tarifas no 
sentido de recuperarem o terr.eno ·Per
dido, pelo menos em parte, estudan
do, concomitantemente, um meio de 
redução . das despesas realizadas· por 
tonelada quilómetro, .objetivo que po
de e·· deve ser atingido. 
· Fizemos referência ao último au
mento de tarifas realizado pela Rêde 
Mineira de Viação; vejamos a reação . 
provocada por tal aumento, concreti- . 
zada num fatq que passamos a rela- . 
tar:. acabamos de receber de Pa:ssa, 
Tempo, cidade do oeste de Minas, gue 
exportava sua produção por 'Olivem'i., 
na Rêde Mineira de Viação, pelo .ca
minhão número 5-9.287. matriculado 
em- Passa Tempo, chauffeur Geraldo 
Rosa Pu·es, 4 volumes, contendo goia- . 
iba-da, manteiga, ovos e uma máquina 
de costura. O caminhão recebeu os 
produtos mencionados· à porta. do ar
mazém da fazenda e entregou-os · no 
Rio de Janeiro, à porta do nosso 
domicílio, cobrando 60 centavos por 
quilo, tendo feito o traje~o em dia 
e meio . . Se o despacho ,.tlvesse sido 

·feito em Oliveira, com· baldeação em 
Bt>.lTa Mansa, teria de ser classifi
cado em quatro tabelas diversas, sen
do que pela manteiga pagaríamos 68 

.centavos .por quilo, pelos ovos, 42 cen-
tavos, pela má.quina de costura 96 
centavos· e pela. goiabada 95 centavos, 
além das taxas ~·ad-valerem". A es
tas importâncias teríamos de acres-

- centar o frete em caminhão· entre a 
fazenda e Oliveira. distância de 54 
ouilômetros e o carreto entre a es
t.ação · Marítima e nossa residência. 
E se quiséssemos receber os volumes, 
não em dia e meio mas em três dias, 
despachados como encomenda, tería
mos de pagar o dôbro do frete, além 
dos· transporteS em caminhão já 'ci
tados. . . . . ·:1 

Assim sendo, torna-se evidente que 
o aumento do "deficit" da Rêde de 
40. milhões de cruzeu·os para 65 mi
lhões de cruzeiros (segundo noticia
ram os jornais), tem· s11a· origem no 
última aumento de ta:.-ifãs. •rê"da a 
extensa. zona percorrida oe-la Rêde 
Mineira, recortada por estradtts de 
rodagem dela se utiliza para s::lU$ 
transpo<rtes chegando até a Rio · de 
Janeiro caminhões dos mais recua
dos sertões trazendo tôda a sorte de 
mercadorias inclusive sal. 

O pano:am.a que esboçamos para 
a Rêde · Mineira de Viação por ser 
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a ma~s extensa do Brasil p-oderá 
ser ampliado para quase todo o País, 
muito especialmente com ~ef·~rência 
à Leopoldina, também já no regime 
deficitário. 

Entre o Rio de Janeiro e São Paulo, 
os aviões · já -. transportam regular 
quantidade de me:cadorias, l.nclu.s!ve 
frutas, a: Cr$ 1,50 por quilo, em me
nos d-e duas horas, chegando a& fru. 
tas completamente frescas, não se fa,. 
zendo· menção dos milhares de pas. 
sageiros transportados anua!mente. 

A estrada de rodagem entre Rio: e 
São Paulo, à noite,. ofere-ce notável 
período ao :tráfego de automóveis, sen
do a pista iluminada fortemente ·por 
poderosos fareis de centenares ele ca
minhões de luzes . brilhantes e intensas 
qu-e ferem a vista dos aittomcbilistas 
dos carros de passeio. Qual ,,erá a to
nelagem de : mercadorias :Jue l't:::slm 
abandona a· Central do · Brasll? O· 
mesmo fenômeno sucede em :·elaçã.o 
à estrada União e Indústria, cm de
manda das terras altas de M:nas 
Gerais. 

J?l()den.c.to escolher os pl"odutos a 
transportar, sem obrigatoriedarle de 
realizar determinados transportes, as 
rodovias, assim privilegiadas, assegu
ram . lucros compensadores que esca-

. pam às ferrovias. 
No exterior, a concorrência entre os 

meios de. t.ranspo:rte, determina um 
sério estudo nas.- tarifas das fe>·rovias 
que sofrem várias reduções, ao con
trário das nossas que as el-ev.tm, se.' 
guindo o. exemplo dado pela Central· 
do Brasil. 

De uma revista. america!la, rct!1·a
mos o seguinte quadro de horários de 
transporte entre.Nova York e Boston: 

Avião $13,90 - 2 horas de uercU!". 
so· • 

Àutomóvei ....:.. 13,80 - 6 a 8 horns; 
Trem di..reto 12,26 - 4. horas e 55 

minutos; · · . · 
Trem .em escalas · 8,26 -- 5 hÔras e 

5~ minutos; · · 
ónibus 3,00 - 10 hcr!is. 
Considerações diversas. 
~rgumenta-se que . o fim :J'l"iucipal 

cohmado na função que exeroe u:ma 
via férrea. não é lucr0 direto com:
tatado. pelo saldo de sua ex!)lo:-ação. 
mas s1m o desenvolvimento da zc.na 
que _está. sóbre sua influ,ência. o Dr. 
Rog<erio A::aya, engenheiro arg~ntin:>, 
ef!l seu llvro Tarifas Ferróviárias, 
tres volumes, na página 144 d.:> pri
:rneiro volume, diz "El ferrocarril 
Presta un servicio· publico y en tal 

sentido mas que las necessidades in
dividuais, sirve · Ias coletivas det 
transporte; és por eso, el instrumento, 
mas util ai desarrolho de Ia indus
tria, del comercio e de la cultura ge-
lleral". , .. 
- Razão ponderosa, estribada em só
lidos argtimentos, princi:pa:.mcnte 
quando se trata d·e uma estrada. de 
ferro explorada pelo Govêrno. · Em·. 
se tratando . de organizações 'parti
culares, 'tendo.se. em vista as condi
ções atuais que as ferrovias 1mca ram, 
seja no que concerne aos n<~vos meios 
de transporte que surgiram, seja E.'m 
referência ao alto custo .dos m11.teria!s 
ou aos gràves ·problemas ~ef.=Jrentes 
C..:: questões trabalhistas, quando a 
inflação veio trazer seu comigente 
perturbador, principalmente .:tos lart's 
mais ~destes, como enfrent.ar-se a. 
situação'? Os Govêrnos poderão arcar 
com orçamentos ''cleficitários, ·no. quu 
estarão prestando: um sertViço .ao Es;. 
tado, pelo incentivo que as estradas 
de ferr·o. trazem às indústrias, à agri
cultura e a<J. comércio que ~re-::e~eza· 
lucros indir-e·tos ao tesouro, ~as como 
encarar tal·fenômeno no que se refe::-e 
às organizações particular'i!s? P.i está 
um grave problema a exigir :.1ma so
lução justa, ~-pois . muitas vezes os sr,r
ventuários de tima estrad~. -lláo po
dem ter seus vencimentos majnrados,. 
de acôrdo com o alto custo d<1 vióa, 
porque a estrada já é d-eficltár!a, co. 
mo se apresenta agora a Leopoldina, 
cujo defidt no último exercício f:-]~
vcu-se a 12 milhões de cruzei!\ls. 

como ampliar as receitas das -fer. 
revias .. como diminuir o custeio, en
tre as rodovias e as ferrovias. 

Da áspera luta então travada com
preende-se que para a sobrevivência 
de muitas das vias férreas, faz-se mis
ter a inauguração de uma polfcia fer
roviária tendente a promover: 

a) Aum-ento de receita; 
b) Diminuição das despesas de 

modo a obter-se · redução sensível no 
custo da tonelada qullômetro. 

Tomemos como estrada padrão, no 
·momento atual, a Rêde Mineira de 
Viação, seja pela sua grande ex
tensão quilométrica, seja pelo avul
tado número de ramais em que se 

. desgalha repetidamente, sej-a pela 

. exemplo amargo que lhe foi mi_nis
trado pelo último aumento de tarifas, 
perdendo a estrada -grande parte de 
sua clientela. 

Para aumento da receit-a, terá a 
Rêde de reformàr suas tarifas em 
face das estradas de rodagem. Terá 
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-de aplicar tarifas especiais que no 
dizer de A. Bonnal, em seu livro 
sôóre tarifas, página 48, esclarece: 
"As ta1'ifas especiais, quando inteli" 
geilt'emente aplicadas, destinam"'se, 
principalmente, a obter fretes de re
tôrnb". 'Mas ainda: ·Será necessário 
um serviço rodoviário próprio ou em 
combinação ·com · emprêsas · · particula
res. _j)rOc·edendo-se · à coletà de riler-. 
cadorias a · domicilio, nas cidades, vi
las· e pOvoações, cencaininhando-'as às 
estações :mais próxiinas. Assim sen
do; a estrada de ferro passaria a ser 
um -verdadeiro coletor das · rodovias. 

Não se trata de um paradoxo; a 
queda das altíssimas ··tarifas atuais, 
traria uma alta na receita, pela tone
lagem · maior . transportada. 

E' necessário lembrar que nas fer
rovias há despesas fixas que são fei
tas ob:dgatôriamente, · independente
mente do ,·volume de tráfego es~oado 
e despesas variáveis de acôrdo com o 
movimento de 75% e de uma parte 
variável de cêrca. de 25%·. Cooperaria 
eficazmente. para o aum-ento da re
ceita não. somente a oferta de praça 
maior aos clientes antigos que aban-' 
danaram a estrada de_ ferro, como a 

. -outorga de concessões diversas, como 
considerar .em lotação completa para 
determinados artigos despachos infe
riores à lotaÇão de um vagão, o estí

. mulo a novas indústrias que venham 
a estabelecer-se à margem da estrada 
de ferro, . maior-es· facilidades. na con
·cessão de desvios particulares, incre
menta de transporte de minérios., 
principalmente no estado de Minas 
Gerais, desburocratiZação de certos 

. serviços,. etc. 
. No que se refere à diminuição das 
despesas,_.. citamos. apenas as_ economias 
.maiores que poderão ser feitas: · 

a) · ·Em ·combustível ·ou· equiv.alência 
em energia; . .. . ·· 

b) Em sistema de· traÇão que. não 
seja pelo emprêgo de energia elétri
ca, impllcitamente assinalado :na alí
nea anterior. 

A alínea A,· tal como deve -'ser en
-carada, de efeitos mais r:emotos, pelo 
. vulto· das despesas que sua realiza
ção . acan·eta, · trará . a· solução cabal, 

. principalmente pára os . trechos mais 
batidos pelo· trafego nas nossas estra-

.. das 'de ferro, notadamente na esca
_lada . das serras e, contrafortes, onde 
o consumo de carvão ou de . lenha é 

. assás . elevado. A lição oferecida pela 
eletrificação da Paulista é conclu
dente.. · 

Quer pelo vulto das cifras que ex
pressam a· importação de carvão,. 
-enorme drenagem da nossa economia, 

~ ~ 
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quer pela carência· de lenha cujas 
fontes :abastecedoras cada vez se dis
tanciam mais das linhas férreas, en
ciare'cend·o, · sobremaneira, o combus:.. 
tive! primacial que alimenta nossas 
indústr~as .. e· de largo uso domiciliar, 
pois_· qu~ o · reflorestamento tem tido 
pequena acolhida apesar. dos· regula
mentos que regem a matéria, . a ele
trificação dos trechos prinéipa,is das 
riossa~ . estradas de . ferro -impõe-se 
conio medfcià de 'salvação ·pública. 
Importando · carvão para .· nossas es
tradas' de ferro . e . recebendo em he.
rança estradas em péssimas condições 
técnicas onde- ocorrem . rampas fortes 
até 30% e curvas de pequeno raio,· só 
nos resta um recurSjo: a eletrificação. 
A região serrana é ·quase sempre rica 
em hu1ha brancá; · assim, a. natureza 
coloca· ao pé do formidável obstáculo 
que uma serra apresenta,. o meio de 
vencê .. Io e o desnível- que ·dificulta 
a esçalada do combõio, oferece tam
bém as fôrças silenciosas e dóceis pa
ra removê-lo. Aproveitemos a hulha 
branca que no dizer de Gide· "tra
balha a ·hulha branca como deve
riam trabalhar os deuses, sem sacri
fícios, sem esforços; sem se esgotar 
nunca". 

Do nosso livro Estrada de Ferro, 
página 96; sob o · título "A eletrifi
cação das . nossas estradas de . ferro 
como medida de salvação pública", 
retiramos as seguintes linhas: - Va- ' 
mos mostrar as inumeráveis .vantagens 
de traçá-o elétrica sôbre a tração a 
vapor. Destacaremos as .seguintes: a) 
Aumento da aderência em virtude da 
continuidade do . esfôrço de tração,· 
p e r .m i ti n d o vencer ·fortes rampas, 
ei:J.quanto a tração a vapor lirilita"se 
penosamente à rompa de 3%; 

b) Aceleração ·rápida, ·orçada -em 
cêrca do dobro da que pode oferecer 
a tração a vapor, sendo que na linha 
me~iopolitana de Chicago ela :atin
ge a· 0,75 e no metropolitano de Liver-
pqol .0,9lm; · 

·;c) Os motores. elétricos podendo 
suportar sobrecargas momen.:âneas. 
permitem demarragem ·l;ápida e um 
aumento extraordinário .de velocidade 
(caso importante para serviço de su
búrbio) ; 

d) Recuperação de energia nas des
cidas; o motor sendo rever.;ível, pas
sará a gerar corrente elétrica. Além 
de gerar, há o fato importante de fun
cionar .. o gerador como freio, regu
lando a:· marcha do trem, sem gasto de 
sapatas de freio; . . 

e) Rédução do pêso morto, pois que 
um equipamento elétrico de 8 to11e-

I {I I ' I 
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l:adas, montado em automotriz, pres
ta o mesmo serviço de Uma locomoti
va a vapor de 25 toneladas; . 

f) Melhor utilização do material;· 
segundo experiência realizad<lS, a ca
pacidade de uma loco-motiv'a eléti·ica 
é duas vezes a de uma locomotiva a 
vapor: 

g) Supressão. de manóbras para gi
rar as locomotivas; 

h) Despesas menores de reparação 
e de conserVJação das locomotivas elé-
tricas; · 

i) Aumento da capacidade de trans
porte em virtude da freqüência dos 
trens, permitindo trens de dois em 
dois minutos nos metropolitanos de 
Paris, Chicago, Nova York, etc.; 

j) Menor despesa na conservação 
da linha. As locomotivas a vapor têm 
base rígida muito longa e nas cur
vas de, pequeno raio a influência da 
base rígida é ,.notâvel, deslocando · a 
linha com freqüência; 

k) Supressão de incêndios nos car
ros e na·s propriedades rurais; 

1)· Economia de combustível; a 
energia. elétrica sendo produzida por 
energia hidráulica, apresenta grande 
redução de prêço sõbre a energia 
obtida de carvão em locomotiva a 
vapor: hâ casos em . que fica' mais 
económico · proceder-se a uma ins
talação térmi.ca central e eletrific:an
do-se a via;· férrea, do que usar-se 
locomotiva a vapor. A .usi.n'.a central 
consome um . quilo de· carvão ;por ca-

. valo hora e ainda menos de um qui
lo, ao passo que nas locomotivas a 
vapor o consumo de ca:rvão por cava
lo horn. é superior a dois quilos. En- · 
tràndo~se . com a redução, do pêso 
morto,- como o tender carregado de 
âgua e ca:rv.ão, a economia é superior 
a .50%. · 

. Armilo Mónteiro, estudioso enge
nheiro do Departamento N,:acional de 
Estradas de ' Ferro; . em interessante · 
trabalho, chega . à seguinte conclusão, 
comparando· a tração elétrica, a tra
ção diesel elétrica com a · traçã'l a 
vapor, no que se refere ao custo da 
tonelada quilómetro, respectivamente: 
I !;!ara 3,3 para 8. Segundo ~elato do 
Dr. Renato ·Feio, ex-diretor da Cen
tral do Brasil no ano de 1947, na 
mesma estrada, 34 locomotivas. diesel 
elétrica .fizeram 1,5 bilhões de tone
ladas quilómetros, consumindo 10 ;000 
toneladas de óleo, no valor de Cr$ 
6.000.000,00, · ao prêço atuel de Cr$ 
8.100.000,00. Para fazer o transporte 
de 2,5 bilhões de toneladas quilóme
tros, a locomoção a vapor gastou o 
CJ,Uivalente de perto de 200~ 000 to-

neladas de carvão, valendo mais de 
Cr$ 80.000.000,00; Assim sendo, a 
tração diesel elétrica ' traria uma- eco
nomia de cêrca de Cr$ 60.000.000,00. 

A E. F. Oeste de Minas, parte prin
cipal da atual R.M. Viação, empl·e
gou a tração elétrica no trecho Barra
M!l-nsa-Pestana, com os melho!·es re,.. 
sultados· possíveis. Para vencer a ser.- ~ 
ra da Mantiqueira, a tração. a vapor 
apr.esentava um serviço assás defi
ciente . devido ·às condições técnicas 
(rampas de 3% e curvas de lOll .. · Le
vada a efeito a eletrificação, cle5apa
receram as crises de congestionamen.: 
to e os acidentes devidos à iinha fi
.caram reduzidos . a proporções míni
mas. 
. A título de informação vamos 
transcrever pequeno trecho era r·elató
:rio que apresentamos ao Sr. Ministro 
da Viação, no .. ano de 1930, quando 
éramos diretor da mesma estreda. 

Eletrificação;; 
O Serviço mais importante realiza

do em 1930 foi:.· o da eletrificação do 
trecho Barra Mansa - Augusto Pes
tana. na Serra ct:a: · Mantiqueira, numa 
extensão ·de 73 quilômetros, sem o qual 
estaria a Oéste de Minas impossibUi
tadade dar conta de se trâfego atual, 
pois pr-ecisaria, pelo menos; de adqui.;;' 
rir 12 locomotivas de vapor· no . valor 
mínimo de. 2.8Be.000$000. 

o custo da instalação dos 73 quilô
me·~ros, incluindo obras hidroelétricas . 
e equipamento de linhas e 5 locomo
tivas elétricas foi de Cr$ 7.800.000$000 

· e como fazemos atualmente êsse mo
vimento no qual"teríamos de utilizar o 
serviço de 12 locomotivas a vapor do 
vaJ.or acima citado, segue-se que de 
fato o cu.sto da eletrificação jâ estâ 
reduzido a 4:920.000$000. Essa impor
tância deverá ser amortizada pela 
economia · de carvão que. faz'em~s na 
parte eletrificada, ou a:ntes, que de
veríamos fazer se empregâssemos 12 . 
locomotivas a. vapor, capazes de man
ter o serviço confollllle se faz atual
mente. 

O custo de reparação com os mate-
. riais da eletrificação tem sido insig

nificante, gastando-se atualmente, em 
todos os serviços da tração elétrica, 
cêrca de ·14 contos mensais. A eco
nomia em combustível, no trecho elc
trificado, sobe· a cêrca de 70 contos · 
m·ensais. O aproveitametno da capoa
cidade da usina tem sido apenas de 
15%. O consumo médio de energia · 
elétrlca por tonelada quilómetro tem 
sido de 60 Wats hora em conseqüên
cia das grandes rampas existentes. O 
prêço da energia elétrica, com o bai-
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xo coeficiente de utilização, tem 'iiido 
de ao réis e dêsse modo o custo da to
nelada quilómetro foi apenas de 5,8 
réis. 

o · p·ercurso mensal das locomotivas 
foi de 20.000 quilómetros, tendo bai
xado· de 50% o atraso dos trens, Os 
de~carrilamentos de carros no trecho 
eletrificado foram de 1 para 50.000 
quilómetros, mostrando êsse fato, a 
grande vantàgem do novo sistema pa
ra a conservação da via permanente. 
As economias feitas com a tração elé
trica no trecho da Oeste de Minas, ao 
lado da segurançc.. do serviço, .da Ilm
peza e . eficiência, mostram as vanta
gens enormes do aproveitamento da 
nossa hulha branca que deve mere
cer tôda a atenção e carinho daquê
les que desejam. o progresso do Bra
sil. Não seria descabida a medida que 
visasse a reserva das quedas de água 
situadas ao longo das vias férreas, as 
quais, cobiçadas por emprêsas parti
culares, estão sendo: infelizmente, ad
quiridas com o fim de. elevar a ,prê
ços exagerados o custo da energia 
elétrica, 'única que produzida a baixo 
prêço poderá favorecer .o progresso 
do país, libertando-nos do carvão e d:o 

-petróleo que nos chegam a altos prê
.ços, forçando. o êxodo do ouro, com no
tória influência sôbre o nosso câm
bio. 

.No que se refere à diminuição das 
·despesas de uma via férrea, vim::~s 
. ràpidamente a.s enormes vantage11s 
decorrentes da tração elétrica sôbre 
a tração ·a vapor; vejamos agora a 
alínea b, corr.espondente a outro sis
tema de tração em substituição à ~fa-: 
ção a vapor; cuja utiliz!I-Ção deman
dará insígnifican17es recursos,. em ta::e 
das despesas maiores . exigidas pela 
eletrificação. Trata-se do emprêgo, em 
escala maior; de automotrizes, de ~i-· 
versos tipos, conforme os fins em 

·vista. 

Desde que se possa reduzir conside
ràvelmente as despesas de custeio, os 
ramais poderão deixar de apresentar 
grandes deficits e -poderão até april
s.entar saldos, melhorando-se sensi".·el
mente a situação financeira das vias 
férreas. Em alguns trechos das linhas 
tronco poderão ser feitas notáveis eco· 
nomias; tais economias serão realiza
das com o abandono, em parte, do ma
terial pesaçlo em uso até agora .cas 
estradas de ferro ,enorme. pê:;o morto 
a--consumir caudais de combustíveis 
e mão de obra elevadíssima, tanto na 
conservação da via permanente co
mo, principalmente, na reparação do· 
material rodante e de tração e con
seqüente emprêgo de material leve e 
de ínfimo consumo de combustível. ao 
par de notável eficiência. 

Com a introdução das automotrizes 
e seu largo uso entre nós, não do 
primitivo sistema de· transmissão me
cânima como a Central do Brasil já 
experimentou mas de transmissão elé
trica, como fêz a Pennsylvania Rail
road e muitas estradas americanas já 
o fizeram Geguindo o exemplo du 
cêsas e de . várias - estradas inglêsas 
que seguiram o exemplo da estrada. 
pioneira naquela nação eminente
mente conservadora, a estrada deno
minada The London ' and Scottisch 
Railway, · as despesas de custeio cai
rão de cêrca de ·50!% nos ramais e e111 
alguns trcehos das· linhas tronco e as 
estradas pocterão deixar de ser defici
tárias .. desde que sejam levados em . 
rias, desde que sejam levados em 
consideração outros fatores de. ord'em 
econômica, entre êstes _à diminuição 
de tarifas. 

Relatórios da Sorocabana relativos 
aos anos de 1933 e 1934, "!'uzem en:.. 
tusiásticas referêncas às automotri- · 
zes. Não .nos It·rtamos ao prazer doe 
transcrever nlgumas linn~s relaf.ivas 
ao relatório de 1933, página 2'82: "E 
não só ramals e linlias secundárias 
poderão · se bl:'neficiar com o emprêgô _ 
dêsses veículos. mas as linhas prin
cipais deverão utilizá-los tJara . moe-

Numa rede ferroviária, escriturando
se separadamente a receita e a .ie3-
pesa da linha tronco e a receita e a 
despesa dos :·amais, verificar-se-á. pa
ra a linha tronco uma situação muito 
mais lisongeira, financeiramente fa
lando, do que para os ramais. por vê
zes a linha tronco ou no caso de mais 
de uma,. as linhas tronco, apresentam 
lucros compensadores que são absor
vidos pelos deficits dos ramais, Não é 
somente em nosso País que se obser
va essa circunstância. O mesmo fato 
ocorre em países de população den- · 
sa, como na França e nos Estados 
Unidos. 

. -lhorar seu serviço. de i:>as~ágeiros, re
duzindo os ,gastos de t!Xplor"l.ção e 
pondo à · disposição do público um 
meio de transporte mais freqUente e 
mais rápido. Com os nossos próprics 
recursos, · a · título de experiência, 
construímos três dêsses veicules que 
entrarão brevemente em funcionn.
mento na linha Sàntos.:Jequié. :ll:s
ses autos ·acham-se munidos· de ro
das com pneus, o que permit'e, pelo 
amortecimento dos choques da linha. 
um bom rolamento e maior como-



-615-

didade aos passageiros". A experiên
cia de certo foi ótima, P?is o rela
tório da Sorocabana relativo ao ano 
de 1934, página 333, mostra a exis
tência de 5 automotriz.es em serviço, 
tôdas elas fabricadas nas oficinas da 
própria estrada. · . 

Para maiores e completos esclare
cimentos, aconselhamos a leitura das 
revistas La Information, Le Trans- · 
port, Hafward Busines Review e, so
bretudo, do Bulletin du Congrés des 
Chemins de Fer. • 

A excelente obra de Wanderrydt et 
Minsart, Cours d'Exploitation de 
Ch'amin de · Fer. segundo tomo, pá
r<;~- 39, referindo-se às automotrizes 
comuns, traz o seguinte tópico: "Le 
sistêm ese recommende specielment 
pour des grands vitesse; la vais souf
frrc moins les masses en mouvement 
étant plus legêres et mieux équili-· 
brées, le roulement plus doux et 
exemt de chocs". 

Todos os engenheiros ferroviários 
conhecem que a . linha se danifica 
com um maior número de. passagei
gens de material pesado e que o 
material leve em quase nada preju
dica a linha.1 Ora, uma linha tronco 
ou um ramal .. que tenha automotri

·zes em serviço, substituindo, ainda 
que parciàlmente, pesadas locomoti
vas a vapor, sofrerá menos do que 
sofreria.· em sua conservação se o 
tráfego. fôsse feito >exclusivamente por 
locomotivas a vapor, principalmente 
quando estas têm base rígida um pou
co maior. 

·A Rê de de Viação Férrea do Rio · 
. Grande do Sul já vem usando há 
tempos . automotrizes, bem como a 
Sorocabana · e outras estradas. · 

algum. gasta 25 centavos para fazer 
o mesmo percurso~ , 

Tais experiências estão detalhada- . 
mante descritas na Harward Bysines 
Review, órgão da Academia Hawar- . 
diana, número 4, volume 10. 

Para bitola de metro e para velo
cidades compatíveis com as condições 
técnicas das nossas · estradas de .f-erro 
o consumo por milha seria -bem me-
nor do que 10 centavos, pois não te-

. ríamos ocasião de assistir elevar-se 
a velocidade a 100 quilômetros por 
hora, como suceqeu nas experiências 
citadas. 

Uma automotriz está sempre -pron
ta a demarrar a qualquer momento 
e não tem o consumo exagerado de 
uma locomotiva a vapor; esta, me!'- . 
mo estando parada, para conservaçao 
da pressão, gasta C:êrc~ .de 15 % dO' 
combustível que gastana se estivesse 
em movimento. '· ·, · . 

Foram construídas automotrizes 
com motor diesel ·consumindo ape~::s . 
7 gramas de· óleO por tonelada quilo
metro e consumido --10 gramas para a 
automotriz com um carro r_eboque. 
Aperfeiçoamentos constantes vem sen
do feitos na construção de motore~. 
o engenheiro Raou~ Daytry co:qstrum 
um motor a explosao com o peso • de 
dois quilos por cavalo, sendo tal peso 
ainda mais rec;luziqo ·atua!menre .. o 
que vem reduzir amda ma1s o peso 
morto dêsses engenhos. 

um dos tipos da Micheline la~çado 
para bitola de um metro, é eqUipado 
com motor· Panhard:Lavassor, d:e 4 
cilindros, de 20 H. P. consum~~o 
20 litros de gasolina em 100 quilo-
metros. . 

1 Material leve. versus mater1a pe-
sado. . _ f A primeira automotriz montada sô

bn:l pneumáticOs foi construída pelo 
engenheiro francês Raoul Dautry, 
batizando-a com o nome de Miche
line. Trata-se de uma máquina muito 
mais leve do que uma locomotiva a 
vapor, pesando muito menos do que 
um carro de passageiros da bitola 
normal,· o que além doe danificar mui
to pouco a linha, mostra uma vulto
sa economia de combustível, pela eli
minação de considerável pêso morto. 

Comparemos uma compos1çao ar
mada por uma automotriz ~.gois carros 
reboques, com uma compos~çao a vapqr 
para fazer o mesmo serv1ço. A. MI
cheline pesa 6.135 quilos e os car~o~ 
reboques construidos em aço espec1a1 
Schotweld extremamente leves e re-

. sistentes, pesam 5.000 quilos; tal com
posição representa um pêso de 16.153 
quilos. 

Rigorosas · experiências realizadas 
na Pennsylvania Railroad, · mostram 
que a nova máquina, o trem revolu
ciouário, conforme foi batizado pelos 
engenheiros norte-americanos, gasta, 
lotado, com 40 passageiros e 800 qui
los de. bagagem, 10 centavos po~ mi
lha, ao passo que uma locomotiva a 
vapor, escoteira, sem produzir serviço 

Uma locomotiv:a Tenwhee1, rebocan
do dois carros de passageiros e um ~e 
cargas, representa em pêso: 

Locomotiva e tender .... :. 
Carro de 1." classe ....... . 
Carro série V ........... . 

Total 

quilos· 
57.900 
14.000 
11.000 

82.900 

• 



....:... 616 .::__ 
I 

<Material da bitóla de 1.000 m da 
antiga Oeste de Minas) . . 

Assim, enquanto a automotriz- re
bocando dois carros; apr.esenta um 
pêso morto de 16.153 quilos, a tra
ção a vapor, para prestar o mesmo 
serviço, apresenta um pêso morto de 
82.900 quilos. Resulta imediatamente 
uma grande economia em combustí
vel no emprêgo da automotriz, pela 
eliminação intelige:nte de formidável 
pêso morto. 

Comparemos a Mlicheline ameri
cana com um cauo comum de passa
geiros da Central do Brasil, bitóJa 
de 1,60 m. A tara. dêsses carros . é 
de 35.000 quilos, número de passa
geiros 48, tara por passageiro 725 
quilos. A tara de· passageiros da Mi
cheline sendo de 155 quilos, existe 

-.uma diferença de 574 quilos a favor 
da automotriz, por passageiro, além 
do pêso da locomotiva. Sem contar 
com o pêso da locomotiva, tem"se 
mais de meia tonelada de diferença 
por passageiro. Qual seria a· econo
mia para milhões de . passageiros, em 
combustível,· um sistema em face do 
outro? · 

Descrição. da :tV.ncheline americana. 
As linhas gerais são as de uma. au

tomotriz comum. Para a diminuição 
do pêso morto ao mínimo possível 
de modo que o esl:ôrço do motor tenha 
a maior aplicaçãó prática, ·ao contrá
rio do que se verifica com- a locomo
tiva a...- vapor que ·consome cerca· de 
20-% de sua potência a arrastar seu 
próprio pêso e . do tender, 1;ecorreu-se 
ao aço especial Schotweld, fabricado 
pela Sainless Construction de Phila· 
delfia; essa liga a que genéricamente 
estamos denominando ·aço contém de
zoito por cento de cromo e 8 % 
de níquel, sendo considerada superior 
ao alumínio para êsse tipo de cons
truções. Tendo peneumâtico nas rodas 
e construídas com especiais requisitos 
não se sentem · ruídos tão incômodos 
nos trens comuns. E' equipada com 
motor diesel de 200 .H. P. sendo o 
pêso distribuído· por deis· truques·· de 
seis rodas cada um; .as. rodas -são de 
aço desmontáveis, com .. penetis a 85 
libras de pressão. A velocidade vai 
a 100 quilômetros por hora, podendo 
parar numa distância de 130 metros, 
indo em velocidade de 90 quilômetros. 
O pêso do carro sendo insignificante 
em relação à potência do motor, per
mite atingir urna velocidade de 88 
quilômetros a 650 metros do· ponto 
de partida e a parar numa distância 
de 130 metros, o que torna o novo 

-carro ideal 'para um serviço de su
búrbios. 

O que permite a aceleração rápida 
e a parada quase instantânea não é 
somente o fato do carro ser extre
mamente leve; deve-se ·também ao alto 
coeficiente de atrito entre a borracha 
das rodas e o boletó dos trilhos. Tal 
coeficiente é expresso por 0,62, ao 
passo que o coeficiente de atrito· entre 
o aro de · aço das rodas e o boleto 
dos trilhos é ~xpresso por 0,22, tempo 
sêco e trilhos enxutos. O esfôrço 
trator de uma locomotiva é o primeiro 
elemento que se considera no cálculo 
do poder trator. Ela cresce · com o 
pêso aderente, isto é, pêso dos· eixos 
motores e pêso a êles transmitido 
(pêso da máquina · menos o pêso que 
se distribui pelas rodas· não locomo
·toras) e· com o coeficiente de atrito 
entre as rodas e os trilhos. No caso 
da Micheline,. o pêso é extraordinária
mente reduzido mas o coeficiente de 
atrito ~ poderosamente aumentado .. 

· ·Outras informações sôbre auto
. motrizes: 

Indicadas especialmente para o trá
fego de ramais, trazendo enormes 
econoll?-ias nas despesas de custeio, 
as. automotrizes também são emnie
gadas nas linhas principais, ~nos· Es
tados. Unidos, para grandes veloci
dades. A Union Pacific Railroad faz 
correr o trem Zephyr, a 140 · quilôme
tros por hora, automotriz acionada 
por um motor diesel de 600 H. P,, 
transportando 70 passageiros e 22 to
neladas de bagagem .. Na França, ·além 
da concorrência das rodovias; sofrem 
as vias férreas severa concorrência 
da navegação interior (rios e canais), 
sendo que ·estes orçam por dezenas 
de milhares de quilômetros; as linhas 
férreas franc_êsas, entre as medidas 
tomadas paJ.:a combater os. transportes 
por· ·auto estrada figura o plano de 
intensificar ràpidamente o uso . das 
automotrizes · (vide Btillétin des Che
rnins de Fer,_ volume 17 e seguinte). 
. ..Entre os .pl'incipais tipos de auto
. mo-trizes, convém citar o tipo. Scandia 
V a bis, sueco, · cujos motores podl"!rão 
ser à gás pobre, à gasolina, óleo ctl·~
sel. álcool ou a óleo vegetal, com. 
transmissão hidráulica; o tipo May· 
bacll-Motoreban, alemão, de 410 H. 
P., 12 cilindros, diesel C vide estudo do 
Dr. 'Fuchs, antigo diretor de Estradas 
de ferro alemãs) ; o tipo alemão Die 
Gebruder Schondorf de Dusseldorf 
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que tem pneumáticos como a Miche
line; o tipo Sulzer, também alemão; 
o tipo belga Bugatti, etc. 

A Argentina vem empregando um 
grande número de automotrizes em 
suas linhas .férreas·e ainda agora aca-. 
ba de· encomendar avultado núme1·o 
dêsses engenhos à Hungria, equipa
dos com motores diesel Ganz -en
dressik. 

Um caso singular. 
Firmas argentinas· têm-se empe

nhado em transferir. para . aquela 
próspera nação a 11óvel indústria 
montada no Rio de· Janeiro sob a 
denominação I. R. F. A. idealizada 
pelo. espírito ·empreendedor e 'esclare
cido do engenheiro patrício Gaivão 
Antunes, au..xiliado por uma brilhante. 
plêiade de técnicos nacionais, indús
tria que se está desenvolvendo ràpi
damente e que em breve, com suas 
novas instalações em Santíssimo, po
derá. fabricar 4o' ou 50 automotrizes 
por ano .. 

Tanto os . motores diesel como os 
. motores elétricos são· totalmente fa
bricados pela equipe de técnicos sob 
a orientação do engenheiro . Gaivão 
que assim vem prestando assinalados 
serviços ao Pais. Além das automot.ri
zes, a r. R. F. A. fabrica locomoti
vas elétricas. Na Central do Brasil, 
desde o ano de 1942, tr:.>.fegam toco
motivas elétricas de números 2. 002, 
2.004, 2.005, 2.006, de 1.200 H. P. 
produtos da indústria em aprêço. Em 
várias estradas de ferro trafegam :-ou
tomotrizes da I. R. F. A. e à Ma-· 
rinha Nacional têm' sido fornecidos· 
poderosos motores para torpedeiros e 
outros navios· de . guerra const1·uidos 
no Brasil. Tal indústria bem merece 
o apóio dos poderes públicos e rl!')vcrla 
ser conhecida pelos engenheiros ·pa
trícios notadamente pelos ferroviários. 

Uma das automotrizes construídas 
pela nóvel indústria, ·tem os seguin
tes característicos:· peso do carro 
motor, 26 toneladas; número de as
sentos, 54; dois motores elétricos de 
tração de 75 H. P. cada um;' um mo
tor diesel de 200 H. P. grupado ao 
gerador, · evitando-se assim a trans-· 
missão mecânica, ponto fraco em au
tomotrizes. Os motores poderão _se: a 
óleo diesel, gasogêneo e a álcool, uti
lissima aplicação · para nosso álcool 
motor, especialmente no nordeste bra-
sileiro. 

Quando acionadas a álcool, o con
sumo regula cêrca de um litro e du
zentos decilitras por quilómetro. O 
acabamento das automotrizes da I.R. 
F. A. é o mais perfeito possível, ~au-· 
sando tais engenhos a melhor impres
são. O ;Estado de Minas que possui. 
uma grande- usina de álcool motor em 
Divinópolis, proveniente do trata
mento da mandioca, bem poderia 
aP,arelhar a Rêde Mineira de Viação 
com algumas dúzias dêsses engenhos, 
para o tráfego de seus numerosos ra
mais, e alguns trechos de suas linhas 
de tronco, empregando o combustí
vel fabricado pelo próprio ·Estado. 

Visitando a I. R. F. A. tivemos a 
primeira impressão de que estávamos 
em um pais .!'Jstrangeii:o, de alto gráu 
de industrialização, pprém, operários 

· e técnicos, brasileiros :em sua totali
dade, ali estavam mostrando exu
berantemente a capacidade do povo 
brasileiro. · 

'· 
Introdução das automotriz·es nas li

nhas férreas da França. 
O uso de·finitivo da Micheline e ti

pos correlatas na França, data de 21 
de inarço d-e 1932, na Ccmpanhia Este, 
no ramal de Mezieres-Charleville.
Givet, onde uma. Micheline corre dià
riamente 384 quilómetros. A mesma 
companhia, tendo em vista os altos 
court-Langres, ,156 quilómetros, ra
po:r automotriz nas seguintes linhas 
onde elas rodam ãiàriamente: ramal 
de Di:imant 472 quilómetros; ramal 
de Mirecourt-Barisey-Ia Cóte, 168 qui
lómetros; ramal de Barisey-Ia Cõte
Tcul, 40 quilõmetros; ramal de Mire-. 
court-Langres, · 156 quilômetros, ra
mal de Langres-Poisson-Beneuvre, 188 
quilómetros; ramal de Langres-Bour;.. 
bon-net-les Bains, etc. 

A Companhia Francesa do Estado 
adotou a Meoeheline na. linha ·Argen.; 
tan-Granville, onde ela corre diària.
mente 524 quilómetroo; no ramal 
Alençon-Argentar, 82 quilõmetros; no 
ramal Caen-Courcelles e em outros
menos extensos .. A Companhia Paris 
Orleans faz correr a Micheline nos 
ramais Vierzont-Mont Luc·en, 252 qui
lómetros e no ramal Clermont Fer-

· rand-Aurilac. · 
A Companhia Norte emprega a Mi

cheline no ramal Beauvasi Crail, on
de pe·rcorre diàriamente 223 quiló
metros ;os ramais Beua-Ami·ens e Va
lencienne-Douai, também são servi
dcs por Michelines. Em Madagas-

/ 
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car, na linha Tamatave Tanana.rive, 
extensão de 369 quilómetros, a Mi
chelin·e faz o percurso em 8 horas ao 
passo qu.e o expresso faz o mesmo per
curso em 14 horas. Na Argélia, na li
nha Tebessá-Ouled-Ramaoun, com 196 
qUilómetros, a Micheline gasta 3 ho
ras e 17 minutos e o expresso. gasta 
7 horas e 10 minutos. :Na· Tunisia, na 
linha ~nis-Sfax, · 279 quilómetros, a 
Micheline gasta 4 horas e·o expresso 
faz o mesmo percurso em 5 horas e 
48 minutos .. Poderíamos citar ainda 
muitas outras estradas de ferro em 
vários. países que já utilizam as auto- · 
motriZes de vários tipos, tendo em 
vista a concorrência dàs auto-estra
das, mas já vai· longa . a lista; dire
mos. ainda algumas palavr·as sôbre as 
automotrizes nacionais que · tão alto 
elev.am o nome da I. R. F. A. Va
mos. comparar a automotriz citada, re
bocando um carro com ·o· material 
fero·viário já citado da antiga Oeste 
Minas, hoje parte integrante· da Rê de 
Mineira de Viação: 

Pêso da automotriz ........ . 
Pêso do carro reb<lque ..... . 

Pêso total 

Quilos 
26.000 
14.000 

40.000. 

·Quilos 
Número . de passagei.ros 108 
Tara por passag.eiro 370 quils. 
Lo~omotiv;a Tenwael e tênder 57.900 . 
Do1s carros de 1,n cla.sse 28.000 

85.000 
./ 

Número de passageiros 96. 

· Tara por passageiro (incluindo pêso 
da locomotiva e do tender) 894 quilos. 
. Diferença a favo1' ·da automotriz 
nacional, 506 por passageiro; meia to
nelada .de_ diferença po:r; passageiro; 
para milhoes de passageiros, qual se
ria a economia em combustível, do 
novo sistema de transporte em com
paração com a antiquada locomo·tiva 
a vapor? · · . 

\ 

gimen deficitário, como a Rêde de 
Viação e a LeoJ;Joldina, cujos traçados 
rendilham com seus ramais as cartas 
geográficas, poderão apelar para as 
automotriz·es, ainda que para tipos 
mais simples, construid-os em suas ofi
cinas, como fêz a Sorocabana. Assim 
contra a concor~ência de caminhão, 
as estradas oporão um veículo seme
lhante, pois, em última análise, uma 
automotriz elementar como lembra
mos, nada mais é do que um ônibus· 
reforçado, para 'cuja construção en-
contramos motores de caminhão e so
bressalentes em tôda a: parte. E tais 
veículos, de construção tão simples t: 
rápida, podéndo ser construídos às dú
zias em 60 dias, poderiam ser em

. ,pregados nos pequenos ramais ou em 
trechos de menor movimento, coletan
do passageiros e cargas; percursos 

' maio~·es ou em tr·e>chos mais movimen
tados, as automotrizes nacionais subs
tituiriam com enormes vantagens, pa
ra as estradas e para o público, as 
pesadas, obsoletas e arquejantes 'lo
C9motivas ·a vapor, dignas de figura:
l"am em museus de antigüidades, nes
ta épo.ca em que o mundo. está atra
vessando os· h umbrais da era da ener
gia· atômica, ficand:> em breve sepul
tados -nas sombras do passado os v·e

.lhos -e ·ruidosos enge-nhos que tantos 
serviços pre-taram ao nossos avós ... · 

> ' 

Procuremos seguir· os exemplos das 
naçÇies vanguardeiras do prégresso, 
evoluindo s·empre, tendo em vista a 
sentença de Lo-rd Chattam: "Stagna
tion, the. great ennemy of the life". 

Terminamos· nossa· longa exposição 
dirigindo um: apêlo caloroso aos di- · 
retores das nossas vias férreas e ao 
diretor do Departamento Nacional das 
Estradas de F-erro para· que meditem 
nas considerações que ela encerra, por 
vezes repetidas e enfadonhas, consi
derações que são o frut:> da experiên
cia e· dos ensinamentos colhidos ·em 
largo exílio na Europa e nos Estados 
Unidos, pois, Colombo já afirmavà: 
andando mais mais . se sabe. , 

Do alto desta tribuna, engrand.eéí~ 
d:)s pelo relevo QUe ela nos empresta, 
,descortinando, assim, um horizonte 
mais amplo, estendemos nosso apêlo, 
·insistente -e caloroso ao Senhor Mi
nistro da· Via·ção, o ilustre engenhei- · 
ro Clóvis Pestana e ao espírito br!.· 
lhante de Milton Campos, regendo os 

Da la_rga . exposição que fazemos, 
result:.a 1med1atamente o seguinte: o 
emprego da automotriz em alguns tre
chos das -linhas tronco e nos ramais, 
traz, indiscutivelmente grandes eco
nomias nas a.perações de custeio cain
do a índices baixos-·o custo da to
nelada quilómetro, sendo ·a automo
triz também aproveitada no transpol'
te de bágagens e encomendas. Es
tradas de ferro que estejam em re-

. destinos das Minas Gerais. 
Rio, agôsto de 1948. - J. Janot 

Pacheco. 
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CONGRESSO NACIONAL 

o congresso Nacional decreta, llOS 
têrmos do art. .66, item I, da Cons
tituição Federal, e eu, Nereu Ramos, 
Presidente do senado · Federal, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 27, de 1948 

Art. 1.0 ~ aprovado· o Convênio 
Sanitário fírmado no Rio de Janeiro, 
aos 14· de setembro de 1946, entre. a. 
República . dos Estados Unidos do . 
Brasil e a República Oriental do 
Uruguai. .. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. _ 

Senado Federal, em 22 de setembro 
de 1948. 

CONWNIO SANITARIO ENTRE A 
REPúBLICA DOS ESTADOS UNI
DOS DO BRASIL E A REPúBLICA 

ORIENTAL DO URUGUAI 
O Presidente dos Estados · Unidos 

do Brasil e o Presidente d_~ Repú
blica Oriental do Uruguai, no ·desejo 
de continuar a tradicional política 
de estreita colaboração e mútuo en
tendimento entre ambos os países, 
especialmente na ~sfera da .defesa 
sanitária, na qual a ação conjunta 
das nações vizinhas é indispensável 
para conseguir maior eficácia ;na 
aplicação de mediqas que se adotam 
nos respectivos parses em defesa da 
saúde de seus habitantes; 

. · . · Çonvencidos de que •.. nêsse sentido, 
os Acordos assinados ' pelos Delega
dos de .. ambas as Partes Contratantes, 

· na cidade· de Santana do Livramento, 
a :18 de .dezembro de 1945, marcaram 
a direção dos esforços a se"t"em reali
zados, concretizando em suas conclu
sões medidas úteis que seria de in
terêsse pôr em vigor por meio de 
um Acôrdo formalmente . negociado; 

Havendo. chegado a tal entendi
mento e devendo· proceder-se <3. assi
natura· do respectivo Convênio. 

O Presidente da República dos Es
tados Unidos do · Brasil desiguou Sua 
Excelência, o Senhor Doutor Samuel 
de Sousa· Leão Gracie, Ministro de 
Estado, interino, das Relações Exte
riores, como seu Plenipotenciário. 

O Presidente da República Oriental 
do Uruguai designou como S'eu Ple
n"tJotenciário o Ex.celentfssimo Se
nhor Doutor Francisco S. Forteza, 
seu Secretário de Estado no Depar
tamento de Saúde Pública. 

Os quais, depois de haverem trocaelo 
seus respectivos Poderes, achados em 
·boa e devida forma, convieram nos 
Artigos seguintes: 

ARTIÇID I 
Os atestados de vacinação antiva

riólica emitidos pelo Departamento 
Nacional de Saúde Pública do Brasil, 
pelos Departamentos Estaduais de 
Saúde· do Brasil e pelo Ministério de 
Saúde Pública do Uruguai, · são os 
reconhecidos pelas respectivas auto
ridades de ambos os pa!ses, podendo 
as Altas Partes Contratantes acorda- ' 

·rem em. estender êsse conhecimento 
aos atestados emitidos·.: por outras 
aútoridades sanitárias que serão de
terminadas oportunamente. 

ARTIGO II 
A validez dos :referidos atestados 

será por um prazo de cinco anos, à 
con:tar da data de sua emissão, para 
os dt: resultado ,positivo, e de um ano 
para os de resultàdo negativo. 

ARTIGO m 
Não ·obstante o dispôsto anterior

mente, as autoridades sanitárias de 
ambos os países signatários se 1 eser
vam o direi-to de controlar, quando o 
·acharem conveniente, o resultado da 
inocula®o antivariólica das pessoas 
que entrarem nos. respectivos países. 

ARTIGO IV 
Acordam ambos os países contra

tantes em recomendar às autoridades 
sanitárias a conveniência de unifor
mizar a técnica da vacinação antiva
riólica com o fim de assegurar sua 
maior eficácia. 

ARTIGO V 
As· autoridades sanitárias federais 

e estaduais do Brasil e as autol'ida
des nacionais sanitárias do Uruguai· 
assim como os médicos clínicos, cujos 
atestados deverão · ser aprovados por 
qualquer uma daquelas, emitirão ates
tados de saúde, que terão validez 
internacional, para os dois · ps.isP.s, e 
cuja duração será de um ano. 

ARTIGO VI 
Ambas as Altas Partes Contratan

-tes reconhecem a conveniência de 
entendimentos em forma ativa e per
manente entre as respectivas auto
ridades sanitárias, com o fim de pro
mover uma . enérgica campanha em 

. t'.' 
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pról da vacinação antivariólica, para 
es·tabelecer assim uma barreira .J:-ioló-' 

.gica de defesa sanitária nas fron
teiras. 

Reconhecem também a conveniên
cia de que os serviços sanitàrios fron
teiriços cooP.erem estreitamente. e uti
lizem de comúm .·acõrdo seus sr:rvl
ços técnicos no diagnóstico e no tra
tamento das enfermidades . infecto;.. 
contagiosas, e nêsse sentido recomen·· 
da-se o contacto direto. e freqUente 
entre o Departamento Es.taduai de 
Saúde Pública do Rio Grande do SUl 
e a Divisão de . Higiente do l\1illis
tério. de Saúde Pública do Uruguai, 
assim . como o intercâmb~o mensal 
q~ dados e· informações· sôbre o es
tado sanitário das zonas fl·onteiriças. 

ARTIGO VII 
1l:ste Convênio 

mei1te ampliado 
ferentes à luta 
o ·tracoma .. 

poderá ser ulterior
com disposições ire
internacional contra 

Em fé do que, os Plenipotenciários 
aciina nomeados· firmam o presente 
Convênio, em dois exemplares,. nas 
línguas _português a e castelllana, e 
lhes apoem seu1; .selos na cidade do 
Rio de Janeiro,- aos quatorze dias do 
mês de setembro de mil novecentos 
e q·uarenta e seis. - s. de Souza 
Leão Gracie. - Francisco S. For
teza. · 

COmNIO SANITARIO .ENTRE ·LA 
REPúBLICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DEL . BRASIL Y LA 
REPúBLICA ORIENTAL DEL 

URUGUAY 
El Presidente. de la República de 

los ~stados Unidos del Brasil. y el 
Presidente de la República Oriental 
dei Uruguay, en el deseo de continuar 
la tradicional política· de estrecha 
colaboración · y mutuo entendimento 

· entre ambos países, ·especialmente 
en. la esfera de• la defensa sanitária,; 
dond~ la acción conjunta de las 
naciones vecinas · es indispensable 
para lograr una . mayor eficacia en 
la aplición de medidas que se adop
tan por .los respectivos países em 
defesa de la salud de sus habitantes; 

Convencidos de que en tal sentido 
los acuerdos suscritos . entre delega
dos de ambas · part.es contratante~ 
en la ciudad de Santa Ana de Livra
mento el 18 de Diciembre de 1945, 
han marcado la direción de los esfu-

erzos· a realizar, concretando en sus 
conclusiones úteis medidas que habria 
interés en poner en vigor. ·por medio 
de un aouerdo formalmente nego
ciado; 

:S:abiendo alcanzado tal entendi
mento y debiendo procederse a la 
firma del respectivo convênio. 

El· Presidente de la Repúblic~ de 
los Estados Unidos del Brasil ha 
designado a Su Excelência el Sezior 
Doctor Samuel de Souza Leão · G'raclc, 
su Ministro Secretário de Estado in-

-terino en el Departamento de Rela
ciones . Exteriores, como .· su Plenipo
tenciário, y el ·presidente de la Re
pública Oriental del uruguay, há 
Clesignàdo como su Plenipotenciário 
al Excelentíssimo Se:fíor Doctor Fran
cisco S. Forte2!l., su Secretário ci.e 
Estado en el Departamento de. Salud 
:PUblica . . ' . . · 
. Los' suales después de haber can·· 

jeado sus ·respectivos Pederes, lla.lla
. dos en buena y debida forma, con

cienen los articulas siguientf!s: 

.AR'l;'IGO I 

Los certificados de vacunación an
tivariólica emitidós por· e~ Departa
mento Nacional de Salud Pública dei 
BrasH y por los Départamentos Es
taduales de Salud del Brasil, por el 
Ministério de Salud Pública. dei Uru
guay, son los Partes Contratantes 
acordar estender ese reconoci.mento 
a los certificados · emitidos por outras 
autoridades sanitárias a determmar 
oportunamente. 

ARTIGO II 
Las validez de dichos certificados 

será por un plazo . de 5 . a:fíos desde 
la fecha de su emisión para los de 
resUltado .positivo y de un afio para 
Iõs- de resultados .negativo. .. 

ARTIGO III 
, (' ·, 

No obstante· lo dispuesto anterior
mente las autoridades sanitárias de 
ambos países signatários. se reservan 
el derecho de contlrolà.r, cuando lo 
entiendan conveniente, el resultado 
de· la inocalación antivariólica de las 
personas que entren a los respectivos 
países. 

ARTIGO IV 
Acuerdan ambos países con~ratan

tes recomendar a ras autoridades sa
nitáriaS, Ia conveniência de unifor
mizar· la t.écnica de la vacunación 
antivariólica a. los efectos de asegurar 
su mayor eficacia. 



-621- .. 
'··· 

ARTIGO V 
Las autoridades sanitárias federais 

:y estaduales del Brasil y las autori
dades nacionales sanitárias c;lel . Uru
guay, así como los médicos clínicos, 
-cuyas . constâncias deben ser autori
.zadas por cualqueira de aquellas, 
.emitirán certificados de salud, que 
tendrán validez . internacional, para 
los dos países, y cuya duraciôn r.erá 
de um ano. · 

ARTIGO VI 
Ambas altas partes contratantes 

reconecen la conveniência de enten
dimientos em forma activa. y perma

·nente entre 'las autoridades sanitá
rias respectivas a fin de· promover 
una enérgica campana en .. pro de la 
vacunación antivariólica, para lograr 
establecer de tal manera una barrera 
biológica . de defensa sanitária en las 
.fronteras. 

También l!'econecen la con~eniência 
.de que los serviços sanitários fron

.. terizos cooperen estrechamente y uti-

' 

licen de común acuerdo los servicios · 
técnicos· en el diagnóstico y trata
miento ·de Jas enfermedades infecto 
contagiosas, y en este sentido se reco
mienda el contacto directo y fre
cuente entre el Departamento Esta
dual de Salud Pública de Rio Grande 
dei Sul y la División de Higiente dei 
Ministério de Salud Pública dei Ul'U
guay, asi como el canje mensual de · 
datas e informaciones sobre el estado 
sanitário de las zonas fronterizas. 

ARTIGO Vn 
~ste Convênio poderá ser ulterior.:. 

mente complementado con disposi- · 
ciones referentes a la luclla interna
cional contra el tracoma. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciá
rios arriba nombrados firman el pre
sente Convênio, en los ejemplares, 
en las lenguas portuguesa y espaftola 
y les aplican sus senas, en la ciudad 
de Rio de Janeiro, a los cuatorce dia.& 
dei mes de .setiembre de mil nove
cientes cuarenta y seis. - Souza 
Leão Gracie. - Francisco S. Forteza. '·"' 

' . 



128. a Sessão em 23 de Setembro de 1948 
PRESID:éNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE 

--- As 14,30 horas comparecem os
Senhores Senadores: Ofícios: 

EXPEDIENTE 

'waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Álvaro Adolpho. 
Augusto :tv.reira. 
Clodomir Cardoso. 

Evandro Vianna. 
.Miathias Olympio. 
Joaquim 'Pires. 
Plinio Pompeu. 
Ferreira de Souza. 
Adalberto Ribeil"o. 
José Americo. 
Apolonio Sales. 
Ismar de Góes. 
Maynard. Gomes. 
Aloysio . de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 

·Henrique de Novaes. 
Alfredo Neves. 

· Sá Ti'noco . 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Rodolpho Miranda. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
Pedro I.iudovlco. 
Alfredo Nasser. 
João Vlllasbôas. 
Vespasiano .Martins. 
Filinto Müller. · . 
Ivo d!Aquino: 
Francisco Gallotti. 
LúCio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE - Acham
se presentes 34 Srs. Senadores .. Ha
vendo número legal, está aberta a 
sessão. Vai-se proceder à leitura da 
ata. 

O· SR. 2.0 SUPLENTE (servindo 
de 2.o Secretário) procede à leitura 
da ata da sessão anterior, que, posta 

· em discussão, é .sem debate aprovada. 
O SR. 2.0 SECRETARIO (servindo 

de 1.0 ) lê o seguinte · 

Da Câmara dos Deputados:. 
Senhor 1.0 Secretário: 

· Tenho a honra de encaminhar a 
Vossa Excelência, para os devidos 
fins, o · incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 685-C, de 1948, que provê, 
definitivamente, a validação dos cur-

. sos· realizados pelos aluhos das esco-
las superiores nãp. reconheci~as. . 

f\,proveito o ensejo para reiterar .a 
Vossa Excelência os :Hrotestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio· em 22 de setembro de 1948. 
- MÚnhoz da. Rocha, 1.0 ·secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARÁ 

N.0 373, de 1948 
Prevê, dejinitiv,amente, a vali

dação dos cursos realizai}os peZ9s 
alunos das escolas S'Uperzo~es nao 
reconhecidas. · 

. ~ 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 ~ instituída. uÍna· Junta 

Especial. de.· tJ;ês membros_ designa;dos 
pelos Ministros da Educaçao e Saud7, 
para a aplicação dos Dec:Letos-leis 
ns. 5.545, de 4 de junho de-1943, 
6. 273, .de. 14 de fevereiro de 1944 e 
6.896, de· 23 de setembro de !944 •. e 
das resoluções gerais da junta cria
da pelo Decreto-lei n.0 7. 401, de 20 
de mrurço de 1945, homologadas pelo 
Ministro da Educação e Saúde até 
31. de dezembro de 1946, à qual com-

. petirá, ainda, o que· .constar a res.
peito em alteração, na presente Lei. 

Art. 2.o Essa Jtmta Especial f!ID
.cionará durante o tempo necessario 
para despachar e reexaminar todos os 
processos pro toco lados · nos pr!!-zos , a 
que se referem os Decretos-leiS nu
meros 5 .545, de 4 de junho de 1943 
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e 6.273, de 14 de fevereiro de 1944, 
incluída .a revisão das decisões da ex
tinta· Jmita Especial do Ensino Livre, 
instituída pelo Decreto-lei número 
7 .401, de 20 de março de 1945, e ob
servar o dispôsto no § 3.0 dêste ar-
tigo. . .· 

§ 1.0 Das resol].lções e decisões da 
Junta Especial criada pelo artigo 1.0 

desta Lei, ca):)erá recurso dentro do 
pTazo de quinze dias, a contar da sua 
publicação, quando devidamente ins
.truido, para o Conselho Nacional de 
Educação_, que decidirá definitiva
mente. 

§ 2.0 A Junta Especial, ora cria:. 
da, dirigir-se-á pelo regimento apro
vado pela Portaria n.0 220, de 25 de 
abril de~·1946, do Ministro da Educa
ção e Saúde. 

§ 3.0 Dentro de noventa dias, a ·~o
meçar. da publicação desta lei, qual
quer diplomado, por escolas superior
res não ~reconhecidas terá direito a 
requerer a validação do curso reali
zado, ainda quando não tenha ante-

. riormente procurado fazê-lo. 
Art. 3.0 Aos membros da Junta 

Especial, dos quais rum será designa- · 
do pelo :Mli.nistro da 'Educação e Saú
de para a presidir, será concedida a 
diária de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), 
por sessão a que comparecerem, até. 
o ·máximo de dez por mês. . 

Art .. 4.0 Suprimido' o § -2.0 o arti
go 5.0 do Decreto-lei n.0 5.545, de 4 
de junho de 1943, passa a ter a· se
guinte redação: "0 diplomado· por 
estabelecimento de ensino superior, 
ao qual se tenha posteriormente con
cedido reconhecimento:. será ·havido 
titul::tll.' de diploma idóneo, uma vez 
provadas a legalidade do cursa se
cundário e a normalidade do curso 
superior•:. . 

Art. 5.0 Os antigo alunos· e os di
plomados das escolas superiores não 
reconhecidas, q.ue· hajam feito as suas 
transferênCias de acôrdo com o § 2.0 

do artigo 9.0 da Portaria ministerial 
n.0 201, · de 19 . de abril de 1944, co'm 
os Decretos-leis, ns. 5.545, 6.273 e 

· 6. 896 e com as ~resoluções gerais da 
extinta ·Junta . Especial do Ensino 
IA.vre, poderão continuar os seus tra
C.alhos escolares nas escolas onde 
foram transferidos, desde que reno
vem a respectiva matricula no 'éomêço 
do ano letivo, mediante guia da Jun
ta Especial. 

Art. 6.o Aos _ant.igos · alunos das 
escolas superiores não reconhecidas e 
que, tendo nelas ingressado com o 
curso secundário legal, deixaram de 
efetuar as suas transferências na 
época permi'tida é assegurado o. di-

reito de se transferirem no comêço-· 
do ano letivo para a série que cursa
vam pu a que foram promovidos, uma 
vez certificadas, ·pela· Junta Especial, . ' 
a normalidade do seu curso superior 
e a satisfac;oão das demais exigências 
desta Lei. 
. Art. 7.0 A validação do curso se
cundário somente poderá processar
se em estabeleqimento federal ou 
eqUiparado; e a de· curso superior· 
em estabelecimento integrante de· 
Universidade. 

Parágrafo único. Despachado,· fa
vor;àvelmente, o processo pela Junta;. 
Especial, requererá, o interessado· a 
prestação dos exames de validação 
num dos estabelecimentos autoriza-· 
dos por êste artigo . As provas· de
verão iniciar-se dentro de trinta dias, 
contados da data do requerimento .. 

Art. 8.0 :é: o Poder Executivo au
torizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito espaciál 
de Cr$ . 9. 000,00 (nove mil cruzeirOS) 
para atender às despesas decorrentes 
do artigo 3.0 .desta Lei, no corrente 
exercício. 
. Art. 9.0 Esta Lei entrará ein 1!igor· 
na data da sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

A imP.rimir. 
Sr. 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

V. Ex, a,· palra os devidos fins, o in
cluso autógrafo do Projeto de Lef 
n.0 514-A, de 1948, que revoga a ta
xa especial criada pelo Decreto-lei 
11.0 5.582, de 1943, sóbre o âlgodão
exportado ou utilizado. 

Aproveito .o ensejo para reiterar a-·· 
V. Ex.a. os protestos de ·minha dis-
tinta consideração. · 

Rio, em 22 de setembro de 1948. 
· Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE. LEI DA CÂMARA 

N.0 374, de 1~411 

Revoga a taxa especial criada· 
pelo DeDcreto-lei n.0 5.582, de 
1943, sôbre o algodd_o exportado 
ozt utz1izado~ 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 :é: revogada a taxa espe

cial criada pelo Decreto-lei n.0 5 .582', 
de 17 de junho de 1943, sôbre o :.lgo
dão exportado ou utilizado. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário. ···· 

A imprimir. 



- 62~-

Sr. 1.0 Secretário: 
Tenho a honra .de encaminhar a 

Vossa Excelência, para os devidos 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 584-B, de: ~1948, que dá nova 
redação aos artigqs 60 e 61 do Código 
Penal. . · 

construção de prédios destinados às 
suas escolas. 

Aproveito o ensejo .para l'Citerar a 
Vossa Excelência. os protéstos ue mi-
nha distinta consideraç~o. · 

Rio, em 22 de setembro de 1948. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
V. Ex." os protestos de minha dis
tinta consideração. 

Rio, em 22 de setembro de '1948. 
- Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMAl!A 

N.0 375, de 1948 

Dá nova redação aos artigos 60 
e 61 do Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os artigos ,60 e 61 do Có~ 

digo Penal, expedidó com o Decreto-
1ei n.0 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, passam a ter, respectivamente, 
.a seguinte redação : . 

"Ar.t. 60. Pode o jtiiz conceder• 
livramento condicional ao conde
nado à pena de reclusão ou de 
detenção superior a dois anos, 
desque que: 
,I. ,.:._ cumprida mais de meta:"de 

·da pena, se o criminoso, é pri
mário, e mais de ·três quartos, se 
reincidente; · 
II ·- verificada a ausência ou· 

a cessação da periculosidade, · e 
.provados bom comportamento du
rante .a vida carcerária e aptidão 
para ·prover à própria subsistência 
mediante trabalho honesto. 

P~rágrafo único. As .penas que 
correspondem a crimes aut.ônomos 
podem somar-se, para efeito do 
livramento, quando qualquer delas 
é superior a . doís anos. 

Art. 61. A sentença deve es'lle
cificar as condições a que é su
bordinado o livramento, inclusive 
a de satisfação do crime, salvo 
quando provada a insolvência do 
condenado. 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação; revogadas 
as disposições em contrário. 
· · ·A imprimir, , 

Senhor 1.0 Secretárió: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, para os eevidos 
fins. o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 151-C, de 1948,. que auto
riza o Poder ExecutiV'o a conceder o 
auxílio de Cr$ 3. 000.000,00 à Univer
·sidade . católica de São Paulo, para 

Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA· CiiMARA 

N.0 376, de 1948 

AutÓriza o Poder Executivo a 
conceder o auxilio de Cr$ ..... . 

,300.000,00 à Universidade Cató
lica de São Paulo, para constru
ção de prédios destinados às suas 
escolas. · · , 

O Congresso .Nacional decreta: . . 
Art. 1.0 É .o Poder Executivo au

torizado. a auxiliar a- Universidade 
Católica. de São Paulo, com sede na 
Capital daquêle Estado, na construção 
de prédios da. Faculdaqe Paulista de 
Direito e Faculdade de Filosofia, Ci
ências. e Letras, para o seu melhor 
funcionamento. 

· Art. 2.0 O auxílio a. prestar será 
de Cr$ 3. 0{)0. 000,00 (três milhões de 
cruzeiros) . 

Art ;3.0 É a. Universidade Cató
lica de São Paulo; em virtude da acei
tação do auxilio de que trata esta 
Lei, obrigada a reservar, cada ano, 

· 30 (trinta) matriculas gratuitas· para 
estudantes pobres, escoU1idos e in
dicados- pelo Ministério de Educação 
e Saúde, ou seg_undo as !nstruções 
que- o mesmo baixar. . 

Art. 4.0 Para a - efetivação dêsse 
auxílio . é o Poder Executivo autoriza
do a abrir o referido crédito especial 
p~lo Ministério da Educação e Saúde .. 

Art. · 5.0 · Revogam-se as ciisposi
ções em contrário. · . '· · 

A imP.rimir. 
Senhor 1.0 Secretário: 

Tenho- a honra -de encaminhar a. 
Vossa Excelência,, para os devidos 
fíns, o incluso autógrafo' do Projeto 
de Lei n.0 778-A, de 1948, que auto
riza ·o Poder Executivo a abrir, nelo 
Ministério da Agricúltura, o crédito 
especial de Cr$ 30.,000.000,00, (trinta 
milhões de cruzeiros) , para intensifi· 
car o combate à broca do c.até. 

Aproveito ·o ·ensejo par~ reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi-
nha distinta consideração. ' 

Rio, em. 22 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

J:11.0 377, de 1948 
· Autoriza o Poder E:z:ecutiv.o a 

abrir, pelo Ministério da ..Agricul
tura, o · crédito especial de Cr$ 
30.000.000,00 (trinta r.tilhões de 
cruzeir,os) ; para intenSificar o 
combate· à broca do café. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 ll: o Podér Execut.ivo auto-' 

r1zado. a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de cru
zeiros), a fim de intensificar o com
bate à broca do café. 

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições ·em contrário. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes pareceres: 

PARECER 

J:l1.0 959, de 1948 
Da Comissão de Finanças; sôbre 

a emenda ao Projeto n.o 21, de 
1948. 

Relator: Sen. Rodolpho Mi
randa. 

· 11: emenda apresentada ao Projeto 
n.0 21-47, pelos nobres Senadores Se
nhores Victorino Freire e Evandro 
Víanna- estende à Escola Técnica de 
São Lufz, no EStado do Maranhão, as 
medidas já aprovadas em relação às 
Escolas Industriais ·Federais em Be
lém, no Estado do Pará e em Tere
zina, no Estado do Piauí. · 

Trata-se, realmente, de atender a 
um. serviço social de grande · relevân
cia para ·a expansão do ensino téc
nico-industrial no Brasil. 

A dotação global consignada . para 
ocorrer às despesas com a execução 
do projeto em · causa, é fixada em 
Cr$ 4.500.000,00 · (quatro milhões e 
quinhentos mil cruzeiros), fazendo
se .para tal fim a necessária operação 
de crédito.· · 

A necessidade dessa despesa está 
devidamente justificada pela sua alta 
finalidade. 

Somos, assim, de parecer . que a 
emenda deve ser aprovada. 
· Sala das Comissões; 21 de setembro 

de v948. - Ivo d' Aquino, Presidente. 
- Rodolpho · Miranda, Relator. 
Salgado Fz1ho. - Santos Neves. -
Mathias. Olympio. - Alfr~do Neves. 
- Victorino Freire. - José Americo. 
- Alvaro Adolpho. 

N.o 960, de 1948 
Da Comissão de Constituição e

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da: 
Câmara n.0 275, de 1948. 

Relator : Sen. Vergniaud , wanderley· 

A. Câmara dos Deputados dh·igiu-se.
o Sr. · Presidente da República, em 
mensagem, pedindo a autorização para 

· a abertura do crédiLo ~sper.:ial de Cr$ 
1.365. 734,70 para atender •às· despesas 
decorrentes da desapropriação, por' 
utilidade pública, de um imóvel em. 
Belém do Pará. 

Nada temos a alegar COlltrà a cons
. titucionalidade do projeto vindo da 
Câmara dos Deputados. Por isso, so
mos pela sua aprovação .. 

Sala das Comissões, em 2 de setem
bro de 1948. - Attilio Vivacqua, Pre
sidente. - Vergniaud Wanderley. Re-. 
Iator.· -- Augusto Meira. -- Lúcio· 
Corrêa . ...;..., Filinto Müller . . '- AlO.IJsio de 
Carvalho, ·pela concessão do crédito .. 
- Waldemar ·Pedrosa. 

PARECER . 
N.0 961, de 1948 

Da Comissão de F'inanças, sôpre· 
o· Projeto de Lei ela Câmara nú
mero 275, de 1948. 

Relator : Sen: Rodolpho Miranda 

O Projeto de Lei n.0 2'l5-..4H da Câ
mara dos Deputado:;, autoriza ·a aber;.. 
tura ·de um .crédito esper.:ia.1 de · CrS 
1. 365.734,70 (um milhãho trezentos e: 
sessenta e cinco mil, setecento::. e trin
ta e quatro cruzeiros e setenta centa
vos), pelo Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio, :;Jara ocorrer às: 
despesas decorrentes da desapropria-

.. ção. por utilidade pública, ·do ~móvel 
denominado "Xarqueada . de Ta paná", 
situado na cidade de Belém, no Estado 
do Pará, para estabelecifnento defini
·tivo de uma hospedaria de Imigrantes, 
a cargo do Departamento Nacional de 
Imigração. 

O aludido projeto, aprovado . pela
Comissão de Finanças da Câmara dos 
Deputados, origina-se da mensagem 
do Exmo. Sr. Presidente da República, 
sob o n.0 14, datada de 9 de janeirrJ de· 
1948. 

A Comissão de Justiça. c!o Senado 
Federai nada teve a opor à sua cons
titucionalidade. 
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Somos de parecer que a proposiçãÓ 
·em aprêçO deve se1· apro•;aclu. 

Sala das Comissões. e'll 21 de se
tembro de 1948. - Tvo d' A quinCJ Pre
·sidente. - Rodolpho Miranda, Re
·'lator. - José Americo. Alvaro 
. .Adolpho. Victorino Freire. 

. . santos Neves. - Alfredo Neves. 
. Mathias Olympio. 

PARECER 

N.0 962, de 1948 
Da. Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 262, de 1948. 

Relator: Sen. Etelvina· Lins. 

· · O projeto . de lei n.0 262, de 1948, 
·vindo da Câmara dos Deputados com 
;o n.0 247-A e que resultou de mensa
gem do Sr. Presi-dente da República, 
autoriza o Pc der Executivo a· abrir," 
pelo Ministério do Trabalho, Indús
tria e Comércio, o crédito especial de 
Cr$ 3.000.000,00, (três milhões de cru
zeil·os) para atender às· despesas de 
manutenção de hospedarias em Rio 

-:Branco, lV!anáus; Belém, Fortaleza e 
Natal, a cargo do departamento Na
cional . de I~igração. 

Nada tem ·a opor áo projeto a Co- · 
missão de Constituição e Justiça, do 
ponto de vista jurídico-constitucional. 

Sala das Comissões, · enr 31 de agôs
to de 1948. - Waldemcxr Pedrosa. -
Presidente em exercício. - Etelvina 
Lins, Relator. - Ferreira de Sou
·za. - O lavo Oliveira. - Lúcio Ccr
-rêa. - Vergniaud Wanderley. - Ar
thur Santos. 

PARECER 

N.0 963,.· de· 1948 

O Projeto de Lei objeto da presente 
proposição· logrou aprovação das Co
missões de Finanças da Câmara dos . 
Deputados, e de Constituição· e Justi
ça do Scm.O::o F·t;deral. 

Nada havendo a opor, esta Comis
são opina por que seja o mesmo apro

- v ade . 

Sala das Comissões, em 21 de se
, tembro de 1948. - Ivo d'Aquino, -

Presidente. . Rodolpho Miranda, 
. Relator. '-- Mathia.s Olympio. - Al
fredo Neves. - José Americo, - Al
varo Adolpho. - Victorino Freire. 
Santos Neves.· 

' . 
PARECER 

N.0 964, de 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça,. sôbre o Projeto de Lei da 
Cã;mara n.0 189, de 1948. -

·Relator: Sen. Arthur Santos. 

A Comissão adota o parecer quanto 
à constitucionalidade do projeto, mas 
apreciando-o, de meritis, •manifesta
se contràriamente ao mesmo pela si
tuação de desogi.taldade que consa
gra. 

Sala das Sessões, em 10 de agôsto 
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Presi
dente em exercício, contra o projeto. 
- Lucio Corrêa, pela constitucionali
dade. Quanto ao mérito entendo com
petir a sua apreciação à Comissão de 
Finanças, à qual a proposição tam
bém foi distribuída. - Filinto Mül
ler. - Etelvina Lins. - Olavo Olivei
ra. ·- Ferreira de Souza. 

VO'.I.'O EM SEPARADO 
Da Comissão de Finanças, sô

bre o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 

· 262--18, - Relator: Rodol
pho .Miranda. 

O ·Projeto · de Lei n.0 262, de 1948, 
da Câmara dos Deputados, deCCirren

·te d:;t mensagem n.0 647, do ·Exmo. Sr. 
Presidente da República, datada de 
14 de dezembro de 1947, autoriza o 
Poder Exeocutivo a abrir. pelo Ministé
rio do Trabalho, Indústria e Col:l<:ercio, · 
·O crédito especial de Cr$ ·3.000.000,00 
(três milhões de cruzeiros); para ocoil'
rer às despesas de manutenção das 
'hospedarias de Rio Branco, Manáus, · 
Belém, Fortaleza e Natal, a cargo do 
·'Departamento ·Naciona~ de Imigra
.ção. 

O Projeto de Lei n.0 193-A, de 1948, 
· da Câmara dos Deputados; autoriza o 
Poder Executivo a conceder isenção 
de direit-Js de importação para 
1.500.000 (um milhão e quinhentos 

· mil) sacas de juta, usad_as, de retôrno 
ao Brasil, consignadas à firma Brasí
lia A. Bica, estabelecido em Pôrto Ale
gre, no Estado do Rio Grande d'O Sul. 

\ 

Estabelece que a importação deverá 
ser feita no prazo máximo de seis 
meses contados da publicação . da lei. 

Quanto ao aspecto constitucional 
do .projeto·nacta tem a opôr a Comis
são de Constitlli;ção e Justiça. 

Sala das Comissões, ém 10 de agôsto 
de 1948. - Lucio Corr~a. 
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PARECER 

N." 965, de 1948 

Da Comissão de Finanças, sõbre 
o Projeto de Lei n.0 189, de 1948. 

. Relator: Sr. Salgado Filho. 

o presente projeto de lei. provindo 
da Câmara dos Deputados, concede 
ao Poder Executi:vo autorização para 
isentar de direitos de importação a 
uma determinada firma indiVidual, 
estabelecida en. Pôrto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, de um milhão 
e quinhentos mil saoos de juta, usadoas, 
de retôrno ao Brasil, adquiridos nos 
Estados Unidos da América. o pedido 
fôra formulado ao Sr. Ministro da 
~azenda, despachando êste que o pe
ticionário· se clirjgisse ao Poder Legis
lativo. Já de uma feita fôra concedida 
a isenção com um caráter. geral, sob o 
pretexto de . falta de sacaria nacional, 
o que deu lugar a certos comentários 
pouco reoonmendáveis. Renova-se a 
pretenção, agora com o caráter. indivi
dual, invocando a mesma · escassez. 
Insurge-se contra a pretensão a Fe
deração dos Industriais do Rio Grande 
do sul,_ que . acentua: "a clamorosa 
injustiça que encerram <são dois pro
jetes sôbre mesma isenção) , implica-· 
rão em considerável prejuizo· para a 
indústria nacional· de aniagem e rui
nosas conseqüências para a cültura de 
fibras nacionais". E acrescenta: "in
justificáveis são as pretendidas isen
ções, de vez que as fábricas de saca
rias estão suficientemente abastecidas, 
com suprimentos perfeitamente asse
gurados de estoques de matérias pri
mas para ..:êrca. de dezoito meses". 
Bein de ver seria .o agravamento da 
crise, que ;á se prenuncia, no comér
cio de sacos, pela concorrência de ofer
tas sôbre a procura. Menciona a Fede
ração que possuíamos 33 fába'icas de 
aniagem, tenélo sido ·agora montadas 
mais duas no Estado do Rio Grande 
do Sul ,onde são empregados cêrca de 
vinte mil operários, informando, tam-
. bém, que recentemente foram impor
tados 25 . C 00 toneladas de juta indiana, 
abarrotando as fábricas de matéria 
Prima, sem isenção dos impostos .de 
importação. · 

Assim, como venha prejudicar a in
dústria de sa~aria, como o plantio 
d~c; fibras que se incentiva, é de opi
lllão a Comissão de Finanças que· de
va ser recusada a isenção pleiteada, 
além do mais, por uma firma indi
vidual. 

Sala ds Comissões, em 21 de setem
bro de 1948. - Ivo d'Aquino, Presi
dente, vencido. - Salgado Fillio, Re
lator. - .l!athias Olympio. -Alfredo 
Neves, vencido. . Rodolpho Mi-
1'anda.. - José Americo. - Alvaro 
Adolpho. - Victorino Freire. 

PARECER 

N.0 966, de 19.48 

Da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de lei da Câmara n.0 

114, de 1948. 

Relator Sr. Rodolpho Miranda. 

O Sr. Ministro da Fazenda enca
minhou à Câmw:a dos Deputados, com 
o Aviso n.0 250, de 20 de junho de 
1947. o processo em que a Compa
nhia Luz e Fôrça "Santa Cruz~·. com 
sêde, na Capital do Estado de· São 
Paulo, solicita. isenção de direitos de 
Importação e . demais taxas · aduanei
.r:as, inclusive · a de . PJ.·evidencia So
cial, para material encomendado nos 
Estados Unidos ·da América e desti
nado à ·ampliação de suas instala- ' 
ções. · 

Trata-se de uma empresa pa·rticular 
· concessionária dos serviços de eletri
cidade em vártos municípios dos Es
tados de São Paulo e Paraná. 

A Comissão de .Finanças da Câ
mara dos Deputados·, considerando de 
utilidade. púbiica os serviços da aludi
da companhia e atendendo a que 
pedidos· idênticos têm logrado apro
vação nessa alta Casa do Poder Le
gislativo, opinou favorávelmente _à 
concessão de isenção solicitada, nos 
têrmos do Pro,ieto de Lei n.0 411-48 
·(com exclusão da:. taxa de ,Previdên
cia Social), não obstante o voto ven
cido do Deputado Leite Neto e o voto 
contrário, em separado, do Deputado 
Fernando Nóbrega. 

Por sua vez, a Comissão de Justiça 
do Senado, examinando a matéria: do . 
ponto de vista jurídico, opinou pela 
;;ua constitucionalíd'ade, manifestan
do-se. porém, contrária à sua apro
vação, tendo em vista a situação de
ficitária das finanças públicas e aten
'dendo .a que a requer-ente já goza de 
inúmeras outras concessões, "nada 
Justificando a isenção ampla pleitea- . 
da". 

Como bem snstentou a Egrégia Co
lnlssfio de Justiça, não deve o pre. 
sente ··projeto ser aprovado,- uma vez 
que é do interêsse público por um 
têrmo a semelhantes facilidadse, cer--

• 
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cando-se, assim, de tôdas as cautelas 
a vida financeira da. Nação. 

Sala das Comissões 21 de setembro 
de 1948. __ Ivo à' Aquino, Presidente. 
- Rodolpho Miranda, 'Relator. -

, Salgado Filho. - Santos Neves. -
Mathias Olympio. - Alfredo Ne?Jes. 

,Tosé Americo. - ALvaro Aclolpho. 
Victorino Fr..eire. 

PARECER 

N.0 967, de 1948 
Da Comissão de Consti~ição e 

Justiça, sôbre o Projeto . ele Lei 
àa Câmara n.0 138, de 1948. · 
Relator: senador Arthur Santos. 

O Sr. José Matos .de Vasconce;. 
-los foi, em 16 de janeiro de 1937, 
dispensado do cargo de professor, p2-
drão 27, da Escola de Intendência do 
Exército. Inconformado, recorreu ·ao 
Poder ·Judiciário que, pai· sentença 
irrecorrível, reconheceu~lhe os direi-
tos. · 

Agora, em mensagem presidencial, 
a cc:rnpanhada de longa exposição de 
motivos do Sr. Ministro da Guerra, 
cargo, de provimento ; efetivo, a ser 
cargo, de provimento efetivo; a !ler 
extinto quando vagar, de Profes
sor Catedrático, padrão 2·7, para 
ser reintegrado o demissionário, <i.b•·in-

- do-se crédito espécial de Cr$ 72.000,00 
para atender, no corrente exe::cício, 
seus respectivos vencimentos. 

Acolhendo a sugestão presid<!ncial, 
a Câmara dos Deputados aprovou o 
projeto de lei, nos têrmos da :nt'!nsa
gem presidencial. 

Nada há a OPOI'.· 

Sala das Comissões, em 19 de julho 
de''1943. - Waldemar Pedrosa, Pre
s.idente em exercício. - Arthur San
tos, Relator .. - Olav:c Oliveira. - Au
gusto Meira . .,-- Alvaro Adolpho. -
Alfredo Nasser. - Aloysio de Car
valho. - Lucio Corrêa. Etelvi
na Lins. 

PARECER 

N.0 968, dé 1948 
Da Comissão de . · Fôrças Ar

madas, sôbre 6 Projeto de Lei da 
Câmara n.0 138, de• 1948. 

Relator: Senador Severiano Nunes 
· O Senhor Presidente da República, 

dirigiu à- Câmara dos Deputados a 
Mensagem n.0 692, referente à reinte
gração do Sr. José Matos de V as-

cancelas· no crJrgo de professor, pa-· 
drão 27, 'da Escola de Intendência do 
Exército. Dito. professor havia sido 
demitido ilegalmente dêsse cargo em 
16. de janeiro dé 1937, de cujo ato go
vernamental então recorreu ao Poder 
Judi;eiário e êste, -por s~ntença · d~ 21 
de junho de 1943, da 2.a Vara de· Fa
zenda Pública, unânimemente çonfir
mada pelo Supremo Tribunal Federal 
reconheceu e proclamou aquela .llegs~ 
!idade, bem como a legitimidade do 
direito lesado ora em reparação. · 

A· Mensagem ·n.0 692, em apreço, 
está fartamente justificada por ~"X
posição minuciosa· do ·Ministério da . 
Guerra e vem . acompanhada de 
abundante . documentação, tendo sido 
integralmente aprovado o projeto de 
lei na Câmara dos DeputadOs. 

Nêste Senado, a Comissão de Cons
tituição e ,JustiÇa aéolheu a sugestão 
presidencial nos têrmos da mensa
gem. · 

Assim, parecendo-nos desnecessá
rias outl'as .indagações de convenci
mento da procedência da mensagem, 
nada temos a objetar, concluindo ~ela 
sua. aprovação, tal como está no pro
jeto de I.ei n.0 219-A-1948, vindo da 
Cámara Jos Deputados. 

Sala das Comissões, em ·23 de agôsto 
de 1948. - Pinto ·Aleixo, Presidente. 

. ·- Severiano Nunes, Relator. - ll!ay
. nard Gomes. - Salgado, Filho: -
Ern~•sto Dr:.rnelles. - Alfredo "'as
ser. 

PARECER 

N.~ 969; de 1948 
, Da Comissão de ·Finanças, eõ
. bre o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 . 138, de 1948. • , . . 

Relator: Sr. Ismar de G.ões. - · 
Visa o ·presente proj'eto cria1· uo 

Quadro ·Suplementar do Ministél'io· 
da Gueirà; . um cargo isolado de P7'0-
vimerito efetivo, a ser extinto, nuan

.,.do vagar, de Professor Catedrático 
padrão 27, · para nêle ser reinteg1·ado 
José Matos de Vasconcelos, e auto
riza o Poder Executivo a abrir o cré
dito especial de Cr$ 72. 000,00 (SEl
tenta e dois mil cruzeiros) para aten
der ao pagamento dos vencimento~ 
do aludido professor no exercíchl de 
19{7, 

Trata-se de um caso de reparação 
de direito. 

José Matos de Vasconcelos foi '"dis
pensado'.' ilegalmente do 'cargo que 
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ocupava, recorrendo ao Poder Judi
ciário, que reconheceu a ilegalidade 
do ato. do Govêrno. 

PARE~E:t 

N.0 971, de 1948 · 
A • mensagem presidencial, que deu 

origem a·o projeto, .. está devidamente 
justificada e vem acompanhada de 
farta documentação, . qué proclama a 
legitimidade do direito do funcíüná-
l'io recorrente. · · · 

Da Comissão de Redação ele 
Leis. 

Redação · }inaz do Projeto it,e 
Lei ria- Câmara n.0 1Q3i. dP 19.48. 

Somos pela' aprovação dô pr.:,Jf';:o. 
Sala das Comissões, em . . . de se

tembro de 1948. - Ismar. de Góes, 
Presidente e Relator. - ,§antos Ne
ves. - Mathias Olympio. - Roriol
pho Miranda. -· A·lvàro Adolphoh. -
Alfredo Neves,. com restrições, por 
entender que existindo· a disciplina 
lecionada .na· cadeira, na Escola. de 
Intendência·, o professor deveria ser 
lotado na . mesma. e não se criar ca
deira só para efeito de disponibilid'a-
de. José Americo. · 

!?.\RECER 

·N.0 970, de 1948 

Da Comissão de Redação de 
Leis 

Redação· final da Proposigé'io 
-n.0 262, de ·1947. ' 

Relator: Sen. Cíc~ro de Vas-
concelos. · 

Esta CoiÍl.issão apresenta, em .fôlha 
anexa, a redação final do. projeto de 
lei da Câmara n.0 262, de 1947. 

Sala da Comissão de RedaÇão àe 
Leis, em 22 de setembro· de· 1948. 
Cloriomir Cardoso, Presidente. 
Cícero de_ Vasconcelos,· Relator . 
.Augusto Meira. "- Ribeiro Gonçalves. 

.ANEXO" DO .PARECER N.0 97(}' . 

Redação Final cia Proposição. 
n.0 262,_ de 1.1947. 

-o. Congresso Nacional. de~reta:. 
Art. 1.. 0 ll: . concedida isenção do 

'impôsto de iniporta:ção. e taxa:s adua
neiras, bem como do·. impôsto· de con
sumo, . para uma· caixa do peso :>ruto 
de 177 (cento e setenta e sete) quilos; 
com ·cinco microscópicos e_ cinco lan
ternas mágicas, vinda dos Estados 
Unidos da América do N'orte; em ju
nho de '1946, pélo' vapor "Joseph M'. 
M'edill~·. para: o Iristituto' de· Pes
QUisas· Tecnológicas do Estado de São 
PaUlo. . · · 

. . ~ -
. Art. 2.0 A presente lei entrará em 

V1go1· na data da: sua publicação, re
vogadas .as ·disposições em contrário. 

Relator: Sen. Ribeiro Gon..: 
/ çalves. 

Em. ariexo, a Comissão de Red'áçáo 
·apresentá a redação final . do ·projetá 
de lei da Câmara n.0 163, de 1948, 
aprovado pelo Senaao. . . . 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 21 . de setembro de ,1948. ......: 
Clodomir Cardoso, Présidente. 
Ribeiro Gonçalves, Relator. - Au
gusto Meira . . :-- Cícero de Vascon-· 
celos. ' 

ANEXO AO: PARECER. N.~ 971 

Redação:: Final do Projeto de 
Lei ria Câmara n.0 163, de 1948. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Ê o Poder Executivo auto
rizado a conceder · ao pintor LUis 
Soares uma pensão mensal . de Cr$ 
1. 000;001 Cmil . cruzeiros) , que · llie serã 
pa:ga enquanto viver. 

Art. 2.0
• o Poder Executivo abrira, 

pelei Ministério da Fazenda, um cré
dito especial de Cr$ 5.000,00 (cinco . 
·mil cruZeiros), para execução desta 
lei no corrente exercício. 
· Art. · 3.0 Revogam-se as disposl

. _ções em contrário·. 

PAREGF.Ji 

N.0 972, de 1948 

Da Comissão de Redação de: 
Lets. 

.Redação. final do . Projeto . .. de 
Lei da Câmara n.0 127, de 1948. 

Relator: Sen. Cícero de · Vc:s- · 
concelos. 

. A· Comissão. de Redação juntg. a. 
· êste a redação final do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 :127, dé 1948, que 
o Senado aprovou. 

Sala da Comissão de Redaçào de 
r~ eis, em 22 de· setembro de 1948. 
Clodom!r Cardoso, Presidente. 
Cícero de Vasconcellos, Relator. -
Au{IUSto Mefra. - Ribeiro Gon
çaZves. 
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·ANEXO AO PARECER N.0 972 

Redação final do Pro1eto de 
Lei da Câmara n.0 127, de 1948. 

o Congresso Nacional decreta: 
.ATt. 1.0 · ll: concedida isenção do 

. impôsto de importação e taxas adua
neiras para uma caixa do pêso de 10 

. (dez) quilos, contendo 100;66 mm
gramas de rádio, com :material aces
sório para a sua aplicação, vinda dos 
Estados Unidos da América do Norte 
pelo v~por. "Joseph M .. Medill", em 
junho de 1946, para o Insti~uto Ar
naldo Vieira 'de Carvalho, da cidade 

. de São Paulo. · 
Art. 2:o A presente lei entrart'l em 

vigor na data da sua publicação, re
vog·adas as disposições em con trál'lo. 

!"ARECER 

N.0 973, de 1948 

Da Comissão de Rcdação de 
Leis. 

Redação final do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 • 112, 4e 1948. 

Relator: Se'J}- . . Augusto Meira. 
A Comissão · submete ao Senado a 

redação final do Projetá de Lei da 
Câmara n.0 . 112, de 1948. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 22 de setembro de 1948. 
Clodomir Cardoso, · Presidente. 
Augusto Meira, Relator. - Cicero 
de Vasconcelos .. - Ribeiro Gonçal-
ves. · 

ANEXO AO PARECER N,0 973 

Redação final do Proie:to de .• 
Lei da Câmara n.0 112, de 1948. 

O Congresso ·.Nacional :decreta: 
'Art. 1.0 ll: o Poder, Executivo .auto

rizado a abrir, pelo ·Ministério aa 
Educação e Saúde, um crédito de : .. 
Cr$ 30. 000,00 <trinta. mil cruzeiros) , 
para .. pagamento da publicação dos 
"Anais da ·IV Conferência Regional 
de Tuberculose", feita .Pela Socicdaae 
Brasileira de Tuberculose. 

·.Art. 2.0 Revogam-se as disposi
ções em contrário. 

PARECER. 

N.0 974, de 1948 

R.edação final dp Projetp de 
Leis. 

Redação final do Projeto de 
Lei d~ Câmara· n.0 238, rle 1948. 

Relator~ Sen. Waldemar Pe
drosa. 

A Comissão de redação junta tt 
êflte a redação final do Projeto de 

Lei da Câmara n.0 238, de 1948, apro
vado pelo Senado. · 

Sala da Comissão de Rednção de 
Leis, em 22 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente . 
Waldemar Pedrosa, Relator. -'-- Rf-· 
beiro Gonçalves. - Cícero de Vas-
concelos: ....:... Augusto· Meira. . 

ANEXO· AO ·PtARECER N.0 974 . 

. Redação final do Proteto. de· 
Lei da Cdmara n.0 238, rle 1948. 

o Con~esso Nacional decreta:· 
Art. 1.0 {:;ão isentas do impôsto de 

importação e· taxas adua"leiras, as
sim como · do impôsto de consumo~ 
nove caixas com.o pêso total de 2.697 
(dois mil seiscentos e .noventa e sete' 
quilos, contendo um conjunto com;.. 
pleto de ·fornos elétricos e seus pt:>r-

. tences, vindos dos Estados Unidos da 
América do Norte pelo vapor "Bessc
mer Victory", em abril de 1946, e
destinados · ao· Instituto do PesqUisa.., 
Tecnológicas do Estado de São Paulo. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário .. 

PARECER 

N.o 975, de 1948 

Da Comissão de Reàação àe
Leis. 

Redação final do p_rpjeto · cxe 
Lfli da Câmara n..0 116, de 1948. 

Rélator: Sen. Walàemar · .Pe
drosa. 

. Esta Comissão apresenta. (fl. ane-: 
· xa) · a redação ·final: do Projeto de· • 

Lei da Câmara n;0 116,· de 1948, apro
vado pelo · Senado. 

Sala da Comissão 'de Redacáil de
Leis, em 22 de setembro de. 1948. 
Clodomir Cardoso, Presidente. 
Waldemar Pedrosa, Relator. 

. . . 

ANEXO·· AO PARECER N.0 · 975 

Redação: final do Projeto .. (f.e 
Lei da_ f?dmara n,o: 116, àe 1948. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 -~A.()s piofessôre3 civis vi

talícios, com horu-as militarPs, dos· 
estabelecimentos de ens1no do Exér
cito, amparados pelo ~· P do art. 14, 
do Decreto-lei n.0 103, de 2a de de
zembro· de 1937, e pelo:; .art:::. 2.0 e. 3." 
do Decreto-lei n.0 • 3. 042. de 11 de fe-· 
vererro dt' 1941, deverá se:r paga, a 
diferer:c:a entre os venc;.mcn~os n. que 
P')l' ê~f'e~ decretos têm dlceHo ·c os 
qm• vêm perceb'endo c'!e·sctc 1 O· de-
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· novl'mbro ·.~e 1943 (D,'..;l'CL·>-lei número 
'1,!/iiJ). 

. Art. 2.0 Será págo igualmente aos 
mcsm:•f, professôre.s '1. gl·atlfi•!Hção de 
n.<t~· IStt:J·ic, instituic!,, pelo Dcc:reto-lei 
n.0 3.840 de · 1 de novembro de 194!1, 
.; •ll· r.·t~ 1•~.o.r ão à dar . .:t em qur.: p:.~o~sa
ram a ·recebê-la os docentes vitalícios 
m•J:tares 

Art. 3.0 Para à execução do dis
pôsto nos artigos anteriores, 'é o Po
der Executivo autorizado a abrir um 
crédito especial de Cr$ 869.367,20 
(oitocentos e sessenta e nove mil 
trezentos e sessenta e sete cruzeiros 
e vinte centavos) . 

Àrt. 4.0 Esta lei entrará eni t•igor. 
·na data da· sua publicaç!)o, -revo
gadas as disp~sições em contrário. 

PARECER 

N.0 976, de 1948 

Da Comissão de Redação de 
Leis.· 

Redação · final do Projeto de 
Lei da Cãmara n.0 224, de 1948. 

Relator: Sen. Rzõeir':J Gon-
çaZves. 

A Comissão de Redação submete ao 
Senado, no anexo que a êste ncom
panha, a redação final do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 224, de .1948.' . · 

Sala ·da . Comissáf.> de · · Redação de 
Leis, em 22 de setembro de 1948. -
ClOdomir · · Cardoso, Presidente. 
Ribeiro Gonçalves, Relator. -- Cf
cero de Vasconcelos. Augusto 
Meira. · · 

ANEXO AO :PARECER N.0 976 

Redação final do P.rojeto de 
Lei da Câmara n.0- 224, de 1948. . .· 

O Congresso Nacional decreta: 

PARECER 

N.0 977, de 1948 

Da Comiss.ão de Redação ae 
Lets. 

Redaçflo . final do Projeto rte 
Lei da Cãmara n.0 243, de 1948. 

Relator: Sen. Waldemar Pe-
drosa. · 

A Comissão apresenta, em anexo, a 
redação final do projeto de lei . nU
mero 243, de 1948, ori!il'inái-io da Câ
mara dos Deputados. 

Sala.. da Comissão de Redação cie 
Leis, em 22 · de setembro de ·1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. -
Waldemar Pedrosa, Relator. - Ri
beiro Gonçalves. - Cícero de Vas-
concelos. - Augusto Meira. 

ANEXO . AO. PARECER N.0 . 977 

Redação l : jin(iz do Projeio ·de 
Lei da Cãmara n.0 243, de 1948. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 l!: concedida ao Govérno · 

do Estado do Rio Grande do Sul 
isenção · do impôsto de importação e 
taxas aduaneiras . para 15 (quinze) 
automóveis do tipo Sedan, de 4 
(quatro) portas, pesando aproxima
damente 24.000 (vinte e quatro mil) 
quilos ·e uma central radioelétrica de 
:transmissão e material elétrico vário, 
com o pêso aproximado de 12.500 
. <dozE! mil e. quinhentos) quilos, que 
serão importados para a montagem 
do Serviço de Rádio Patrulha da Re
partição Central de Policia de Põrto 
Alegre. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposi
ções em contrário. 

PARECER 

N.0 978, de 1948 

Da Comissão de Redacão de . ' -Leis. . 
Redação final do Projeto de 

Decreto Legislativo n.o 14, de 
'1948. 

Relator: Sen. Waldemar Pe
drosa. 

. Art. 1.0 São isentas do impôsto de 
lmportação e taxas aduaneiras, Tlem ' 
c~~o do impõsto de consumo, duas 
caiXas com o pêso legal de 106 _<cent.:> 
e seis) quilos, contendo um conjunto 
d~ aparelhos de Física e acessÓrios, 
Vmdos dos Estados Unidos 'da Amé
ri_ca do Norte pelo vapor "Pennsy1vn
nia", em julho de ·1946, e destinados· 
ao Inst-ituto de Pesquisas Tcno!ógicas 
do Estado de São Paulo. 

Esta Comissão submete ao Senaao, 
em fôlha· anexa, a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n.0 14, 
de 1948. . . · 

_Art. 2.0 Revogam-se as d!sposi
Çoes em contrário. 

Sala da Comissão de Redação ae 
Leis, em 22 de setembro de 1948:·· -
Clodomir Cardoso, Presidente. 
Waldem.ar Pedrosa, Relator. - Ri
beiro Gonçalves. __;_ Cícero de Vas
concelos. - Augusto Meira.. 
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ANEXO . AO PARECER N .0 
1 

978 

Redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n.0 '14, de 
1~48. 

O Congresso Nacional decreta, nos 
·têrmos do art. 66, item 1, da Consti
tuição Federal, e eu Nereu Ramos, 
Presidente do Senado Federal, pro-

-mulgo o seguinte . · 

DECRETO LEGISLATTVO 

N.0 14, de 1948 

Art. 1.0 li: aprovado o acõrdo sõbre 
Transportes Aéreos firmado. no Rio de 
Janeiro, aos 14 de· novembro dtl 1947,. 
entre , o Govêrno dos · Estados Unidos 
do Brasil e o Govêrno .da Noruega. 

Art. 2~0 O acôrdo entrará ern vigor o 

na data da publicação desta lei, :·e
vogadas as disposições· .em contrário. 

PARECER 

~.0 979, de 1948 

Da ComissãÓ de Relações · Exte~ 
riores sôbre o Requ,erimento nú-
mero 134, de 1948. o 

Re.lator: Srm,. Flávio Guima
rães. o 

O Requerimento n.0 134 apresen
tado pelo nobre Senador Alfredo Ne
ves. visa a congratular-se cõm a 3.a 
Assembléia Geral das Nações Unidas 
por haver· iniciado os trabalhos em:· 
Paris, com os voros de que resolva a 
sé~ie ~Pri:!Ssionante de. problemas 
un1V·ersa1s, para que a humanidade 
reencontre os caminhos perdidos de 
tranqüllidade" e paz.· · 

O requerimento esta em· condições 
de ser aprovado. · o 

Sala das Camisões, em de se-· 
teml?ro de 1948. - Mathias Olympio, 
Presidente_ - Flávio o Guimarães 
Relator. ---' Pinto. Aleixo. - AltredÓ 
Neves. - Arthur Santos. - waz.; 
demar Pedrosa. .. . 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
a· leitura do expediente. 

Expirado ó prazo de pauta. para 
recebime_nto de emendas perante a 
Mesa, vao às Comissões competentes 

· os.-projetos de leis da Câmara núme
ros 360, 361, 362, .363, 364,. 365, 366, 
28!7, · 368· e 369· e QS projetas · de de
cretos legislativos ns. 34, 35 e 36, 
to.dos de 1948. 

Apenas uma dessas proposições 
recebeu emenda. que vai ser lida. 

ll: lida e apoiada a seguil'l te 
EMENDA 

Ao Projeto de Lei da Câmara nú
·mero 367, de .1948. 

_ Dê7se ao · art. 4.0 . a seguinte reda
.çao: , 

Art. 4.0 ;Ficam extensivos aos ofi
ciais dentistas subalternos da reserva 
convocados, que, no período de 22 de 
agôsto de 1942 a . 15 de· agôsto de 
1945, hajam servido por mais de· seis 
meses, os .benefícios da Lei n.0 n, de 
28 de dezembro de .1946,. independen
temente da letra a do artigo 3.0 da 
presente Lei. e cuja iriclusão se fará· 
no põsto imediato . 

Justiji:caçã~ 

li: preciso não se perder a oportu
nidade que se depara de corrigir ·tão 
inexplicável o injustiça a êsses velhos 
servidores do Exército· Nacional. ll: 
que êstes oficiais subalternos se di
plomando em um curso superior, per
maneceram 14, 15 e mais. anos no. 
pôsto de, 2.0 . tenente, · na esperança 
da· reorganização do Quadro de Den
tistas do Ministério da"GuE)rra. Mui
tos. dos quais, atingidos ·pela · idade 
limite de permanência· nas fileiras, 
durante e após o período de guerra 
de que cogita o presente processo de· 
Lei,. não se viram incluídos nos bene
fícios da Lei que criou o Quadro 
de Auxiliares de Oficiais e da Lei 
n.0 . U, de 28 de dezembro de 1946, 
como o foram · colegas e subordinados 
seus das reservas de 1.a e 2.n Classe, 
- até mais idosos como os daquêle 
Quadro, é com muito menos anos de 
serviço como os desta Lei o n.0 11. ' 

Sala das Sessões, 21 de setembro 
dé. 1948_, ·..:_ Maynard. Gomes. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavre. o Sr. · Senador Ferreira de 
Souza, p1·imeiro orador . inscrito. · 

O SR. FERREIRA DE SOUZA ("') 
- Sr. Presidente, na sessão de on
tem,. ,em .. companhia dos meus nobres 
colegas, :Sr. Senadores Arthur San
toS,· Alfredo. Nasser e Hamilton No
guéirà,. apresentei a; V. Ex.n, c Vossa 
Excelência deferiu';' um requerimento 
de informações a serem prestadas 
pela Comissão Diretora a propósito 
de concurso ou de provas a admissão 
ou. contrato, de taquígrafqs do Se
nado. .: 
· No discurso com que justifiquei êsse 
requerimento, não . bordei comentários 
em tõrno do ato e os itens aprese11-.. 

·cn Não foi revisto pelo orador. 
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tactos referiram-se todos a circuns
tâncias ··de ·fato, puramente de fato. 
A discussão, que depois se ·travou 
teria. dado lugar a uma ou outra 
manifestação mais . candente, sem que 
isso pertubasse por forma ·alguma,- ou 
alterasse o alto conceito em que os 
signatários do requerimento têm os 
seus companheiros da Comissão Di
ll"etora; e mesmo. em apartes, apesar 
de manifestarmos discordância em 

·tôrno do método de escôlha dos cau-
didatos, fizemos sempre questão -
e eu o declarei expressamente ·- de 
não pretender, por forma alguma, 
por em dúvida a .honorabilidade de 
quem quer que fôsse, muito menos a 
dêsses ilustres membros da Comissão 
Díretora. 

O . Sr. Georgina Avelino. - l\:Iuito 
obrigado a ·v. Ex.a. 

O 'SR. FERREmA DE SOUZA -
Acontece, porém, sr·. Presidente, que 
nessa mesma discussão, o ilustre e 
eminente· Presidente da Comissão Di,; 
retora, Senador Mello Vianna, pessoa 
que muito me .merece, companheiro 
que me tem sempre distinguido com 
a sua gentileza e consideração.· .. 

o Sr. Mello Vianna .:__ Devidas. 
o sR. FERREmA DE sotrzA -

... tomou imediatamente a palavra 
e, cumprindo o que julgou nobre
mente do seu dever, prestou as in
formações ·requeridas. " Trouxe ·.ao 
nosso conhecimento os fatos, ou ·ml
núcias de fatos, a respeito dos quais 
indagávamos. · 

Depois, ainda,· usou da palavrr~ o 
nobre Senador Dario Cardoso e, em 
exposição clara, · manifestou o seu 
ponto de vista, completando, se ne-

. cessário · fôra, as. informações cons
tantes das palavras do ·Senador Mello 
Vianna. 

Aliás, o próprio Presidente da Co
missão, umà vez comunicado à casa 
o teor do requerimento e deferido êste 
na forma regimental, consultou Vossa 
Ex. a Sr. ·Presidente, se poderia pres
tar imediatamente as informações da 
própria :tribuna. 

O Sr .. Arlhur Santos - V. Ex.a 
permite 'um aparte? (Assentimento 
do orador) -· Assinei o requerimento 
porque desejava, como disse •Jntem, 
ser informado. do critério que havia 
iP!~sidido à nomeação ou contrato 
desf;es funcionários. Não tive intuito 
ah~olutamente nenhum de fazer aual
quer restrição pessoal ·.aos membros 
da Mesa, porque, com a franqueza 
QUe me é peculiar. devo dizer, mais 
uma vez, que, além de sentir-me 

hom·acto com · a amiZade de todos os 
membr.os ·da ·Casa, desde · o eminente 
Presidente da Comissão Diretora aos 
ilust1·es Secretários ... 

O Sr. Ge·orgino Avelino - · Vossa 
Ex.a bem o merece. 

o Sr.· Arthur Santos - . . . prezo 
muito ·essa amizade e formo dela o 
mais alto conceito. Mas desejo acen
tuar que, apesar. das explicações .e 
d·entro de 1.1m direito que é meu, não 
me ·conformo, não lliCho razoável, 
nem tão pouco o melhor, o critério 
adotado. pela Mesa para. fazer .essa 
escô-lha. Recon11eço que a Comissão 
Diretora agiu dentro das atribuições 
que lheh são pl'óprias e baseada no 
critério expôsto pelo erilinente Vice
Presidente desta Casa, Sr. Senador 
Mel!o Via!'..n.a, a q1.1em pelo seu passa
do e pela. maneira . fidalga com que 
trata todos . os senadores todos •nós 

· prestamos o cult<> da nossa amizade, 
.respeito consideração, Quero, porém, 
deixar bem, . claro que, aceitando as 
informações' prestadas, · Teservo~me o 
direito de discordar do critérJo ado
tacto ·pela Mesa . para preencher êsses 
lugares. Reconheço,. também, Que a 
Mesa tem o direito de segttir o crité~ . 
rio que lhe pareça razgável, adotan-. 
do-o como o mais jus~o . . . 

O SR. FERREIRA DE SOUZA
. Muito·' bem disse o nobre colega · de 

bancada, Sr. Senador Arthur ·Santos. 
:e possível que cada um de nós se 

reserve o direito de examinar, hoje, 
amanhã ou quando quer que ~eja, o 
critério adotado pela Mesa. D1retora 
nesta ou naquela resolução; Mas, se 
assim nos manifestamos, não significa 
essa atitude qualquer gesto ou forma 
de desconsideração on desconfiança . 
pesoal a qualquer dos honrados cole
gas. :S:stes têm o direito de, . em f~e 
do Regimento, tomar as üellberaçoes 
que o mesmo lhes permita, embora 

. cada senador, em particu1ar, :possa 
ter qualquer reserva em. relaçao .ao 
critério seguido, sem que 1s~o vã a~
glr' os sentimentos pessoais daqueles 
que votarer.n as deliberações em foco. 

Esta minha manifestação justifica
se ,tanto r.nais quanto, na Comissão 
Diretora, encontravam-se t.rês dos 
meus r.nais distintos antigos e corre
ligionários decididos nesta Casa, que 
me honram com a sua confianca na 
bancada e r.ne distinguem, de tôda a 
r.naneira nas relações pessoais. Todos 
êles continuam a merecer de nossa 
bancada a mais absoluf"a confiança; 
todos êles traduzem,' rlgoross:tment:e, o 
nosso pensamento. (Muito bem) , . to-

~ . 

•· 
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nada lhe~ impedia o gõzo dos direitos 
de cidadaos nacionais. 
· De passagem pela .Espanha, cinco 

dêles foram proibidos de desembar
car, a título de indesejáveis, por~ se 
lhes imputar serem .elementos da es
querd.a. Os demais, num gesto. nobre 
de lealdade, também não desceram à 
terra. 

Chegados à França, Já permanece
ram durante algum· tempo. Vários já 
voLtaram. Apenas três retardaram o 
regresso. Quando, porém, de passa
gem pelo põrto de Vigo, um deles foi 
prêso a bordo dq navio. Santarell).. 

O -nobre Deputado Gabriel Passos, 
em entrevista concedida ao) "Correio 
da Manhã" de hoje, considera o fato 
como um atentado à soberania brasi
leira. 
· Sr. Presidente; não s0u intel·liacio

nalista: · desconheço êsses .matizes do 
Direto Internacional. O ·fato, porém, 
é que aquêle estudante não ·podia ser 
prêso sem ter saltado na Espanha: 
Falece ao .Govêrnõ de Franco compe
tência para invadir um navio onde 
tremula ·a bandeira bra.silelm. Não 
fõra atentado à nossa soberania; se
ria' ato de descortezia e demonstra
ção de desrespeito dos governos to-
taU târios, . . · · 

O Sr. Mathias Olympio - ~ aten-
,tado à soberania do Brasil. · 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
A palavra de V. Ex~n. tem tôda a 
autoridade como jurista eminente que 
é. . .. . . 

o . ato da polícia franquista. é· in
justificável e, só se justüicaria se os 
fatos 'alegados tivessem. sido cometi
dos no próprio território espanhol, 
o que não ocorreu. . 

Sr. Presidente, como um dos re
presentantes desta Ciclade e falando 
em ·nome d9s que realmente amam as 
grandes libergades públicas, trago o 
meu protesto. Estou certo · de que o 
Govêrno Brasileiro, que sempre sou
be ·defender a nossa dignidade, õará 
esclarecimentos ao povo e saberá pug-

. · n.ar pela integ-ridade e soberania. na
cionais. (Muito bem; muito bem. 
Palmas. O orador é cumprirnentado). 

Comparecem maio; os Senhores 
Senadores: 

Novaes Filho. 
Marcondes Filho .. 
Mag-alhães Barata. 
Santos Neves. 
Flávio Guimarães. 
Andrade Ramos. 
Arthur Santos. · 
Georgino Avelino. 
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Cícero de Vasconcelos.· 
Walter Franco. 
Ribeiro Gonçalves. 
Olavo Oliveirà. 
Etelvino Lins. 
Victorino Freire. 
Pereira Moacyr. 
·nurval Cruz. . 
Pereira Pinto (17) . 

-Deitcam de compa~·e~er o:o Se-
nhores Senadores! 

Alvaro Maia. 
Fernandes Tavora. · 
·vergniaud Wanderley. 
Góes :Monteiro. 
Attillo . Vivac~a. 
Bernardes Filho. 
R.obe:rto Glasser. 
·Getulio Vargas. 
Ernesto Dornelles. 
·salgado Filho. 
João Câmara (11) • 

· São sem debate aprovados, 
em discussão únic::t, ::.~s seguintes 
pareceres: 

PARECER 

N.o 950, de 1il48 

Da Comissão .de Redação. ele Leis 
A . Comissão apresenta, em anexo . a 

:redação. final da emenda' do Senado 
~o art. 1.0 do Projeto de Lei n.0 149 
de 1948, originário da Cãmar:t dos 
Deputados. · 
· Sala da Comissão de Redação d.e 
Leis, em 15 de setembro .de 1948. -
Clodomir Cardoso, P,residente. 
Waldemar Pedrosa, Relato:.·. - Ri
beiro Gonçalves. - Augu.sto :Meira. 
- Cícero de Vasconcelos. 

ANEXO N.0 . 1 AO PARECER .N.0 950 

Redação final ·da emenda do 
~e?Wdo ao art. r.o do Projeto de 
Lei. da Câmara n.0 149, de 1948. 

Suprimam-se': as palavr~1,s:'' 
. I 

" inclusive a de previdência 
I>OCia~.· •• " 

ANEXO N.0 2 AO PARECER N.0 950 
RedaçQ-o do Projeto de Lei da 

CO.mara n.0 149, inciuida. a emen:.. 
·do do Senado. 

- -
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 ll: .concedida isenção dei 

impôsto · de imp'órtação, taxas adua
neiras e impôsto de consumo para o· 
material segUinte, import.ado rpela 
Companhl.a de Navegação Costeira -
<Organização Henrique Lage - Pa-

.trimónio Nacional, e destinado aos 
seus estaleiros, oficinas e navios': 

I - 1. 500 (mil ·e quinhentas> to
neladas de carvão de pedra a granel; 

n - 4.061.358 (quatro milhões, 
sessenta e um mil; trezentos E' cin
quenta _e . oito) quilos de carvão de 
pedra a granel; 
II I - 39 (trinta e nove) .volumes . 
com cordo.alha. · de fio de arame· de 
aço galvanizado e cordoa.lha de ara.:. 
me de aço simples; 

IV - 5_1 (cinquenta e uma.) peças_ 
com o peso bruto · de 62. 897 quilos 
lâminas de a~o lisas galvanizadas, 
de mais de 0,25 centésimos de mUi
metros de espessuras; 

·v - '1.{}00 (mil) toneladas de car
vão de pedra a granel; 

VI - 9.570~517 <nove milhP,es, qUi
nhentos e setenta mil e ·quinhentos 

· .e dezessete) ql.lilos de carvão de pe
dra a. granel,, :-e 252.527 (duzentos e 
cinquena. e dois mil quinhentos e 
vinte e sete quilos de coque. 

Ar.t. 2.0 Esta. lei entrará em vigor 
na data de sua. publicação, revoga...: 
das as disposições em . contrário. 

,PARECER 

N.0 958, de 1948 

Da Comissão de Redação de 
Leis. 

A Comissão submete ao · Senado a 
redação final do Projeto n.0 :44 .da. 
Câmara. dos Deputados. . 

No anexo n.0 1 vêm, -em· primeiro 
lugar, as emendas aprovadas pelo 

· plenário. São 12. · 
Em seguida.,· no mesmo anexo, 

acham-se 7 outras. 
São emendas de redação, que a. 

Comissão apres~nta. 

A justificação de cada. uma delas 
·encontra-se na. próp~ia fôlha que a. 
traz. · 

No anexo n.0 2, a títUlo de escla
recimento, está o projeto, jâ incluí
das as emendas. 

A Comissão reduziu a. 14 o:; 20 
artigos do projeto. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 22 de setembro de 1948. 
Clodomir Cardoso, Presidente. 
Augu,sto Meira. - Cícero de Vas
concelos. - Ribetro Gonçalves. 
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ANEXO N,0 1 AO PARECER N,0 953 

Redação final das emendas do 
senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n.q 44, de 1948. 

Ao art. 1.0 (emenda n.0 1 do ple
·illário): 

Converta~se o parágrafo . único do 
ar.t. 1.0 em art. 2.0 e Mrescente-sc 
ao art .. 1.0 êste parágrafo: 

Parágrafo único. Nas modificações 
por que passarem os vencimentos dos 
desembargadores do Tribunal de Jus
tiça do Distrito Feder~tl, em virtude 
do art.. 26, §. 3.0

, da Constituição, 
!D.âo mais· se aplicará o dispôsto no 
art .. 2.0 da Lei n.O 33, de 13 de -maio 
.de 1947, respeitados os direitos ad
quiridos. . . 

l1: assim, parece, que deve ser _re
digida a emenda ·apresentada pelo 
Senador Ferreira de Souza, sob esta 
forma: 

,· 
"Ao art. 1.? Os desemb!U'ga~ 

dores do Tr~bunal de Justiça do 
Distrito Federal, respeitados os 
direitos adquiridos, terão -venci
mentos iguais à mais alta remu
neração fixada para bs · magistra
dos de igual categoria nos Es-
tado&". · 

· Esta emenda, entendida 'literal
. mente, disse o nobre Presidente · do 
Senado, choca-se com o dispôsto no 
art. 1.0 , segundo o qual os vencimen
·tos dos desembargadores do Tribu
nal de Justiça do Distrito Federal se
rão os fixados· na lei e nas 'respecti
vas tabelas. 

O ilustre autor. da emenda, porém, 
explicou· assim o seu pensamento: 

"0, Sr .. Ferreira de· Sou'!a -
Votado o projeto, os vencimentos. 
serão fixados. ·Quando, em São 
Paulo, houver qualquer.·. aumento 
de vencimentos, · que supere os 
pagos aos desembargadores do 
Distrito Federal, poderão · · êles 
exigir apenas· ·ó • aumento; rião · 

·poderão pleitear o acréscimo çle 
5%" ,. 

O Sr. Ivo d' Aquino ·- Exata
mente. 

E quanto aos ·.direitos adquiridos, 
que devemos entender por ·êles? 

RespoJ;ldel;ldO !!- esta pergunta, o 
Senador Ferreira çie SotJ?a assim 
aludiu. ao :fim da emenda: · 

";.. Epitar, segundo penso, se 
quisf:~~~ 'fl,(tgar, aqs desembaroa
f:ló'res at~is os cinco por cento_ a 
que t~m direito, desde a promul-

.. gação ·da citada Lei .n.0 33, evitar 
se zev_antem dúvidas em tórno dos 
cinco por _cento''. 

Os debates em tôrno da emenda 
foram longos. 

Mas eis como o nobre Presidente 
do Senado o.s interpr~tou e resumiu: 

"O Sr. Presidente - Vots.da a 
emenda com a redação que· apre
sentá, choca-se com o art. 1.0 do 
projeto. 

A emenda diz: 
"Os desembargadores do Tri

bunal de Jtistiça do · Distrito Fe
deral, respeitados os djreitos ad
quiridos,· terão· vencimentos iguais 
à mais alta remuneraC"ãn dos ma
gistrados de igual cãtegoria nos 
Estados". · 

O meu esclarecimento é no 
sentido de .orientar a Comissão 
de Redação, a fim de que não fi
que impossibilitada de alterar o 
fundo do projeto. 

o .art. 1.0 'determina que os 
vencimentos são os fiXados ·de. 

. · acôrdo com o dispôsto na lei. 
·Sendo pensamento· da emenda 

aplicar-se 'só para o futuro, isto 
é, alterar a Lei n.0 33 daqui para 
diante, é indispensável o consig
ne o . projeto, em redação c7.ara, 
conforme sugeriu, ·em ·a1Jarte a 
um corP(!ga, o ilustre Senador 
Alosio de Car_valho". 

A Comissão pareceu que se devia 
. limitar à declaração, · cõnstante dá 
emenda e das palavras do Sr. Pre
sidente, de· que serão respeitados os 
direitos adauiridos, nada adiantando 
sôbre o. sentido dessa expressão, que, 
entretanto, o Senado, por uma emen
da de redação, pÇJderá escJ::.trecer. 

Aliás, . entericiendo a matéria, coma 
entende, com uma questão de ordem 

· constitucional, o Poder Leq;islativo 
não a' pode resolver livremente. 
. A solução que· lhe dê na lei ficará 

sujeita à revisão do Poder Judiciál."io, 
nas espécies em que o-dispositivo vier 

· a · ser aJ?liCftdo. 
Parece.:·que"- .foi .a essa questão que

se referiu o Senador Ferreira de Sou-
za, quando disse: · 

' 
· ~'O Pàder ·Judiciário ~·eparál'á as 

injustiças, a inconstitucioll!tlidade
gue encontrar na resolução · legis
lativa". 

Ao iPa.rágrafo único do a.rt. 1.0 

Cemendã:.n,0 6 da Comissão de Cqns
tituição":'e JustiQa) : 
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converta-se êste parágrafo no ar
:tigo "2.0 e acrescente-se em seguida: 

"Art. 3.0 Não terão também di
reito à gratificação adicloual os ma
gistrados a que se -refere o art. 1.0 

da lei n.0 21, de 15 de fevereiro de 
1947, excetuados os atuais, s1'm pre
juizo do que prescreve a disposição 
·anterior. 

Parágrafo único. As gratificações 
que estejam sendo percebidas serão 
calculadas sôbre a base dos venci-
mentos fixados por esta lei. · 

3. Etsa emenda, no anexo n.0 2, 
apresentado a ·título de esclareoimeli
to, constitui o objeto do art. 3.0,' 

vindo nêle, como art. 2.0 , o parágrafo 
'único do art. 1.0 Nada imped~. en-

. tretanto, que a Câmara mantenha 
êsse parágrafo, · ,tal como s2 acha, e 
dê à disposição da emenda 11.0 1. do 
plenário, já considerada, . outro lugar. 

Em vêz de aludir simplesmente. ao 
art. 2.o da lei n.0 •n, r.le 1948, como 
o ·faz a emenda, a Comissão, na re

. daçt:o final. referiu-,se .aos map.;istr::t
dos de que essa lei trata do art. 1.0. 
Com i.sso fica implicitamente revo
gado êsse artigo, isto é, c:. revogação 
passa a compreender-se na disposi
ção final do projeto. . 

A redação final ·.explica-se pelas 
pal:wras abaixo, proferida~ sõbre a 
emenda pelo preclaro Presidente da 
Casa · como interpretação d0s deba
.tes, e ·sem nenhuma obje;:ão do ple-. 
nário: ' 

"Visa ·ao futuro. Mantém os 
atuais direitos adquiridos. para os 
que . est-ão em exercido •e e_stabe
lece situação nova para os que 
vierem. Tem de ser l'Cdi(!"ida ele 
acôrdo com êste penc;amento. 

·os· senhores que aprovam a 
emenda para ·ter redação defini
-tiva oportunamente. queiram· con
servar-se sentados". . . , 

Ao artigo segue-se um parágrafo. 
Decone êle do dispôsto no mt, 5.0 · 

do orojeto (art. 8.0 do anexo n.0 2) . 
Os magistrados ainda não e.stão re

cebendo os vencimentos a · que lhes 
deu direito ã. lei n.0 33, de cl3 de nlaio. 
de 1947. Não é, portanto, possível 
calcular os adicionais a ::tue conti
_nuarão a fazer jus sôbre. os venci-. 
mentos que lhes são pagos prCG•m-
temente.. ·. , 

A.o art .. 3,0 , in fine. (emenda n.0 1 
da Comissão de Constituição e Jus-
tiça): · 

Substituam-se as palavras: 
" . . . Tribunal · Regional do Tra

balho· do Distrito ·Federal", por estas: 

". . . Tribunal Superior qo T.r.aba
lho". 
. A . disposição do art. 3.0 , do . proje
to figura no art. 5.0 do anexo -n.0 2' 
que -tem por fim, insistamos, apenas. 
<;lar uma idéia d~ forma que o pro
Jeto pode revest1r com as emendas 
do Senado, podendo, ou não, st-r·apro-
veitado pela Câmara. .. 

Ao art. 4.0 (emenda n.o 7 da Co-
missão de Finanças) : · 

Depois das palavras: 
Os juizes presidentes substitutos,. 

acrescente-se:· · 
. .. . e os suple!ltes à e presidentes 

das mesmas Juntas receberão menos: 
vinte por cento · que os .respectivos 
presidentes, :tendo, entret::o.nto, ·oirei
to aos vencimentos integrais quando 
no exercício da presidência . · .. 

O art. 4.0 do projeto (,compreendi
do no- art. 5.0 do: anexo n.o 2) · cons

. ta· de três partes. A emenda acima 
modificou-se na segunda parte: 

A .terceira dizia que os juizes repre
sentantes de classes venceriam, po.r 
sessão a que comparecessem, um: 
trinta avos dos vencimentos dos jui
zes togados dos respectivos tribunais 
ou juntas, até o máximo de 20. ses-
sões. · 

Desapareceu · essa parte por ·efeito 
da emenda n.0 • 8 dei plenário. que· 
equiparou . os· vencimentos rlê:;~es· 
juizes aos dos togados. 

E é o que se verá adiante. 
Ao art. 5.0, in fine: . 
.Acrescente-se, depois das palavra~:· 
"Procurador Geral .da Justiça Mi-

litar", as seguintes:· 
... Sub-procUJ,"ador Geral da · Re-

pública, aos representantes mais. gra
duados do Ministério Público, que ser:.. 
viam junto a ·êsses tribunais. ... 

Ao art. 5.0 do projeto corresponde·· 
o· art. 8.0 do anexo n.0 2. 
· A matéria da emenda. consta da 

alinea ci do citado art .8.0 • · 

Ainda ao art. 5.0 (emenda núme
ro 4 da Comissão de CClnstituição e 
-Justiça) :· 

Intercalem-se depois das palavras: 
·"aos Juizes de direito. e substitutos" 

as seguintes: · 
"e aos juizes do Registro Civil do 

Distrito Federar•·. 
· Vem na letra c do art. 8.0 do' 

anexo n.o 2 a disposição constante· 
da emenda. 

Ao art. 9.0 (emenda n.0 6 da. Co
missão de ·Finanças):· 
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Substitua-se por êste: 
Art. 9.0 Os venéimentos dos Pl'O

motores da Justiça Militsr de 2." e · 
1." entrâncias são equiparados, res
pectivamente, aos dos promotores e 
!Promotores substitutas da Justiça do 
Distrito Federal. 

No anexo n.0 2 vem essa emenda 
como àrt. 11.' 

A Tabela nr (emenda n.0 13 cio 
plenário) . 

Onde está: 
"Juízes de · Direito da Justiça do 

Distrito Federal Cr$ 11.200,00 meu
sais". 

Parágrafo único. São mantidas as 
vantagens de que gozam os atuais 
promotores da Justiça . Militar, mas 
não terão diretto a elas os que fo
rem nomeados após a publicação des..; 
ta lei. · · · 

O art. 9.0 do projeto •manda ·fazer 
a equiparação "dos vencimentos e 
vantagens". · . · 

Pela emenda foram sup=imiclas as . 
duas últimas palaV1'as: "e ?.'antagens''. · 

E acrescentou ela:. "respeitados os 
direitos adquiridos". Daí o -parágrafo.

Os vencimentos da Justiça Milit!lr 
constituem a matéria cl•) ·n:t. 4.o do 
anexo n.0 2. 

A emenda vem na s.linca d dêsse 
artigo. 

Ao art. 15. 
Substitua-se por êste: 
"Art. 15. Os vencimentos dos pro-. 

curadores da República de . 1.'', · 2." e 
3." categorias ficam cquiparildo:;;, res- · 
pectivamente, aos · dos curadores, pro- . 
motores e oromotores subs'õitutc•s do 

· Distrito Federal (lP.i n.0 116, de· 15 de' 
outubro de 1947, art.· 13). 

.Parág-rafo. único. Os · adjuntos elo 
procurador da Repúblic::t perc1~ber.ã6 
vencimentos equivalemes acw dos pro-
curadores de 2." categoria·•. ·. · · 

ll:: o art. ·: 13 da lei n.0 -116, dé · 15 
de outubro de 1947 aue est~abelece o 
critério pelo qual se · poderlto ccmhe
cer os vencimentos de que trata a 
emenda: . 

São êstes. os seus têrmo.s:· 
. "Art. 13. ll:: assegurada igual

dade de vencimentos aos curado
res com os juizes de. direito; aos 
promotores públicos com os jtú-

Diga-se·: 
"Juízes de Direito da Justiça ·do 

Distrito Federal Cr$ ·I•.t ooo,oo men-
<>ais" · · 
~ A tabela alude a ·4a juízes de di
reito da Justiça do Distrito Federal 
c dos Territórios. . · 

Há engano. O total sobE' a 54, sen
do 43 do ·Distrito Federal e 11 dos-Ter
ritórios. A retificação é feita na ta-
bela . m, anexa. · - · 

A emenda . só tratc!t ·doto juizes do 
Distrito Federal, deixando de lado 
os ·dos Territórios, que constituíram 
objeto de uma subemenda,. como se 
verá a seguir. 

A 'Tabela III Csubemenda da Co
missão de Constituição e Justiça) à 
emenda n.O 13, relativa. ao -~~Umf:'nto 
dos vencimentos. dos juíz<:ls de direito 
do· Distrito Federl'LL 

Acrescente-se, depoi.; da -expressão 
"Distrito Federal". 

a seguinte: 
·. "e dos Territórios" . 

· Pelos debàtes que houve cm tõrno 
dessa subemenda, verifica-se que :fi
cou · esclar~cida a dúvida levantada 

. acêrca da emenda ·a que ela: dizia 
·respeito, isto é, que ·se· tratav:-t da 
c:itada emenda n.o 13. 
. A. Tabela VI. (emenda .n;o 8 do 
plenário): -

Suprima-se· o que se· segue: 
·4 - Ministro representan~e de em

pregados e empregadores do Trii:mnal 
Superior,· do Trabalho. 

4 - Juiz represauto.nte de empre- · 
gados e empregadores t!o Tribtmal 
Regional do Trabalho da 1.a e 2."' 
regiões. . ' - . 

. zes substitutos; aos promotores 
substitutos cabP.rão os vencimen
tos do nadrão. imediatamente in..: 
feriar" · . · 

Vide o a11t. 7.0 do ::tnexo n.0 2. Dêle 
consta. a matéria da emend:t. . 

12 - Juiz representante de empre
gados, e empregadores dos Tribunais 
Reg-ionais do Tra·balho, da 3.o. à 8." 
regiões. .... 

Onde convier (emenda · no 15 do 
plenário). Acrescente-se: ~ 

· Art. Os Juizes seccionaiS' e respec
tivos substitutos da extinta .Justjca 

. Federal ainda- não· aoroveitados cm 
cargo. sde magistratura· são consiüera
dos em disponibilidade com oc; ven
cimentos · dos ju!zes do direito do 
D.f.Stritto Federal. · 

Onde ·está.: 
7 •- Ministros do Tribunal . Supe- . 

'-:ior do Trabalho. 
Diga-se: . 

11 - Ministros do Túounal SU11e
rior do Trabalho. 

Onde está: 
10':.- Juize,s do Tribunal Regionnl 

do Trabalho da 1." e· 2.a regiões. 
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Diga-se: . 
14 - Juízes do Tribunal Reg"ional 

-do Trabalho da 1.11 e 2.1\ regiões. · 
Onde está: 

18 - olUízes dos TJ'ibt:rmis Re~;io
nais do Trabalho da 3.1L e 8.0 n•gião. 

Diga-se: . 
30 - Juízes dos Trib~mais Regio

.nais. do . Trabalho da 3." à a. a região. 
EMENDA DA coMissÃo Df: REDAÇ~.o 

Ao art .. 10: · · . . 
Suprimam-se ·as palavra;;: 
"Fixaçios em Cr.o;; 11.200,00" ronze 

mil e dUzentos cruzeiros) . 
O art. 1t> está no projeto com êstes 

têrmos: - · . 
Ar.t. 10. Os vencimentos dos aucli

tores. e do. adjun~o .jo procurador ge·· 
rai do Tri-bunal de Contl'ts ~-ão fixa
dos em Cr$ 11.200,00 (o!1Ze mil ·e 
duzentos ·cruzeiros) eo:~ipc:rn.clos aos 
dos 1uízes de direito- ào Distrito Fe-

·deral. 
Com a supressão sugerida pela 

emenda, os têrmos do artiP."o ficarão 
:sendo êstes: 

· · Art. 10. Os vcncin1:::ntos dns 
auditores e do a =1 i unto elo pr'J
curad:Or geral r!:-, Tribunal cJe 
Contas são equip:tradL1S ;;os d'>S 
juízes . de direit.o do· Distrito.~ Fe
deral. 

· Como se · vê, o artigo encerra uma 
contradição, que precisn. ele clesapare

·cer. A contradição result0u da. ·~men
da na 13; do plenário, que elevou os 

·vencimentos dos juízes de direito, isto 
ji depois de aprovado ·o árt. W. 

Se -é certo que não houve emenda 
·modificando; no artigo, a importância 
de .Cr$ 11.200,00, também nen)luma 
foi aprovada que mandasse Sllpl·imir 

·ai as palavras· tbais; relativas ~ 
·equiparação.. .. . . · 

A Comissão formulou a emenda 
para provocar a manifc~tação d'J Se

. nado . ·a respeito do assunto · . 
O pensamento da Câ.marot foi evi

<leutemente equiparar os rlois venci- ' 
mentos a· que o artigo a1utic. Do 
contrário, teria bastado a cifra. · 

Havendo o Senado mantido ·a clis
posição. nos seus têr:nos originàrios, 

· p~ece que obedeceu no mesmo pen
samento.· 

.A Co:rrússão admitiu is~o na · tabela 
·vr, que, nessa parte, st'r~ modific:taa, 
·caso o plimário resolva que de,•em ser 
suprimidas as· palavras finais do ar-· 
tia-o, mantidos os V•311r:imentos de 

·C'r$ 11.200,00. 

EMENDA DA COMISSÃO DE rtED!.ÇÃO 

Ao art. 7.o 
Suprima-se as seguintes palavras· 

"fL'.:ados em Cr$ '11.200,00". · · 
. ~ambém o art. 7.0 encerril. dispo

Slçoes ·inconciliáveis. Flx:t os. venci
Il)-entos dos auditores d::!- 2.'~ entrân
Cla da Justiça Militar em Cr$ ... 
11.200,00. Acresc.enta, porém, a. ·('sta · 
cifra as palavras: -

:"isto é, equiparados, aos juizes rlc 
dlreito do Distrito Federal" 

Assim, o · pensamento da· Cuma.ra 
dos_ Deputados foi fazer a equipa-

. raçao. Como disse a Comissão de Fi
nanças, sempre tem ~xt:;tido entre os 
vencimentos dos auditm·es de 2.R en:. 
trância e os dos- juizes de dirc•ito 
dêsfe Distrito.· perfeita equivalência~ 
· Sucedeu, porém, que os .vencimen
tos dos juizes de direito foram ~tu
mentados para· Cr$ 14.000,00·. 
. Qual das ··duas dispcsiçõ-e.;; eleve 

subsistir? ! :. 
:B: verdade, quanto ao art. 7.0 , que 

o Senado rejeitou :1 segUinte emen
da substitutiva do pleruh-io (n.O · 5) : 

"Aos auditores de 2.n entrância da 
Justiça Militar ficam · a~segnr:1.dos os 
mesmos ·vencimentos, direitos e de
mais vantagens conferido<; ·ao~ juízes 
de direito da Justiça; do Dist1·ito Fe
derat'. 

..- A rejeição,' porém. ver!ficot:-se 
quando ::>inda n?o: se havia aurovado 
a emenda n.0 13, P•)la qual . foram 
aumentados para CrS 14.000.00· os 

. vencimentos dos juí?es de direito .. 
. Foi rejeitada, igualm~nt.e, a cmt:n
da seguinte, apresentada; no mesmo 
artigo pela Comiss'io de Finanças: 

Onde se lê: 
"São fixados na quantia de 

Cr$ 11.20.0,00, rctinque-·<:e prtra 
Cr$ 14.000,00". · 

. -
Mas também esta. foi obj,:to r1e 

votaçã·o anterior à ela ,,menda 11.0 13, 
citada. 

O Senado ·decidirá. indicand'.:l o .oue 
mais pesou no seu ô.rumo:. se a C!fra 
constante do artigo, se n idéia. da 
equiparação.· 

Da rejeição da primeira emPncla 
· supra transcrita, ·a de n." 5, natla se 
conclui a êsse respeito, pois ela não 
mandava apenas equipar'tr os venci.:. 
mentes dos· auditores ele 2.0 entril.n"' 
ela aos d.os juízes de direito. Equi
parava também aos juizes os audi
tores . quanto aos àemais àirei.+os e 
vantagen.~. ' 

Aliàs, a equiparacão dos vencimen
tos já restava no projeto. 
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Quanto à segunda emenda, a da 
Comissão de Finanças, pode-se arllni
tir que foi rejeit:ada p1•ecisarnente 
porque, por meio dela, · cessava a 
equiparação dos · venpimentos; pois, 
ao ser ela votada, ainda se não 

_podia saber qual seria a sorte da 
emenda n.0 13. Muitos senadores po
diam mesmo desconhecê-la. 

A Comissão de Finançás baseou-se 
precisamente na emenda n.0 13· do 
plenário ao e+aborar a sua. ll: o que 
se verifica do que disse o parecer 
sôbre a tradicional equivalência dos 
dois vencimentos: o dos juízes de 
direito e· o do auditor de 2." entrán
cia. 

. EMENDA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

A tabela I: ' 
Onde está: 

"1 Auditor Corregedor Cr$ ..... . 
12. 3201,00· mensais", 

diga-se: 
"1 Auditor Corregedor Cr$ 

15. 400·,00· mensais". 
Os vencimentos do corregedor da 

Justiça Militar, sendo, pelo projeto, 
iguais aos. dos auditores de 2." en
trância, ·acrescidos de 10%, devem 
ser elevados na tabela a Cr$ .. ; ... 
15 .. 400,00. . . 

ll: isso uma consequência do au- . 
mento dos vencimentos dos juízes de 
direito do. Distrito Federal, aos quais 
são equiparados os dos auditores de 
2." entrância~ 

Tudo fica depenéiendo dó modo por 
que o Senadô se· pronunciar acêrca 
da emenda de redação ao art.igo 7-.0 , · 

que regu!a os vencimentos dos refe
ridos auditores.. · 

EMENDA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

A Tabela III 
Onde está: 

23 juízes substitutos da. Justiça do 
Distrito Federal e· dos Territórios 

. Qr$. 7 .000,00, mensais. 
Diga-se: 

29 juizes substiltu'tos da Justiça do 
Distrito Federal e · dos Territórios 
Cr$ 9. 800,00, mensais; 

As tabelas da Câmara, aprovadas 
pelo Senado, sem prejuizo das emen
das, fixaram em 30% a diferença en
tre os vencimentos do juiz de direi
lto .e os do juiz substituto, estabele
cendo que aquêle ganharia Cr$ .•.. 
'll. 200,00, e êste Cr$ 7. 840,00 (70% 
de Cr$ 11.200,00) • · 

considerou, assim a Câmara, pa
_rece, que os juizes substitutos estão 

amparados pelo· dispõsto no n. 0 VI do 
art. 124 da Constituição. 

Mas os vencimentos dos juízes de 
direito foram aumentados. 

A emenda visa a restabelecer a 
proporção que, com isto, se quebrou. 

l!: de redação a . emenda, desde 
que se reconheça: 

1.0 - que .a proporção foi estabele- · 
cida em virtude -de preceito consti-
tucional; . 

2.0 
- que não esteve· no pensamen

to do Senado deixar de · observar a 
Constitui~ão. 

o nP VI, ci·tado, é expresso nêstes 
têrmos: ·· ·· . . 

"VI - Os vencimentos dos de
sembargadores serão . iixados em· 

. quantia não interior à que rece
bam, a qualquer título, os seCre
tários de Estado; e, os demais 
juízes· vitalícios, com diferença 
não excedente a trinta por cento
de uma . para outra entrãncia, 
'.'atribuindo-se aos de entrância 
mais · elevada não menos de dois 
têrços dos vencimentos dos .. de-
sembargadores": · · 

Não diz nenhuma lei qÜe' o.o:; juí
zes substitutos· constituem entrância 
inferior à dos juizes de direito. MaS' 
e)1trância- v:em ~ ser categoria e o 

'lugar de .iutz substituto constitui a 
classe inicial da magistratura local, 
como se · vê do Código de 'Organiza

. ção Judiciária do Distrito Federar 
(Decreto-lei n.0 8.527, ~de 21 de de
zembro de 1945, que assim dispõe: 

"Art. 72 .. o . ingresso na ~agis
.tratura- é feito para o cargo de 
juiz substituto; as nomeações 
subsequentes, · por promoção, al
ternadamente por antiguidade 'e
por .merecimento ... ~· . · 
Mutatis mutaridis,- êste artigo na 

sua ·parte final reproduz o que se lê 
no art. 124, IV, da Constituição, re
lativamente à ·Justiça dos Estados . 
Diz coni efeito essa· alínea: . 

iv·-. ..,... a promoção dos juízes· 
far.-se-á . de entrância para en
trânciá, por antiguidade e por 
merecimento, alternadamente ... " 

·Quanto à definição dos direitos e· 
garantia outorgados à magistratura 
locá!, dispõe o citado Código: 
'Ar.t. 116. Os desembargadores, juí

zes de direito e juizes substitutos: 
gozam; das segUintes garantias: 

I ~-:,.·. · Vitaliciedade, não podendo 
perde ~ro cargo senão em virtude de 
sentença judiciária. . . etc. ; . 
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II Inamovibilidade, salvo pro
moção, etc. ; 

m _, Irredutibilidade· de venci.:. 
mentes, etc ... 

Os juízes substitutos do Distrito 
Federal e dos Territórios são 29 e 
não 23. · 

EMENDA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Ao art. 18. 
Substitu~-se por êste: · 
Art .. 18. o Poder Executivo é au

torizado a abrir, para as despesas no 
-conente exercício, com a execução 
desta Iei, -os créditos suplementares 
de Cr$ 9.900.000,00 (nove. milhões e 
novecentos m'il cruzeiros) . Cr$ ..... . 
5. 367. 000,00 (cinco milhões trezentos 
e sesenta e sete mil cruzeiros)',_ Cr$ 
~33. 000,00'. (guinhentos e .. trinta e três 
mil· cruzeiros), Cr$ 106.000;00 <cento 
e seis mil cruzeiros) , Cr$ ........ . 
UJ3!t. 000;00 (um milhão e trinta e 
nove mil cruzeiros), Cr$ 5. 007.000,00. 
(cinco milhões e sete mif cruzeiros) , 
Cr$ 790.000,00 (setecentos . e noventa 
mil· cruzeiros) e Cr$ 106.000,00 (cento 

· e seis ... mil· cruzeiros), respectivamen
te, ao Poder Judiciário, Ministério da 
Justiça, Ministério da Guerra, · Minis
tério da .Aeronáutica, Tribunal de 
Contas, Ministério do Trabalho, Mi
nistério da· Fazenda e Mihistério da · 
Marinha. · 

.Parágrafo único. No crédito ao Mi-
nistério .da Justiça compreende-se a 

. importância necessária para o paga
mento dos membros do Ministério 
Público do Distrito Federal. 

Quanto ao p;rincípio do artigo: A 
elevação .das cifras do art. 18 elo 
projeto é uma consequência de vá
rias emendas do Senado .. 

Quanto ao :parágrafo: . Os venci- . 
mentos do Ministério ·Público s\io au
mentados em virtude ,do aumento dos 
vencimentos. dos· juízes de direito e 
juizes .substitutos e do que dispõe a 
lei n.0 116, de 15 de outubro· de 1947, · 
art. 13, · transcrito nas observações 
retro à emenda ao art .. 15 do pro-
jeto. · · 

Assim; . trata-se de uma simples 
consequência do projeto,. e não se 
compreenderia que- êste silenciasse 
sôbre o crédito relativo ao Ministério 
Público.·· · · . 1 

Ocorre ainda que· a emenda ao ci
tado· art. 15 · do· projeto tomou por 
padrão para a detexminação dos ven
cimentos dos procUradores da Repú
blica. de 1.a., 2.& ·e a:a categoria os 
estabelecidos para os curadores, pro
curadores e promotores substitutos. 

Em vigor, diante disso, deviam até 
os vencimentos dêllses funcionários 
constar das tabelas anexas. A Co
missão, porém, deixa de apresentar 
emenda · nêsse sentido poz:que ·pode 
ser havida como excusada·, sob ·o 
fundamento de que, vindo . nas . ta
belas. os vencimentos dos procUra
dores da República, nelas, ipso Jacto, 
acham-se compreendidos os do Mi-
nistério Público. · 

Ao ai-t. 18. 
Substitua-se por êste: 
Art. .19 . O . Poder Executivo fica 

igualmente autorizado a abrir, para 
as despesas, com a execução desta 
lei, relativas ao exercício de 1947, os 
creditós especiais de Cr$ 546 ."000,00 
(quinhentos e: quarenta e. seis mil 
cruzeiros), Cr$ 819.000,00 · (oitocentos 
e dezenove mil cruzeiros) e Cr$ ... 
9. 860.000,00 (nove milhões oitocentos 
e sessenta mir: · cruzeiros), respectiva
mente ao Ministério da- :Fazenda, Mi
nistério da Guerra e Ministério da 
Justiça. •· 

Parágrafo único.· No crédito ao Mi
nistério da Justiça comprE:ende-se a 
importância necessária para o paga
mento da 'diferença de vencimentos 
'devida aos membros· do M:inistério 
Público do Distrito Federal, em vir- · 
tude da lei n.0 116, de -15 de outu
bro- de 1947, art. 13, a datar da pu
blicação desta. 
· Quanto ao- parágrafo: O funda

men dêêse é o mesmo em que se as
senta o parágrafo único do art. 18, e 
que acaba de ser expôsto. 

Os mesmbros do M"Úlistério Público 
têm' também direito à- diferença de· 
vencimento. Não porém, a contar . 
de qualq.uer das datas mencionadas 
no art. s.o do .projeto (art. 8'.0 do 
anexo n.0 2), mas, sim, apenas da da
ta em que :passou a vigorar a lei 
n.0 116, citada. 

Só por .lei, com efeito, é que os 
vencimentos dos curadores e promo- · 
tores foram equiparados aos ?os jui
zes de direito e juízes subst1tutos· e 
foram ·os dos- promotores substitutos_ 
decraraãos correspondentes aos do 
padrão imediatamente inferior aos 
vencimentos dos promotores. · . 

Os vencimentos atr(J;$ados, isto é, 
relativos. a meses já decorridos, cons
tituem direito adquirido para a ma-
gistratura. ' 

DOS APOSENTADOS 
Nos créditos está incluída a impor

tância necessária para o pagamento 
·dos aposentados. 
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A relação dêstes foi fornecida pela 
Diretoria da Despesa, faltando, tal
vez, alguns nomes, pois, aposentados 
há que são pagos. nos .Estados.· . 

A Comissão deixou como se acham 
os arts. 16 e 17, porque não há entre 

. êles contradição. 
Sucede apenas que o~ vencL>nentos 

dos ministros já aposentados. do Su
premo Tribunal são ·regulados espe-
cialmente. · 

O projeto originário não encerrava 
a disposição do atual art. 17, e, com 
a apresentação da emenda de que 
êste resultou, devia o art. . 16 ter 
desaparecido, . porque, por· nieio dela, 
veio a ser · estabelecida, em detri-· 
menta dos antigos Ministros do Su-

. premio· Tribunal, inexplicável dife
rença entre a situação dêles e a dos 
demais magistrados· aposentados e 
pagos pela União. · 

Chegou a ser· apresentada emenda 
suprimindo o art. 16 .Ma.s foi re}ei
:tada,: como o foi também outra su
pressão do art .. 17. 

Na rejeição da primeira, parece que 
houve o receio de que, com a apro
vação, viessem a ser prejudicados os 
mMistrados de que ela tratava. . 

Pelos dados abaixo, obtidos pela 
Comissão, verifica-se a situação dos 
ministros do . Supremo Tribunal já 
aposentados em relação à dos Mi
nistros an·os'entados do Superior Tri
bunal. Militar. 

Ministros do S. T. F. aposenta-
dos: 

3 com Cr$ 171.000,00 anuais; 
9 com Cr$ 162.000.00 anuais c 
1 co~ Cr$ 126. 000,00• anuais. 

· Com o aumento· previsto cada um 
passará a Cr$ 186.360,00 anuais. . . 

· Ministros do S. T. M. aposenta
dos: 
. 2 com Cr$ 156 .000,00 anuais, e 

3 com· Cr$ 90.000,00 anuais; 
Em face do aumento de "2/3 · dos 

aumentos concedidos aos que . se 
acham em atividatie e sejam das res..: 
pectivas . categorias", os que pcrce- · 
bem, atualmente, Cr$ 156.000,00 pas
sam a ér$ 228.000,00 e os .dois outros 
a· Cr$ 162.000,00. 

Quanto aos antigos juízes federais, 
como. determinar o quantum 'Qos ven
cimentos a que têm direito na !nati-
vidade? - · 

· Pelo art. 17 do projetá, os magis
trados aposentados pagos pela União 
exceto os ministros do Su~remo Tri~ 
bunal Federal, cujo direito é regu-

lado pelo art.· 16, terão direito, sem· 
prejuízo dos proventos em cujo gôzo 
se encontrem, a dois têrços dos a,, __ 
mentes concedidos ao magistrado da 
mesma categoria em atividade. · 

Não há, porém, mais juiz !ederal 
em atividade. 

O que há sã() juizes pagos pela 
União, no Distrito Federal . e nos Ter
ritórios, Qs quais percebem os. mes-
mos venciiíientos. . 

Entre· êsses está o juiz dos · feitos 
da Fazenda dêste Distrito, I)Iide r-er-
ve a Fazenda Federal. . 

Não '· sendo licito adotar critério 
arbitrário, não há como dc!xar de 
tomar poo- ·base, no caso dos antigos 

. juízes .federais, os venr.imentos dos 
atuais. juízes pagos pela .'União para 
lhes -atribuir dois têrços dos aumen
tos com que · êsses ·ficarem. 
~ •. aliás. esa a solução que . parece 

·indicada pela emenda que .. no anexo 
·vem como .art. 11. . 
Al'{~XO :N.õ 2 AO PARECER N.!'. 958 

Projeto 
n.O 44, de 
-aprovat:tas 

. . 

de lei da. 'Câmara. 
1948, com as emendas 
pelo Senado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Passam a s'er pagos de 

acôrdo com o dlspõsto nesta lei e 
nas tabelas anexas os vencimentos: 

·a) dos ministros do Supremo 'l'ri
bunal Federal, do ~procurador geral 
da República, dos procuradores da 
República e· dos adjuntos de procura-
dor da'República; · 

b) dos ministros· do Tribunal Fe
deral- de Recursos e do· sub-procura-
dor géral da Rept'ibllca; - . 

c) dos miinstros do Supel'ior Tri
b.unal Militar e · do procurador geral, 
.sub-procuradcir geral, corregedor, au
ditores e promotores da Justiça Mi-
·mar; . . · . 

d) dos ministros do Tribunal . de 
Contas e do procurador ge).'al,- ,audi
tor,es· e. adjunto. d~ procuradol· ·geral 
do 'Tribunal de · Contas; 

e) dos ministros elo . Tribunal su
perior 'do Trabalho, dos juízes dos 
Tribunais Regionafs do Traba~o. dos 
.juízes presidentes, Juízes presidentes 

.. substitutos e suplentes de presidente 
de Junta de Conciliãçã.o e Julgamen
t'o, do procurador geral da Justlca do 
Trabalho, do procurador geral .do. 
Previdência· Social, dos procuradores 
da Justiça do Trabalho e da Prevt
d€-ncin. Social (membros do Ministé
l'io 'Público do Trttbalho>, dos procu
radores regionais ~ dos procuradores 
adjuntos. 
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· f) dos desemibargadores üo Tribu
nal . de ~ustiça do ,procurador geral, 
dos 'juízes . de direito e respectivos 
substitutos e dos juízes do Registro 
Civil, todos . da J:ustiça do Distrito 
Federal; . . . 

g) dos juízes d~ direito dos Terri
·tórios e respectivos substitl.J.tos; 

h) dos· ministros do Supremo 'l.'ri
btmal Federal aposentados; 

i) dos magistrados aposentados e 
pagos pelos cofres da União. 

Parágrafo único - Nas modifica
ções po~. que passarem os vencimen
tos dos ·desembargadores do Tribunal 
de Justiça do Distrito l"ederal, em 
virtude ;do dispôsto no art .. 26, § 3.0 

da Constituição, não mais se 3plicarã 
o dispôsto no art. 2.0 da lei n.0 33, 
de 13 de maio de 1947, respeitados 
os direitos adquiridos·. 

Art. ·2.0 Não ·terão direito a grati· 
ficação adicional· os ministros do Su
premo Triouna,l Federal, do Tribunal 
Federal de Recursos, do Supremo. Tri-, 
bunal Militar, do Tribunal de Contas, 
e do Tribuna! Superior do Trabalho, · 
respeitado, quanto aos nomeados an
.tes de publicada esta lei, o direito à 
gratificação que percebem. 

Parâgrafo único - Os que forem 
nomeados após a publicação desta lei, 
se estiverem: no . gôzo do ·rlireito a 
gratifi~a:ção, entender-se-à que o 
renunciaram, desde que se empossem. 
no cargo ... · · · · 

Art. 3.0 Não terão tambéi:n direi
. to a gratificação adicional os magis
tt·ados a que se refere o art. 1.0 da 
lei n.0 21, de .. 15. de . fevereim de 1947, 
excetuados os atuais, sem J..rejuízo 
da disposição anterior. 

Parãg-raio único -:-- As g-ratificações 
que estejam sendo percebidas serão 
calculadas sôbre a base dos venci
mentos fiXados por esta lei. 

Art. 4.0 Quanto aos vencimentos 
da Justiça Militar, observar-se-ã o 
seg-uinte: .. · · . 

. a) os dos. auditores de 2.a entrân
CJa são equiparados aos. dos juizes · 
dP. direito do Distrito Federal· · .· 

b) os do corregedor. SB.O êsses mes
mos, acrescidos de 10% · ' 
. c) os· dos auditores de 1.11 entrân

Cia, Cr$ 9.000,00 mensais: 
d) os dos promotores de 2.a e 1.a 

entrância, igua.ís, respectivamente a.os 
dos promotores e promotrlres substi
tutos de Justiça ·no Distrito Federal. 

Parág-rafo ·único - São mantidas 
as vs:ntag-ens de oue gosam, além dos 
venCJmentos, os atuais promotores da 
Justiça Militar, mas .a elas !Jão terão 

direito. os que forem nomeados após 
a publicação desta lei. · 

Art. 5.0 Na Justiça do Trabalho, 
os vencimentos são: 

a) dos ministros do Tribunal Su
perior do . Trabalho. igua!s aos dos 
desembargadores do Tri.':lunal Je· Jus
tiça do Distr~to Federal; 

b) dos juízes dos Tl·ibunais Re• 
gionais de l;~> e .2.". regiões, êsses 
mesmos, menos vinte por cento:. 

c)· dos juizes dos demais Tribu
r..ais Regionais, dois tê1·ços dos ven
cimentos atribuídos ao;; ministros do· 
Tribunal Superior do •rrabalho; 

d) dos juizes prcs1clentes elas Jun
tas de· Conciliação e Julgamento do 
Distrito Federal, Niterói e S. Paulo,. 
os percebidos pelos juízes dos Tri
bunais do Trabalho de· 1.r• e 2." re
giões, menos vinte por cento; 

e) dos juízes presidentes das de
mais Juntas, os ·estabelecidos para os 
juizes dos Tribunais do Trabalho das 
outras regiões; menos vinte por cento; 

f) dos juízes presidentes-substitu- . 
· :tos e dos suplentes do presidente da 
Junta de Conciliação e Jtügamento 
os do respectivo presidente,· menos 
vinte por ct~nto, salvo · se estiverem 
no exercício da presidência, quando· 
1hes .serão pagos vencin1entos inte-
grais; . . 

g) do procurador geral da. Jusf.1ça 
do Trabalho e do procu-:ador Gerar 
da Previdência Social, iguais aos dos 
ministros do Tribunal ·Superior do· 

. Trabalho; . . • 
h) dos. procuradores rla Justiça ao· 

T1·abalho e da Previdência Social, 
membros do Ministério Púplico . ~o 
Trabalho, os dos pro~ur:adores gera1.s, 
menos '15%; . . ' 

i) dos prc•c'!ll'adores reg!.O!J-als do · 
Trabalho, iguais aos dos JUlzes dos 
Tribunais Regionais do Trabalho 
junto aos ouais funcionem; 

j) dos procuradores . adJuntos do· 
Trabalho, os dos pro~uradorç.~ re: · 

-gionais ,iunto aos qua1s funcwnem, 
. menos 20%; .. 

Art. 6. 0 - Os vencimentos dos au
ditor€s e do adjunto d~ proc~rador 
do Tribunal de Contas ~aç eqmp:u:a
dos ao sdos juízes de d1re1to do Dis
trito Federal; 
· Art. 7. o·...:__ os vencimentos dos pro
curadores da República de 1.a, 2.n e 
3.a catego.rias ficam equi:oarado!! res-· 
pectiva.mente aos dos curad~res pro
motores e -promotores substitutos do 
Distrito Federa.! (Lei n° 116, ·de 15 de 
outubro de 1947, art. 13). . 

Parág-rafo único - Os adjuntos go 
procurador da República perceberao 

- :.1 

I 
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·vencimentos -equivalentes .aos do pro
.curador de 2.a categoria. 

Art. 8. o - Os vencimentos esta- · 
.belecicios nesta lei serão pagos: 

a).- aos ministros do Suprêmo Tri
bunal Militar e do· Tribunal de Contas; 
ao procurador geral da Repúbll.ca, ao 
procurador geral da Justiça Militar, 
ao sub-:pirocurador geral da Repúbli
-ca, e aos representantes. mais gradua
dos do .. Ministério Público junto a 
êsses tribunais, a partir da data em 
qtie foi publicada a lei n. o 33, de 13 

. de maio de 1947; 
bf · aos- ministros do Tribunal Fe

deral de Recursos e ao sub-procura
dor geral da Republica, a coutar da 
data . em que entraram · no exercício 

·das respectivas funções; . . 
é) aos desembargadores do Tribu

nal de Justíca, ao procurador geral, 
todos da Justiça do Distrito J:<~ederal; 
aos juizes de Direito e substitutos do 
Distrito Federal e dos Territórios e 
aos Juizes do Registro Civil do Dis
trito Federal, a partir cte 1 de janeiro 

"de 1947, (art. 16 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Tl:ansitórias) . · 

.Ârt. 9. 0·.- Os atuais ministros •lpO· . 
·sentados do .Suprêmo Tribunal Federal 
terão os vencimentos mensais· de Cr$ 
15.530,00. . 

Art. 10. 0 - Os magistrados já apo- · 
sentados, e que percebem dOs c;ofres da· 

. ·uniãg as .. ;vantagens da inatividade, 
receberfo:';:. '5em . prejuízo do que lhes . 
vem sendo. pago; dois. têrÇos dos au

·mentos concedidos aos qlte se .acham 
·em atividade e sejam das .respectivas 
categorias. . ··· . 

Ar.t. 11'. 0 - Os Juizes secionais e res
pectivos su-bstitutos da e~tinta Justi
ça Federal ainda não aproveitados em 
cargos de magistratura são considera
dos em disponibilidade com os ven
-cimentos dos Juizes de direito do Dis
trito Federal. 

Art. 12. 0 - O Peder Exccutiv,) é au
·torizado a abrir, para . a:;; despesas, 
~·no corrente exercício, com a exe- · 

cução desta lei, os créditos· suplemen
tares- de Cr$ 9',900.000,00 (nove mi
lhões· e n_ovecentos mil cruzeiros) , Cr$ 
5.367:000,00 (cinco milhões trezentos 
e sesenL-« t: s..:te mil cruzeiros), Ct'$ 
533.000,00 (quinhentos e trinta e três 
mil cruzeiros), Cr$ 106.000,00 <cento 
e seis mil cruzeiros) , Cr$ .......•.... 
1. 039. 000,00 (uri:J. milhão e trinta e 
nove . mil ·cruzeiros) , Cr$ : ............ . 
5.007;000;00 (cinco· milhões e sete mil 
cruzeiros) . Cr$ '790. 000,00 · (setecentos 
e noventa mil cruzeiros) e Cr$ .... 
106.000,00 (cento e seis mil. cruzeiros), 
respectivamente · ao Poder •.Jncticiât'io, 
Ministério · da J.ustíça, Ministério dâ 
Guerra:, · Ministério da AerOllàutica, 
TribUnal de Contas, Ministério do 
Trabalho, Ministério da Fel!enda e 
Ministério da 'Marinha. · . 

Parãgx:afo único·. No crédito~ aber-to 
ao·- .Ministério da Justiça compreen
de-se a importância necessária para· o 
pagamento dos membros ·do Ministe-

:rio Público do Distrito Federal. 
Att. 13. O Poder Executivo fica 

igualmente autorizado a abrir, para 
as despesas, com a execução desta lei, 
relativas ao exercício de. 1947, os cré
ditos · especiais de Cr$ · 546.000,00 
(quinhentos . e quarenta e ·seis mil 
cruzeiros), Cr$ 819.000,00.· (oitocentos 
e·· dezenove mil cruzeiros) . e Cr$· ... 
9. 860. 000,00 (nove milhões oitocentos 
e sessenta mH cruzeiros) , · respectiva
mente ao Ministério da Fazenda, Mi
·nistério da Guerra e Ministério .da 
Justiça. 

. Parágrafo único. No crédito aberto 
ao 'Ministério da Justiça compreen
de-se a importância necesária para _o 

· pagamento da düerença . de venc~
mentos devida aos membros - do MI
nistério Público .do· Distrito Federal, 
em virtude do art. '13 da lei. n.-0 116, 
:ie 15 de ·outubro de 1947, a contar 
da publicação desta .. 

Art. 14. A presente lei e_ntrB_:rã em 
vigor na data da·· sua pubhcaçao, re
vogadas as disposições em contrário. 

., . 
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Cálculos dos vencimentos dos ministros, procurador geral, sub-procurador geral, corregedor, auditores e membros 
Ministério ·Públiêo da Justiça Militar 

1 
• 

Cargo.s 

Número 

de 

I cargos· 

Ministro do Supremo 
Tribunal Militar •. I 11 

PROPOSTO ATUAL 

------------------------?~·~7- -------,----------------------
. Mensal I Anual \ Tota~ Mensal I Anual ·I Total 

I · 1 I 
Cr$ I . Cr$ . Cr$ 

13.000,00 \ . 15~. 000,00 11.716.000,00 

Cr$ 

22.000,00 

Cr$ \. Cr$ 

264. ooo,oo. I 2. 904. ooo,oo 

Aumento 

anus.l 

proposto 

Cr$ 

1.188.000,00 

Procurador Geral dai· 
Justiça Militar· .. l 13.000,~0 I 156 .. 000,00 I 156.000,00 22.000,00 264.ooo,oo I 264.ooo,oo 108.000,00 ~ 

t.'l 

Sub-Procurador Ge
ral da Justiça Mi-
litar ............ .. 

Auditor Corregedor . 

Auditor de 2.a e·n-l 
trância ........... J 

. I 
Auditor de 1.a en-~ 

trância . ·~ · .. : . .... 

Promotor 
trância 

Promotor 
trância 

I 
de 2.a en-• 

I 
..... • ..... •I 
de 1.a en-1 
........... 1 

:• ... · 

1 

1 

'1 

11 

7 

11 

6. 750,00 !• ~1. 000,00 

s. 250;óo 1 99. ooo,oo 

6. 750,00 I 81. QOO,OO 

4.5oo,oo I 54.ooo,oo 

.81.000,00 

99.000,00 

567.000,00 

594.000,00 

3.900,00 

2.700,00 

46. 8QO,OO I ... 327. 600,00 

32.40o,oo I 356.4oo.oo 

I 

. , 

I 

16.800,00 

15.400,00 

I 

14.000~{)0 
I 

9.000,00 ,. 
, I 

9~8~0,00 ! 

201.600,00 I 201.600.0.0 

184.800,00_ 1~4.800,00 

i6s.ooo,oo r 1.176.ooo.oo 
. I . 

108. ooo,oo I 1.188. ooo,oo 

117 .6oo,oo I 823 .2oo,oo 

120.600,00 

85.800,00 

609.000,00 

. 594.000,00 

I 
495.600,00 

.... o.oo 
1
. 99 ..... 00 ! , ..... "!'0 ... 732.600,00 

Aumento anual: Cr$ 3.933.600,00 . 



• 

n . 
Cálculo dos vençi~ento1> 4!>!>. mW.J!!~:rPl! · Qo SUPremo .Trib~ Federal e po procurador geral- da. ~pública 

I N~ero 
~ ~ 

I 
Cargos I de 

I I 
·/ ~argos Mensal I 
I I 

011 
Ministro do Supremo,-

Tribunal Federal . 11 18.480,00 
l 

Procurador ~ra1: da I 
República· ..•.... ·J ~ ' 18.480,00 1 

I 

ATlJ:AL_ · 

I 
Anual 1 Totai 

Cr$, 1 Cr$ ,. 
221. 760,00 1 2 .439. aso,oo 

. I . 
2~1. 760,00 \ 221. 760,00 

-
PIJOPQSTO 

Mensal I. 
Cr$ I 

24.000,00 1 

I 
24.ooo.oo I 

·Anual I Totnl 

Cr$ I Cr$ 

28s.ooo,oo 1 3.16B.ooo,oo 

281}.000,00.! 288.000,00 
I 

Aumento 

anual 

prop-Jsto 

Cr$ 

728.640,00 

66.240,00 

Aumento anual: Cr$- 794.880,00. ~ 
. . . ~ 

Cálculo dos vencimentos dos ~inistros do Tribunal :Federal de Recurso'> e de> .o;ub-procura.Qor geral da República 

I Número · 
' 

ATUAL PROPOSTO Aumento-
\ I de C 

Cargos anual-. 

_Men~l - \ I.. Total , Me~sal . \ 
I 

. -
; 

' carg~s . Anual, Anual I Total · proposto 

I I I I.' . I . 

\ 

' I ~ 
' • l. 

.. Cr$ I Cr$ Cr$ Cr$ 'Cr$· Cr$ Cr$ 
Ministro do Tribunal 

Federal de Recur- I - I 
22.000,00 ! 

.. 

SOS •••• ; ••••• .' •••• 9 16.800,00 I 201.60Q,OO 1.814.~00,00 264.000,00 2. 376. 000,00 561:600,00 

Ge_j 
· I I 

Sub-Procurador I . I . I 
,, ' . 

ral da República .. I 1 16 .. 8oo,oo I - 2()1.600,00 . · aof.-soo.oo 22.000.00 I 264.000,00 . 264.000,00 624.400,00 
I - ~-~---L. I ' - --

- J 

- l 

Aumento anual: Cr$ 624.000,00. 



III 

Cálculo de vencimentos dos desembargadores, procurador geral da Just-iça do Dis~rito Federal, juízes de c).h·eito, juízes 
substitutos e .juizes do Registro Civil da Justiça do Distrito Federal 

Número ATUAL PROPOSTO Aumento 
' .. • Cargos de -· anual 

J cargos \ Anual 
I 

Mensal I I 
Total Mensal _ \ Al}.ual 

\ 
-Total proposto 

~esembargador doi 

' - I l Cr$ -I Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 

Tribunal de Justiçai ( 
do Distrito Federal! ~7 11.aoo,oo I· 139.200,00 3. 758. 400,00 16.800,00 201.600,00 5.443. 200,00 1. 684. 800,00 

I I ' 
Procurador Geral dai 

Justiça do Distrito . 
Federal I 1 : u. 6oo,oo .

1 
139. 2oo,oo 139.200,00 16.800,00 201,600,00 201.600,00 62.400,00 .......... 

Jtúz de Direito dai , . I I -I Justiça do Distrito! 
Federal e dos Ter-! ' . I 
ritórios ........... j 59 9.00ô,oo 1 l08.ooo,oo 1 6.372.ooo,oo 14.000,00 \ 168.000,00 9.912.000,00 3.540.000,00 

Juiz substituto dai l I 
Justiça d() Distrito! 

·I I .-• .. 

~;{0~1 ~. ~~o·s· .:~~~I 29 7.ooo,oo 1 84.ooo,oo 2.436.ooo,oo 9.800,00 117.600,00 3.410AOO,OO 974.400,00 

I . I . Juiz do Registro Ci-1 
vil da Justiça do! ' I -
Distrito Federal .. '1 ,7 .000,00 \ 84.000,!)0 588.0()1),00 9.800,00 117.600,00 823.200,00 2-35.200,00 

Aumento anual: Cr$ 6.496.800,00. . - . 
Observação: A tabela vinda da Câmara dos Deputado!! deixou de incluir 11 juízes de di reito e 6 juízes_ substitutos 
na sua referência ·à magistratura do Distrito Federal e dos Territórios, do que resultou uma -diminuição de ......• 
Cr$ 2.553.600,00 na mesma Tabela. · -

.-

I 

~ ..., 
I 



IV 

TRIBUNAL . DE CONTAS 

~::. 

Número' ATU"AL. • 
.. CARGOS· de ---'--· -----

• 

l- · Anual :1 I cargos Mensal Total 
.. 

-. , . I . ~ . 

l Cr$ Cr$ I Cr$ 
Ministro do Tribunal de 

156. 000,00 ) 1.092.000,00 
C-ontas ... · ... ; .... ; ..•• 13,000,00 

Procurador Geral do Trl-
I hunal de Contas .. · ... 1 13.000,00 . 156. 000,00 .\ 156.000,00 

'. 

A'b~t~~s d~. -~~~~~~1. -~~~ I ~ 5.250,00 63. ooo,oo 1 252.ooo,oo .. 
Adjunt-o de Procurador . 

Geral do Tribunal de 
, Contas ............... · 1 5.250,00, 6~.ooo,óo 6~.000,00 

' ,. 
'1.563.000,00.,1 ... 

l 
....... ; .t· •-: • •. ~ .. 

PROPOSTO 

-
I I 

. 

Mensal · Anual li Total· . l 

li I Cr$ Cr$ I Cr$ 

I . 
22.000,00 264.000,00 (1.848.000,00 

. 

22.000,00 . 264.(){)(),00 264.000,00 , . I . 
14.ooo,oo 1 168.ooo,oo 672.-000,Qü 

' 

168.000,00 l 14.000,00 168.000,00 

12.952.000,00 

I I 
' 

Awnento 

anual 

propost-o 

Cr$ 

756.000,1 

·--

108.000,( 

420.001),( 

105. 0011,( 

1. 381;1. 000,( 

.I 
O) 

o ll; 

o 

o 

o 
·o 

Aumento anual: Cr$ 1.380.000,00 



v 
,. 

Cálculo de vencimentos dos procuradores da República e adj~ntos de procuradores da República 

-
. I 

Número-- ATUAL ' PROPOSTO Aumento 

CARGOS de - anual 
-

) 
\ I· I I 

cargos Mensal Anual I Total Mensal Anual 
l 

Total · proposto . I I . 
I 

', 11 
,, 

dr$ 

Proc{u.ado; da Repúblic~~- , 

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 
I l • !· . de L- categoria (Dis-~ J 

trito Federal) · ...•... , . 5 7.500,00 90.000,00 540.ÇOO,OÔ 14.000,00 . 168.000,00 1.008.000,00 168.000,01 
. 

Procurador ga República{ 
de 2.a categoria (Bahia,l 

' Mi n as , Pernam!Juco, 
Rio de Jan~iro, Riol 
Grande do Sul e São{ ' 
Paulo ................ ·I· 'I 3.900,00 46.800,00 427.600,00 . 9.800,00 117.600,00 823.200,00 ~95.600.0 

Proc.urador da República! 
de s.a categoria (com- . - .. 

pletar) ................ { u 3.300,00 39.600,00 554.400,00 8.250,00 1 99.000,00 1.386.000,00 . 831.600,0 

AdJunto de Procurador! I \ , I da República (Distritof 
Federal) ............. 1 5 . 4.500,UO 54.000,00 '270.000,00 9.800,00 . 117 .600,00_1588.~00.~0 318.000,0 

I 
I ' I . I 

I) 

-
Aumento anual: Cr$ 2.113.200,00 



.. 

/ VI 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

SITUAÇÃO A'l'tiAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

l ' I l I 

Núm. 
de cargo<; 

i Vencimento ou 1 I ~ 
1 gratificação 1 .J Núm. , 
I • de Despesa anual 1 de . 
I réptesentação i 1. cargos 1 -
1 (inensal) 't : ! 

I. I ! 

c~rgos 

I I 
! Vencimento ou \ 
l gratificação 
I de 

1 

Despesa anual • 
I representação I (mensal) I 

r 
7. 1 Ministro do Tribunal! 1 \ 11 

Superior do Traba-J · . · . 1 
, , ~h? ............... f· s.2oo.oo 693.ooo,oo 1 ~ 

l 
1\~istro do Trlbunalf 

Superior do Traba-~ 
lho 1 •••••••••••••••• 16.800,00 

4 I Mm1~tro representan-1 1 1 · 

I te dos empregadosf 1 I 
e empregadores dof I 1 
Tribunal Superior 1 · I 
do Trabalho .. ; •••. f 4.500,00 216.000,00 I· 

2 1 Juiz-Preside.rtte · d o si 1 i 
Tribunais Reglon!lisf 1 
do Trabalho-~da 1 ... 1 I 

_ e. 2.8 Regiões _ ..... 1 6.750,00 162.000,00 1 
8 I Juiz d o s Tribunais! 1 

Regionais do Tra"f I 
balho da 1.8 e· 2.8 1 1 1

,/ I 
Regiões ......... ·•I 6.000,00 I 576.000,00 1 

4 I Juiz representante \ 1 
dos empregados ·e \ I 
empregadore!!. do si 1 
Tribunais Regionais! I 
do Tr14balho da 1.8 1 . I 
e 2.8 Regiões ...... f 2.250,00 108.000,00 

6 I Juiz-Presidente do si I 
_ Tribunais Regionais! I 
! do Trabalho da 3.•! \ I 
I a 8.• Regiões ...... f 6, 000,00 432.000,00 \ 

i 
I. 

14 ,

1 

Juiz do Tribunal Re-I' 
gional do Trabalho 1 

· da I.B e 2.a Regiões! 

I ! ! 
. . . I 

30 I Juiz. dos. Tribunats1 
Region\1-is do Tra-i 

1 
balho da 3... a 8."1 
Regiões .......... ·I 

I I 

. 13.440,00 

11.200,00 

J ·. . 1 
18 \ Juiz-Presidente de J .f I 

c. J. (Rio, Niteról•!}F;"h[-"- · I 
\ e S. Paulo) ....... '- . 10.752,00 I 
I 1 r 

2.217.600,00 

2.257.920,00 

4.032.000,00 

2 o 322 o 432,00 

C1> 
01 o 



" : 

12 I Juiz dos Tribunais! 
I -... I 

' I Regionais do . n·a- i 

5.250100 1-

I I I I balho da a.a Re-j I 

ao) J~-~~m~~~re .. •~ J:i I gião ..... · ........ ·I -756.ooo,oo I ,, . I 

I I 12 f Juiz representante dosj I 8. 960,00 1 3. 870, 720,00 empregados ê em-j I I I 

J 

pregadores dos Tri·J I j I I bunais Regionais I .. 
I . I 

l do Trabalho da a.a, I ,, a a. a Regiões ..... 1.500,00 f 216.000,00 i I I I ! I I 
! 16 r Juiz-Presidente de J.l I I 8 Juiz-Presidente SUbs-1 j c~ J. ·············I 5'.250,oo I 1.008.000,00 I t.ituto de J. C. J .. 1 8.601,60 J 825.753,60 . . , I 

i I I 21 r Juiz-Presidente de J ·I I I I I c, J .............. 1 4.500,00 I 1.134. 000,00_ J . I . I I I 17 r Juiz-Presidente de J. I ' I I c. J ....... .; ...... 1 3.900,00 I 795.600,00 I •i I I .32 Vogal representante! 
I O> 

I 8 r Juiz-Presidente Su-1 
3.9oo.oo I I r dos empregados el 

I 
(JJ .... bstituto de J. C. J -I 374.400,00 I I dos empregadores I 

r Vogal I I !. de J. c. J. <Rio el 
3. 096. 576,00 

32 representante I I ! São Paulo) ...... ·.J 7.168,00 I dos empregados el I 

I i 
empregadores de J .J I C. J .. <Rio e Sãoj · I 

j 
Paulo) ......... ·.·I 1.500,00· 516.ooo,oo I I I I I I Vogal .. rep;es~ntante I 76 I Vogal representante I I 76 I de empregados ej 

.... o.oo 1 
I de empregados e! 

~-'"·'"I 
dos empregadores 1 

/ dos empregadores_! 
4.128, 710,40 

de J. c. J ........ 1 . 912.000,00 I de J. C. J ........ 1 I · I I I I 
J I I I I 

I I . 
1 22.751.712,00 

I I - 7 .959.000,00.J I -I I I I I 

Aunlento anual: Cr$ 14.792. 712,0U 



. I I 

I 
- -~-----·--

I ' Numero 1 ' SITUAÇÃO ATUAL I &IT~AÇÃO PROPOSTA 

I I I I Aumento 
de I Cargos ' IPadrãol I I I I I 

cargos \ 
I . Despesa I Despesa Despesa Despesa Despesa I anual 
I anu~l ,. total I mensal anual I total I 

I I I I ... I ·I 
. I I I 

201.600,00 I . I 
1 · I_ Proc~trador Geral da Jus-1 p 81.000,00 81.000,00 I 16.800,00 201.600,00 I 120.600,00 

tiça do . Trabalho ....... I . I 
201.6oo.oo I 1 I Procurador· Geral da Pre-! p .81.000,00 81. ooo,oo I 16.800,00 . 201.600,00 120.600,00 

· vidência Social. . ., ..•.. J I . . . I O> 

22 1 Procurador .......... , ... 1 N 63.000,00 1.386.000,00 I 13.280,90 I 15~.360,00 3.505.920,00 !Z.Ü9.920,00 . ~ 
2 Procurador Regional (1.8 1 

54.000,oo 108.ooo,oo I, 13.44o,oo is1.23o:oo 322.56o,oo l 214.500,00 · 1 
_ e 2.8 Regiões) : . ..... -I· M 

6 'I Procurador Regional (cu-1 . . - I · . I . . 
tras regiões) .. ~ ....... 1 M 54.000,00 324.000,00 I 11.200,00 134.<00,00 I 806.<00,00 I 482.<00,00 

3 I Procurador adjunto u.a ·et ! I . 
2.8 Regiões) ........ , \ L 46.soo,oo I 140.40o,oo I, 10.752;oo 129.024,00 387.072,00 I 246.672,00 

4 l Procurador Adjwito (ou- 1 
' I I I tras regiões) ······~··•;· L 46.800,00 I 187.200,00 I 8.960,00 107.520,00 430.080,00 242.880,00 

' 

' 
. I 1 , , I . . 

Aumento anual: Cr$ 3.547 .632,00, 



-- fH'i3--
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O SR. PRESIDENTE - Os pl'ojetos 
ns. 44 e 149, cujas redaçõ~s finais 
acabam de ser aprovadas ,voltam à 
Câmara dos Deputados. 

Continua a hora do· expediente. 
<Pausa). 
Mais nsrihum. Sr. Senador dese

jando usar da palavra, passa-se à 
ORDEM DO .DIA 

É aprovadp o seguinte .. 
. REQtl'ERIMENTO 

N. o 131, de 1948' 
Tendo em vista que será instalà.do 

no dia 5 de outubro próximo .. o' Con
gresso comemorativo do Bicentenário 
da Colonj,zaçã.o Açoriana, .. requeiro 
urgência para a discussão e conse

. qüente votação do Projeto .de Lei da 
Câmara dos Deputados n° 352, de 1948, 
que visa abrir crédito para auxiliar o 
custeio das despesas dêsse certame. 

Sala das Sessões, em 20 de setem-. 
bro 'de 1948 -Lúcio Corrêa -Filinto 
Müller ...:.... Olavo Oliveira - Ferreira 
de Souza - AlOJ}sio de Carvalho -
A'rthur Santos - Durval Cruz -
Aug.usto Meira. 

O SR. PRESIDENTE- Em cum
primento da del,.iberação de . Senado, 
ponho em discuSsão única o Pro
jeto de Lei· da Câmara n. 0 352, de 
1948, -.. que . concede auxilio especial 
ao ·Instituto Histórico e Geográifico 
de Santa Catarina para a· realização 
.do Congresso do Bicentenário da Co-' 
Ionização Açoriana, em outubro ;pró-
ximo. . ~ 

Nos têrmos do Regimento, peço os 
pareceres verbais das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finenças. 

O SR. FILINTO MttLLER -'- Se-. 
i-..hor Presid~mte o I n s t i t .. u ·t o His
tórico e Geográfico de Santa Cata
rina deliberou realizar um congresso 
comemoraJtivo do segundo · centenário 
da coloniza9ão açoriana na Dha de. 
Santa· ICat.arina. o. certame terá 
apôio . do Oovêrno do Estado e das 
classes conservadoras · <;atarinenses e 
não · será de finalidade . puramente 
social. Serão debatidas teses de alto 
interêsse, qual a da hi:';tória do Es
tado sulino. 

O projeto de auxílio de 200 mil 
cruzeiros foi apresentado na Câ
mara pelo, Deputado Tomaz - Fontes 
f! mereceu a aprovação daquela Casa 
do Congresso. Juridicamente está 
perfeit.o e a Comissão de Constituicão. 
e Justiça considera · aue a . iniciativa 
merece · a aprovação do Senado, ra
zão oor QUe opina favorávelmente 
<Muito bem) . 

O SR. IVO D'AQUINO (*) - Se
nhor Presidente, pela Comissão de Fi
nanças, vou dar parecer· ao ·projeto de 
lei n. 0 10-B de· 1948, da Câma1·a 
dos Deputados que concede auxilio 
especial ao Instituto· Histórico de 

· Santa Catarina ;para a realização do 
Congresso comemoraJtivo do Bicen
tenário da Colonização Açoriana. 

Meu parecer é favorável. o Con
gresso,. que se vai realizar em Flo
rianópolis, não tem apenas caráter 
regional. Pelo seu .programa, 'pelas 
teses que lhe foram apresentadas e 
pelas adesões· que recebeu, reflete 
interêsses de ordem nacional. Mais 
ainda, conta com a adesão .-:!e Por
tugal onde historiadores de renome 
estão interessados nas teses a debater . 

Trata-se de um auxílio de 200 mil 
cruzeiros, . perfeitamente justificável 
para poder ser realizado o Congresso 
a que me referi. (Muito bem) . · 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão'. (Pausa> . 

Não havendo mais .quem peça a 
palavra, declaro-a encerrada. 

Vai-se p~oceder à votação: 
~ aprovado o seguinte 

PROJ'ETO DE LEI I:A . CÂMARA 

N.0 352, de 1948 · 
Concede ,auxílio especial ao ins-

tituto Histórico e Geográfico de 
· Santa Catarina, para a ··realização 
do Congresso do Bicentenário da 
Colonização Açoriana, em outubro 
próximo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 ·Jl: concedido ao Instituto 

Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina, com sede·. em Florianópolis, o 
auxílio especial de Cr$ 200.000.00 (du
.zentos mil cruzeiros), a fim de reali
zar o .. congresso Comemorativo da 

:colonização Açoril'tna. 
.AÍ't. 2.0 · Jl: o Poder Executivo au

torizado a abrir, pelo Ministério l1a 
Educação e Saúde, o crédito especial 
para atender à despesa com o paga
mento do referido auxilio, feita a 
prestação de contas na forma da lei. 

Art. 3.ó Revogq.m-se as disposições 
em contrário. · 

O SR. _PRESIDENTE - Sobe a 
sanÇão o· Pro,ieto ,de Lel da Câmara 
n.0 352, de 1948, que acaba de ser 
votado. 

( •) Não foi 1·evisto pelo orador. 

'-. .. 

· .. 
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Continuação da àiscussào única 
elo Proteto :ele Lei da Cctmara 
n.0 253, de 1948, que autoriiil(l. o 
Poder E:r:ecutivo a abrtr, peto 
Ministério da Agricultura, o cré
dito de Cr$ 7.000.0.00,00, para 
atender às despesas com .a manu
tenção das Plantações ele For-

' dlàndia e Belterra. <Com parP.
ceres favoráveis, sob ns. 886, 887 
e 888 respecivamente das Co
missões de. Constituição e Justi
ça, ele A_!Jrieultura e Finanças> • 

O SR. APOLON!O SALES - Se
nhor Presidente, .na sessão &tntei-ior, . 
tive oportunidade de expender minha 

· opinião a propósito da procedência e 
mesmo da necessidade da abertura do 
crédito solicitado· pelo Sr. .Ministro 
da Agricultura, tanto mais quanta 
esta operação se resume numa sim
ples transposição de verba para que 
o· orçamento ãa República . não fique 
por demais onerado. . · . 

Expendi, Sr. Presidente, a minha 
opinião, ao mesmo :tempo que . pro
curei demonstrar· que as culturas da 
Hervea brasileira,. em Belterra, não 
estavam abandonadas, .não tinham 
sido' recebidas, em abandono; mUito 
ao contrário constitUíam para .a Ama
zônia uma :r;eserva, um potencial in
discutivelmente vantajoso, como ·sal
do do trabalho dos técnicos brasilei-
ros e americanos. · . . 

Pois bem, Sr. Presidente, J;J.a mi-: . 
· nha argumentação anterior, !Pl'etendl 

mostrar que não somente era esta a 
· · opinião dos técnicos brasileiros senão 

tambéJJ,'l de tõdas as p~oas q~. ti
nham tido a ·oportunidade ·de V1S1tar 
aquelas plantações. . . . 

Prometi lêr - o que vou 1'azer 
· agora - o parecer de um. técnico d~ 

renome nas coisas attnentes ao pla.n
. tio, a:o comércio e à indl,IStrialtzação 

da borracha: 
Re:f.iro-me ao ·'americano R. D. 

Rands, que visitou Bel terra. quando 
esta pertencià à Concessão Ford e, 
depois, quando sob a orientação dos 
técnicos · brasileiros. 

Leio, Sr. Presidente, a tradução !fel 
do original inglês. que também tenho 
em meu poder .. Assim se expressou o 
técnico R. D. Rands: 

"Constituiu para mim um gran
de prazer inspec!onar esa plan
tação. após um período. de 't.rês 
anos, e ·notar o ·considerável pro
gresso realizado desde que o Go
vêrno :Brasileiro assumiu a dire-

to Agronõmico do Norte. O :Bra
sil deve sentir-se orgulhoso do 
trabalho que seus cientistas rea
lizaram fazendo desta plantação 
um verdadeiro sucesso. Belterra 
é .a "genitora", nêêste Hemisfério, 
de · tõdas as futuras plantações 
de seringueiras de alta produção; 
e tenho a certeza que êste fato é 
dignamente apreciado pelo ,pu
blico .. brasileiro. Sem as experi
ências e investigações pioneiras 
de Belterra, que tanto custaram 
seria. impossível. uma .futura in
dústria remuneradora e de suces- · 
so. 

Quando conheci Belterra, em 
1945, imediatamente antes de ser 
adquirida pelo Govêrno .Brasilei
ro, pareceu-me duvidoso que 
grande p;~.rte da área plantada 
pudesse ser salva. As sucessivas 
epidemias de ·moléstias das fôlhas 
haviam enfraquecido de tal mo
do as árvores Orientais ·enXerta
das de .lx!rbulha e altamente pro
dutoras, mas ·tão, delicadas, que 
me pareceu duvidoso que novas 

· cQP"as resistentes pudessem. ser 
sustentadas pelos troncos e que 
o crescimento pudesse continuar 
onde se realizara a poda. Em sua 
grande maioria êsses receios não 
tiveram fundamento, como' o pro
va o notável: desenvolvimento de 
milhares ·de· hectares · protegidos 
pela . ·enxertaria de borbulha e 
apresentando · copas. resistentes 
em suas árvores. Da área . total 
contendo· 2 .l-4 . milhões de- ár
vores, cêrca de 70% pode com
parar-se àS plantações do Extre
mo Orient~ e uma produção nor
mal deverá ser atiJ?.gida após o 
terceiro ano de sangria. 

Das árvores altamente. produto
ras sõmente 49.000 foram san
gradas até a presente. data, mas 
outras' 400.000 entrarão. em . pro
dução este ano,. e outras 50G.OOO 

· ·estarão suficientemente desen
·: :VolVidas em 1949, para serem san

graaas. Naturalmente outros mi
,.· lhares de_.árvores alcançarão de

senvolvimento ·própiio à sangria 
em -1950, e nesta ocasião a plan-

. tação ' uoderá sustentar-se a si 
própria: A produção · naturalmen- · 
te crescerá. ràpidamente nos Pl'Ó
xlmos 5 ou 7 anos. O que· acima 
foi dito . pode ser considerado 
simplesmente como o aspécto co-

\ . 
ção da administração da proprie- · ·· 
dade, por intermédio do Institu-

mercial de :Be:[t.erra .. mas de mui
to maior significação para o fu
turo da produção de borracha no 

·Brasil, é o precioso material c1e. 



. -(!55-

• pesguisa que Bel terra. representa. 
Aí existem atua.lmente milhares 
de árvores polinizadS.S manual
mente. de 1 a 6 anos, e isto, jun
tamente com . out.ras investiga
ções do Instituto AgronOmico do 
Norte, constitUi a base indispen
sável para uma indústria perma
nel,lte, remuneradora, e· indepen
dentemente baseada na produção 

· das . pequenas fazendas.. Tenho a 
firme convicção de que a conti
nuação dos estudos e investiga
ções das diversas seleções de flo
restas resultará no desenvolVi
mento de· árvores ainda de maior 
produção que as. atualmente · cul-

. tivadas. em Belterra, e (o que 
acho mais importante ainda) es
tas· árvores ·combinarão a produ
ção superior com a resistência às 
moléstias e não exigirão o duplo 
enxêrto de brôto. 

A indústria de borracha no 
Brasil, como em qualquer· outra 
parte, para ter sucesso e para ser 
pequenas propriedades onde o fa
zendeiro e sua família somente 

·sangram de um a cinco hectares 
de seringueiras como parte de 
seus trabalhos na fazenda. Natu
ralmente, outras culturas de va
lor monetário também estão sen
do desenvolvidas pelo InstitUJto e 
iso com a · borracha constituirá 
um .. equilibrado programa econô
mico para as pequenas fazendas 
do Amazonas. · . . · · 

· O Ministério da Agricultura dos 
Estados Unidos está ansioso por 
c()ntinuar a. cooperação .no pro
grama da borracha. A política 
dos Estados Unidos consiste em 
ariimar .. o desenvolvimento de 
uma vitoriosa indústria. produto 
ra de borracha natural nêste He
misfério~ A· feliz continuação de 
Beltel!ra e das investigações do 
.Instituto constituirão a . chave 
mestra para a . independência. da 
borracha nêste Hemisfério". 

ASsim, . Srs. Senadores, acabei de lêr 
o depoimento de um técnico insuspei
to, que presta homenagem à ciência 
agronômica do Brasil e ao Govêrno 
que não deixou perecerem as planta
~ões de Belterra, nem o Instituto 
Agronômico ·do Norte. 
. o parecer do têcnico é. honroso ain

da. para com :todos a.quêles que con
tribuíram para que na Amozônia exis
tisse um Instituto Experimental à 
altura. dos seus grandes problemas. 

Penso. Sr .J Presidente, haver de
monstrado, suficientemente, o meu 

ponto de vista, de que, na verdade, 
Belterra precisa ser continuada e con
tinuada com os recursos que o Con
gresso brasileiro deve dar - eviden: 
temente fiscalizando, porque ·isto é ' 
da sua missão, mas dar .com ânimo, 
coragem e, sobretudo, com imenso 
otismismo, porque desta terra do Bra
sil ninguém tem direito de descrer. 

Meus senhores: é com êste pensa
mento - certo de que a oposição par
tida do nobre Senador João Villasbôas 
não teve outra finalidade senão es
clarecer a opinião pública,·· trazendo 
a cooperação de S. Ex.a para que o 
projeto fosse realmente perfeito -
apelo, Sr. . P!residen.te, para aquêle 
ilustre colega no sentido de que, aten
dendo à necessidade de não se in
terromperem os · trabalhos, retire a 
sua emenda, a fim de constituir pro
jeto à parte. Então, estarei - com 
muito prazer - ao lado .de S .. Ex."', 
propondo ·.fique · o Govêrno autorizado 
a fazer o' · arrendamento ou ·a tomar 
outra -iniciativa, talvez a correspon

. dente ao conselho do tecni.co ameri
cano, que, por sinal, já fôra sugeri
da, .há tr-ês anos, por um técnico bra
sileiro, o Diretor do Instituto Agro
nômico do Norte. Destarte se irão 
proporcionar à Amazônia os meios de 
colonização necessários a que os seus 

· habitantes,. no meio da lavoura da 
-Hervea Brasiliensis, têcnicamente 
cultivada, aufiram o lucro a que na 
verdade têm direito.. <Muito bem; 
mu~to bem) . , 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. . 

O. SR. JOAO VILLASBOAS. (*)· 
(Pela Ordem) - Sr. Presidente, diante 
do apêlo que me dirige o nobre Se
nador Apolonio Sales, com a decla
ração de não ser .contrário à idéia 
lançada pela minha emenda ao pro
jeto de exploração das plantações de 
.Fordlandia ·e Belterra por meio de 
arrendamento, não tenho dúvida al
guma em retirar essa emenda, faci
litando, assim, o andamento do cré
dito solicitado e que as honradas Co
missões de .Finanças e de Agricultura, 
julgavam necessário, no momento. 

Retirando-a, prometo apresentá-la, 
em · forma de projeto, ao estudo da 
Casa, contando, desde já, com o be.- . 
névolo apôio do ilustre Senador Apo-
Iõnio ·Sales. · 

o Sr. Apolonio Sales - Agradeço 
a V. Ex.11• · 

O SR.. JOAO VILLASBOAS - Era 
o que tinha a. dizer. (Muito bem> .. 

(*) Não foi . revisto pelo orador. 
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• 

Vem à Mesa, é .lido e aprovado 
o seguinte 

REQO'ERIMEN'l:O 

N.0 136, de .1948. 

Requeiro seja retirada a emenda 
que ofereci ao Projeto n.0 253, de 1948. 

Sala das sessões, em 23· de setembro 
de 1948. - João Villasbôas. 

E' retirada a seguinte. 
EMENDA 

Ao . Projeto de· Lei da Câmara 
n.0 253, de 1948. · 

Acrescente-se onde. convier: 
Art .... E'· o Poder .E.'l:ecutivo auto

-rfzado a arrecadar as plantações de. 
. Pord!ândia e Belterra com todo o seu 
acêrvo de ben!eitorias, construções, 
máquinas, utensílios e acessórios ad
quiridos pelo Banco de Crédito da 
'Borracha por fôrça do Decreto-Iei.nú
mero 3.440, de 24 .de dezembro de 
1945, e constantes da escritura públi
ca ·lavrada no Distrito Federal, em 28 
de dezembro de 1945, nas notas do ta-

. belião Fernandes de Azevedo · Milanez. 
parágrafo único. As prestações do 

arrendamento serão pagas diretamen-
.~te · aó Banco de. Crédito da Borracha 
_ · até integrai ·pagamenro da importân
. cia despendida por êsse Banco na 
. aquisição e manutenção daquelas plan
tações e respectivos juros à :taxa de 
seis por centô ao ano. · . · 

Sala das Sessões, em 21 de setembro 
de 1948. - João Villasbôas. · 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão -(Pausa) • 

Não havendo mais quem queira usar 
da palavra, dou-a por encerraaa. · 

... Passa-se ·à votação do projeto. 
. ~ ' 

E·· aprovado e vai à Comissão .de 
Redação de Leis o seguinte. . . . 

PROJETO DE LE! DA CÂMARA 

N.0 253, de ·19.48 

Autoriza· o Poder Executivo a 
· ·· · · '' abrir, pelo Mi-nistério .da . Agricul- · 

tui-a, o crédito •especial "de ..... · .• 
· . ·cr$· 7.000.000,00 para atender às 

.-despesas com a manutenção das 
Plantações · de Fo:·dlâ'f!,dia e Bel
terra~. 

O Congresso.- Nacional decreta: 
.Art. ·1.0 E' o Poder Executivo auto

:wizado a abrir, pelo . Ministério da 
Agricultura,· o · crédito especial ·de 
Cr$ '7.000.000,00 (sete' milhões de cru
zeiros) . para atender às despesas com 

a manutenção das Plantações de Ford· 
lãndia.. e Belterra, . sob administração 
do Instituto Agronômico do Norte, da
quêle Ministério, nos têrmos do artigo 
9.0 do Decreto-lei- n.0 8.440, .. de 24 de 
dezembro de 1945. · · 

Art. 2.0 O crédito esp,ecial ·autori· 
zado por esta Lei, uma vez • aberto, 
será ditribuído ao Tesouro Nacional 
e , .colocado na· Agência do Banco do 
Brasil S. A., em Belém do Pará, à dis
posição do. Diretor· do Instituto Agro
nômico do ·.Norte. 

Art.' 3.0 No Anexo 16 - Ministé
rio . da. Agricultura, do orçamento ge
ral da República :para o corrente exer
.cício' (Lei n.0 • ,162, de · 2' de dezembro 
de 1947) é .considerada sem aplicação 
a dotaçãO seguinte; . 

Verba 4. - Obras, Equipamentos e 
Aquisição ·de Imóveis - Consignação 
VI·-- Dotações ·Diversas. . 

. 12 - Obras <art: 1·.0 , inciso II,. alí
·nea b e § 3.0 dó Decreto. n.0 19.815, 
de .16-10-45). 

· 10 - Centro Nacional de· Eiisino e 
Pesquisas Agronôinicas. 

06 ...:.. Instituto .'\gronômico do Norte. 
a) Obras na sede do' !Ílstituto e 

nas -Estações e .-Subestações Experi
. mentais . de . Belém,· Belterra, Fordlân
. dia, Pôrto Velho, Fonte Boa,- Monte 
Alegre e da Escola de -Agronomia da 

. Amazônia - Cr$ 7.000.000,00 • 
Art. 4;0 Esta Lei entrará 'em. vigor 

. na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em . contrário: 

São· sem debátes aprovados, em 
discussão única, os seS'Uintes pro-
j~tos: . . . · 

PROJE'l'O D~ LEI DA CÂMARA 

N.ó 130 - .1948 

. · Autoriza a abertura, pelo Minis
tério da Guerra, ·do crédito espe
cial de Cr$ 850.000,00, para .aten
der ao . pagamento· ·de despesa~ 
com ··a·. conclusão da Carta Geo
grá/!f!à~ de Mato. Grosso; 

o CoÍígresso NaciÔnal decreta; 
' " '·-·. ' 

Ar.t. 1.0 .- E' o Poder· Executivo au
torizado a abrir, pelo Ministério· da 
Guerra, o crédito . especial de Cr$ . . . · 
850.000,00 (oitocentos e cinquenta 
mil cruzeiros), para atender aó paga
mento de despesas com a· impressão e 
trabalhos complementares da ~ 
Geográfica do Estado de Mato Gros
so, a.•cargo do mesmo Ministério .. 

.Art> 2.0 Esta Lei entrará em vigor 
na data.- de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 152, de 1948 
Autoriza a abertura, pelo Mi

nistério da Guerra do crédito es
pecial de Cr$ 629.270,50 para 
atender ao pagamento de indeni
zações, em consequência da explo
são ocorrida a 27 de abril de 1947. 
no Depósito de Material Bélico 
de Juiz de Fora. 

o Congresso Nacional· decreta: 
Art. 1.0 E' o. Poder Executivo au

torizado a- abrir; pelo Ministério da 
Guerra, o crédito especial. de ....... . 
Cr$ .629. 279,50 (seiscentos é vinte e 
nove mil, duzentos e·· setenta e nove 
cruzeiros ~ cinquenta centavos) , para 
atender ao pagamento de indeniza
ções ·por danos causados em residên
cias particulares, em consequência da 
explosão ocorrida a 27 de. · abril · de 
1947, no Depósito. de Material Bélico 
de Juiz .de Fora. · 

.Art. 2·.0 ·Esta lei entrará em vigor 
na data de sus. publicação. 

Art. ·3.0 Revogam-& as disposições 
em contrário. 

PROJETO . DE LEI DA CÂMARA. 

N.o l7i, de 1948 
Abre pelo Ministério da Agricul

tura, 'o crédito . especial. de Cr$ .. · 
10.000.000J00 para intensificar, a 
campanha contra a môsca do Me
diterrâneo. 

O Congresso Naciç>nal decreta.: 
Art. 1.0• Fica o Govêrno autorizado 

a abrir, pelo Ministério da Agricultura, 
o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00; 
(dez milliões de cruzeiros), para aten
der às despesas cóm o combate à 
"Môsca de Frutos" e outras·. pragas e 
molésticas ·que .flagelam o parque ·ci~ 
trícola na.éiónal. . · 

.Art. 2.0 O Milnistério da Agricultura 
baixará as instruções necessárias à 
aplicação dêste crédito, tendo em vista 
a sua finalidade. 
· .Art. 3~0 Esta lei entrará em vigor 
na data de sua. publicação~ .revogadas 

. as disposições em contrário; · 
PROJETO · DE LEI DA CÂMARA 

N,0 277, de 194& 
Autoriza o Poder Executivo a 

abrir, pelo Ministério elas Relações 
. Exteriores, o crédjto especial de 

Cr$ 1.500.000,00, para o fim que 
especifica. 

O ·congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo au

torizado a abrir, pelo . Ministério do 
Exterior,. o crédito especial de Cr$ 

1.500.000,00 (um milhão e' quinhentOs 
mil cruzeiros) , para. regularizar as 
despesas já efetuadas. com a visita 
Governador Geral do · Canadá . ao 
Brasil, inclusive a aquisição de qua
tro ( 4) automóveis de Estado e custeio 
de obras nos Palácios do Itamarati · 
e do Catete. . 

Art. · 2.0 Esta Lei' entrará em vigor 
na data de sua publicação. . 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 264, de 1948 · 

_A~t9riza a abert'!fra, pelo Mi:
.msterzo das Relaçoes Exteriores 
. do créd~to especial de Cr$ ..... : 
1.933.913,00, para atender às des· 
pesas com a Delegação BraSileira 
à Conferência· de Comercio e Em
prêgo, reunida .. em Havana. 

1: • . 
o congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' o Poder Exeéutivo au

torizado a abrir, .pelo 'Ministério. das 
Relações Exteriores, o .crédito especial 
de Cr$ 1.933.913,00 (um milhão, no
vecentos e trinta e três mil, novecen
.ttos e treze cruzeiros), para regulari
zação das despesas já efetuadas · com 
a Delegação Brasileira .. à · Conferên
cia de Comércio e Emprêgo, reunida 
em.Havana. . . . ·· 

Art. 2.0 Esta lei entrará em Vigor 
na data· de sua publicação. · 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. . 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

. . N.0 246 - 1948 . 
·Dispõe sôbre percentagens . de- · 

vidas aos servidores das · Coleto
rias Federais, pela arrecadação · M 
rendas das enticlac!es . autárqui-
cas. . . . 

o Congresso Nacional 'decreta: 
Art. 1.° Caberá aos servidores das 

Coletorias Federais, pela arrecadação. 
de taxas, quotas . e. multas devidas às 
entidades autárquicas, a seguinte per· 
centagem: 
De mais de Cr$ 20.000,00 até 

Cr$ 35.000,00 . . . . . . . . . . .. . . 15% 
De mais de Cr$ 35.000,00 até 
. Cr$ '65. 000,00 . .. • .. .. . .. .. .. 10% 

De mais de Cr$ 65.000,00 até 
Cr$ ·100.000,00 . . ... :. . . . . . . 7% 

De. mais de Cr$ 100.000,00· até 
. Cr$ 170.000,00 ..... ~........ 5% 

De mals de Cr$ 107.000,00 .. . 7% 
§ 1.0 A comissão prevista nêste ar

tigo será distribuição, mensalmente, ao 
coletor, escrivão e auxiliar do Cole-

· ... ; 

,, 

· . 
I~ 
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toria, na proporção de quarenta ,por 
cento (40%) para cada um dos dois 
primeiros e de vinte por cento . (20%) 
para os auxiliares com exercício na 
Coletoria Federal, em partes iguais. 

§ 2.o Se estiver a Coletoria Fe
deral desprovida de auxiliar de Cole
teria, a percentagem · será f:l.istribuída 
e::n partes iguais ao coletor e . escri-
vão. -· 

Art. 2.o A percentagem de que· tra-
ta o artigo anterior será calculada 
sôbre o total efetivamene arrecadado 

· durante o mês. e. deduzida da arreca-
dação do mês segtiinte. 1 

· 

Art. 3.o A Coletoria Federal reco
lherá os saldos do produto das taxas, 
guotas e multas que arrecadar, pe~a 
mesma maneira e prazos do recolhl
mento· da renda da União. 

.Art. 4.o Esta; Lei. entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art: 5.0 Revogam-se as disposições 
em. contrário. · 

PROJE1'0 · DE LEI Il-,'1: CÂMARA 

N,O 2&5 - 1948 

Eleva à categoria de AgênCia a 
Captazia· Fluvia7: dos. Põrtos do 
.Ria: Paraná, em Presidente · Epi
tácio. · · 

. O Congr~sso. Nacional·- decreta.: 
A:i't. l;o E' elev!ada à categoria 

de Agência · Capatazia· da Capitania 
Fluvial' dos Portos do Rio Paraná em 
Presidente Epitácio. 

Artigo· . 2.0 As respectivas despesas 
serão atendidas com os recursos · do 
orçamento vigente para o Ministério 
da Marinha. ·· . 
Art~go 3.0 • Revoga,m-se as disposi-

Ções em contrário. · 
O SR. PRESIDENTE - Os proje

.. tos'r de leis· da Câmara ns. 130, 152, 
175,\ 277, 264', 246· e 156·, de 1948; vão 
à• Comissão de· Redação, . . 

Esta esgotada . a matéria da Or· 
dem do dia. · 

Nada mais havendo a .tratar, vou en
cerrar a sessão, dcsig:ruando para· a 
próxima a seguillte 

ORDEM DO DiA . 

·Discussão única . do Requerimento 
n.0 134, de ·1948, que solicita conste 
da ata voto de congratulações do Se
nado pelo reinicio dos trabalhos da 
3,a Assembléia Geral das Nações Uni
das. (Com parecer favorável, n.0 · 979, 
da Comissão. de Relações Exteriores> . 

Continuação da discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara n.0 181, de 
194'8, que equipara o Corpo de Bom-

beiros do Distrito Federal, às polir.:ias 
militares e estabelece o fôro a que fi
carão sujeitos sus componentes. (Com 
pareceres favoráveis, ns. 72'4 e 939, da 
Comissão de Constituição e Justiça e 
725, · dns Fôrças Armadas) . · 

Discussão única do Projeto de De
creto Legislativo n.0 21, · de 1!}48, que 
aprova o Acôrdo Sanitário Pananieri
cano _de Montevidéu. (Com pareceres 
favoráveis, ns. 923 e 924, das Comis
sões· de ·constituição e Justiça e de Fi-
nanças)'. · 

Discussão única do Projeto de Lei 
-da Câmara. n. 0 64'; de 194~; que revoga 
o art. 9.'! do Regulamento baixado 
com· o Decreto n.0 1L 159, de. 39 de de
zembro de 1942, sôbre a execução dos 
serviços de fomento da produção ve-· 
getal .. (Com parecer ns. 927, da Co-· 
missão de Constituição e ·Justiça, no 
sentido· da inconstitucionalidade). 

Discussão úni.ca. da Proposição nú
mero· 32, de 1948, que faz doação de 
telTas par.a. ser· criado estabelecimento 
de ensino ruràl. ·(Com Parecer n.ú
mero 459, da COmissão de Constitui

. ção e ·Jutiça, no sentido da Constitu
cionalidade, com. voto em· separado do 
Senador Joaquim Pires) . 

Discussão única ào Projeto de Lei 
da .Câmara n.0 285, de 1948. que .a;pro-. 
va ô ;plano de ·aplicação de .. recursos 
orçamentários atribuídos ao Conselho 
Nacionàl do Petróleo, no exercício de 
1948. (Com pareceres favoráveis, ns 

· 921 e 922, respectivamente, das. co
Inissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças>. . · 

Discussão . única . da Proposição. nú· 
mero 224, de .1947, que dispõecsôbre a 
contribuição de melhoria, . prevista no· 
artigo 30 da. ConstitUição. (Com pare
ceres fávoráveis, ns. 925 e 926, res·: 
pootivamente, das Comissões d,e Cons-. 
tituição e Justiça e de -Finanças, o 
primeiro com emenda, a favor da qual· 
se manifesta o segundo)·. · 

Levanta-se a sessão às 15 horas· 
e· ·40 ·minutos. : 
\ 

TRECHO.DO PARECER N.0 957, DA 
COMISSAO DE FINANÇAS. PU
BLICADO NO "D. C. N." DE 23 
DE SETEMBRO DE 1948 
Que se republica por ter saído com 

incorreções. 1 
. ' 

EMENDA N,0 25 
:Onde couber: 

Fica,m criadas as agências postats 
nos distritos de Algodões e Albuquer· 
que Né, no Municip1o de Sertãn1a. 
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N.0 24 

Aprovado apenas para a criação da 
AgGncia Postal . de Algodões. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
·SR. S.I!:NADOR JOAO VILLASBOAS 
NA SESSAO DE 21 DE SETEMBRO 
DE 1948. 

O SR. JOAO -VILLASBOAS - Mui
to nie honram os apartes de v. Ex.ll e 
mais honrado ficarei se continuar a 
merecer suas observações. Talvez as
s~m. me ·proporcione melhor orienta-· 
ç~o no discurso que veriho pronun
ciando. 

Sr. Presidente, nem tôda a Nação 
sabe o . Que sejam Fortlândia e Bel• 

o SR. JOAO VILLASBOAS (*) - terra, ma·s; o Senado _tem conheci-
s Pr ·d t d ·d ênia mente de que a emprêsa Ford hã· 

r. esi en e, com a evi a v anos, tentou o plantio da borracha 
das honradas Comissões que· emitiram nessa localidade. do norte · e o iniciou 
parecer favorável ao pedido de cré- através de vantagens excepcionais 
dito de Cr$ 'T.OOO.OW,OO, destinado 'ao co_ n_cedidas em lei, pelo'· Gove·rno bra.: 
custeio das ·plantaÇões de Fortlândia sile1ro. · 
e Belterra, venho manifesta1· ao Se-
nado meu . ~ensameiJJto contrário à O Sr. Magalhães· Barata - v Ex • 
aprovação deste projeto.· . dá licença para um aparte? · · · 

A situação financeira do Pais é con- . o SR. ,JOAÓ VILLÂ.SBoAS ...:.. com 
siderada por todos os brasileiros como muito prazer. . · 
gravíssima. Na. Câmara dos. Depu- · · 
tados, .os pareceres dos Srs. Fernando O · Sr .. 'Magalhães Barata - o as•· 
Nóbrega e Horácio Lafer, há pouco sunto é 'do meu conhecimento. A Cia· 
divulgados, pi·oduziram verdadeiro Ford, estabel~~ida no Pará, em 1926, 
alarme diante do descalabro finan- só teve o apo1o do Govêrno estadual. 
ceiro que se aproxima. Ainda há pou- ·· O· federal só acorrera em seu . favor· 
cos dias os- jornais desta . capital pu- quando_ eu era Interventor, pedois da 
blicavam parecer do ilustre Senador revoluçao de 1930. Vim, então, ao Rio· 
Vespasiooo. Martins em que o emi..: de Janeiro pedir ao Presidente daRE!
nente parlamentar '. traça, em cores pública de então. que isentasse de 
Vivas, a· situação calamitosa das fi- quaisqu~r ônus, caminhões, pneus e. 

· nanças . brasileiras. o· Senado tem ou- acessórios, porque. não era curial que 
Vida tantas vezes,. e _:a Nação tem um~ Companhia, como a Ford, que 
acompanhado com real interêsse os realizava -trabalho not-ável na região 
discursos· aqui· pronunciados pelo emi- da concessão, não gozasse dêsse fa
nente sena.ctor Andrade Ramos~ estu- vor para :o serviço de trans-portes. A 
dando a situação financeira . do Pais Companhia mantinha dependências 
e aconselhando cautela, a fim de não em. que ~orne~ia medicamentos de tO
votarmos créditos nocivos aos inte- da . espéc1e, nao ·só para os seus ope-

. rêsses nacionais. . ráriO~ como I;lara a população do Rio 
Sr. Presidente,··enb."e os créditos que ~apaJós! medlante apenas. pequeno re

assumem essa :feição e até certo ponto . bo, e Isso mesmo dos que soubessem· 
acarretam .prejUizo aos interêsses na- ler, para. .gue serVisse de comprovante, 
cnonais ·está indiscutivelmente o re-· !1or ocasiao da prestação de contas. 
ferido consubstanciado no projeto em _odos os ~edicamento~ eram fome-
discussão . cido~ gr~tuitameiJJte. Fu1 eu quem con-· 

· · . , segwu esse e outros_ favores, por in-
0 Sr. Apolonio Sales - v. Ex.11 - dâ termédio do Ministério da Fazenda. de 

licença para um aparte? · então, Dr. Osvaldo Aranha .. Tôdas as 
· , isenções diziam respeito a material. e 

O SR. JOAO · VILLASBOAS -. Com utensílios a serem empregados Unica 
prazer ,recebo o aparte de V. Éx.".· mente naquêle local. A companhi; 
. O Sr. Apolonio Sales - Estou ou- comprava em S. Paulo e no Rio de Ja

VlnCio com muita atenção o discurso neiro o que aqui encontrava- e a isso 
do I'lo·bre colega e, para não o inter- era obrigada- mandando vir dos Es-
romper; peço. permissão para respon- tad~s Unidos, unicamente o que não, 
der, postenorlnente, mostrando a V. havia no País. Por duas vêzes em 
Ex.a que · o crédito não é uma inutili- 1931 e 1932, advoguei isenções de ma
dade, nem. nocivo aos ihterêsses na- teria! para ser utilizado exclusivamen-

be
cionais, porém, ao contrário, cabe buito te na concesão. sem qualquer lucro 

m no caso e depende os interês- para a Companhia e tembém em be-
ses da Nação. neficio da população do Tapajós. Hou- -

ve, entretanto, o que se está vendo ago

("') ·Não foi reVisto pelo orador. 
ra: concessões e mais concessões gra
ciosas. Evidentemente, êsses favores 

..•.. 
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não . beneficiam as. populações locais 
nem das redondezas. Pediria a· Vossa 
Excelência ·Olhasse . com boa vontade 
para o. que fêz a Companhia Ford, que 
se. retirou de nosso País depois de~em-

.. pregar mais. de 500 milhões de cr.uzei
ros ·naquela região, então próspera, e 
que hoje te,nde a desaparecer, com. o 
exodo dos trabalhadores, .pela falta de 
organização como a norte-américana, 
fixadora do homem nas có1ônias. Com 
a venda indevidamente feita aos -Es
tados Unidos, tudo mudou. Aliás, em 
se tratando de concessão aos ameri
cano.s, ,não poderia ser vendida pela 
quantia de' 5 ·milhões de cruzeiros, 
como· ·aconteceu. A .situação a· que 
chego:u a referida concessão, só pode 
apreciar quem lá esteve, como o Mi
nistro Daniel de Carvalho. 

o SR. JO..íiO VILLASBOAS . -: 
~adeço o aparte do nobre colega. 
Nao sabia e agora fico ciente através 
da . informação :tão generosamente 

· prestada p~r V. · Ex. a,· que, .sOmente 
de .certa época; a Empr.êsa -Ford co
meçou a gozar das isenç.ões. Estudan
do as Leis e Decretos a elas referen
tes, notadamente o de n.0 8.440, de 24 
de . dezem·bro de 1945, verifiquei qtie 
~la_ e~:-.v~ is~ta de todo e qualquer 
encargo, rmposto ou. taxa .quanto às 
aquisições que fizesse !ora · ou den
tro do País. ·· 
~· ~or isso venho dizendo que ~·.Em- . 
presa Ford apesar de amparada . nos · 
~eus imensos capitais; como nas van
tagens que lhe foram conferidas pelos 
Govêrnos do Pará e . da -República Só 
~ atingir certo períOdo ·.de seus :Í:ra· 
balhos, verificou não •poder colhêr re
sultados com ·as plantações em For
dlândia e Belterra. _ . · . 
' p .Sr. Apolonio Sales .:.._ Nêste pou-

. to, há grande· equívoco de v. Ex. a, co
mo dentro de- poucos -instantes de-
monstrarei. ~ · · . 

O SR .. JOAO VILLASBOAS ...:.. Re
ceberei. co:rn pra~er. os esclarecimentos 
d V. Eex.a. · : · · . 

O Sr. Apolonio Sales - Terei a. sa
tisfação de oferecê-los depois no meu 
discurso. · · _ . · 

ção dos seus capitais, desprezasse soma 
tã.o elevada, dispendida naquela região, 
se não tivese em vista lucros futuros 
ou se não se convencese de que an 
só poderia .ter prejuiZo. 

No entanto, Sr. Presidente, o ·em
preendimento abandonado ;por impro-. 
dutivo e sem futuro pelos experimen
tados homens da Ford foi adquirido 
pelo Govêmo Brasileiro. 

O -sr~- Victorino Freire - Adquirido 
por quanto? · · . · 
. O. SR. JOAO VILLASBOAS - Por 
cmco milhões , de cruzeiros. 

o· Sr. Victorino Freire - As cons
truções. que lá. existem nada valem?-

0 SR. JÓAO VILLASBOAS - Não 
valem coisa ·alguma, porque nada 
produziram. Compramos :POr" cinco · 
milhões de cruzeiros aquilo que foi 
abandOnado ··.pelos americanos; nóS 
que não dispomos de :recursos, que 
não dispomos de .dinheiro e tihhamos 
QJn . banco com apenas "cento e cin
quenta milhões de cruzeiroo de capi
tal, qual seja o Banco da .Borracha,· 
mandamos' desfalcar o .capital. dêsse 
·bonco de cinco milhões de cruzeiros 
para indenizar propriedades que iam 
ser abandonadas· pela , emprêsa ame-
ricana. · · 

o· Sr. Magalhães Barata - Vossa 
Excelência, me·· per~te outro aparte?. 

o· SR. JOAO VTI,LASBOAS - Pois 
não.· · 

O. Sr. Màgalhães Barata - Se Vos
. sa Excelência fôr -à . antiga Fordlãndia 
e a íBelterra, verifiéat'á. que os ame
ricanos·· deixaram ali ·cinco milhões de 
cruzeiros--multiplicados . várias vêZes. 
Não conheço os motivos por que aban
donaram êsse · patrimônio. Talvêz o 
nobre ·Senador Apolonio Sales . possa 
apont&· as · raziíes dêsse abandono. 
Mas. parece ter sido mais · um campo 
de experimentação. daquêle que, como 
'Ford, os .podem; &preciar. Mas afirmo 
a v: Ex. a que lá existem. várias vê
zes ·cinco milhões de. cnweiros, dei-· 
xados pelos ámericanos a troco de 
cinco milhões! · · · 

O SR. : JOAO VILLASBOAS - :l!:s
·. ses cinco milhões de ·cruzeiros, o Bra· 

O SR. JOAO VILLA.SBOAS. _ o sil, os deuà guisa de jndenização pelo 
fato, Sr. P;-esidnte, é que a Emprêsa fracasso da emprê~ Ford no Pará. 
Ford. depois de ·despender,· eni For- . Mas, se· fôssem~s mdenizar · tôdas as 
dlândiru e Belterra, a importâ.nt.:ia re- sociedades que _fracassam em nosso 
velada pelo l).Obre Senador Magalhães .P.aís, o erário n~:~,o poderia suportar ,o 
Barata, de mais de quinhentos milhões encargo.. . · 
de cruzeiros, resglveu· a;bandonar aquê- .o Sr. A'pplo1tio Sales - V. Ex.~ per
le trabalho .. E nao é crivei, que a Pord, mite um ?. aparte? (Assentnnento · do 
e:rn,prêsa de larga visão, que olha.....a. orador> -·.v. Ex." leu a exposição de 
.com -alto interêsse o~ lucros da aplica- motivos do .. Sr. Ministro da Agricutu-
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ra que acompanha o pedido, não de 
crédito, mas (Je cancelamento de ver
ba orçamentária, com a concessão de 
verba· correspondente para aquêle lu
gar? Se V. Ex."' leu essa exposição de 
motivos, deve ter visto que o Govêrn.o . 
Brasileiro não adquiriu uma velha
ria, uma ruína, antes, recebeu da em
;prêsa Ford, como presente, tôda aque-
la obra. · · 
· ·Se V. Ex."' acredita na palavra do 
Sr. Ministro da Agricultura ... 

O SR. JO.AO 'Vn.LASBOAS -
Acredito na palavra do Sr. Ministro 
da Agricutltura, como acredito na de 
v. Ex."', cujo brilhante parecer co
nheço. 

Mas, se, recebemos, de presente, For;.. 
dlândia.e Belterra, êsse presente está 
ficando caríssimo ao Brasil, · porque· 
no mesmo ato do Presidente da Repú
blica, · autorizando o Banco da Borra
cha a adquirir por cinco milhões de 
cruzeiros o acêrvo de Fordlândia e 
Belterra, determmava-se que o· Banco 
da Borracha despendesse viil.te e qua~ 
tro ·milhões e trezentos, mil cruzeiros 
para a sua manutenção. 

o Sr. Magalhães Barata - Per
gunto a V. Ex."' _;... porque não tenho 
certeza - se a transação de ··Fordlân
dia foi d1.ll'8Jlte o Govêrno Linhares, 
ou Dutra? Parece-me que foi no Go- · 
vêrno de Línhares. · 

O SR. JO.AO 'Vn.LASBOAS - Creio 
que foi em 1945, por Decreto-lei nú
mero 8.400, de 24 de dezembro de 
1945. . ' 

O Sr. Magalhães. Barata - . Real
mente,-- foi o Govêrno Linhares, que 
o fêz, sem ouvir o Govêrno do Pará, 
que tinha 'interêsse e precisava ser ou-

. Vido, porque de 1926 a 1945· a Fordlân
dia gozou de tôdas as isenções ·de im
postos e taxas. · Quem indenizou essa 
perda ao. Govêrno do· Pará? Quem re
tribui ao Estado · à· que perdeu com 
aquela isenção de taxas e impostos? 

O Sr.· Apolonio Sales - O Govêrno 
do Pará nada perdeu, porque lucrou 
com as obras, os benefícios que lá fi
caram. Por ' êsses motivos os Estados 
concedem isenção de impostos. 

O Sr. Magalhães Barata - Há ou
tras companhias que fazem, em me
nor escala, o que Ford fêz· e, no en
tanto, pagam taxas ao Estado. · 

O Sr. Apolonio Sales - Talvez não 
tivessem invertido grandes quantias, 
como a Ford. · ' . 

O SR. JOAO VILLASBOAS- Se
nhor Presidente, bem se podia, em 
agradecimento a Henry Ford, erigir 

uma estátua nas zonas de Fordlândia 
e Belterra, ou . conceder-lhe . uma co
menda. Mas, o fato, Sr. Presidente, é 
que a Nação llão podia nem devia ad
quirir, · por prêço algum, plantações 
que estivessem ... 

O Sr. Magalhães Barata·- Foi o 
Govêrno de Linhares quem o fêz, e só 
êle poderá respc:>nder. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS 
·· . . abandonadas. Poderiam ser, tal
ve2l, aproveitadas por particulares. · 

O Sr; Apolonio Sales - Nêste pon
to, defendo o. Govêrno Linhares, Fol 
melhor que a Nação assim procedesse, 
antes do .. que deixasse aquêle acêrvo 
ao abandono. . · · 
· O SR .. JOAO VÍLLASBOAS -
Afinal, . para que serve êsse acêrvo à 
Naçãó? ·· . 

· A}Jenas paraJ . despender a grande . 
soma de 12 inilhões e 3•00 mil cru· 
zeiros. 

O Sr. Victorino Freire - Ali se '·en;, 
contram hospitais, escolas e cons
truções. Pode-se fazer colonização com 
tudo isso. · 

O SR.- JOÃO VILL.ASBOAS - Diz 
o art. W: · 

"A despesa, com a aquisição . a 
que se refere êste Decreto-lei cor
rerá à conta do Fundo Especial 
do Banco de Crédito da Borracha, 
Sociedade Anônima, de que tra
ta o art. 9.0 do Decreto-lei nú
_mero 4. 451, de 9 de julho de 19:4,2'. 

!Parágrafo único. A conta do 
mesmo "Fundo Especial - corre
rão as despesas, até o máximo de 
24 milhões e trezentos mil cru
zeiros com o custeio, durante dois 
anos, do acêrvo adquirido da 
Companhia Ford Industrial do 
Brasil". 

Ora, Sr. Presidente, êsse presente 
- para usar a expressão do nobre 
Senador Ap()lonio Sales - já está 
custando ao. Brasil nada menos de 29 
milhões e 300 mil cruzeiros já dispen'
didos .e mais 7 milhões que ora se 
pedem para serem gastos naquela inu
tilidade, que são as plantações da 
Fordlândia e Belterra. 

·O Sr. Apolonio Sales - Protesto, , . 
veementemente. 

O SR. JOÃO . 'Vn.LASBOAS -
Sr. Presidente, ainda mais criticável 
se torna êsse ato do Govêrno Federal 
determinando que a indenização cor
resse por conta dos minguados haveres 
do Banco da Borracha. 

.. 

. ·~,. 

'·-.. • 
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O Sr. Magalhães Barata - O :Ban
co da Borracha será futuramente in ~ 
denizado? 

01 SRA. JOAO V.ILLASBOAS 
Não. A lei não fala em indenização 
Diz apenas que, decorridos ·dois anos 

. de . custeio pelo Banco da Borracha. . 
- e, portanto, depois de despendidos 
os vinte e quatro milhões e trezentos 
mil cruzeiros - as ·propriedades pas
sarão para o M.Úlistério da . Agricul· 
tura, sendo . administradas pelo lns"' 

. tituto Agronômico do Norte. 
· O Sr. Magalhães Baratà - Julgo 
desacertada a medida, . em virtude do 
que presenciei in; loco. 

· O SR. JOAO VILLASBOAS 
O Banco da Borracha possui·· capital 
de apenas cento e cinquenta. milhões 
de cruzeiros, já desfalcado em vinte 
e quatro· milhões e trezenrtos mil cru.;. 
zeiros para aquisiÇão e custeio das 
plantações de Fordlândia e :Selterra. 

Não para ai, .porém. o acêrvo de 
despesas a pesarem· sôbre osa cofres 

. públi.cos do :Brasil. vem, agora, a so

. licitação de mais sete milhões de . cru
· zeiros, que serão multiplicados para 

· "o 'futuro, através dos anos. Conforme 
-jiiz o parecer da. honrada ·Comissão 

. · de. Educaçãó e Otrltura., possivelmente 
,no. ·ano de .1950, poderá ser consegui
'do; na. região, com a venda. da bor
·.rácha., o· necessário à manutenção das 
· plantações e · dos · serviços ali orga
:·nizados. 
· · Quer dizer, Sr. ·Presidente, que, pe

. lo ·menos ainda por três ai?-OS, tere- · 
.mos de votar dotações consecutivas 
. -:- de sete ·milhões, já insuficientes 
para atender às despesas . das d<uaS 
propriedades, as quais, s~gundo or
çamento já realizado, . se avolumam: a 
doze milhões .e trezentos mil cruzei-
ros anuais. . · _ 

O Sr. Magalhães· Barata - Permite
V. Ex.", um aparte? 

O SR. JOAO VILLASBOAS -
Com todo o prazer. 

O Sr. Magalhães Barata - Quando, 
em 1945, a Companhia Ford se dissol
veu, . foi deliberada a anexação das 
plantações ao · Instituto Agronômico 
do Norte. No entanto, de lá para cá, 
demorou-se multo a levar · a sério a 

·· continuação da obra daquela Compa-
: nhia. Nada se fez. Tudo ficou a<:umu- · 
Ja.do .. ne Belém a Santarem e' Bel
terra são quinhentos quilômetros. Não 
se pode estar em Belém e Belterra ao 

mes~o tempo para administrar. Não 
existmdo um engenheiro à · frente do 
empreendimento, as plantações esta
vam como que esquecidas ultimamen
te:. é que se está estudando o · apro
'Veltamento cj.a Olbr.a deixada pelos 
americanos. Estou info1·mado de que 
lá será criada :fundação .·abrangendo 
Belerra e · Fordlândia. sob a direção 
de técnicos, para prosseguimento. dos 
·tra?_alhos.. Dentro çle algunS anos, a 
Uruao terá compensação da despesa 
que está fazendo. Se assim não .fõr o 
empreendimento transformar-se-á ém 
".tapera"; e V. Ex. a, representante de 
Mato Grosso, sabe o que é "ta.pera" 
Há necessidade do auxilio do Govêr~ 
no .. Gastará agora,· para mais tarde, 

·receber. · 
O SR. JOAO VILLASBOAS - O 
Senado ouviu a explicação sincera do 
ilustre Senador.. Magalhães Barata; 
de~de a Companhia. FOrd, em !945, 
ate._a .presente data, não tem ela tido 
administração. · 

O Sr. Magalhães Barata ·- , Até a 
·presente data, não;. há algum ·tempo, 
O Ministério da. Agricultura a quem 
está subordinado ·o Instit1,1to . Agronô
mico, e. que recebeu as duas proprie
dades •. deveria ter .estudado. o assunto. 
A burocracia demorou,.· muito para 
chegar ao resultado atual. 

O. SR. JOAO Vri.LASBOAS - V . 
Ex.a acaba de dizer que está em estudo 
o seu aproveltámento naquela zona. 
Port;anto, -até êste· momento, · esteve 
em abandono; e, no abandono, oBra
sil já despendeu, além dos cinco mi
lhões de ·cruzeiros ini.ciais, mais vinte 
e quatro milhões· e _seiscentos mil ... 

O Sr. · Apolonio Sales - Demons
trarei a V. Ex. a que não houve aban
dono. 

O SR. J;OAQ VILLASBOAS - E 
vamos dar màis· sete milhões de cru

. zeiros para que as propriédades con
tinuem ·no mesmo abandono .. , . 
· O Sr.· Victorino Freire - Se houve 

o dispêndio de 24 milhões de cruzei
ros, não esteve abandonada. · 

O Sr. Apolonio Sales - Se estives
sem ·em abandono .não haveria, como 
houve, colheitas no valor de ·oito ltlÍ-
!hões. de cruzt;iros. · 
_ O SR. JOAO .VILLASBOAS - ... 
aguardando se preparem planos de 
aproveitamento·. 

Sr .. Presidente, os seringalistas e se
ringueiros da Amazônia que penetra
ram. a floresta em procura da herva 
brasileira, confiados no apôio · que 
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111es -daria o Banco da Borracha, vi
ram-se de uma hora para outra, sur
preendidos com o estancamento. dos 
tinanciamentos. E agora, Sr. Presi
dente, uma grande parte do capital 
destinado pela lei que criou· o Banco 
da Borracha e lhe deu organização, 
proporcionando financiamento aos se.
l'ingalistas, foi aplicado na. compra de 
propriedades. A operação, não a per
mitia a lei que organizou aquêle Ban
co e também o seu estat].tto. 

O Sr. Magalhães Barata - A For
dlândia não foi comprada com o di
nheiro do B.a.nco do Borracha. O de
creto do Govêrno Linhares o permi- · 
;tia? Parece-me que ·não. A tra11sação 
surpreendeu a todos nós do :Pará .. 
Nunca se falou a êste respeito.; De 
uma hora para outra soubemos que os 
americanos tinham vendido a com-. 
panhia. 

O SR. JOAO VILLASBOAS - Pe
diria"a atenção de V. Ex.11 para o rela
tório apresentado pelo Presidei!te do. 
.Banco da Borracha, concernente ao 
exercú:io de 1947, onde se encontra: 

"Plantações - Antiga· Conces-
são Ford. · 

O Banco de Crédito da Borra
cha S. A. terminou êste ano, o 
pagamento dos compromdssos que 
Jhe foram atribuidos pelo Decre
to-lei n.0 8.440, de 24 de dezembro 
de 1945, pela compra do acêrvo. de 

. iBelterra e Fortlândia e custeio 
durante dois anos". 

O Sr. Magalhães Barata - m;tou 
informado .. 

O SR..·. JOAO VILLASBOAS - E 
continua: · 

"Prê<;o da compra, Cr. . ...... . 
5.000.000,00; custeio :para o tér-. 
mino. da formação de seringais, 
Cr$ 24.300.000,00; soma- Cr$ ... 
29.300.000,0". ' ' , 

O pagamento. foi feito. 
O Sr, Victorino Freire - V. Ex.a 

sabe que houve produção em Belterra 
e Fordlãndia. 

O SR. JOAO VILLASBOAS - O 
Sr. Ministro da Agricultw-a diz que 

· Produzirá, em breve tempo sete mi
lhões de cruzeiros, para cobrir o pedi
do agora. feito de igual importã:ncia. 

O Sr. Apolonio Sales - Vou lêr 
·Para V. Ex.a o item XII da. exposi
ção do Sr. Ministro da Agric_ultura: 

"A prodÚção de borracha nas 
plantações está estimada em Cr$ 
8.134.000,00 em 1948". 

O SR. JOAO Vn.LASBOAS- Es
timada. 

O Sr. Apolonio Sales - E ainda 
estamos em setembro. 

O SR. JOAO VILLASBOAS - Sr. 
Presidente, li todos os relatórios do 
Banco da Borracha e nenhum dêles 
assinala um real sequer de renda 
produzida pelas plantações de For
dlândia ·e .Bel terra. 

.o Sr. Apolonio Sales - Pela sim
ples razão de que o Banco da .Borra
cha não é administrador das plan
tações. ,, 

O SR .. JOAO VILLASBOAS - O 
Banco da: .Borracha deverá ser inde
zado, como muito bem diz o nobre Se
nador ·Màgalhães .Barata, da Únpor-: 
iãncia despendida. O Sr. Ministro da 
Agricultura não assinala nos rela"' 
tórios, na 'parte referente ao Insti
tuto Agronômico do Norte, qualquer 
renda produzida pelas plantações . 

O Sr, Victorina Freire - O Sena
dor Apolonio Sales acaba de .lêr tó-

. pico da exposição do Ministro· ·qa 
Agricultura, em que estima .a produ· 
ção de borracha, nêste ano, ~m cêr
ca de oito milhões de cruzeiros. 

O SR. JOAO VILLASBOAS - Con
fio na palavra do Senador Apoloruo 
Sales.,. · 

O Sr. Apolonio Sales - E eu no 
que escreve o Sr. Ministro. 

O SR. JoAO VILLASBOAS - ... 
como na do Sr. Ministro da Agricul
tura; mas S. Ex.a mesmo tem a cau
tela de fa.lar em esti.ma.tiva. Poderá 
produzir... · 

o Sr. V~torino Freire - O titular 
da Agricultura não diz que a:JOderá 
produzir; estima. a produção. 

O SR., JOAO VILLASBOAS - A 
llrodução poderá atingir, ou não, as 
cifras da estimativa. · . 

O Sr. Victorino Freire - V. Ex. a 
sabe, que poderá ser maior ou me,n9r,; 
depende, entre outras, das cond1çoes 
climatéricas. 

O SR. JOAO VILLASBOAS -.A 
visita do Sr. Ministro da Agricul
turà. a Belterra e Fordlãndia, foi vi-
sita de Ministro. · 

O Sr. Apolonio Sales - Foi visita 
de pessoa interessada em inspecionar 
os serviços. 

O Sr. Magalhães Barata - S. Ex.'', 
demorou-se em Belterra, ouviu colo
nos, ouviu capatazes ... 

.. ______ _ 
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O SR. JOAO VILLASBOAS- Ou
viu informações locais. 
"O Sr. Magalhães Barata - ... e 

voltou com outra orientação. 
O SR. JOAO VILLASBOAS - Ou

viu informações locais e inpressio:
nou-se pelo ambiente. · 
· O Sr. Apolonio Sales - Porque re
almente é impressionante; é a civili-
zação dentro da floresta. . 

O Sr. Victorino Freire - Realizou 
verdadeiro inquérito. . 

O SR. JOAO. VILLASBOAS "-- Im
pressão que também, colheu o Sr. 
Apolonio Sales . . . . 

·o Sr. Apolonio Sales - Colhi e 
guardo .com carinho, pois se · trata 
de uma das 'impressões mais interes
santes do progresso. 
. O SR. ,JOAO VILLASBOAS - ... · 
com sua impresssão prodigiosa, que . 
leva S. Ex:." a vêr tudo côr de rosa, 
quando se trata éiõ Norte. · 

O Sr. Apolonio Sales :- Também 
quando se trata de Mato· Grosso. 

O SR. JOAO VILLASBóAS - S .. · 
)i:x." voltou muito bem impressionado 
e transmitindó .• as informações que 
colheu. 

O Sr. Apolonio Sales - Como V. 
· Ex." o fez. 

O •SR. JOAO ViiLLASBO_I\.8 -
Estou falando· através de relatórios, 
citando dados colhidos de relatórios 
frios e positivos.· 

O· Sr. Victorino ·Freire ,.,- O Sr. Mi
nistro· de Agricultura realizou inqué-· 
rito pessoal por ocasião de sua visi

. ta à Fordlãndia. 
o Sr. Apolônw Sales - Se o rela

tório do Ministro da Agricultura é 
;insuficiente, lerei, daqui a pouco, o de 
um técnico ·americano, · que . analisa 
friamente ·o que viu naquela região. 

O SR. JOAO VILASBOAS _:_ O 
maior técnico amexicano no · caso, 
Henri Flord, a:bandonou Fordlândia. 

O Sr. Apolonio Sales - Por motivos 
que V. Ex:." talvés desconheça. · · 

O Sr. Magalhães Barata ___, Ford
ldândia e Belterra- Sr. Senador João 
Villasbôas - são cidades com servi'
ços de água, esgôtos, luz, creche~. hos
pitais; tudo perfeitamente. organizado 
e deixado pelos americanos. " 

O Sr. Apolonio Sales - E' a civilt
zaç-ão no meio da floresta. 

O Sr. Magalhães Barata - Infeliz
mente, nem tôdas as cidades do Bra
sil são iguais a Belterra e Fordlâ.ndia, 
onde se cuidava da saúde da popula
·ção" gratuitamente. 

O Sr. João Villasbó"s ·- Não con
testo as afirmativaz de Vossa Ex
celência nem nego sejam Fordlô...<
dia e Belterra, dois nút>leos de ci
vilização nascidos no sertão brasi-

. leiro ... 
O Sr. Magalhães Barata - Eram 

verdadeiras florestas. 
O SR. · JOAO VILLASBOAS -

pefa mão da emp1·êsa Ford. O que 
afumo, é que a próp1·ia . empresa 
l'econheceu a .improdutibilidade das 
plantações ali .feitas e abandonou-as, 
enquanto que o Brasil tem conheci
mento do abandonei e com êle vai 
'despendendo milhões e milhões de 
cruzeiros. Quantos outr.os serviços de 
inter~sse nacional, produtivos, . estão 
sendo relegados para quando o Brasil 
estiver em condiÇões financeiras! 

O 'Sr. Magalhães Barata - Que de
sejava .V. Ex:." fizesse o Govêrno? 
Abandonasse o empreendimento?·Não ! 
Deve sacrificar-se para conseguir 
salvá-lo_, 

OSR. JOAO VILLASBOAS -
Absolutamente. ·Não há sacrifício . ca
paz de salvar aquilo que, tecnicamen
te, foi reconhecido sem salvação. 

O Sr. Apolonio Sales - Dircordo 
ele V. Ex." como 'técnico, baseado em 

·pareceres de técnicos. Daqui a pouco 
terei ocasião de os ler. · · 

O SR.· JOAO VILLASBOAS - O 
técnico que maior confiança · me 
merece é o capitalista que ali inver
teu, como disse . o Senador Maga
lhães Barata, 500 milhões de cwzei
ros e qtie :não quis aguardar lucros 
embora êste fôsse o seu objetivo. E 

-não será o Govêrno brasUeiro quem 
conseguirá vantagens. na exploração 
daquilo que emprês:L americana re
conheceu ~mprodutivo. 

Sr. Pres1dente, há. poucos. dias vo
tamos projeto de lei que concede o 
crédito de 5 milhões de cruzeiros para 
.o Ministério da Educação construir. e 
explorar um hotel próximo à. Catara
ta. de Paulo Afonso, Transformamos 
aquêle Ministério, em hoteleiro. Ago-

. ra, queremos converter o Ministério 
da Agricultura em seringalista. 

Sr: Presidente, os homens que se 
encontram-no norte do Pais a braços 
com . dificuldades de tôda natureza 
:Pa~.~ ..... extração da borracha, estão 
com<:sua produção pl:tralizada, sem 
compradores, porque se estancaram, 
de vêz, as reservas financeiras do• 
Bant'o da Borracha. jJ: como se es
tancaram? ":Com esbanjamentos co
mo · êste -. com tendênci&. · a evolu
marem-se - na . importância de 29 



milhões e 300 mil cruzeiros, em face · 
oc exíguo capital de 150 1mlllões de 
cruzeiros do Banco da Borracha. 

Nos próximos· dias, chegará a esta 
cede ao Banco da Borracha o auxí-

. 2io financeiro de 40 milhões de cru
zeiros, para poder- Atender !à. situa
ção angustiosa em qu·e se encontram 
oz seringalistas da.· Amazônia. 

· O Sr. Magalhães Barata - Sr. Se~ 
nador João Villasbôas, o Banco da 
Borracha comprava borracha · para 
vender. Antes de terminar o contra
to com os americanos - . e deve cons
tar. do relatório·- havia grande . de
(pósito de borracha adquirida cr,Jelo 
Banco. V. Ex. a.. não ignora o prêço. 

. dêsse produto no mercado externo. O 
Banco da Borracha comprou-o por 
bom prêço, se me não engàno,· a de
zenove cruzeiros, e não pode vendê
la por seis ou sete. Em far..e desta 
circunstância, só pode aplicá-la na in
dústria nacional. 

O SR. JOAO VILLASBóAS -
Vê o Senado que a indústria da bor
racha é falida. · ' · -

O Sr. Magalhães. Barata_.,- Ressur
giu com a guerra. 

. O SR. JOAO VILLASBóAS -
A borracha do oriente é oferecida 
aqui por seis cruzeiros, enquanto .que, 
para manter · a vida da · Amazônia, 
temos que sustentar o prêço fictício 
de !iezoito cruzeiros o quilo; _ 

O Sr. Magalhães Baràta - Prêço 
que_ ~ecorreu de um convênio com os 
americanos, antes de termiÍlar a 
guerra.· 

O SR. JOAO VILLASBOAS 
Depois de terminada a guerra e pa
ra sustentar o acôrdo de Washington, 
·o Congresso votou, ainda no ano. pas
sado, ·uma lei _que f1xavà. o prêço de 
compra da borracha e:m dezoito cru
zeiros o quilo.· Como o -Banco da 
Borracha tem .privilégio da compra 
e venda da borracha, ficou essa ·en
tidade sobrecarregada com a obri
gação de adquirir a herva brasileira 
por aquêle prêço. 

o ·sr. Magalhães Barata - Deus 
nos livre da terceira guerra. Entre
tanto, se vier, não haverá borracha 
que chegue. 

O SR. JOAO VILLASBOAS .
Sr. Presidente, estamos sustentando o 
prêço fecticio da borracha a dezoito 
cruzel!ros, quando_ o Orilente nô-la 
1oferece à portat, a seis cruzeiros. 
Quando votamos· créditos especiais 
para atender a essa obrigação deter-

.... ie..-.. 
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minada por lei, continuamos a in
verter capital - a inverter o pro
duto dos impostos arrecadados do 
povo · brasileiro no desenvolvimento 
das plantações Ford, para colhermos 
borracha e vendê-la ao Banco da 
Borracha ao prêc;o de dezoito cruzei
l'OS, esquecidos de que a concorrên
cia da Inclia matou de vez a nossa 
exportação dêsse produto: 

O Sr. Ernesto Dornelles - E' ne
cessário saber se depois da. ·aniqui
lada a nossa indústria, êsse prêço 
continuará a ser de seis cruzeiros. 

O SR. JOAO VILLASBóAS -
A indagação de v: Ex.a. é interessan
tíssima e deve .preocupar os estudio
sos da econ01nia e das finanças. Mas 
argumento com os fatos presentes 'e · 
os fatos passados. Desde 1918 não pu
demos mais produzir borracha. 

O Sr. Apolonio Sales - o nobre 
Senador. olha para o' passado e. não 
quer olhar para o futuro~ · . , . -· · 

O SR. JO:AO VILLASBOAS.· -
Não pudemos· produzir borracha i por
que a .concorrência do Oriente · ma
tava a indústria extrativa do nosso 
Pais. 

O Sr. Magalhães Barata - Isso 
acontecia em consequência dos pro
cessos· antiquados que se usavam na 
extração. · 

-· O SR .. JOÃO VILLA:SBóAS 
Matava, porque, não somente os pro
cessos usados eram . pouco progressis~ 
tas, mas também devido ao encare
Ciménto da produção interna. A bor
racha do· Oriente fazia ·concorrência 
no mercado com prêço que o nosso 
produtor· não podia acompanhar. 
Desaparecia quase por completo a 
nossa produção; retomamõ-la agora, 
japoneses ocuparam as plantações do 
jungimos ao acõrdo de Washington; 
Oriente. N'ão nos aproveitamos do 
momento para vender o produto pe
lo prêço que realmente valia e nos 
jungimos ao acõrdo de Washington. 
estabelecendo um prêço que os ho
mens que trabalbam . na borracha 
consideraram sempre . insuficiente pa-· 
ra compensar a produção. _ 

Passado o . período da guerra, · reto
mada, r;.o Oriente, a atividade · da 
extração dia borrach~S., encontramo
nos diante de um competidor que nos · 
oferece o produto por 1/3 do .que pa
gamos pelo nosso . dentro do _ País. 
Quer dizer: não :podemos .fazer a 
~xportação da borracha e estamos 
obrigados a comprá-la pelo ,prêço fi• 
xado ... 

,-- ; .. 1:_, // 
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O Sr. Magalhães Barata Não 
temos necessidade de comp:r;-ar bor
racha no exterior para nosso uso; 
dispomos da nossa, para vender. 

O SR. JOAO VILLASBOAS -
Temos excesso de borracha ... 

O Sr. Magalhães Barata - O Go
vêrno que auxilie a. borracha como 
auxiliou o· café.. . 

O· SR.' JOAO VILLASBOAS - , .. 
e o Banco da Borracha está. obriga
do a comprar tõda a produção, por
que detem o monopólio, a exclusivi
dade da compra e venda do :produto 
. brasileiro: entretanto, não -pode colo
.cá-lo dentro do País, porque há ex
cedente. 

O Sr. Magalhães Barata - Colo
cará grande· parte. Há entendimen- -
tos a respeito com industrias de São 
Paulo. · 

O SR JOAO VILLASBõAS - Gran~ 
de :parte, sim; mas. o excedente terá 
que vendê-lo ao-estrangeiro, na con
corrência de prêços com a borracha . 

·do Oriente, e, portanto; com prejuizo 
certo. 

O Sr. Magalhães Barata. - Não 
pode deixar de haver. 

O SR. JOAO VILLASBOAS - Afir· 
nia o nobre Senador . Ernesto. Dor
·nelles que não podemos provêr .·o fu-
·turo.. · · . · 
· Podemos, ·sim, Sr. 'Presidente, por 

· que, se de futuro, se alterar o. prêço 
do . produto estran~eiro, tão reduzi-· 
do ·no momento, será em proporção 
inferior a.o da produção brasileira .. 
Além disso, temos a borracha sinté· 
tica, que concorre ·não sõmente com 
a nacional, mas também êom a es
.trangeira. 
. O Sr. Magalhães Barata - o. Go- · 
vêrno . Federal ,poderá impedir a en
trada da borracha sintética. Será 
~recurso. . 

O SR. ·JOAO Vn.LASBOAS - Te
mos excesso de produção, Está fe
chada a entrada da borracha estran
geira; temos excedente para consu-
mo. · · 

O Sr. Magalhães Barata - Não .há 
excedente, Sr. Senador. · 

O· SR. JOAO .VILLASBOAS - Es
tamos . comprando o excesso por prê
ço elevado e teremos que nos desfazer 
dêle, vendendo-o ao estrangeiro,. por 
'prêço ínfimo. Pois bem, quando nos 
encontramos nesta situação, já tendo 
invertido Cr$ 29'. 300.000,00, por ano 
em Fordlândia e Belterra, vamos con
tinuar a inverter Cr$ 12.300,()00,00, 
por ano, para produzir borracha já 
.exce'ssiva 110 País. 

O Sr. Ernesto Dornelles - Permi~ 
ta o. nobre orador um esclarecimen
to. Não é bem êsse o meu ponto de 
vista. Acredito que. ·a borracha, no 
exterior, continua sendo produzida a 
prêço muito mais baixo. Minha. dú
vida é, se uma vez· aniquilada a nossa 
indústria, a oferta estrangeira conti
nuará · pelo mesmo prêço básico ou 
ficaremos à mercê das altas .que me
lhor atendam aos interêsses dos con-
correntes· vitoriosos. · 

O SR. JOAO VILLASBOAS --Nem 
sequer .aventei a· idéia do aniquila
mento da produção nacional. Venho 
afirmando que a borracha nativa já 

. é excessiva para o. consumo interno. 
Por que, então, despender, além do 
já gasto, mais 7 milhões de cruz~iros 
por ano? · · 

O Sr. Apolonio Sales - Não para 
a produção da borracha nativa. 
. O; SR. . JOAO VILLASBOAS - .. . 

Ao prêço de 6 cruzeiros o quilo .. . 
O Sr. Apolonio Sales - Se é con

denável, V. Ex." prove. 
O . SR. JOAO VILLASBOAS -

Absolutamente condenável. o. G.o
vêrno não pode ·continuar e nem. é 
momento .. para perseverar nessa. 
aventura de se tornar agricultor, ho~ 
teleiro; industrial, seringalista inter
Vindo com dotações dessa natureza 

. e extensão para manter uma orga-
nização cujos ftindadores ·reconhecem 
improfícua ineficiente, improdutiva 
e prejudicial. . · 

o· Sr. Apolonio Sales - Afirma~ 
ção gratuita de .V. EK.". 

O SR. JOAO VILLASBOAS - Não 
posso compreender como é' que a. 
emprêsa. Ford, com seu ·passado ad
mirado por todo o Universo, como de 
idéias avançadas no campo das ex
plorações industriais, emprêsa 'que 
sempre se assinalou por empreendi
mentos de. grandes · ·lucros, depois 
de inveJ::ter tão fabuloso capital na
quelas plantações pudesse . abandoná
las sem que fõsse pelo motivo de não 
vêr, · em futuro próximo, , vantagens 
de lucros; -

Só posso ··acreditar que aquêle aban
dono . das plantações, pela grande em
presa americana, se deu, porque ela 
ve1·ificou que. o seu capital estaria 
perdido, que não haveria possibili
dade de lucro para) o futuro. 

·Mas, Sr. Presidente, não quero in
sistir' nêste debate, nem orientar-me 
no sentido de negar o crédito pedido 
pelo Govêrno e tão brilhantemente · 
defendido pelas honradas Comissões 
d'e J.i'J.nanças ede Agricultura. Slei · 



-.667-

. que continuarei a gritar no deserto 
· e não .conseguirei o apôio dos meus. 
ilustres pares a fim de destruir a fan
tasia . que se criou em tõrno da pos
sibilidade de aproveitame.nto e de lu
cro com as plantações de Fordlândia 
e Belterra. 
· O Sr. Magalhães Barata - E' pes
simismo de V. Ex.8,~Sr. Senador João· 
Villasbôas. Estivesse em minhas mãos 
e. convidaria V. Ex. a a aproveitar as 
férias parlamentares a .fim de visitar 
Belterra e Fordlândia. Tenho certeza 
de que se V .. Ex. a sentisse a gran
deza daquela região, adquiriria con
fiança no futUl'O!. 

O Sr. Apolonio Sales -:- Muito bem. 
O SR. JOAO VILL.!\SBóAS- Pode 

ser muito impressionante o ambiente. 
Mas, Sr. -Presidente, jamais me con

. venceria, por belos que fôssem os pa-
noramas circundantes ... 

o Sr. Magalhaes Barata- Engana
se V. EX." Não. hã panorama alg'Um. 

O· SR. JOAO VILLASBOAS ~ ... 
por . magnificas que fôssem as · in!lta
lações ali deixadas pela emprêsa Hen
iy Ford, e, talvez por isso mesmo, a 
impressão que eu ali colhesse mais 
acentuaria n 0 meu espírito que aquê
le abandono da ·· região foi feito por 
causá da inutilidade ·do· esfôrço da 
emprêsa, .reconhecendo esta a · im
possibilidade de. · vàntagens no futu-. . . 
ro. · . -. 

E nada me poderia convencer. Se
lJhor Presidenté, que o Govêrno Fe
deral; através do Ministério da Agri
·cultura, pudesse jamais auferir van-

. tagens, em manter,·· p~ra ruma· fut~ra 
. exploraÇão; as .plantaçoes de Fordlan
dia e Belterra. . 

·O Sr. Magalhães Barata - Nós,- pa.
:raenses, vamos .confiar, ~!'l-is uma ve~. 
na tentativa que se avizinha .. O Mi
nlstró da Agricultura lá. este~e :o .ob
servou de perto a situação. Conversou, 
em Belterra e em Belém, com pessoas 
autorizadas. Tem, . portanto, seu plano 
·organizado· acredito porém, não ~eja 
agora nem dentro de . dois, três, ou 
cinco 'anos que o problema ténha so
lução. Entretanto, o Ministro áá de
lineou seu programa. Aquela ZOD:a 
precisa ser entregue a quem adnu
nistre realmente, porque não se pla~
'ta, alí,; some.r:Uõe borracha: ;a agn
cultura poderá· .ter·em Belterra gran
de celeiro, de vez que seu solo é um 
dos melhores. O Ministro da Agri
cultura, imprimindo organizaÇão ade'

. quada àquela zona, enviando agrôno
'·mos competentes, ' com uma divl;;ão 
autônoma para as· duas concessoes, 

Belterra e Fordlândia, sob a assis· ·· 
tência. do Govêrno Federal poderá. 
colher, no futuro ótimos ·resUltados.· 

O SR. JOAO v:r.t.LASBOAS - Vos
sa · Excelência se refere à ida de téc
nicos, à administração· devidamente 
orientada. 

O Sr. Magalhães Barata - Sim, téc
nicos que vão e fiquem lá . e não como 
tem· sucedido: -no fim de um ano, 
·vêm embora. 

O SR. JOAÓ VILLASBOAS - Per-, 
feitamente. Mas o Govêrno Federal 
para colher.vantagens no futuro terá. 
que despender capitais. Entretanto, a 

· emprêsa Ford dispunha dos mais no
. táveis técnicos americanos e dos maio
. res agrônomos de sua terra ao lado de 
capitais inesgotáveis, que jamais se 
podem comparar com os de que PQ
demos dispor. Mesmo asim a: em
prêsa Ford · abandonou Fordlândia e 
Belterra. · · 

O Sr. Magalhães Barata - O no
bre colega não conhece - assim· como 

· eu - o verdadeiro motivo. que levou 
Ford a. abandonar aquela zona. 

O SR. JOAO .VILLASBOAS - Não 
posso admitir~outro motivo, senão o 
económico. . . . 

O Sr: Magalhães· Barta -:- V. Ex.• 
- deve recordar que enquanto Ford foi 

vivo sua emprêsa não abandonou aque
la obra, porque 'êle não consentia: em
bora seus técnicos apresentassem pa
receres desfavoráveis,. Ford não per
mitia, e teimava .em resolver o pro
blema da borracha em Belterra. 

O SR. JOAO VILLASBOAS - Se
nhor Presidente, devo concl'Uir . 
. Conforme acentuou o nobre Séna
dor Magalhães Barata, Fordlãndia e 
Belterra só poderão ser grandemente 
produtivos, no futuro, com adminis;.. 
tracão eficiente e grande . capital. 

Não quero de forma alguma contra:. 
riar. o pensamento de S. Ex.8 : ao con
trário, vou ao encontro de seus a.-r-

. giunentos: Penso, entretanto, que não 
deve ser a Nação, nem o Ministério da. 
Agricultura, ou .o Instituto. Agronômi- , 
co do Norte quem vá desempenha.-r es
sa administração ·no futuro. 

Assim, a:presento emenda ao pro
jeto concebida nos seguinte~ têrmos: 

- "Acrescente-se onde convier: 
Art. • . . E' o Poder Executivo 

autorizado a arrendar as planta
ções· de Fordlândia e Belterra com 
todo o seu acêrvo de bemfeito
rias, construções, máquinas, uten
sílios e acessórios adquiridos ~e-
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lo Banco de Crédlto · da Borra
chah por fôrça do Decreto-lei 
n.0 8.440 pe 24 de dezembro de 

.1945, e constantes da escritura 
pública lavrada no Distrito Fe
deral, em 28 de dezembro ue 

·. 1945, nas notals do tabelião . Fer
nando de Azevedo Milanez. 

Parágrafo único, · As prestações 
do arrendamento serã·o pagas di
retamente ao Banco de Crédito da 
Borracha até integral pagamen
to aa importância despendida por 
êsse Banco na aquisição e ma
nutenção daquelas plantações e 
respectivos juros, à taxa de seis 
por cento ao ano".: 

Sr. Presidente, vou, assim ao en
contro dos que consideram. de grande 
futuro as plantações da ·Fordlândia 
e Belterra. 

para tanto, embora fôsse de.meu agra. 
do. E por isso ofer.eço emenda que 
1IJ1!1Xece . conciliar o pensamento ·de 
meus nobres contendores nesta Casa . 
(Muito bem; muito bem) . 

·DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENAIX)R APOLONIO SALES 
NA SESSAO DE 21 DE SETEMBRO 
DE ·1948. •. 
O SR. APOLONIO SALES - Sr. 

Presidente, desejo, preliminarmente, 
solicitar . um esclarecimento. 

E' meu intúito responder, ponto por 
ponto, aos argumentos expedidos pelo 
.nobre Senador -João Villasbôas a·pro
pósito da borracha ·da Amazônia. 

Pergunto a V. Ex.a ·se, uma vez 
apresentada a emenda, continua a dis
cussão do assunto ou se, . a mesma é 
enviada primeiro às .comissões, fican-

Sabemos - e o nobre Senador Ma- · 
do assim, adiado o debate. 

O SR. PRESIDENTE _;A discus
são só é encerrada quando não há 
mais quem deseje pronunciar-se. Uma 
vez encerrada, emenda e projeto·são 
encaminhados às Comissões. 

galhães Barata bem o acentuou - que 
. a administração, pelo Govêrno, não 
. pode dar resultado. Após a aquistção, 
. pelo Banco da Borracha, dessas ins
-talações, têm elas . permanecido mais 
ou menos abandonadas, de vez que, 
através de funcionários públicos e téc
nicos de Ministérios, -não é possível 
administrar , plantações como as de 
Fordlândia e Belterra. · 

O Sr. Apolonio Sales - V. Ex." faz 
fujustiça aos técnicos do Ministério da 
Agricultura, e no entanto, os reclama. 
para o seu Estado. 

O SR. JOAO VTI.rLASBOAS- Pos- .. 
so reconhecer sua capacidade técni
co-profissional, mas, não capacidade 
administrativa. - · . 

O Sr. Apolonio Sales .:.... Técnicos 
americanos, autorizados, têm dito o 
contrário de V. Ex.a. . · 

O SR. JOAO .VILLASBOAS __; Tô
da vez que o Govêrno tenha empre
endimento desta natureza, transfor
ma-se em comerciante ou industrial, 
levando-o ao fracasso. Até hoje, as 
plantações adquiridas de Ford perma
necem semi-abandonadas, conforme . 
declarou o digno Senador Magalhães 

.Barata, perfeito conhecedor daquela 
região. · . 

Sr. Presidente, como o desfalque• so.;:, 
frido pelo Banco · da Borracha, com 

... O SR. APOLONIO SALES Per-. 
gunto ainda a V. Ex.'\ Sr. Presidente, 
se no . caso de estar terminada a ·hora 
da sessão, é a discussão prorrogada 
para a seguinte. · 
. O SR. PRESIDENTE- Terminad·o 
o tempo regimental da sessão, prosse
gue o. debate na sessão seguinte,, salvo _ 
requerimento de prorrogação dos tra-
balhos: , . 

O SR. APOLONIO SALES -. Sufi
cientemente informado, Sr. Presiden
te, · vou iniciar meu discurso. 

Não queria fazê-lo, ent'retanto, .sem, 
primeiro exprimir meu profundo pesar 
ao vér que um · Senador da Repú
blica; do grande interior do Brasil, de 
um imenso Estado, que é Mato Grosso, 
terra onde finda a Amazônia, tivesse 
tão pol,lca· crença nos destinos daquêle 
pedaço do Brasil. . . . 

Sr.· Presidente, custa-me a crer que 
o nobre Senador Villasbõas não possa 
descobrir' para a Amazônia um futuro 
próspero, desde que não lhe sejam 
negados recursos .para uma atuação 
certa, técnica, perseverante e decidida 
dos homens do nosso. Pais. · 

o Sr. João ViZZcisb6as - Desejo . 
acentuar que não me referi ao futuro 
da.. Amazônia·: Na discussão, me res
tringi ao crédito relativo às plantações 

· de Fordlândia e Belteri:'a, abandonadas 
por Ford. 

a aquisição · e custeio dessas planta
ções, não pode ficar sem :uma. repa
ração, . visto tratar-se de . capital com 
:finalidade expressa na lei que criou 
o aludido estabelecimento, minha 
emenda consigna tl!l indendzação. 

Não desejo' impedir a votação do 
projeto. Reconheço-me imcompetente 

O SR. APOLONIO SALES - Feito 
. ê~te reparo, desejava, Sr. Presidente, 

demonstrar aos meus pares qu~ o no-
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. bre Senador incorreu·, em alguns equí- o SR. A;I?OLONIO SALES o 
vocos provàvelmente sem propósito. segundo equívoco, Sr. Presidente, a 
. O ·primeiro dêles Sr. Presidente meu vêr decorrente do ·primeiro, está 
prende-se ao fato do Senador Villas- em que não se pede um crédito para. 
bôas apresentar como argumento má- se manter uma- plantação em ruina, 
xuno do fracasso das plantações de e sim, para conservar uma obra que, 
Belterra o fato da Companhia Ford .indiscutivelmente, .conforme -teste.:. 
ter aberto mão de seus direitos de munho de pessoas fidedíghas de 
propriedade sôbre aquelas plantações . . alta posição política, de elevada ex
.em que já .envertera cinco centenas ·.pressão . cultural e técnica, são de 
de milhões de cruzeiros. · imenso futuro para o Brasil. · 

Sr. Presidente, às vezes; ·há razões Se VV. Exas. me permitissem, leria 
muito mais fortes que as económicas o resumo de um parecer dado há lon
para que .emprêsas poderosas desviem go tempo passado, em 1942; por um 
suas ·atividades para outros campos agrônomo ilustre o Sr. Luis· Simões 
de eXploração do trabalho. Lopes. Como vêem vv. Exas. êsse 

Não ·estou devidamente capa:citado nobre agrônomo, naquela época, de 
para penetrar no pensamento dos con- · forma alguma tinha iliterêsse em 
.cessionários Ford; mas na verdade, trazer argumentos para contendas do 
hei de admitir ......; se fatos posteriores futuro. Quando S. Ex."' voltou da 
o documentarem que· as plrun.tações Amazônia, assim se e~pressou em e:n
de Belterra sãà realmente· rendosas trevista ao "Diário de Noticias", em 
~ não se pode, com justiça, apresen- 15 de maio de 1942: 
tar·como único e exclusivo ·argumento "Belterra é Uin modêlo de orga-
0 fato· de Belterra ter sido abandona-
do por Ford, para provar ser ela uma . nização. Já possui . cêrca I ae três 
ruína, uma plantação . imprestável. milhões ·de seringueiras, e: a em-
~sse 0 primeiro equívoco que, aliás, prêsa de Belterra gasta 18% de 
a meu :ver não está à altura da .inte- . ·. seus . orçamentos com o operaria-
ligência do nobre Senador Villasbôas, do ·agrícola, na assistência· social 

.intensa.". · e em tõrno ·do qual se formulou tôda 
argumentação para negar o crédito E dizia textualmente na entrevista 
que se pedia para conservação das ao· "Diário de Notícias", jornal por 
plantações de Belterra:. todos os títulos insuspeito: 

o Sr. João . Villasbôas - Declarei, · "Formou-se em Belterra um 
no meu discurso, que não negava: o . grande centro, onde o saneament(), 
crédito porque me encontrava im- a higienizaÇão e o fortalecimento 
possibilidade de fazê-lo, · diante.. da do homem se fazem metódica e 
maioria que certamente votaria con- sistemàti.camente". · 
tra meus propósitos. -E se valesse, nobres senadores, Q 

O SR. APOLONIO · SALES - · ~ste testemunho dêste modesto orador, po~ 
aparte de V. Ex."' mais uma vez com- deria dizer a VV. Exas, que quando 
prova que negou o crédito .. O nobre ·em 1944 tive a sorte de. visitar Bel
colega rendeu-se, apenas, ·ante a evi- terra ficou-me a impressão de que 
dência ·dos argumentos em contrário, :naquêle sistema de cultivo da hervea 
que são poderosos a ponto de con;. brasileira, naquêle sistema de culti
vencer o ·plenário a votar contra vo e aproveitamento · das terras da 
V. Ex."'. · . .. floresta. amazónica, estavam traçados 

O Sr. João Villasbôas - Não aos os destinos grandiosos da América e 
argumentos, mas ao número; · : . das terras do norte do Brasil. 

o SR. APOLONIO' SALES. ....:... .Aos Que vi em Belterra Srs. Senadores? 
argumentos numéricos? v. Ex."' não Vi milhões de seringueiras. plantadas: 
deve usar expressões -como esta, ·por- vi plantações . de mandioca ·e cereais 
que a meu ver representa .injúria. aos em abundância. ·Vi o homem educado, 
Senadores; que votam concientemen- Vl o homem assistido em ·hospitais-
te. . · modêlos, sem nenhum e~fe.itte1, sem 

o sr. João Villasbóas ...:.... Absoluta- nenhum luxo, sem coisas mu e s que 
mente. Falo dó número de Senadores pudessem sei apontadas como disper· · 

dício. Vi . em Belterra 'o espírito . de que combatem m~u proposito, que a brasilidade criado, cultivado, incenti-
êle se opõem. · · · vado nas crianças que ali ·nasciam e 

O SR. APOLONIO SALES - Acei- eram assistidaS dêsde o bêrço até o 
to a eXplicação de V. Ex~"'· momento em que ingressavam na es-

0 Sr. João Villasb6as - Não seria cola. Pois, meus Senhores, foram essas 
:Possível fôsse outro ·meu pensamento. plantações que um ano depois, em 
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1945, passaram ~ara o Govêrno da 
República, e passaram - digo-o sem 
·receio - como presente da Campa- · 
· nhia Ford ao iBrasil. 'Não indago nem 
investigo os motivos · que teriam le
vado a Companhia Ford a fazer êsse 
presente; mas o fato é que Bel terra 
é realmente um presente feito ao Bra
sil, nas normas em que foi recebido 
pelo nosso Govêrno. · 

O Sr. João Villasbõas - V. Ex;a 
dá licença para·Uxn aparte?· 

O SR; APOLONIO SALES - Com 
multa sati-sfação, meu nobre colega. 

O Sr. João Villasbôas - V. Ex.a já 
terminou a leitura da opinião emi
tida pelo agrônomo Luiz · Simões 
Lopes? .. · · 

O SR. APOLONIO SALES - Há 
mUito tempo. 

O Sr.· João Villasbôas - Julguei que 
êle fizesse referência às possibilidades
futuras de · Fordlãndia. 

O SR. APOÚ)NIO SALESE - Não· 
falou nisso. · 

O Sr. João Villasbôas - Pensei que, 
na qualidade de· agrônomo, s. s~ ti
vesse opinião sôbre as possibilidades 
lucrativas daquelas plantações. 

O SR. APOLONIO SALES - De
sejo chamar ar atenção de V. Ex.6

, 

em resposta ao seu elucidativo apar
te, que minha argumentação visa em 
,primeiro lugar mostrar que o Govêr
llO. não recebeu uma· ruina. em Bel
terra., mas uma organização perfeita, 
em ·que havia todo o cômputo de be
:nemerêncla que tive oportunidade · de 
descrever perante o Senado. Ainda 
estou por demonstrar a restibilidade 
do empreendimento. 

1 O Sr. João Villasbôas - Eu não 
disse, em nenhuma passagem do meu 
discurso, que se tratava de unia ruma. 

O SR. APOLONIO. SALES - Se 
V.· Ex.a desconhece Belterra e Ford
Jãndia, ·não pode expressar-se dessa 
forma. . . 

O Sr. João Villasbôas - Qui-s saber, 
com fatos, se. haveria, .de futuro, possi
bilidade de renda, de lucros. 

O SR. APOLôNIO SALES - Quan
to a estas dúvidas de· V. Ex.6 , espero 
esclarecê-las, com argumentos a meu 
ver irrefutáveis. Mas .iremos por par
tes. 

· Destarte, Sr. Presidente, ficou mais 
uma vez demonstrado ao Senado que, 
realmente, Belterra não foi recebida 
!!)elo Brasil em abandono. E, agora, 
meus senhores, tentarei também de
monstrar que Belterra não ficou · ao 

abandono depois que foi entregue ao 
(;;ovêrno brasili:Jiro, Talvez tenha ha
vido, como é comum acontecer quan
do se verifica a .transferência de uma 
organização para outra, I-nterrupção 
momentânea; . mas, em • abandono 
Vossa Excelência mesmo se encarre
gou de demonstrár que não ficaram 

. as plantações de ' Belterra. De outro 
modo não se justificaria houvesse si• 
do invertido nas plantações Ford um 
montante de 24· milhões de ·cruzeiros. 

Mas, Sr. Presidente, a argumenta- . 
ção mais forte de tôdas é a expressão 
do .Sr. Mini-stro . da Agricultura; que 
em uma exposição de motivos bem 
fundamenada demonstrou que Belter
ra é . hoje,· lndiscutivelmenté, uma or
ganização ·que horu:a o Brasil e cujo 
futuro económico · não tem razão de 
ser pôsto em dúvida. 

O Sr. Magalhães· Barata - o que 
aconteceu depois da venda de Belterra 
foi o êxodo dos colonos; uma série de 
colonos ieceiosos abandonou as" plan
tações. 

Muitos foram para Santarém por
que não houve contlnuidade admlnis
trativa. 

O SR. APOLONIO. SALES - V. 
Ex." têm tõda razão. Foi isso o que 
sé veri"ficou até que a situação se re-
fizesse. · 
· o sr. -Magalhães Barata - Três 

Mini-stros passarám por lá de dezem-· 
bro de 1945 até esta data.. vv. Exas. 
sabem ó que é a vida de uni novo Mi
nistro. Primeiro, 'êle · vai· apreciar, 
manda estudar. Mal acabava um ·vinha outro e não tinham tempo de 
olhar por Belterra. Os colonos, sem 
vencimentos, sem comestívei-s, trata:
ram de passar para Sa.ntarem. Perde-

- mos centenas de colonos com -as res
pectivas famílias. 

O Sr." João Villasbôas. - No entan
to, foram despendidos 12 milhões e 
300 mil cruzeiros anuais para que con
tinuasse o trabalho em Fordlândia. 

O Sr. Magalhães Barata ..:._ Não sei 
explicar isso; apenas posso dar a ra
zão do êxodo. . .. ·· -. . . . . 

O SR. APOLONK> SALES - Mes
mo essa fuga de· colonos não importou 
em abandono, como disse o nobre Se-
nador João Villasbôas. · 
.o Sr. ll!agálliães Barata·- Houve 

apenas diminuição. 
O SR. APOLONIO SALES . - Pou

co tempo depois a ex-emprêsa Ford 
retomou o lugar que, no Govêrno nu
tra, estão tomando tôdas as em~rêsas 
desta natureza, para mai-s tarde não . ' 
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lamentarmos haver abandonado a boa 
trilha. 

O Sr . . Magalhães Barata - E' isso 
justamente o que esperamos depois 
que o Ministro Daniel de· Carvalho vi:
sitou Belterra. :G:le conta no futuro. 

O SR. APOLONIO SALES - Mas, 
Sr: Presidente, seria interessante de
monstrar ao nobre Senador João Vil
lasbôas · e ao Senado que me ouve, 
quwtas e quantas dificuldades tem o 
técnico qué vencer até chegar à. solu
ção do problema miximo da plantação 
da herva brasileira. Para o seringuei
ro em plantações raciomis é preciso 
prover-se ao saneamento da gleba. A 
produção abundante, a colheita. fácil, 

.o vigor das- árvores. 
Todos nós . repetimos, dezenas ... de 

vêzes, que lemos e ·lamentamos que 
riquezas do Brasil tenham sido trans
portadas para. outras regiões e se 
tenham transformado em fonte in
comparáveis de produção. 

Todos.... nós repetimos isso e causa
nos pena não termos· tomado a ini
ciativa; que tenhamos de seguir o 
exemplo, em vez de o dar na siste
matização · econômica das nossas pró 
prias riquesa.s. · 

Pois bem, o caso de aproveitamen
to da nossa herva brasileira impor
tava nas maiores dificuldades. Ex:
plica.-se porque. Tôda. vez que uma 
planta· muda o seu sistema, de. vida 
para .adestrar-se à vontade. do ho
mem; tõda vez que se modifica o ha
bitat comum de uma planta qual
quer, ela tem que se defénder con
tra os inimigos . que recrudescem. Ao 
homem cabe ajudar estas plántas a 
se porem em guarda . contra as difi
culdades do meio novo, que passam a 
extranhar. Pois bem, Srs. Senadores, 
no Instituto Agronómico do Norte 
isto· se fêz -- e · está se fazendo, e 
continuamente experiências e, éxpe
riéncias com sementes colhidas. das 
melhores seringueiras de tõda parte 
da Amazônia e dos países prd!iutores 
õo muilêfõ:- E' de notar que no anda
mento das novas plantações, até nos 
:próprios viveiros como tive 0 portuni
<iade ·de •;er, o ataque das pragas re
crusdesce. As pragas· não são desco
nheciãas, mas inopinadas, tendo não 
rado rdestruído trabalho que custa 
roites de estudo e soalheiras do es
fórço, e que custa a fé imensa dos 
agrônomos no destino da sua técnica. 
o Instituto Agronómico do Norte ja
mais tomou a si a responsabilidade 
de descrer que . a técnica vencesse as 
dificuldades ·do meio. Tanto assim 
que · nunca tomou a si tamanha de-

monstração de fraqueza, é o fato de, 
até hoje, continuar a produzir "see
dlings" I! "clones", a fazer o cruza
mento entre variedades .para. obter 
e~pécies mais resistentes; a fazer po
linização-· em árvores e não em ar
bustos, para que se passam ter se
mentes mais produtivas ·e ao mesmo 
tempo ma.!s resistentes às moléstias 
que hão de v~. · 

Será. possível, Sr. Presidente, que 
sejamos tão impacientes, que não ad
mitamos ser ·.possível melhorar as va
riedades de uma planta que não é 
f~nua, mas leva cinco ou seis anos 
para atingir a primeira colheita? Se
rá possível que_ sejamos impacientes 
a ponto de .querer resultados imedia
tos das previsões e medidas técnicas 
e se obtenha imediatamente um ve
getal perfeito e nem se apoie finan
ceiramente uma experimentação bem . 
orientada e dirigida? , . 

Nobres Senadores, o Brasil é, in
discutivelmente, uma terra·. fel.i2l; o 
norte do Brasil é, também, ; :graças a 
Deus, uma terra. tão feliz que ao fim 
de poucos anos de existência do Ins
tituto Agronómico, fundado, se me 
não engano, em 1942, já se apontam 
variedades de heveas consideradas 
produtivas, que !oram aproveitadas 

· pela própria emprêsa Ford; para elas 
enxertarem variedades vindas do Ori
ente, mais produtivas, embora. menos 
resistentes · à.s moléstias locais, assim 
como me informaram que já se obti
veram variedades altamente produti
vas, criadas não apenas pelos técni
cos nacionais, mas, justiça se faça, 
também com o concurso 'de técnicos 
americanos. Essas variedades salva
ram plantações de Belterra a ponto de 
hoje poderem ser estas consideradaS 
entre · as melhores · plantações do 
extremo Oriente. Posso anunciá-lo 
lião como leigo, pois tenho satisfação 
de nie considerar em meio dos técni
cos e.mbora dos maiS modestos (Não 
apoiado) . E ainda mais, baseado na 
opinião de um grande técnico em 
borracha, homem dos mais afiança
dos no ramo, no conhecimento das 
plantações da borracha e sua indús
tria, o Sr. R. D. Rand, uma das 
ma.!ores notabilidades no mundo. Em 
1945, estevé em Belterra, épõca em 
que essas plantações pertenciam· à 
emprêsa Ford, e nêste tempo encon
trou os seus dirigentes, quase desani
mados, não em face da imprestabili
dade da terra., nem do · clima, ou da 
inoperos1dade dos homell'S, mas em 

·virtude . da virulência imensa da 
dotidella~ que estava destruindo as 
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áreas plantadas. :tl:sse profissional es
teve presente aos trabalhos dos téc

'nicos em luta titânica com a nature
. .za. Voltou agora a Belterra. e dá a 
sua opinião. Quero dar · conhecimen
·to ao Senado, do que escreveu a res::
peito, e estou certo de que . o nobre 
Senador Sr. João Villasbôas será o 
brasileiro que mais se há de orgulhar 
do produtivo trabalho dos técnicos de 
nossa Pátria. Peço,. permissão ao Se
nado para ler, não no original que 
tenho, mas em• tradução,. para maior 
facilidade de expressão, o . que diz 
êsse "expert" sôbre sua v!isita às 

·plantações de ,Belterra: . 
"Constitui ·para . mim grande 

prazer inspecionar essas planta
ções. · Após um período de três 
anos, notei · o considerável pro
gresso realizado desde que ao. ·Go
vêrno brasileiro passou a· direção 
da administração- da ·propriedade 
do Institu~ Agronômico do Norte" 

.:tl:ste relato é de 5 de maio de 1948.. 
"0 Brasil deve sentir-se orgu

lhoso do trabalho oue seus cien
tistas realizaram, fazendo destas 
plantações verdadeiro sucesso". · 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo 
soar os tímpanos) - Permita-me o 
nobre orador· ponderar-lhe que se es
gotou o tempo da sessão.: -

O SR. APOLONIO SALÉS '- Se
nhor Presidente, . pediria a V. · Exce
lência, me conservasse inscrito para 
·prosseguir, amanhã, nas considerações 
que venho expendendo. 

O SR. PRESIDENTE -:- V. Exce
lência será atendido. 

a) de uma Comissão, pedindo a 
audiência de outra sõbre qualquer 
assunto· · ' . . 

b) de ruma Comissão, solicitan
do reunião juntamente com ou
tra; 

c) de uma Comissão .ou de .um 
Senador, pedindo informações ofi
.ciais ou a publicação destas no 
Diário do Congresso Naciõnal. · 

Nestas condições, o requerimento 
não está sujeito a ·discussão. Foi -lido 
e despachado pelo Presidente. 

O SR. MELLO VIANNA ..__ O re
querimento · apenas solicita informa
ções? 

O SR. PRESIDENTE - Pede in
forma.ções à Comissão Diretora. 

O SR. .J.IiE:LLO VIANNA . - Nêste 
caso, a Comissão Diretora aguardará 
a devida oportunidade para· esclare
cer sua orientação. 

O Sr. Ferreira de Souza - Permite 
V. Ex." um aparte? · 

O SR. MELLO VIANNA - Com 
todo o prazer. . 

O Sr. Ferreira de Souza - O re
querimento não importa em censtU'a 
à Comissão Diretora. Apenas pede 
esclarecimentos de que o Senado ne~ 
cessita. · 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR. MELLO VIANNA NA 
SESSAO DE 22 DE SETEMBRO DE 

O SR. MELLO VIANNA - Devo 
inicialmente ·observar que não cabe 
ao Senado pronunciar•se sõbre con
trato · de funcionários. Quando as 
contingênci-as . e ··emergências do ser
viço. reclamam funcionários transitó
rios, a Comissão Diretora pode· con~ 
tratá.;los, livremente;· ~mediante pro~ 
.vas ou sem as mesmas. O RegULa
mento ainda em vigor não estabelece 

. outra. norma. · 

' 1948 
O· SR. MELLO' VIANNA - (Pela or

dem) - Sr. Presidente, desejo. pedir 
a V. Ex.a um esclarecimento, por não 
haver entendido bem os têrmos do . 
requerimento encaminhado à Mesa 
pelo nobre Senador Ferreira de Souza. 

V. Ex." vai submetê-lo à discussão? 
Faço esta indagação, porque estou 

habilitado a responder, imediatamente 
a todos os itens da consulta .. 

O SR. PRESIDENTE - O artigo 
125 do Regimento estabelece: 

"Serão escritos, independente& 
; do apoiamento· e discussão e des

pachos pelo· Presidente os requeri
mento.s: 

Pondero, em.seguida, que não houve 
propriamente concurso, mas prova de 
habilitação. 

O Sr. Hamilton Nogueira ....:... Não 
compreendo que se contrate um can
didato com· 90 êrrcis e se desprese 
outro com apenas 20. 

O Sr .. Arthur Santos - Nessa prova. 
ou nêsse concurso, seja o que :fôr, o 
~specto pOsitivo é que foram ·escolhi
dos candidatos com muito maior :nú
mero de êrros que os dos concorrentes 
classificados em 1.0, 2.o e 3.0 lugares, 
E' o fato. Eu próprio .verifiquei que, 
;por exemplo, o candidato classificado 
em 1.0 lugar,· cometeu 18 faltas, vamos 
dizer, e não foi chamado, enquanto 
o candidato classificado em 18•.0 lu
gar, com mais de 90 êrros: foi con
tratado. .:tl:ste demonstrou capacidade 
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muito inferior àquêle. Se houve prova 
de competência de seleçã.o, a Co
missão .Diretora estava na obrigação 
de ~nomear quem · demonstrou maiol 
conhecimento e competência. 
. O SR.-MELLO VIANNA- Respeito 

· o modo de ver de V. Ex." mas per
mito-me di.ssentir. Não há·· disposição 
alguma do Regulamento ... 

O Sr. Arthur Santos - Nem existe 
Regulamento! 

O SR. MELLO. VIANNA - Como 
não há?. 

.o Sr. Arthur Santos - Um regula
mento de 193& .•. A Comissão Dire
tora, em 60 dias, devia apresentar o 
projeto' do nov:o Reg-..tlamento, o que 
não foi feito· até hoje. 

O SR. MELLO VIANNA - Há um 
Regulamento em. vigor no Senado, ao 
qual a ·comissão Diretora obedece, 
porque . não foi alterado. A Comis_são 
Diretora têm agido nos têrmos estr1tos 
dêsse Regulamento. O Regimento_ r;:-

. terno determinou que a ComlSsao 
Diretor<~: apresentasse projeto de novo 
Regu.lamento. _ 

O Sr. Arthur Santos,- Dentro de 
60 dias. · · 

O SR. .i.VilELLO VIANNA - Devo 
dizer a V. Ex.a. que, em oito dias, 
formulei o projeto; não utilizando .os 
sessenta determinados pelo Regimenlto. 

o' Sr. 'Ferreira de Souza - Mas o 
Rleg.!mento declara que o nov:o Re
gulamento deve estar em vigor C.entro 
de 60 dias. 

O SR. :MELLO. WANN'IA - Estou 
explicando o que aconteceu. · 

No fim de trinta dias, por diversos 
motiv:os que no momento foram ex
postos, eu mesmo SOlici~i :ao Senad·O 
a prorrogação do prazo por outros 
trmta dias. &se ;projetO está com 

· os relatores. Aliás, apresentei bases -
não propriamente projeto -:- para s~r
vll'em de ponlto de partida à dis~ 
cussão. A Comisáo Diretora, deveria 
exa.mj.ná-las, reformá-las ou apresen
tar substitutivo. Em virtJude de ra
zões que não vêm a pêlo, mesmo por~ 
que não sãO do meu conhecimento, 
ainda não recebi o parecer. 

O Sr. Ferreira de Souza - Isso 
prova que V .. Ex." cumpriu rig·orosa
mente o· seu · dever. 

O SR. :MELLO VIANA - Estou 
. rebaJtellido a rufirmat:Lva de' que não 

existe Regulamento. Há Regulamento 
e está em v:Lgor, embora tenha ca
·belos brancos, porque data de 1926. 

O Sr. Artur Santos - E manda 
fazer a classi:fica!(ão nessas provasJ 

O SR.MELLO VIA.N!NA .,....... A classi
ficação foi feita por mero escrúpulo 
da Comissão Diretora . 

o Sr. Aloysio de Carvalho - Se a 
prova era desnecessária, por que a 
fizeram? · 

O SR. MELLO 'v:r.ANNA ___, Em 
primeii'o lugar, observo qrue não há. 
·nenhuma lei que obrigue a ·Comissão 
a fazê-lo. Em segi.mdo, acentuo. que. 
não houve oonc.uxso, mas prova de 
habilitação. ·Em terceiro, pondero que 
o RJegimento 3Jdnlite essa escolh:a até 
sem collJCurso ou ·provas. 

O Sr. Ferreira de Souza - Houve, 
um concurso, ·houve classificação. 
. O SR. MELiiO VIANNA - Aliás, 

estou de acôrdo com a classificação, 
ou melho1· com a :inldic.ação de habil:1-
tação~ . 

O sr. FerreiraCze Souza ::_ Por ,que 
então não se fez a escolha em con:

,.cordância com a classificação? 
O SR. MELLO . VIANNA .:.._ Per

mita V< Ex.a. que· exponha •o. meu. 
modo de ver. V. Ex.a, com sua bri
lhante illlteligência, interpreta os as~ 
suntcs de um modo, mas há de permi~ 
ltir que eu, com a minha :inteligência 
os veja de outro .. 

O Sr. Arthur Santos __..;. V. Ex." 
há . de .conrvir que não se obedeceu à 
classllficação. E, erutão, houve favo

. ritismo. 

O SR. MELLO VI:ANNIA - Não 
hOJUve, . pelo menos de m:in:ha par;!: e. 

Devo dizer que entre os canõidatos 
não teD!ho. parentes nem protegidos. 

O Sr. Arthur Santos - Por que 
classificação, à qual não se· obdece? 
. O-SR. MELLO w:ANN'A....:.. A no
meação não se QX>de basear · sàmenrt;e 
na clasificação de uma prova ·técnica, 
A Comissão Diretora tem o direito e 
o dever de exanltnar outras.cODOCUções. 

· Seu, em parte, favorável aos con- · 
cursos, por exemplo,, para a magis~' 
tratura. Digo em parte, ·porque o con
curso revela a;ptidáo :téomca, mas não 
condições morais. · 

O Sr. Aloysio de Carvalho - A lei, 
quandio manda submeter a concurso 
exige classificação e obriga a nomea-' 
ção a começar pelos . primeiros colo- · 
cados. Se porventura houve motivos 
para não se proceder desta forma, de
vem ser lealmente e~tos. 
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O Sr. Hamilton Noguira Leal e dos mais competentes. Mas, f~ito 
0 claran;tente. · concurso, obedeça-se· a classificação. 

O S!R.. MlE1LLO VIAN.NA ~ús . O Sr. F~rreira de Souza - E' pre-
lealanente os fatos e nenhuma· lei c1so organiZar o quadro taquigráfico 
obriga a Comissão Diretora seguir a me~a.nte concurso. 

· cl~s:!i:lcação, mesmo nos concursos. o SR.. MlElLLO VJ:ANNtA _ 
0 

no-
O Sr. Fe.rreira de Souza -·Ninguém bre Senador tem nêste ponto inteira 

conJtesta que V. Ex. n está lealmente razão. A orga.rumção do quadro :ta
f!XJlOilldo os fatos. quigrá:f:ico está corniiada a um· dos 

o SR. MlElLLO VIANNA _ Trata- • membros da Comissão Diretora e já 
se de a;tos da Comissão Diretora que se fundava em concurso, mas no to- · 
tem competência :pal."a praticá-lo.· Se crunte a atos defimti:vos .e não a novos 
o Senado asim. não entende; retire- contratos. 
lhe a confiança. Terei gr.ande satis- ' Não estanldo S. Ex.a presente não 
fação em. voltar à minha cadeira de· posso esclarecer por que, ainda não · 
Senador, pelo Estado de Minas Gerais, 1l a~presellltou. :11: pergunta que só 
embora deixando o .alto pôsto de Vice- S. Ex.a :poderá responder. . 
Presidente desta Casa, que tanto me . O Sr. Ferreira de Souzà - Refiro-
honra. me ·ao Reguiamento. 

O Sr.' Mamilton 'Noguira - Devia O SR . .MIElúLO VIANNA _:. Per:fel-
ser obedecida a classificação, princi- ta.mente .. };: do Regula;mento que cons
pa;lmenrt;e em se tratanldo da nobre ta o quadro. Já determinei ao&-. Di:
Pl"ofissão de taquigrafos !Parlamenta.- reter Geraa: me apresentasse relatór.to 
res, como bem demonstrou o. Sr. Isaac comjpleto das · necessiidades da Secre
Brown, . em -recente ar·tigo publicado. t.aria , a fim de ser discutido na· co
no "J:orna;l do Brasil". · , ·missão e rfiguz:ar, af:inal, no projeto 
· O .Sr. Victor.ino Freire - Seria. me- de Regulamento, do qual deve ser um 

lhor não realizar ooneurso. · dos amexos. · · 
·· 0 SR. J?IR®&IDENTE _ (Fàzendo O Sr. Ferreira de. Souza - _Nes~a 
soar os· tímpanos) _ Atenção! Está altura, talvez se cog1te da efet1vaça() 
com a palavra . o Senador Mello dos .contratados· . . .. . 
Via.nna. O SR. MELLO VIANNA- Depen:.. 

{) SR. MELLO VIANiNtA _ Como derá do vor.;o_ (!e ,v~ ~.a~ .. 
1 

hàvia mui<t<ls candidaitos aio cOilltrato, O .sr:. Da~o Cardoso - Da alta da 
a Comissão Diretora sob IlÚ111ha inspi- ComJSSao Dia.'etora. consta ex;pressa-
ração . . . ' me:r::~:te que os . :ill!teressados serão sub-

o Sr. Victorino Freire -Dá v. Ex.a metjjdos ~ con:-urso; . . . 
licença para um aparte? (Assenti- O Sr. Ha11Ulton Noguezra - Estou 
mento do orador}. - v. E.a bem certo de que, ~e <;f.ependess~ _do nobre 
sabe a grande estima e o respeito que . ora:d~r, os prrme1r.os cla.ssiflCados já 
l!he dedico, assim: como aos demais co~ estar1am corutr3Jt3Jdos. . 
legas... O. SR. MlELLO VIANNA -Já te-

SR.. ·:MELLo VIAiNNA - Fico-lhe . nho dito que .detesto tudo quanto é 
muito agra;dec.ido. ·prepotência, fôrça e arbritrio. Na Co-

O· Sr. Victorino Freire - •.. mas, . ~ão ·Direoora., sou o qu~ vo~ ~ 
em caso desta natureza, c.ujo debate último _Iu~a.r. Nunca man;feste1 mi
causa ·cel'lta. .exaltação, seria melhor nha opiniao antes da dos 1Ií:tstres .co
holuvesse ittiicação no sentido de se l~g!!-s, que seml_lre 3:cato. Mu1ta.s vezes 
wbolirem os concursos; porque se eu hmtto.;:me a d1verg1r, dando srmples
.m.e .iillscrevesse nUJm, conquistasse 0 men:te ,:o meu voto. 
segundo lugar e fôsse preterido :pelo O Sr. Aloysio de Carvalho - Quer 
CianJcliid:aJto c1assif1ilca:do no vigésimo, dizer que não pairt;iu de V. Ex.a a 
ficaria .magorudo, fer.iJdo para o resto ·iniciativa de não serem nomeados os 
da vida. O meu direito teria sido fe- . três primeiros cla.ss:!iica.dos? 
riido, portanto, mel!hor nã;o houvesse 0 SIR. MEt.Lo VIANNA _ v. Ex.• 
concurso· . , é um pouco prec~pi·ta!do e lnailcloso na 

O Sr. Darzo Cartioso - Per:feLta- · observação. · 
mente; V .. Ex: a tem :tôda raz~o. o Sr. Aloysio de Carvalho - Como 

C? Sr. VZ9torzno Frezre ~ Nao fal- . se faz um concurso e os três .pri
taria criténo a V. Ex.a para secolha meiros C'lassifica.dos não são nomea-
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dos? Serla preferível não houvesse o 
e~oncurso. I 

O SR. :M:ELLO -VIANNA - Per
doem-me os nobres pares, mas a fre
qUência dos- apartes impede-me con
. tinue a explicxação. Não houve con
curso. Determm·ou-se mero e'lUlme de 
h:abi~tação. 

O Sr. Victorino Freire - V. Ex.n 
sabe que o Sen·ado sempre ourve V. 
Ex.n com grande prazer, e,- por isso, 
me permiti contra-apartear: 

o Sr. Ferreira de SoU2a - Prestei, 
:ia:licia.lmenrte, as: mmhas homenagens 
ao nobre Vice-Presidente do Sen·ado. 

o .sa, MlElLLO VIANNA - Estou 
eXlPlloando a situação. Os contra;tos 
foram apenas esboçados. Devo dizer 
mais a V. Ex. a: não sei, me.s:mo, co
mo o nobre colega .tem ·a cel'teza. do 
que está af:irma:ndo, porque a.inda não 
há nada· de concreto: ao contrário, 
adiei · para a seção ele qumta~feira 
pró:xima a solução defdl!litilrva. 

ó · Sr. Aloysio de Carvalho - o 
pedido de informações, então, tem tô
da opor:tUllJildalde. 

O SP...MELLO VIANNA - Impedi 
até, qualquer· divulgação pela . im
pi-enSa, porque náJda estava dec.idido. 

O Sr. Victornio Freire - Sôbre o 
q.uadro de contrataidos? 

o SR. MlELLO VIANNA -.,.. Não há. 
quadro ·de contratados. O que hou'Ve 
foi o seguinte: as Comissões solicã
taram à Mesa, urgentemente, ·serrviço 
taquigrá:t:ico, porque · o corpo taqui
gráfico . :. 

O Sr. Victorino Freire. - Estã se>-
brecarregado. · 

O SR.- MELLO VIANNA - ... que 
é modelar (muito bem, m'llito bem), 
que trabalha com sacr~~c.io <muito 
bem), dia e noite, incLus1v.e na Co-. 
missão.Mista de Leis Complement~s. 
e que é mtegrado de gente bôa, ho
:n.esta e digna (muito bem, ~muito 
bem), não poderia aJtender a ··tOdos 
com tão :POUcos elementos. 

·O Sr. Ferreira de Souza - Perfeita
m:e.nte: mas deveriam ser contratados, 
em primeiro lugar, os candidatos de. 
menor número de êrros, que, inegá
vetmen.te, iriam prestar melhores ser
viços. 

o Sr. Aloysio de Carvalho - Deve
veriam ser aidmi;tidos os bOns ·'tatiUi
grMos e não os de 9()1 e mais erros. 

O SR. M'ElLLO · VIANN:A ...;_, VV. 
Exas.. estão - se adiantando •à · mi~ 
r.ha explicB.ção. 

Ante o pedj;do, ·deUberou a Comis
são Diretora contratar os elementos 
necessários .. 

O Sr. Victorino Freire - V. Ex." é 
presidente da Conussão Dire:tora ... 

O Sr. Dario Cardoso - l!: a palavra 
mais aUJtorizada da Comissão Direto
ra: e nós o respeitam-os sempre, por
que reconhecemos a honestidade de · 
tOdos os ·seus atos. 

O Sr. ·victorino Freire - ... e eu 
me permito sugerir que se. encontre 
fórmula que não prejudique àquêles 

. que deveriam ser contratados, pois há 
cand:ildaJtos classi!icados em melhores 
condições. ~ sujestão que faço a V.· 
Ex. a, homem de coração muito bem 
!ormad~. ' · 

O SR. iMEIILO VIANNA - Já disse 
a V. Ex.a. que· na Comissão Diretora 
sou apenas um voto. , . · 

o Sr. Victorino Freire:: - v. Ex." 
i!)O'de ficar certo de que conta ' no ple
nário, com :todo o ~io: pode estar 
certo de que conta com: a maioria 
do Senado 

O Sr. Georgino Avelino .:..._ Conta. 
com a unanimidade da Comissão Di
retora, ·que estUidou. a. fundo a . ques
táo, antes de decidi.:la; e também 
com a unanimidade. dos representan;. 
tes do par.tido de ·v. Ex. a naquêle 
·órgão, · · 

O Sr. ·Ferreira de Souza - A Ca
misão Diretora não terve presente, se
quer, a lista de classiíficação dos can-
didatos. · ·-

o· Sr. Georgina. Avelino - Engano 
de V.· !Ex.". 

(·Trocam-se vários ·apartes). 
O SR. PREsiDENTE, - (Fazendo 

soar os tímpanos) - Peço a atençãe> 
do :Senado. !Es·tá com a palavra o 
Sl'. Senador Mello Viaooa. 

O SR. MELI,.O .VIANN:A- Já ex
pliquei a situação em que se encon
tra o projetlo de .Regulamento. 

Sabeni os nobres .pares que, em tô
das ·as COmissões da Casa, ·também 
permanecem: projetes .até de um ano 
;para outro; e não acuso. nenhum dos 
seus ilustres menbros de desleiaco, nem 
de falta de cumprimento do dever; 
mct~vos de força maior os rterá in
pedido por certo de. devo~vê-los Não 
é nortório? 

O Sr. Victorino· Freire - POsso de
clarar a V. Ex.a. que os projetas que 
me foram distribuídos eu os informei 
imediatamente. 



-676-

O SR. MELLO VIANNA - l!: a 
situaçoo em que está. o Regulamento. 
Como dise, -formulei, em oito dias, as 
bases do novo Regulamento, e, logo 
em seguida, nomeei o relator. . :ll:sse 
relator, sem dúvida por motivos vários 
não pôde ainda trazer seu trabalho 

o Sr. Ferreira de Souza - !Possuo 
a lista com a classificação dos can
didatos segundo o número de êrros. 

o ~r. Dário Cardoso - :Qessa lista, 
lna!Ildei distribuir cópia à imprensa. 

u, comissão. Eis a razão por que o ' 
assw1to está sendo demorado. · Sua 
ela;bóração natuvrulmente, , ficou sujei~ 
ta às con;tigêl!l.Cias de tempo, nol'llllais 
em tôdas as Comissões. 

A rComissã.o Examinadora apresentou 
os candi'Ciatos nessa ordem e assim 
foi transcrito no ofício enoam:lmiha.ndo 
as provas à Comissão Diretora. 

O SR. P.RIESirDENTE - (Fazendo 
soar os tímpanos). - Atenção; está 
com a palavra o 'Senador Mello Via.n
na. Explicarei também o 'que se deu 

quanto às pretensas no~ações, Não 
há, propr:i:amente, nomeaçao, mas um 
contrato provisório de algUIIlS funcio
nários 1para servirem: às Comissões da 
Casa, que de há mUÍ!Iio vêm reclaman
do e que só assim poderei !fornecer-
lhes. ' · 

o S"r. Ferreira de Souza- iPode V. 
Ex. a :ln.formar 1por que não se fizer~ 
os contratos {Pela ordem d<:! classifi
cação? 

O SR. MELLO VIANNA - No mo
inento em que a. lista chegou às mi
nhas mãos - afirmo-o agora ao Se-

. :nhor SenadOr Ferreira de Souza · ,
convoquei os · menbros da Colmlssão 
Diretora para uma reunião, a fim . de 
escolhermos os candidatos. 

O Sr. Dario Cardoso - A lisl;a che
gou às mãos de ·v. Ex.a e diz o Se
il1lhor Senador Ferreira de Souza que 
a mesma não lhe foi: enJtregue. 

O Sr. Ferreira de Scruza - Refiro
me à da classificação. 

O Sr. Hamilton Nogueira- Foi en
camirnh!lida à Comissão Diretora uma. 
lista de candidaoos na ordem de clas-
sificação. . 

o ·Sr. Aloysio de Carvalho - A lis
ta de classificaçíLo das provas, a. ol~
sificação fma.I. 

o Sr. Dário Cardoso -· Delaro a. 
v. Ex. a que não houve propriam~
te classificação, mas a.penas relaçao 
dos candidatos segund.o o núm~ro de 
érros. 

0 SR. M!ELLO Vr.A!NN:A -7- Senhosr 
Presidente, fui eu · quem. provoc10u a 
des<>I"dem,. querendo falar pela or
dem . Era, entretanto, uma e~plicação 
que eu queria . dar imediatamente, 
trazendo ao conhecimento do Sena
do a orientação da Comissão Dire
tora. 

Apresentada a lista, foi submetida 
aos membro·s da. Comissão - alguns 
dos quais aqui presentes, - e, assim, 
se foi fazendo a escôlha dos candida

-tos que deverão ser contratados -
vejam VV. Ex.as que estou fa:lando 
no futuro - para serviçO especial do . 
Senado. E' da competência exclusiva 
da. Co.missiLo Diretora contratar li
vremente <JS fu!llCionários que enten
der necessários aos ·serviços da Casa. 
Oomo o .tempo urgia e era . preciso 
terminar os trabalhos · da Comissão 
- porque a hora já ia bem adianta
da. - adiei para quinta-feira pr@m.a, 
à. ;tarde, a deliberação fil!lal. Confor
me os Srs. · Senadores não ignoram, 
teremos que conltratar illambém dati
lógrafos para os taquígrafos,· porque r 

cada taquígrafo trabalha com um 
dialtilógrafo . .Assim, recomendei aõ Se
nhor Diretor Geral não desse publi
cidade à·· ata, . porque não esta.va ter-
milllado o asunto. · 

· 1t o que posso declarar ao Senado 
desde logo. - _ . _ · _ 

Quanto a outra.S ·objeçoes delas nao 
tomo conhecimento, porque não in
cumbe à Comissão Diretora dar-lhes 
respost:a. (Muito õem; muito b~). 



129.a Sessão em 24 de Setembro de 1948 
PRESID:il:NCIA. DOS · SRS. MELLO V'IANNA, VICE-P.RESIDENTE· E .NE-

REU RAMJOS, PRESIDENTE. ' 

As 14,30 horas, comparecem os 
Senhores Senadores: 

Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Alvaro ~dolpho. 
Magalhães Barata. 
Augusto Meira. 

. Clodomir Cardoso-. 
Evandro Vianna. 
Mathias · Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
·Plinio Pompeu .. 
Adalberto Ribeiro. 
José Anlérico. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Ismar de Góes. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Pereira. Moacyr. 
Sá Tinoco. 
Mello Vlanna. 
Levindo Coelho. 

· Euclydes Vieira. 
Alfredo Nasser. 
João Villasbõas. 
Vegpasiano MartinS. 
Filinto Muller. 
Flávio Guimarães. 
Artllur Santos. 
Ivo d'.Aquino. 
·Francisco GaUotti. 
Lucio Corrêa. (32) . 
O SR. PRESIDENTE- Acham-se 

presentes 32 Srs. Senadores. Haven
do número legal, está aberta a sessão. 
Vai-se proceder à leitura da ata. 

O SR. 4.0 SECRETARIO (servin
. do de 2.0

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

O SR. 2,0 SECRETARIO Cservinão 
de 1.0

) lê o seguinte: 

EXPEDIENTE 
:MENSAGENS 

N. 0 23() - 1948 

Exce~entfusimo Senhor Presidente 
do Senado Federal.: 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que concede isen
ção de . direitos de importação e de
mais taxas aduaneiras para aerona
ves adquiridas pela "S. A. Emprêsa 

· de Viação _Aérea . Rio Grandense ", te
nho a honra de restituir a Vossa Exe
lência dois dos respectivos autógra-
fos. _ . 

Rio de Janeiro, 20 de .setembro de 
· 1948. - EuRico G. DUTRA. 

- Ao Arquivo. 

N.O 231 --: 1948, 
Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Senado Federal: 
Tenho a honra de acusar ·o recebi

mento e de agradecer a mensagem 
com a qual Vossa Excelência enca
minhou autógrafo do Decreto Legis.! 
lativo _n.0 25, de 1948, que autoriza o 
'l':ribunal de Contas a registrar o têr
mo do contrato celebrado entre a Im
-prensa Nacional .e a Serviços HoUe
rith S. A. para locação -de equipa
mento eletro-.mecânico. · . 

'Rio de Janeiro, 20 de setembro de 
1948. - EuRico G. DtrTRA. 

- Inteirado .. 

N.0 232 - 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
do Senado Federal: 

Tenho a honra de. acusar o recebi
mento e de agradecer a mensagem de 
Vossa Excelência n.0 213, de 20 do cor-
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rente, acompanhada de autógrafo 'do 
Decreto Legislativo n.0 26, de 1948. 

·' Rio de Janeiro, 21 de setembro de 
1948. - Etrnrco a. DtrTRA. 

N,O 237 '- 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
do Senado Federal: 

. - Inteirado. · 
. N.0 233'- 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
do Senado Federal: 

Havendo ·sancionado o · Decreto do 
Congresso Nacional que torna aos ofi
ciais generais dos serviços de t Aer<?
náutica dispositivo da lei de inatiVl
dade dos militares do Exército, tenho 
a honra de restituir a Vossa ·Excelên
cia dois dos resi:>ectivosautógrafos. 

Rio de Janeiro, 22 de ·setembro de 
1948. ·- Etrnrco a. Dlrl'RA. 

- Ao Arquivo. 
N.0 234 - 1948 

Excelel1tissimo .senhor Presidente 
do Senado Federal: 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza . a 
u.:::r,Ll.l'.:t ao. Poder Judiciário de cre-

. dito. especial para pagamento ãe gra·
tificação. de · representação, · ten~o . a 
honra .de .restituir a Vossa ~celenc1a 
dois dos respectivos autógrafos. 

Rio de Janeiro, 22 . de setembro de 
1948. - Etrnrco a. DUTRA. 

- Ao Arquivo. 

N.0 23·5. - 1948 

Excelentíssimo Senhor .Presidente 
do Senado Federal: , 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que abre ao. Po
der Judiciário crédito ·sup~mentar 
!Para :pagamento de substituições na 
Justiça. do Trabalho, tenho a.honz:a 
de restituir a Vossa .Excelência doiS 
dos respectivos autógrafos. . _ 

Rio de Janeiro, 20 de seetmbro de 
1948. ·- Etrnrco a. DtrrRA. ·' 

-'- Ao P..rquivo. 
N.0 23··6 - 1948 

Excelentíssimo Senhor P:r,:esid!!nte 
do· Senado Federal: 

Havendo · sancionado o decreto do 
Congresso Nacional que isenta de im:.
postos de importação e demais taxas 
aduaneiras os produtos anti-malári-
'éos, tenho a honra . de restituir. a . Vos
sa Excelência dois dos respectivos au
tógrafos. 

Rio de Janefro, 20 de setembro de 
1948. - Etnu:co a. Dt7ntA, 

- Ao· Arquivo. 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso .Nacional que autoriza a 
abertura, peló .Ministério da Agriçul
tura, de crédito suplementar para pa
gamento de gratificação de magisté
rio, tenho a honra de restituir a Vos
sa Excelência dois dos respectivos au-
tógrafos. . · · 

Rio de. Janeiro, 22 de setembro de 
1948. - Etrnrco a. Dt7TRA. 

- Ao ArqUiVO; , _ · 

N.o. 238 ,;_ 1948 

Excelentíssimo ·' Se.'lhor Presidente 
do Senado Federal: 

Havendo sancionado o Decreto dó 
· Congresso Nacional. que autoriza a 
abertura, pelo Ministério. das Rela
ções Exteriores, .de crédito especial 
para pagamento de despesas .de Pes
soal; Material e Seniços e Encargos, 
tenho a honra de restitui!· a Vossa 
Excelência dois dos respectivos autó
grafos. 

Rio de Janeiro, 22 .de setembro de 
1948; - EuRico G. Dl:rTRA. 

_; Ao Arquivo; 

T~leg~ama: · · · 
-' Dos . srs~ Presidente das 'câma

ras Municipais de Palri:J.efra dos In
dios, Itajai e Santarém, ·de Moacir 
Miranda e do ~ Vice-Presidente . da 
União dos Ser.vidores Públicos do Pa
raná,~' congratulando-se ·Com o •Senado. 
pelo transcurso do ·2.0 aniversário da 
Constituição da República. -· Intei
rado. 

Ofícios: 
' ' 

-Do Sr. Ministro--da Marinha (2}, 
agradecendo a càmunicà.ção de have
rem sido enviados à sanção os de
cretos . legislativo~. retificando Q De
creto-lei n. · 9.584, de 5 de.::_agôsto: de 
1946, .que alterou; ·com redução de 
despesa, os quà.dros'· Permanente e ~u
plementar d!!4Ú.êle Ministério, e apli
cando o Decreto-lei n.0 8.922, de 26 
c'c ,;?.!'ciro d~ 19<16, dos atuais insti
tutos das 'disciplinas dos ensinos fun
damental e complementar das 'Esco
las de Aeronáutica e Nàval. - In-
teirado. · · 
, .,.._ Do Sr. -Ministro da Justiça, agra
decendo a 'Comunicação de haver sido 
enviado à sanÇão o decreto legislati
vo, que autoriza a abertura ao Poder 

. . 
11 
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Judici~rlo do cré:iito espEcial de Cr$ 
52. 800,(}0. para pagamento, em 1947, 
de vencimentos e ájuda de custo dos 
membros do T.R.E. do Esta.~!':> do 
Ceará. - Inteirado. 
. - Do Presidente da Câmara Muni
cipal de Santo Angelo, no Rio Gran
de do Sul, filpoianC:o o que_dispõe a 
indicação de sua congênere de Põrto 
Alegre, no sentido de ser elaborada · 
uma lei que obrigue o depósito com
pulsório de' 20 por cento dos lucros 
excessivos,' no Banco do Brasil: pelo 
prazo qe dez anos, sem juros, a fim 
de ser criado _··um fundo para finan
ciar. a-·produção agrícola. - Intei
rado; 

- Do Presidente da Câmara M\l,.. 
nicipal de Paulo de Faria, manifes
tando llipôio à tese que propugna a ex
ploração do petróleo nacional sob re
gime estatal. - Inteirado. 
. - Do Presidente da Cã.mara Mu-

- nicipal de Santos, solicitando mais rá
pido ·andamento ao projeto de lei que 
estatui o descanso semanal remunera
do. - Inteirado. 

Da Câmara dos. Deputados: 
Senhor 1.0 ~ecret'ário: · 
Tenho· a honra de encaminhar a 

V. Exa., para os ·devidos fins, o in
cluso autógrafo do Projeto de Lei 
n.0 535-A, de 1948, que mantem a de
cisão do Tribunal de Contas, que re
cusou registro ao tê)!IÍlo de contrato 
celebrado: entre o Departamento Fe
deral · de segurança Pública e Do-
mingos Vassalo Caruso. · -

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi-·' 
nha distinta consideração. -

Rio, em 22 de setembro de 1948. 
M'l!-nhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 
PROJETO DE. DECRETO LEGISLA:I'IVO 

.N.0 37 - .1948 
Mantém a decisão à·:J Tribunal 

de Contas que recusou regis.tr'o ao 
têrmo de . contratá celebrado en
tre o Departamento Federal de 
Segurança Pública e Domingos 
Vassalo Caruso. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0

• E• ·mantida a decisão do 
Tribunal de Contas, de 19 de dezem
bro de 1947, que . recusou registro ao 
têrmo de c_ontrato celebrado entre o 
D~p~~;rtamento J:"ederal de Segurança
Pública e Do~mgos Vassalo·. Caruso, 

atendendo a que não foram cumpri
das tõdas as formalidades, referentes 
ao mesmo. 

Art. 2.0 • Revogam-se as disposi" 
ções em contrário. 

- A impririlir .. 
Senhor r.o secretário. 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, para os -devidos 
fins, o incluso .~utógr~o do Projeto 
de Lei n.0 ·725-A, de 1948, que mantém 
a decisão do T_ribunal de contas, que 
recusou o registro ao. têrmo de acôr
do celebrado em 20 de outubro de 
.1947, entre o Ministério da Educação 
e Saúde e o Govêrno .. do Território do 
Acre, para execuçao de obras sob. re-

. gime. de cooper!IJÇão · .no Leprosário 
cruzeiro do sul, 

Aproveito ·o ensejo para reiterar a 
minha distinta consideração. 

:Rio, em 22 de setembro de 1948. -
MunlWz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 38- 1948 
Mantém a àecisãc ·do' Tribunal 

de _Contas, que recusou o registro 
ao · têrmo de aoordo celebrado 'em 
20 de outubro àJe 1947, entre o Mi
nistério da Educação · e Saúde e o 
Gooêrno do Território do Acre; 
para· execuçãc de obras sob regi" 
·me de cooperação no Leprosário' 
Cruzeiro do Sul. 

O Congresso Nacional· decreta: 
Art. 1.0 • E' mantida a decisão do 

Tribunar de Contas, que recusou regis
tro ao têrmo de acôrdo celebrado a 20 
de outubro-de 1947, entre o ·Ministé
rio da Educação e Saúde e o Govêr:
no do. Território Federal-do Acre ·para 
execução no Leprosário' Crtizeiro .· do 
Sul, com a dotação orçamentária de 
Cr$ '200.000,00 (duzentos mil cruzei
ros), em face do dispôsto -nos artigos 
25 da Constituição -Federal e 3.0 ~a 
Lei n.0 366, de 30 de dezembro de 
1936. - . 

Art. 2.0 , Revogam-se as disposi- · 
. ções em contrário. 

- A imprimir. 
Senhor 1.0 Secretário: 

Tenho a honra de eiJ.caminhar a 
Vossa Excelência, para os devidos 
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fins, o incluso autógrafo do Projeto de 
Lei n.o 739-A, de 1948, que mantém 
a decisão do Tribunal de Contas que 
recusou registro ao têrmo · de acôrdo 
celebrado entre o Ministério da Ed~
cação e Saúde e o Hospital de Sao 
Sebastião, da cidade d.e Tombos, no 
Estado de Minas Germs .. 

Aproveito o ensejo para reitera_r .a 
Vossa· Excelência os protestos de ml
nha distinta consideração. 

Rio, em 22 de setembro de 1948. 
, .Munhoz da Rocha, 1.0 secretârio. 

:PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

iN.0 39 - 1948 

Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas que recusou registro 
·ao têrmo de acôrdo celebrado en
tre o Ministério da EdÜcação e 
Saút!e e o Hospital de São• Se
bastião, da ctdade de Tombas, no 
Estado de Minas Gerais. · 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 • E' mantida a decisão do' 

Tribunal. de Contas que so.b o 'fu;t
damento de estar encerrado o exer
cício financeiro de 1947,. recusou re
.gistro ao têrmo de ~ôrdo celebrado 
em 20 de outubro de 1947, entre o Mi
nistério da Educação e Saúde e o 
Hospital São Sebastião, da cidade de 
Tombos, no Estado de Minas Gerais, 
!Para execução de obras, sob o regime 
de cooperação. , 

Art. 2.0 • Revogam-e as disposi
ções em contrário. 
· - A imprimir. 

PROJETO DE'DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 40 - 1948 
Mantém a decisão do Tribunal 

de Contas, que recusou. registro 
ao fJêrmo . celebrado, entre. o Mi
nistériO da Agricultura e o Esta
do de são Paulo, relativo à eze-

. cução de leis, regulamentos' e de
mais disposições federais sôbre 
caça e pesca. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 • · E' mantida a decisão do 

Tribunal de Contas, que recusou re
gistro ao têrmo de acõrdo celebrado 
em .9 de janeiro de 1948, . entre o G'o
vêrno da União e o Estado de São 
Paulo, para delegação de competên
cia do referido Estado, sôbrê a exe
cução das leis, regulamentos e demais 
disposições federais, relativas à caça 
e pesca, no território de sua jurisdi
ção. 

Art. 2.0 • Revogam-se as disposi
ções em contrário. 

- A imprimir. 
Senhor 1.0 Secretário: 

Tenho a honra de encaminhar a 
Vossa Excelência, para os devidos fins 
o incluso autógrafo do Projeto de Lei 
n.0 732-A, . de 1948, que mantém a de
cisão do. Tribunal de Contas, qúe re
cusou registro ao têrmo de acôrdo ce
lebrado a 14 de outubro de 1947, entre 
o ·Ministério da Educação. e Saúde e 
o Govêmo do .Território Federal ·do 
Acre, para execução de obras sob o re
gime de cooperação no Leprosário 
Sousa Araújo, na cidade de Rio 
Breves. · . · 

Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência para os devidos fins,· 
o incluso. autógrafo do Projeto de Lei 
111.0 790-A, de 1948, que mantêm a de
cisão do Tribunal de Contas, que re
cusou registro· ao têrmo celebrado en
tre o Ministério da Agricultura, do 
Estado ae São ·Paulo, relativamente 
à execução de leis, regulamentos e · · 
demais· disposições federais sõbre caça 

Aproveito· o · ensejo para reit~rar a 
V. Exa,, os protestos de minha dis
tinta consideração. 

Rio. em. 22 de setembro de 1943. -
. Munhoz da Rocha, 1.0 secret~io. 

e pesca. · 

· .Aproveito o ensejo para reiterar .a 
· Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. · 

Rio, 22 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 41. - 1948 . · . 
. Mantém (/; decisão ·do Tribunal 

à'e Contas,: que recusou ao . têrmo 
·de acôrdo celebrado a 14 de ou
tubro áe 1947, entre o Ministério 
da; Educação e Saúde e o Govêr
no do-Território Federal do Acre, 
para execução de obras ·sob o re
gime de cooperaçãO no Leprosário 
Sousa Araújo, na cidade de Rio 
Breves~ · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~0 • E' mantida a decisão do 

Tribunal . de Contas, que recusou re-
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gistro ao têrm:o de acôrdo celebrado 
a 14 de outubro de 1947, entre o Minis
tério da Educação e Saúde e o Govêr
lLú .;.o 'l'errltól'lo do Acre para e~e
cução no Leprosário Sousa Araujo, 
na cidade de Rio Breves, com a dota
ção orçamentária de Cr$ 300.000,00 
(trezentos. mil cruzeiros), em face ~o 
dispôsto nos artigos 25 da Constitul
ção Federal e 3.0 da Lei n.0 • 366, de 30 
de dezembro de 1936. · 

Art. 2.0 • Revogam-se as 
ções em contrário. 

Senhor 1.0 secretário: 

disposi-

·Tenho a honra de encaminhar a 
Vossa Excelência, para os devidos 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 332-A, de 1948, que concede 
isenção de direitos de importação . e 
demais taxas aduaneiras · e material 

· iml)Ortaqo pela Mineração Geral do 
Brasil Limitada para a Usina Side
rúrgica. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de 
minha distinta consideração. 

·Rio, em 22 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 °Secretário. 

PROJETo DE LEI DA C~ 
N.0 378 - 1948 

' Concede ~senção . de direitos e 

-demais ta:xas aduaneiras • a ma
terial importado pela . Mineração 
Geral à<> Brasil Limitada para a . 
us~na Siderúrgica . . 

' . 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0

• ·E' concedida isenção de 
direitos e ·demais· taxas aduaneiras 
para vinte e quatro (24) volumes, que 
contêm materiais diversos de contrõ
le e proteção para máquinas elétri
cas, constantes da nota de importa
ção n.l) 51. 71(}, de 1946, da Alfândega 
de santos, importados pela Minera
ração Geral do Brasil Limitada e des
tinados à Usina Siderúrgica que essa 
einprêsa está construindo eDl ~ogi 
das Cruzes, no Estaüo de São Paulo. 

Art. 2.0
• Revogam-se as dis.Posi

ções em contrário. · 

nados à Compànhia de Cimento Port-
land Poty. . 

Aproveito o ensejo para reietrar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, 22 de set·embro de 1948. 
Munhoz da Rocha, .1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂ~ 

N,,o 3'79, .de 1948' 
Concede isenção de direitos · e 

ta:xas aduaneiras para máquina e 
materiais destinados à Campa• 
nhia de Cimento Port•Zand Poty. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 • E)• concedida à Compa

nhia de Cimento Portland Poty isen
ção de direitos e taxas aduaneiras 
para as máquinas e :materiais, que se 
destinarem ao aparelhamento de sua 
indústria. 

·Art. 2.0
• <Revogam-se Ets disposi

ções em contrário. 
Senhor 1.0 Secretário: 

Tenho a honra de encaminhar a 
Vossa Excelência, para ·os devidos 
:fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 804-A, de 1948, que autoriza 
a abertura, pelo ~stérío da Educa- · 
ção e Saúde, do crédito especial de 
Cr$ 242,00 para atender ao pagall1en
to de diferença de gratificaçãõ de 
magistério ao Professor João Lam
bert Ribeiro. 

Aproveito o ensejo rpara reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, em 22 de setembro de 1948~ 
Munhoz ãa Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA C~ 

N.0 380 - 1948 
Autoriza aabertura, pelo Mi-

nistério de Educação e Saúde, do 
créd4to especial de Cr$ 242,00, 

' para atender ao pagamento ~ 
diferença de gratificação de ma
gistério ao Professor João Lam- · 
bert Ribeiro. · 

O Congresso Nacional decreta: 

Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a· honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, para os devidos 
:fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 589-A, de 1948, que concede 
isenção de direitos de taxas aduanei
ras para ~uina e materiais desti-

Art. 1.0
• E' o Poder Executivo au

torizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial 
de Cr$ 242,00 . (duzento~ · e quarenta e 
dois cruzeiros) , para atender ao pa
gamento de diferença de gratificação 
de magistério, relativa ao' período de 
22 a 31 de dezembro de 1946, confor-



-682-
' : 

me diSpõe· o Decreto-lei n;0 2. 895 de 
21 de junho de 1940, modi!icado pelo 

· de ri. 8.315, de 17 de dezembro de 
1945, concedido a João Lambert Ri
beiro Professor Catedrático (E.N.M. - u: B.) , padrão M, do Quadro l?.er
manente do Ministério da Educação 
e saúde. . . 

Art. 2.0
• A presente Lei entrará 

em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3.o. Revogam-se as disposi

ções em contrário. 
...,. A imprimir. 

Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa. Excelência, para os devidos fins, 
o incluso autógrafo do Projeto de 
Lei n.o 560-A, de 1948, que concede re~ 
galia de · pr~são especial . aos oficiais da 
Marinh:'l Mel·cante Nac1onal, quua.ndo 
submetidos · a processo penal. 

·Aproveito _o ~nsejo para reiterar _a 
Vossa Excelenc1a os protestos de ml
nha distinta consideração. 

Rio, em 22 de setembro de 1948. 
Munhoz da Rc•cha, 1.0 Secretário .. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.O 381 - 1948 
Concede regalia de prisão espe

cial aos Ofic-tais de Marinha ~er
eante . IV c.c.:iw;,ai., qu{Lndo submeti
dos a jJrocesso penal. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0

• Aos oficiais da Marinha 
· Mercante Nacional, que já tiveram 
exercido efetiv'aniente ' as ftinções de 

\ comando, · estende;.se a regalia; coilce
, dida pelo art. 295 do Código de Pro

cesso Penal. 
Art. 2;o. Revogam-se as disposi

ções em contrário. . 
- A imprimir. 

\ á . Senhor 1.0 ·Secret no: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 382 - 1948 
Releva de prescrição o direito 

das pessoas beneficiadas pelo I?e.
creto-lei n.0 1.544, à•3. 25· de ago~
to de 1939; qué concedeu. pensao 
vitalicia aos voluntários· das cam
panhas do Uruguai e Paraguai. 

Art. · 1.0
• E' relevado de prescrição 

o direito das pessoas beneficiadas pelo 
Decreto-lei n.0 1.544, de 25 de agôsto 
de 1939, que concedeu pe~~ão . vitalí
cia aos voluntários e millta_res '!as 
cam:panhas do· Uruguai e Paragua1. 

Art. 2.o. A despesa decorrente da 
execução desta· Lel. correrá pelas ·ve~
bas . próprias dds orçamentos . dos Ml
nistério da Guerra e da. Marinha. 

.. .Art. · 3.o. A presente Lei entrará . 
em vigor n:a data da sua p~blicação. 

Art. 4.0 • Revogam-se as disposi
Ções em contrario. 

-:- A imprimir. 
Senhor 1.0 Secretário: 

Tenho a honra de enc~a:t: a 
·vossa ·Excelência, para os dev1dos. fms, 
o incluso autógrafo· do. ProJeto de. Lei 

. n.0 579-A, de 19;48, · que concede isen
ção' de direitos · de import·açãO' e de
mais. taxas aduaneiras para o mate
rial destinado. às' sociedades comer-
ciais que espécifica. · . · 

Aproveito o erisejo_ para reiterar .a 
Vossa Excelência os· protestos de· ml
nha· distmta consideração~ 

Rio, em . 22 de seteril:bró de 19411, --:
Munhoz àa ·Roch!J,, 1.? Secre~ário. . . , .... ,· - .. · :: , ...... , 

PROJE_TO DE LEI DA. CÂMARA 

. N.0 383 .--" 1948 

Conéeàe isençdo . de cÜJ:eitQs cM 
importação e demais. taxas. aãua.
neiras para o material destinado 
às sociedades comerciais, que es-
pecifica. '· 

o Conires~o ·Nacional decreta: 
Tenho· a honra .de encaminhà.r a 

Vossa Excelêru:ia, :para .Ps : de:Vidos 
firis, o incluso autógrafo do · Projeto 
de Lei n.0 564-A, . de· 1948, q.ue releva 
de prescrição o direito das pessoas 
beneficiadas pelo Decreto-lei n.0 1.544, 
de. 25 de agôsto de. 1939, qu'e concedeu 
:Pensão vitalícia acis voluntários das 
campanhas . do Uruguai e Paraguai. 

Art. ·Lo. São concedic;Ias isenção 
de. direitos . de importação e demais 
taxas. aduaneiras para o material 

·abaixó e destinado a: · 

. · Aproveito ·o· ensejp para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consj,deração .. 

Rio, em 22 de setembro de 1948, -
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

a) Grandes Moi:rihos do Brasil S. 
A. --· •v~ .... ccca D.;.rà um (1) moinho 
de trigo e geradores elétricos, confor
m~ discriminação constante. do pro.
cesso ·Íl.0 313.373;.,46, do Tesouro Na
cional. 

b) Fâbrica de Vidros São Domin
gos S. A. e Companhia Brasileira de 
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Vidros - Materiais destinados à ins
talação de uma fábrica de vidros con
soante relação anexa -ao processo. nú
mero 88,.606-47, do Tesouro Nacional. 

Art. 2.0 
- Revogam-se as disposi

ções cm contrário. 
-A impriffiir. 

Senhor· 1.0 secretãrio: 
Tenho a honra de enc.aminhar a 

Viossa Exc·elência, :Para .os devidos 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n. 656-A, de 1948, que autoriza 
o Poder ·ExecJ.1tivo a màndar revertel· 
ao · Govel·no do Estado de Pernambu
co; independente de indenização, as 
terras e benfeitorias da Estação Ex-

: perimental de Vila Bela. 
Aproveito o ensejo para reiterar a 

Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. / 

Rio, -em 22 de. setembro de 1948. 
Munhc.z da .Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO .DE LEI DA C~. 

N •0 384 - 1948 
Au~oriza o . Poder Executivo a 

mandar reilerter ·· q,o · Governo do 
Esttido ·de Pernambilco, · 'indepen
dente de indenizaÇão, as 'teifas · e 
lJén!eitorias da · Estação Erperi'-
71iental · ãe Vila Bela. · · 

o Congresso Nacional decreta.: 
.Ar,t. 1.0 • E'. o Poder Execut~vo ~u

toriza.do a mandar reverter :!Iidepen-:
dente· de inden!Zação,' áo dommío" do 
ao'vêrno. dó Está.do de· ·Pernambuco, 
a8. terras da EstaÇão. Eiperiril.e'ntàl. ,de 
v:na: :Bela, rio mll.Iiicipio.' de serra Ta
lhada., naqÜêle 1!!Stado; e às 'benfei
tor· ·S 3.ii' e:ds'tentés'•.e realizadas sob 
regúne ·de aclrdo eriti:e a4'uêle. · Go~ · 
vêrno. e a União. 

Art. 2.~. Revogam-se as disposi
ções· em contrário. 

\ · - A imprimir. 
Senhor· 1.0 · Secretário: 

T.enho a honra. de encaminhar · a 
_Vos.sa · E~ccelênéia para -os devidos 
fins, o incluso autógrafo. do Projeto de 
Lei n.0 914-A, de 1948, que concede 
auxilio a. Alexandre do .. Carmo Gal- · 

·vão de Queirós. · 
'Aproveito' o ensejo para reiterar a 

v. ~." o~ nro+estos de minha dis
tinta consideração. · 

Rio, em 22 de setembro de 1946. 
Munhoz da Rocha, 1.0 . Secretário. 

. -··--· ---- '---·-- -~----~---- ------. --------

PROJETO DE LEI DA CÂ~~ 
N.0 385, - .1948 

Concer!Je aUxílio• a Alexandre ào 
.Carmo Galvão Q.ueirós. 

o Congresso Nacionai decreta: 
Art. 1.0 • E' o Govêrno Federal au

torizado a conce~r · a pensão mensal 
de Cr$ · 1. ·500,00 (mif e quinehntos 
cruzeiros) a Alexandre · do Carmo · 
Galvão de Queirós; em reconhecimen
to não s6 aos relevantes serviços pres
tados por seu pai, Marechal Inocêncio 
Galvão de .Queirós, em nome. da· Repú.,. 
blica, à pacificação dos brasileiros na 

-Revolução Federalista, como pelos 
seus próprios . ',serviços gratuitos a.o 
Pais, em vários cargos de · confiança. 
ou ele ti vos: · · · 

Art. 2.0
.• A pensão a que se refere 

o art. 1,0 deverá' ser paga· apenas en-
quanto "vivf;!r o oeneficiado. . 

Art.- 3.0 • Esta lei entrárá em vigor 
na data de· sua .. publicação. 

Art. 4.0
• Revogam-se as_ disposi-· 

ções em contrário. 
- A imprimir. 

Senhor 1.0 Secretário:· 
Tenho a· honra de comunicar a Vos

sa Excelência, para que se digne de 
levar ao conhecimento do Senado. Jre.
deral, que a Câmara dQs Deputados, 
apr,ovou . todas 'as emendas. dessa 
Casa.' do· Congresso · Nacional·· ao 
Projeto de Lei n.O .720-B, de 1948, que 
cria os quadros do Pessoal da Jus~~ça. 
do Trabalho, e dá outras providências. ·-· .. ' . ' . . . . ' . •' ., . 

A referid!l. proposição foi, . néSta 
data, .de' acôrdo com ·os preceitos cóiis.;. 
tit'ilcionais; remetida à sanção,. ' · .. 

Apt:oveito . o .ensejo Pli!X~ r~i~era.r .a 
Vossa Excelencia os protestos de. ml

. :rlhà · distinta consideração. · · · 
, '.' ' '. , ' , . I ~· • o • 

Rio, em 22 de setembro de 194S. -
Munhoz ãa. Racha, · 1.0 Secretário . • 

- Inteirada. 
Senhor 1;0 Secretário: 

Tenho a honra de eneaminha.r a. 
Vossa Excelência., para · os devidos 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei sancionado pelo Senhor Pre
sidente da República, que mantém, na 
cidade do Botucatú, no Estado de ·São 
Paulo, a Diretoria Regional dos Cor.• 
reios e Telégrafos e dá outras provi
dências . 
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Aproveito o ensejo para reiterar . a 
Vossa Excelência os protestos· de mi
nha distinta consideração. 1 

Rio, em 22 de setembro de 1948. 
Munho2 da Rocha, 1.0 Secretário. 

- Ao Arquivo. 
VETO 

N.0 48- 1948 

Opôsto pelo Senhor Prefeito do 
Distrito Féderal ao Projetá n.o 71, 
da CO-mara · dos Verealb:Jres, que 
determina fique assegurada · re'
muneral}ão igual aos represen;. 
tantes da Fazenda do Distrito 
Federal em juiza~ a que· se retere 
o. art. 25, § 1.0 , item XIII, da Lei 
OrgO-nica do Distrit'O Federal. · 

Em 23 de setembro de 1948. 

ExcelentissiiÍJ.O Senhor· Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, nos têrmos do pa
rágrafo 3.0 e para os fins do pará
grafo 4.0 do art. 14 da lei orgânica, 
o autógrafo do projeto n.0 · 71, da Câ
mara dos Vereadores, que me foi ·en
viado em 13 do corrente e ao qual· ne
guei sanção pelas rázões . em seguida 
e:x:postas. . . 

2. · Dispõe o projeto que fica asse
gurad::!. ~·êmuneraçãà igual aos repre- · 
~entantes .da Fazenda do Distrito Fe
deral em juizo, tomando por base, 
para a igualdade que assegura, os ven
cimentos dos procuradores do quadro 
per ma !lente ·fixados · por lei no · Pa-
drão P (Cr$ 6. 750,00) . • · 

3. · A primeira razão, em que me 
apoio para discordar da Câmara, en-

. ·contra-se na comp'etência privativa 
outorgada; ao Prefeito pelo § 1.0 , do 
art. 14, da lei orgânica, nos têrmos 
seguintes: 

"Respeitada a· competência da 
Câmara e do Tribunal de con,. 
tas, no que concerne à organiza
ç8.o dos serviço.s • administrativos 

• das respectivas Secretarias, . com
pete exclusivamente ao Prefeito 
a iniqiat.iva das 'eis que ampliem, 
reduzam ou criem empregos. em 
serviços já existentes, alterem as · 
a8 categorias da junciánalismo, os 
seus :vencimentos e o sistema ele 
remuneração•". 

COmpOndo os advogados uma cár
,reira. r~r." •ona.da entre as classes J e 
N, o projeto tem por fim, embora por 
equiparação, alterar vencimentos de 
funcionários, matéria que, quanto à 

' '·· 

iniciativa, escapa à competência da 
Câmara, para se compreender, coni 
caráter exclusivo, na soma de. atri
·bUições privativas do .. Prefeito. 

4. E' verdàde que a lei orgânica 
preceitua, em seu art. 40, que a lei 
estabelecerá o critério de igual remu
~1era.r;ão para •ca1o.gos o::. funções de 
idênticas atl'ibuições e responsabili
dade; mas. dai, na melhor hermenêu
tica, não se deverá entender que di
retamente decorre um direito· subje
tivo para o funcionário, nem também · 
que, para ·realizar a igualdade, referi
da · na lei orgânica, ficam Câmara e 
Prefeito munidos de poderes concor
rentes e si.Intiltãiieos, quanto à ini
ciativa. 
· 5. o art. . ~ .faz depender a igual

dade de remuner·ação, quando idên
ticas forem as responsabilidades, de 
uma lei futura, de uma lei prometida. 
o preceito nada mais é do -que um 

. corolário . da igualdade perante. a lei. 
Há, ·porém, necessidade da lei secun
dária que, pelo conj.unto de atribuições 
e classificação dos funcionários quan:.. · 
to à competência, determina a igual
dade de remuneração. 

Essa lei, secundária, assim chamada 
em referência à lei orgânica, é a lei 
de reestruturação, só com a qual será 
;possível dar aplicação ao preceito de 
justiça orgânica. · . · 

E, por "alterar categorias do fun
cionalismo" e "os seus venci.Inentos" 
(art. 14, § 1.0 , da lei orgânica) é da 
exclusiva iniciativa do Preefito. .A 
idéia de exclusividade, por sua vez, 
afasta a. de concorrência; logo o pro.:. 
jeto n.0 7l da Câmara dos Vereado
res, votado sem a .iniciativa- do Poder 
Executivo, está fulmj.nado _pela au
sência dêste requisito indispensável .à 
sua elaboração. · 

7. Quanto ao mérito, se não bas
tasse para alJ(liar êste veto a prelimi
nar a que aludo, muitos reparos me 
seria lícito opôr à ·resolução em aprê
go, que foi apresentada, . segundo · 
consta, no pressuposto de haver igual
dade entre .as atribuições. dos advoga
dos e as dos procuradores, justifican
do-se a equiparação dos 'respectivos 
proventos. . 

8. Essa igualdade, entretanto, , é 
apenas aparente. . Na realidade, os 
advogados atuam em setores mais res
tritos, sendo mais reduzidas as atri
buirões aue lhes co:::tfcm! a lei. Os 
!Procuradores, além das funções judi
ciais que lhes cabem, são órgãos con
sultivos da administração. 

,. •I V) ,, 
' ,. 
\ I 

'· •' I .. 

. -• .• 11,.\'.; 

,I ,I 
-~ .. : 

I 
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J". 
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9. A circunstância de mencionar 
a lei orgânica uns e outros como re
presentante da Fazenda em juizo (ar
tigo· 25,. § 1.0 , n.0 XIII) não significa 
que aos cargos de advogado e de pro
curaaor cat;uo.m idênticas atribuições 
e responsabilidades, porque não é na 
competência para representar 'que se 
há de assentar a igualdade, e sim na 
extensão dessa competência e nas 
atribuições que a cada uma dessas 
investiduras forem conferidas pela lei 

· ordinária e pelas autoridades adminis
trativas. A igualdade não reside na 
possibilidade aberta a advogados e, 
procuradores de representar a Prefei-

. tura no fôro; mas sim na extensão, 
compleJP,dade e responsabiliciade de 
que se revestir cada uma das funções 
em face da esfera de ação que l11e 
fôr traçada. 

10. E é .por isso que o art. '40· da 
lei orgarlica, assemell1ando os postos 
de idênticos deveres e importância, 
não -pode ser· interpretado nem com
:preendido com . a abstração do seu 
}: .. ,.l.·~.,.~,L·;;.Ll·:, ÚülCO, qu-3 pcrtr.Jte a exis
tência dos cargos de carreira e a su.a 
classificação em padrões. 

11. Assim acontece no caso em 
questão. Os advogados constituem· 
uma carreira, escalonada em diversàs 
classes, com remunerações diferentes, 
'""'" •.. · .:&~ prluC:!plOs que hoje regem 
a organização do serviço público ... Se . 
a regra do art. 40 não éomportasse 
êsse escalonamento, estaria por· terra 
todo o sistema de estruturação dos 
quadros do pessoal, hoje dominante 
nos Govêrnos da União, da Prefeitura 
e dos Estados. 

12. Na· verdade; nenhuma diferen
ça se observa entre o serviço atribui
do ao oficial administrativo da clas
se H e o entregue ao da classe I, assim 
como entre as atribuições dos diver'-
50S dentistas; ou entre as dos diversos · 
dentistas, médicos 1

• ,engenheiros, a1;.,. 
quitetos, motoristas, operários · e ou
tros profissionais empregados na ad
ministração pública.· Entretanto, nin
guém, ·se lembrou· de uma equiparação 
geral de vencimentos dos diferentes 
graus das carreiras existentes, sob a 
alegação de idênticas atribuições e 
responsabilidades; por que isso impor
taria na ·extinção do sistema, defen
dido e resguardado pelos têrmos con
tidos no parágrafo único do citado 
dispositivo da lei orgã:nica. 

13. São estas as ra:zões pelas quais 
me parece infundado, quanto ao mé
rito, o projeto da Câmara dos Ver.ea-

dores, redigid'o, aliás, 8om certa de
ficiência técnica, . pois para atender ·ao 
seu objetivo fõra necessário mandar 
extinguir a atual carreira de 'advoua
oo, criar a formá do seu provimento 
e dispor quanto aos funcionários in
terinos atualmente em exercício. (Es
tatuto dos Funcionários da Prefeitu-, 
ra, artigos a.o e 4.0 parágrafo único, 
11, 15 e 1·6) • 

14. sem êsses detalhes expressa
mente declarados, seria umà-· lei de 
aplicação talvez impossível, dados os 
limites traçados. ao Poder Executivo 
em sua c.ompetência para regulamen
tar e compor -a execução dos dispo-
sitivos legais. · 

15. Ao concluir, apraz-me declarar 
ao Egrégio Sen'ado da República. que 
não sou infenso à reestruturação da 
carreira de advogado, de modo a atri
bUir-lhe melhores .proventos, em con
sonância com os seus deveres e servi
ços. Nêsse sentido, espero oportuna
mente sugerir ao ! :Legislativo as me-
didas que se fizerêm sentir. . 

Aproveito · a oportunidade para rel
terar a Vossa Excelência os meus 
protestos de elevada consideração. -
Angelo lt{endes de Moraes, :E>reft:ito · 
do Distrito Federal. . ··· · · 

PROJETO VETADO 

Art. 1.o. Fica assegurada remune
ração igual aos representantes oda Fa-· 
zenda do Distrito Federal em Juízo, 
a que se refere o art. 25, § 1.0 , item 
XIII; da Lei Orgânica do Distrito 
Federal. ' 

Parágrafo único. A igualdade es
tabelecrda · nêste artigo refere-se aos 
:vencimentos dos procuradores do qua
dro ;permanente _fixados por lei no pa-
drão P (Cr$ 6.750,00) . ' 

Art. 2.(). Esta lei entrará em vi
gor :na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em _contrário. 

A Comissão de Constituição e 
Justiça. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes pareecers: 

N.0 980, de 1948 · 

Da Comissão de ConstitwÇão 
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei 
da Câmara n.0 186, de 1948. 

Relator: Senador V-ergniaud \Van
derley 

O Sr. Presidente da Reoública, 
::mbmeteu :te Cong1·esso NaciÕn!).l, o 
projeto de lei (!Ue autoriza a doar 
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à SoCiedade Miguel Couto d:>s Ami
gos do Estudante uma área àe qua
l'enta hectares' de terra perter..cente 
à F'azcnda Esperimental de Criação 
Cia Campo Or~nd0, em Mato Grosso. 

Nada mais justo C!U·f ·a presente 
doaç&o. da · vez que a donatária se 
uoriga a instalar uma escoia de ini
ciação agrícola. Além elo maia não 
f,e tr;:,tando de uma doação g~:ttuita, 
o ::ttt;ai . p:rojcto rm:nda reverter ao 
p.::.:rimô::l!.o cl::. União ·a área doada, 
caso não sejam satisfeitas as condi
çc3e~ p.i:cvi.::tus i1:J art. 2.0 

Somc3 pe!a sua aprovn-;!lc. 
Sala das Comissõzs, fm 5 ele ".gõs

t;j de 1943. Wa!clemtu Perb:o:;a, 
Presidente cm exerci cio. - V c1 gniaurl 
Wandcrley, Rcl:o:tor. - Lucio Cor
' {;a, - F~z.:~!to l~lü!lcr. A.rthur 
Sc::r.tos. - Etelvina L ins. 

N.0 981,. de 1948 

Da· Comissão ele Finan.;as so
bre o PT"C.jeto de·· Lei da Câmara 
12.0 186-48. · 

Relator: · Sr. Vespasiano Martins 
O p!'esénte projeto 11.o 18S, de 1943, · 

o:·~ginou-se da Mensagem · n.0 :ns, 
d·? S: .- Presidente da República, di
rigida à Câmara dos Deputados, cm 7 
de julho de 1947. acompanhada. da 
exposição de motiv.os do sr. Mmis
tro da Agricultura Daniel de Çar
valho. 

A exposição .de motivos citada,· in
. formou que a So"ciedâde Miguel Cou
to dos Amisos elo Estudante, sediada 
em Campo Grande. Mato Grosso, 
pl~i.teou a dcação de 2.00 hectares. d.a 
Fazenda Exnerimmtal de Crmcão· de 
campo Grande, de· propried.aête da· 
U.mão. 

. Esclarece o. Sr. Ministro, ant~ as 
informaç.ões o.b~idas. Q.o D~retoi: Ge1·:U 
do Departamento Nacional da Pro
dução Animal qué, ao verificar· as fi..: 
nai:idades da -Sociedade Miguel Couto 
e os serviç·os já Prestados à cole
tividade, jt:Iga perfeitamente cabivel 
a doação. solicitada: · 
· ':A Sociedade Miguel Couto, fun

dada em 1940, eleg~u presidente da 
mesma a Senhorinha. OUvia Enciso,' 
que vem dirigindo os· seus destinos 
com grant!~ aplauso d·o.s n.ss< .. cia
dos. Desde então, aquela Sociedade 

· tem desenvolvido uma nssistêncitl d~·s
velada as crianças sem recursos para 
a:; freqüências escolares. São-lhes 
Icrnccidos mcn1da, artigos escolares, 

calçados e mesmo vestimentas. Com 
sua ampliação, montou ' uma oficina 
de sapataria, onde os aluneis interes
l:iados aprendem o oficio; Criou-se a 
assistência dentária e médica. I'odl1S 
C:s.:;es s~rviços ·são p1·estados indiscri
minadamente às c1·ianÇas desprotegi
das ·de recursos.· Ultimamente ·criou
se um. recolhimento para . m~mnos. 
numa chácara próxima à cidade. em 
á!·e:a de terra da Prefeitura, cêrca ele 
10 hectares. Ali, além, d::ls ensliia
me:ltos cc:mu:ns, obtêm também os !.'.lu
nos ensinamentos rudimentares d-e 
ar;::i::u1-tu::u. Existem, cêtca de 40 alu- · 
nos C!tlf,! . !reqüen tam aquela escola, 
obtendo um;~ alimentacão sadia, cal
çado, rou!)a, etc. Jâ ·é pequena a 
quantidade de terra trabalhada pela 
Sociedade .sendo que ela ·se acha li
gada a titulo precário, imposs1bili
tada, portanto, de promover insta
lações definitivas. Dai, desejar a 
mesma conseguir localização perma
U-i'nte onde possa empregar ·a sua 
atividade, sem receio de uma mu
dança a qualquer momento. 

A emenda apresentada ao projeto, 
autorlzaudo a Sociedade a ocupar 40 
hc:::t.nres da Fazenda Experimental. 
PCl' 10 anos a titulo pr-ecário, não re
solve a situação da · Sociedade, pois 
ela continuará' no impasse de cfto 
construir suas instálações · definiti
vas .em terra que não lhe pertença. 

Afinal, nadà há a . perder, caso a 
Sociedade não cumpra suas fina-' 
lidades, pois as terras reverterão à 
Fazenda Nacional, não pÔdendÓ m'es
mo. se:em ditas . terras aliénadas ou 
de~virtuadas de suas finalidades. cl)mo 
ordena o projeto em seu texto, sob 
p'eria de rev{'rsão: · · 
.. Levà.~do-se . em conta os beneficias 

que . vem prestândo' a Sociedade em 
tela.· serviços qu-e não· são . mais- que 
os . devidos pelos p'oderes _pú,blicos à 
coletividade, . e, .. que são. abnegada,: 
mente feitos por uma entidade oarti
cular, ent~ndcnios.; não s~ deva re
g-atear à mesma qualquer. auxilio. 

Somos, po:tanto .perà' aprÔvàÇã.o do 
projeto, tal como veio· da Câmara, 
rejeitada a emenda apresentada pelo 
relato:. , · 

Sala das Comissões,. em 17 de se
tembro de 1948. - Ivo d'Aquino, Pr.e
sidente. - Vespasiano Martins, . Re
lator. - Andrade Ramos. - .Sal
oc.do Filho. - Apolonio Sales, ven
cido .. _: Ismar de Góes. - .llfathias 
OZympio. José Americo. Dur
val Cruz.· 
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VOTO E.M SEPARADO 
A presente proposição, de n.0 186, 

de . 1948 refere-se à doação de um 
terreno de 40 hect!Lres de terra, · da 
fazenda experimental de criação. ~e 

· Campo Grande, a uma instrtmçao 
educacional uartlcular, de nome So
cie::lacle Miguel couto dos Amigos do 
Estudante. 

Originou-se, num requerimento f~I
to em 16 de o.gôsto de 19-46, pela dlta 
sociedade solicitando uma área de 200 
hectare!l, a ser desmembrada da F:l
::-:endà Exnerimental do Ministério da 
All'ricultura em Camno Grande. tl:ste 
requerimento foi informado pelo . di
reter da Estação que assim ·se pro
nunciou: 

a) A área doada à. União para a 
instalação da antiga Fazenda mo
dêlo .não pode ser cedida, nem utili
zada para outra,c; finalidades, sob pe
na de reversão das terras· para os 
seus doadores. · 

b) Qualquer desmembramento de 
terras desta Fazenda de Criação acar- · 
ret.ará. prejuízos · de ordem técnica e 
admin!strativa , à sua direção. 

c) A área adstrita a esta fazenda, 
já pequena para suas fin.alidades, está 
precisando de urgente ampliação ;:Jat:a. 
que elas possam, a contento, cumprJr 
suas finalidades. 

cl) A escola a ser fundada se!·á 
. mantida com as contri·buições de par-

ticulares. · . 
e} Não possui presentemente. a 

escola, àinheiro suficiente nem para 
a sua própria instalação. 

J> Não tem professôres especializa
dos nem verba para con:tratá-los. 

Opinando contra a doação •. sugere 
entretanto o diretor da Estação, que 
seja estabelecido um .modus vivendi, 
constante de: · 

a) Construção de um:a. escola, de 
acôrdo ·com o ·projeto já feito pela 
Divisão de Obras do Ministério da 
A~ricultura. . 

b> Autorização por pqrtaria do Mi
nistro. no sentido de poderem os !!.lu
nos da Escola Migúei Couto estagio.r 
na fazenda. . 

c> Construção ·económica de um 
alojamento para os !).!UnOs abrigados 
durante o estágio. 

d> Os. gastos com o estágio se1·iam 
a. cargo da Escola Miguel .Couto. 

A proposta do Dire!or .dfl Est_ação 
Experimental de Crie.çso foi aprovada 
pelo diretor de- Divisão que prop~s 
ainda que. não estando logo constr~u
da a escola de que fala o item a, fos-

sem usadas c.s instalações já ex!s
tentes. 

o Dirctor Geral, D1:. Blanc de 
Freitas concordou e opinou . nêste 
sent.ido' junto ao Ministro da Agri
cultura, que ficou de acôrdo. 

Em ofício de 17 de abril de 1947, 
a· diretora da · Escola Miguel Couto 
concordou em têrmos élogiosos · com 
a sugestão do técnico do Mil,listério, 
conformando-se que fês.>e autorizado 
por portar~a. t>U decreto, a cessão 
a. título precário da área, bem como. 
a cessão de pavilhões e . dependên
cias da Fazenda, que facilitassem o 
início imediato. das atividades agrí
colas. 

Em ofício ao. próprio Ministro, a 
diretora afirma que a soluçã'o in-
dicada é a melhor possível. (21 de 
abril de 47) . ·. 

A 17 cie junho de 1947 o Diretor 
Geral do DNPA anexa ao processo 
a autoriz~ção C:os heJtdeiros dos doa
dorl?s da· terra da Estação Experi
mental elo Ministério da AgricUltura., . 
pela qual fica êste com a liberdade 
de, <:em pena de reversão, dispôr da 
doação para atender . ao ped1do da 
Sociedade Miguel Couto. E em rela
tório de· uma visita pessoal a Campo 
Granc'.-.,..~om data de 16 . de _junho, o 
mesmo Diretor Blanc de Fre1tas. acha 

.que não há prejuízo para a Estação 
Experimental em dispensar 40 hec
tares de suas terras, muito embora 
antes tivesse escrito o contrário, 'lou
vando-se ·nas informações do técnico 
que vive na dita fazenda. 

E' de notar entretanto que, nem 
mesmo nêste relatório, admite o di
reter ·geral da Produção Animal que 
seja ·doada a· terra, mas sàmen~ se
ja cedida por dez anos, mediante· 
acôrdo. , 

E tanto isto é verdade que o pró~ 
prio Diretor do Gabinete do Ministro 

· ela Agricultura acha . que simples l!_es
são não deve ser fe1ta, mas doaçao. 
Amplia portanto cs favores aos li
mites que foram rejeitados por todos, 
anteriormente. E nêste sentido o Mi
nistro da AgricUltura fez sua expo
s!ç:lo de motivés. , 

Lendo-se qetalhadaniente tôdas as 
Informações; verifica-se que · · 

a) t.ódcs os téc.nicos e responsá
veis pela estação acham ·inconve
niente que se dE:smembre da área da 
Estação qualquer parc~1a, uma vez 
que jUlgam até que o. estação deve 
ser ampliada e não dlminuid\'· em 
suas terras. 
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b). que, todos, animados de boa von
tade para. com a Sociedade, que niio 
lJOZsui recursos próprios e vive de 
prec.ários donativos e de uma sub
venção do Tesouro Nacional, d~e
jam colaborar mediante um espec1al 
"modus vivendi", qual seja :a cessão 
a título ·precário da área de 40 hec
tares e das próprias instalações dz. 
Estação para que os alunos ali apro-

. veitem das ·facilidades didáticas · exis
tentes num estabelecimento federal 
provido de. recursos. 

c) que a Sociedade achou que esta 
era a solução ideal..: 

d) mas, a exposição de motivos 
c:o lVfi~tro nede coisa mais avan
~~da a aue os técnicos se opõem, is
i:o é, a -dcaçi.5,o de um terreno. 

As cond!ções estipuladas parecem
me inócuas: o comêço das obras, num 
ryeríoào de um ano, e· o funciona
mento dentre o ele cinco, sem especi
ficação, nem,das proporções do co
méço, n.cm da maneira do .funciona
mento da dita escola, confirmam a 
doação definitiva que os técnicos ne
gar<:.m ao meu_ ver com razão. 

Por tudo isto cpiJ.1o em contrário 
ao projeto de lei como foi redigido, 
propon:io entretanto. a. emenda que 
c.tende ao conteúdo . das informações 
cons.t~·mtes · do processo: 

EMENDA N.o 1 

·Ao artigo n.0 1. 

Onde se lê: 
"autorizando a doar" 
· Leia~se: 

"autorizando a cede::- a título pi·e
cário pelo período de 10 anos. 

Sala das comissões, em 17 de se
. tembro de 1948. - Apolonio Sales. 

. N.0 982; de 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sóbre o Projeto de Lei 
da Câmara n.0 25~, de :1948_. 

Relator - Senador Augusto Meira. 

O presente projeto tem por fim con
ceder à Santa Casa de Misericórdia 
de Uberlândia em Minas Gerais o 
auxilio de um milhão de: cruzeiros 
<Cr$ 1. 000. 000,00) para a conclusão 
das obras de seu novo hospital. Nada 
mais justo do que a ereção de hos
pitais por êstes . longínquos rincões 
brasileiros. Nada há a opor debaixo 
do ponto de vista constitucional. Aten
dendo porém à situação embaraçosa 
elo te!;ouro, p'lrece conveniente ouvir 

a Comissão de Finanças tanto mais 
quando se trata de ·um segundo hospJ
tal que melhor satisfaça as necessida
des daquela importante região. 

Sala das Comissões, em 21 de· agõsto 
de 1948. - Attilio Vivacqua, Presi
dente. - Augusto ll:feira, Relator. -
Waldemar Pedrosa- Vergniaud Wan
derley. - Aloysio de Carval1?-o. 
1.-úcio Corrêa. - Filinto Müller . 

N.0 983, de 1948 

Da . Comissãa de Finanças, só
bre o Projeto de Lei da Câmara 
n.O 254-48. · 

Relator - Sr.· Vespasiano Martins. 

O presente . projeto, . originário da 
Càmara dos Deputados, abre, pelo 
Ministério de ·Educação e Saúde, o 
crédito de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão 
de cruzeiros) , concedido à Santa Cas~ 
de Misericórdia de Uberlândia, Minas 
Gerais, a fim de ser aplicado na con
clusão das. obras do seu :novo hospital. 

A. comissão encarregada da constru
ção é· obrigada a prestar contas ao Mi- .•. 
nistério de Educação e Saúde sõbre 
a · aplicação da importância de que 
trata éste crédito, fi.cando a~da com 
o encargo de inspecionar a referida 
obra. · 

Não temos dúvida em opinar favora· 
velmente' pela concessão llo auxílio à 
·Santa Casa de Misericórdia, visto~ que 
êsse hospital serve a um centro im
portante da federação e· que irá pres
tar ser_viços a uma grande zona, não 
.só do Triângulo Mineiro, como tam
bém de Goiás.e Mato Grosso. 

Somos, portanto, pela aprovação do . 
presente projeto. 

Sala das Comissões, em 17 de setem
bl'O de 1948. - Ivo d'Aquino, Presi
dente: - Vespasiano Martins, Re
lator. - lsmar de Góes. - Andrade 
Ramos .. -'- Santos Neves. - Màthias 
Olympió. José Americo - Alfredo 
Neves.>. ·· · • 

·PARECER 

N.0 984 - 1948 

Dá. Comissão de Redaçáo ã;e Leis. 

· .Redação final da emenda subs
titutiva do Senado ao art. ·1.0 do 
PrOjet'O de Lei da Câmara n.0 97, 
de 1948. 

Esta Comissão apresenta (anexo 
n.0 1) a redação final"'"fi'ã"emenda do 
Senado. ao art. 1.0 do projeto de lei 
da Câmara· n. o 97, de 194&. 
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Vai também junta (anexo n.0 2) , 
a redação· com que ficará o "projeto, 
se adotada a· emenda do Senado. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 24 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - .Ri
beiro Gonçalves, Relator-. - Augusto 

- i:1e).ro:.:. - 1".falctemar Pedrosa. 

ANEXO N.0 1 AO PARIECER N.0 984 

.Redação final da emenda subs
titutiva .do Senado ao art. 1.0 do 
Projeto de Lei da Câmara n.0 97, 
de.1948. 

Ar.t. 1.° Fica assegurado ao fun
cionário do Instituto Nacional do Li
.vro, Antonio Jonquim de Castilho, 
ant.ig.o- ·cuit.o:r-llvl·elr·o, o .direito a uma 
pensão que começará a ser-lhe paga 
quando atingir a idade de 70, (seten
ta) . anos, e será. equivalente ao orde
nado que estiver então percebend~. ' 

ANEXO N.0 2 AO PARECER N.0• 984 

.Redação do Projeto .de Lei da 
Câmara n.0 97, de 1948, conforme 
a em.e1tdu substitutiva do Sena
do ao seu art. 1.0 • 

O C_ongresso Nacional decreta: 
Ar~. L° Fica assegurado ao fun

cionário do· Instituto Nacional do Li
_v·.ro. .Antônio· Joaquim de Castilho·, 
antigo· editor-livreiro, o direito a uma 
pen2do que come;ará a ser-lhe paga 
qu:'mclo · atingir a idade de 70 (se
iN1ta) a:1os,' e será equivalente ao 
ordenado . que estiver então perce
bendo. 
. Art. 2.o.~ .Revogam-se as disposi~ 
ções em contrário. · 

O SR: PRESIDENTE- Está finda 
a leitura do e~pediente . · · 

Acham-se em pauta, para emendas 
perante a Mesa nas duas próximas 
sessões, os !Pl'Ojetos de Lei· da Câmara 
ns. 370, 371, 372, .373·, 374, 375, 376 e 
377, ·todos de 1948. . 

Têm a palavra, o Sr. Senador Ma-· 
galhães Barata, primeiro orador ins
<:rito. 

O SR. M.AGALHAES BARATA -
Senhcr Prasiáente, o Sr. Remy Ar
cher, .·Presidente do Instituto dos Co
merciários, _para satisfazer interêsses 

. políticos do seu partido em meu 'Es
tado natal, lllltes · de partir para a 
Europa, a fim de gozar férias, exo
nerou· o delegado dêsse Instituto em 
Belém do Pará - bacharel Ernani 
Rocha. 

Sendo o .cargo de confiança, o Pre
sidente do Inst~tuto ·tem o direito de 
dispensar o funcionário que exe1-ça 
cargo em comissão. O caso em aprê
ço, :PQrém envolve questão política . .' 
o bacharel Ernani Rocha pertence ao 
P.S.D., é meu· amigo particular há 
muitos anos,. e foi nomeado para. 
aquêle lugar . em 1946·. Sem qualquer 
motivo plausível, ao que eu- saiba ou 
'fô~se público, como venho de dizer, 
foi. êle exonerado, .. para ser nomeado 
um membro do Partido Social Traba- · 
1mm~~, que, além cte não per.tencer ao 
quadro daquêle Instituto, não está à 
altura de exercer o cargo. 

E' um partidário extremado na mi
nha terra. Em: dezembro de 1~45-, per
·.enci!'l. it U.D.:r-7'.; passou depois para 
o P.S.P. .:, ultimamente, atracou no 
P.S.T. . 

Para conquistar prestigio no Pará 
- prestígio aliás que seu partido. não 
tem - o Presidente Remy começou 

• investindo contra o 'Partido Social 
Democrá-tico e a minha ~ssoa, che
Ie que· :,ou ciessa agremiação no Es
tado. 

Do bacharel Ernani _ Rocha poder:
se-á pedir informações ao ·arquivo do 
Instituto dos Comerciários, a·· fim de 
se saber· o que tem feito de bom e. 
-útil para a sua classe e para o seu 
Instituto, no mi:m Estado. Há quase 
quacro anos que ali trabalha, desem-. 
penhando cabalmente suas funções. 
Sendo meu amigo e correligionário 
nunca interferi entretanto, na sua re
.partição; êle a dirigia livremente e a. 
contento, · não só dos comerciários, 
cc.mo cto tõda repartição . 

Sem qualquer motivo, pois~ viu-se
alijado dessas funções, o Dr. Ernani 
ROcha, digno ex-delegado do I. A. 
P. C. no Pará.. 

Comuniquei, ontem, ao Senhor Pre
sidente da República o que se estava 
passando e S. Exa. me disse não es
tar de acôrdo em que se 'demita um 
funcionário para nomear · outro. 
Quando um cargo estivesse vago, dis
se S. Exa., compreender-se-ia a no
meação dêsté ou daquêle cidadão, per
tencente, naturalmente ao partido que 
.apoia S. Exa. Ao caso em tela, ·po
rém, como se vê, não poderia empres
tar sua solidariedade . 

Já era tarde todavia. ÀJ)esar de ter 
chegado n~ quinta-feira, não pnde 
falar com o Chefe do Executivo, ime
diatamente. Só consegui falar a Sua 
Excelê;ncia na quinta-feira, quando 
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não mais havia remédio para a si
·tuação. • 

Valho-me, pois, da tribuna para la
mentar o ato do Presidente do Insti
tuto dos Comerciários, que, para aten
der a interêsses políticos de outro 
partido, demite um f1.mcionário com 
doze anos de trabalho no Instituto, 
com brilhantes serviços ao mesmo, 
em tô:i:'s as funções . exercidas. 

O Sr. F'ili·{/)to Jl'liille1: - Permite 
vc~sr, E.'<:celência um aparte? 

politica. Peço ao nobre colega perdoe
me a extensão--do aparte dado apenas 
com_ o sentido de. esclarecer. __ 

O SR. MAGALHAEs B·ARA:TA -
.A exoneração do D:elegado dos Co
merciários no . Pará, por não satisfazer 
às al"l"ccadações que o Instituto exi
gia, foi mera coincidência, ao que 
vejo ... 

Tenho, todavia, motivos para acre-· 
ditar que a demissão. obedeceu a ra
:zões outras. Quando o Sr. Ernani 
Rcch=. cnega1· ao H.io, notificá-Ic-ei 

O SR. MAGALHAEs B-ARATA - do ocorrido, informando-o de que a 
Com todo o prazer. · · exoneração não se deu por 9;iertencer 

o Sr. Fil~nto Müller - O nobre co- êle ao Partido Social Democrático -
lega poderia informar-me se a arre- minha ··agremiação política - e por 
cadação do I. A. P...- c. do Pará tem se1· meu ·amigo, mas teria sido por se 
atingido a quota prevista ou está em apresentar~ deficitária a sua adminis-
regime. deficitário? tração à frente da Delegacia do I. 

O SR. MAGALHAES BARATA A. P. c: no. Pará .. 
Não posso responder a Vossa Exce- O Sr. Plínio Pompeu - Vossa Exce-
~~rwll-l, pm·quc: não cüsponho ·de dados lência dá licença ·para um aparte? 
a respeito. . O SR. MAGALHA.ES B-ARATA -

o Sr. Filinto Müller ..:..... EEntão, vou · Com todo o prazer. . · · 
:prestar um esclarecimento a ·vossa·. -O Sr. Plinia Pompeu - No Ceará 
Excelência. O Presidente do Institu-- ·c:au-sa f~;;o semelhante. o Sr. Remy 
.to . dos Comerciários deliberou substi- Archer, Presidente do Instituto dos 
trifr . os delegados regionais nos Esta- Comerciários, demitiu o Senhor Aga
dos onde a quota de arrecadação .. pre- pito Sales, que pertenceu .ao Partido 
Vista não fôsse atingida. . Social Democrático e passou para a 
·~ais ou menos na época em que foi . União Democrática Nacional. Pro·-

- . ex-cners1do o delega:do do Instituto do curei o Chefe do Executivo e irida
l?ará também o foi 0 funcionário lo:.. guei se, por haver mudado .de. partido 
.tado na Delegacia de Mato Grosso o funcionário era passível de d'emis
_desde sua instalação, com ótima fôlha são. S. Exa, chamou ·o sr. Re:r,ny Ar
de serviços e membro do Partido so- cher e inquiriu-à sôbre ..se existia .al
cial Democrático. :a:sse Deleg.ado, por guma coisa contra aquêle funcioná
não ter conseguido atingir. a quota rio, tendo o . Presidente do L'lstitufo 
:preestabelecida, foi exonerado. Não dos Comerciários dito que se tratava 
.havendo outro motivo senão êsse, até de bom funCionário e elogiado os ser
hoje, no entanto, não foi nomeado viços prestados. Perguntei ao Ge
o .substituto. Nio Estado de Gciiás n~ral Dutra se podia telegrafar ao De
a mesma coisa aconteceu, por idên-, legado dos Comerciários no Ceará di
tica razão. Procurei saber, ccim. 0 zendo-ihe que não seria· demitido. 
Pre,sidente do Instituto; os motivos Respondeu-se. 1S. Exa. que o,Senhor 
da demissão. Agapito. Sales só seria. exoneràdo se 

o sr. Pedro Ludovico _ Em Goiás tivesse cometido falta grave. Decla
a razão não foi essa. .Houve outros rei, en~ão, que seria incapaz de inter-

. fer1r em· favor de funcionário nessas 
motivos.·· · · condições. Passei êsse telegrama e, 

O S1', Filinto .Mülle1· - .Á razão foi menos de 5 dias depoi~. foi demitido 
ser 1c}eficitária a Delegacia Regional o Sr. Agapito sales. Tornei a pro
daquele Estado, ainda mais que a. de curar o sr.- Presidente da República. 
Mato Grosso. Esclareceu-me o Se- o Sr. Remy Archer lhe informara. que 
n110i" Remy Archer . que mandava ó sr.. Agapito sa~s. como delegado, 
substituir, por motivos Q.e ordem geral, não havia atingid"o a necessária. arre
todos os delegados dos comerciários cadação e que o mesmo era desidio
quando !ôssem defic~tárias as Delega- so. Tive, entretanto a demonstra
elas qos respectivos Estados. Tenho ção de que, ao contrário, o Delegado 
ótim::t· impressão do Presidente do ha~ia ol:itido receita superior· à d_es
r.nstituto dos _Qomerciários e." penso pesa orçada, ·o que poucos tinham 
q,ue Sua Ex{!elência, no caso, não féz feito. Telegrafei' felicitando não só a 



ti~l-

· êle, como a todos os ·funcionários da 
repartição por esse motivo. O fato 
é que o Sr. Agapito Sales havia sido 
demitido por haver preferido um par
tido que· não era o do Sr. Remy Ar
cher .. , 

O SR. MAGALHÃES BARATA -
outra conicidência. . . Uma derruba
dazinha nos Estados .em favor do 
.P . .S. T. (RiSO'S). 

Dar.ei breve resposta ·pela palavra 
do Sr. Ernani Rocha, a fim de mos
trar como se desincumbiu êle de sua 
ID.issão no Pará, onde esteve por três 
anos, para assim se justificar ou não 
o ato do Sr; Remy · Archer ... 

Que1·o ler, ràpidamente, pequena 
.correspondência que se liga aos fatos, 
mas devo dizer ao nobre. Senador Pli
r.io Pompeu, que não conhece .a po
lítica . dos substitutos, dos delegados 
nos . outros · Estados. Na minha terra, 
entretanto, nosso Delegado do IA.PC 
é conhecido politiqueiro. .Politiquei
ro de primeira e homem que não tem 
partido certo, porque vive · de -galho 
em galho; da UDN para o PSP e 
quando surgiu o PST para lá foi . por 
r.Je1r:·or conveniência 'pessoal. Conhe~ 
ço-o muito e, não o reputo à altura· 
de exercer o cargo. Enquànto não 
sgtis!izer c compromisso que assu
miu,· com o Banco da Borracha quan
o:o alcançou deste, em 1S42; um fi
l:an'Ciamento gracioso de mais .de cem 
mil c:ruzeiros, da.ndo- como' garantia 
•• Pl'C·ê<Ução do pau-rosa, de uma usi- · 
1•a l:té<cassada, enquanto com êsse 
c.omp.r.omis::.o não se quitar, não terá 
id.oneidade nal·a exercer êss"e cargo. 

Quero ler uma carta: do Dr. Er-
nini Rocha: · · 

. . 
"Junto a êste estou -remetend.o 

ao bom. amigo a publicaçãço es
tampada no O Estado do Pará, 
com~ referência ao méu substitu-

. to nesta Delegacia de · onde sou 
afastado sem haver concluido tõ-

. das as obras que, com tanto ardor, 
iniciai, conscientemente, .Por~m. 
do deevr cumprido e ônde me 
vejo confortado pelas inúmeras 
provas de solidariedade que tenho 
recebido''. 

Referência do· "Estado do Pará" sô-
-bre o que foi o trabalho dêsse moço 
à ~rente da Delegacia do I.A.P.c. 
no .Pará: 

"Para substitui-lo, está. nomea
do o Dr. Demôcrito Noronha, eo-

nhecido advogado· de nosso: fc-
rum ... " 

Realmente êle é conhecido advoga
do no Forum do Pará. 

" . . . e que nó Pará exerce a 
Presidência· da seção estadual do 
Partido •social Trabalhista ... " 

Ainda. coincidência! 
". . . que ·obedece no plano na

cional à orientação do Senador 
Victorino Freire, sendo atualmen
te procurador do I.A.P.E. T.C. 
.o Dr. Erna.:ni Rocha embarcará 
brevemente para a capital do · 
Pais deixando aqui um acêrvo de 
briíllantes :· atividades, que lhe · 

· g-rangearam numerosas amizades, 
inclusive dos fur1cionários da Re
.partição que dirigia com superior 
critério. Foi durante a sua admi
nistração que a Delegacia do I. 
A. P. C. em Belém teve o ensejo 
de melhorar sua classificação, o 
que constituiu motivo de regozijo 
:para a laboriosa classe dos con
tribuintes daquela autarquia. 
- ~ste jornal que teni no Dr. Er
nan:i Rocha particular amigo, 
apresenta· ·a".XSua Excelência votos 
cte prosperidade". 

Diz "0 Jornal" de hoje, em tele~· 
.grama de Belém: 

"PARA - Foi empossado· on
tem . nas funções de delegado. re
gional do Instituto dos Comer
ciários o Sr. Demócrito Noronha. 
A rpos~e tto lW>o tiLular, . que é 
Presidente· do Partido Social Tra
balhista, . foi marcada por uma 
nota diferente: o chôro das fun
cionárias ao se despedirem .do 
Sr. Ernani Rocha, ex·-titular". · 

Vou lêr, ·agora, telegrama de um 
cidadão que é meu adversário poli-
tico: · 

"Fôlha noticia hoje Dr. Ern·a
ni Rocha delegado Instituto Co
merciárro será dispensado. Será 
desastrosa para nossa classe essa 
destituição pelo que Sindicato 
Empregados Comércio Belém, meu 
intermédio, solicita enviar es-

. · .forços· para .'desfazer ou impedir 
· consumação dêsse ato. Sindica

to Associação Comercial, Sindi
cato Patronal Retalhistas, Sindi
cato Empregados Hotéis estão te
legrafando também Presidente 
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Dutra, Presidente Instituto e Mi
nistro do Trabalho. saudações. 
João EWerton ·do Amaral, Pre
sidente". 

E' meu adversário político; não é 
do meu Partido e o telegrama foi en
enviado ao Deputado Lameira Bit
tencour.t .. 

O Sr. Victorino Freire - A nomea
ção do delegado atual f.oi feita pelo 
Presidente do Instituto; por se. tratar 
·de cargo'. de confiança, como Vossa 
Excelência sabe. · 

O SR. MAGALHAES BARATA -
Perfeitamente. Lamento, porém, .. a 
substituição e estranho que tenha 
sido nomeadó para o cargo um cida
dão ·que a· êle F-ª<> · corresponde. Vossa 

· Excelência, mais tarde, se arrependerá 
' de ter concordado com essa indica

ção. Os tem~s justificarão o que 
avancei. · . 

·O Sr. Victorino Freire - Aguarda
rei .os fatos. Não posso fazer um jul-. 
gamento a priori. · 

O SR. MAGALHÃES BARATA -
V. Exa. não o conhece; eu o conhe
ço muito bem. . Sua posse foi entre
meada de discursos· políticos que pro-
vam os_ verdadeiros~.motivos de sua 
nomeaçao. . · 

o sr. Victorino Freire - Aliás, nes
sa parte, v~ Exa., sabe, ninguém tem 
errado mais do que V. Exa. 

O SR. MAGALHAES BARATA -
Nio nego que te:pha. errado na mi
Jlha. vida de homem público, mas não 
persisto nos êrros. . 

O Sr. Victorino Freire - Vossa. ]Jx
celência mesmo não ignora que a 
respeito de car.go de confiança não 
pode haver reclamação. · · 

O SR. MAGALHAES .Et.ARATA -
Perfeitamente. . 

O Sr. VictorinQ Freire - Até por
que ·o cargo de confiança é de nomea
ção do chefe da Repartição. E foi o 

·que ,houve no Pará. Posso afirmar, 
também, a V. Exa. que havia gra
ves. acusações contra o Sr.. Ernani 
:Rocha. Então, declarei que, para 
arrancar o individuo de ·um cargo de 
confiança, hoje . em dia, era preciso 
um _trator. 

O SR. MAGALRAES BARATA ·-
0 no'Qre Senador há de me permitir 
dizer, que, no Pará, as coisas são um 
pouco diferentes. A nomeação dêsse 
cavalheiro trouxe-nos logo a suspei
ção de que · havia interêsse político 

no caso. Esta, a nossa opinião, no 
Pará, por conhecermos bem a ficha 
política do nomeado. · 

O Sr. Vitorino Freire - V. Exa. 
faz essa afirmativa, porque estava no 
carg<> um correligionário de Vossa 
Excelência·. 
OSR.MAG~ BARATA

Meu correligionário· e também do Se
nhor Presi.dente · da República. 

O Sr. Victorino Freire - O novo 
delegado é também correligionãrio do 
Sr. Pr·esidente da' Repú.'bliea, como 
o antigo o era .de V .. Exa. Devo acres
centar, ainda, que, nêsse caso do· 
Pará, não tenho tomado qualquer ati
tude ·pessoal. 

. . 
O-SR. M:AGALH.AE.s' BARATA ·

Reconheço-o. 
O Sr. Victorino Freire - Mais de 

uma vez, até exultei ante· a disciplina 
partidária da .bancada de v: Exa. 

O SR. MAGALH.AE.s BARATA -
Eu o sei. 

O Sr. Victorino Freire - De outro 
lado, v; Exa. ·sabe que sempre agi 

• _a descoberto. · 
O SR. MAGALHAES BARATA 

V. Ex." age assim, considerando que 
conhece as pessoas. e as coisas. Mas, 
no caso latente, V. · Exa. está en-
gana~o. · · 

O Sr. Victorino Freire :._ Não é de 
hoje que V. Exa. me conhece. Nosso 
conhecimento data de 1930, e .o nobre 
colega sabe perfeitamente que sou in
capaz · .Ide atacá-lo traiçoeiramente . 

. Quando . intento um ataque, faço-o 
pela frente, e V. .Exa. bem sabe que 
nos respeitamos mútuamente. 
· O SR. MAGALHAES BARATA -

E eu procedo bem, pal.'à ser respeitado 
por v~ Ex:a .. e poz: t.oqos: 

O ·Sr. Victorino Freire - Sob o,.. as
pecto. político, o nobre colega não 
ignora que, como hom,em de partido, 
sempre defendo meus amigos e cor-
religionários. . 

"Q SR. MAGALHAES BARATA -
Também costumo defender os meus, 
como estou defendendo o bacharel Er
nani Rocha. 
-o _Sr. Victorino Freire - Devo di

zer a V. Exa. que não tenho pleno 
conhecimento · do início do seu dis
curso. V. Exa. estava terminando a 
leittir:S, do telegrama quando dei en
tr~a ~no recinto. 
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O SR. MAGALHAES BARATA -
Tenho, então, a oportunidade de l'e
!Petir a V. Exa. que, após o recebi
mento desta correspondência,. procurei 
o Sr. · Presidente da República, in
formando-o nada ter a opôr à demis
são do bacharel Ernani Rocha, mas 
estranhando a nomeação · feita. . 

Disse-se s. Exa. que não estava de 
acôrdo com êsse sistema de se demi
tir um, . para nomear outro. Achava 
que·;. só depois de vagos os cargos, se 
deveria cogitar do seu preenchimento. 
Nêste caso, com -.o car.go · vago, fica
ria s, Exa. à vontade para -escolher, 
e 'devo dizer que achei criteriosa e im
parcial a orientação. 

O sr: Victorino Freire. - Cumpre
me informar ao eminente colega que 
é êste o único lugar, no Pará, para 
o qual foi designado um correligio
nário meu. 

O SR. MAGALHAES BARATA -
Daí a :r.ílinha estranheza, porque Vos
sa Excelência nunca se intrometeu 
nas questões políticas do meu ·:Estado . 

o Sr. Vicilorino ·Freire - Vossa Ex
celência sabe' que sou presidente do 

· P. s. T. .:G:ste cargo ·era pleiteado por 
correlígionários . meus, e !ui !orçado 
~,:atender à pretensão. Isso não im
plicaria, nq entanto, em · deflagrar 
ataques pessoais contra V. ExS:. Se 
os meus correligionários estão comba
tendo ·a v.· Exa., isso é lá com êles. 

AtirmÓ a V.· Exa. que há muito o 
Delegado· do lnstituto dos Comerciá
rios no Pará estava para ser exone
rado. Quanto a isso não tenho dú
.vidas. E seria, ou não, nomead.o . um 
correligionário de V. Exa. para subs
tituí-lo. Aconteceu ser um correli
gionário meu, porque os meus amigos 
do Pará agir.am e solicit~ram o lugar. 

O SR. MAGALH;&ES BARATA ,'
_Pegaram-me de surpresa. 

o·.sr. Victorino Freire - Não pe• 
garam V. Ex." de surpresa ... 

O SR. MAQ-ALHAES BARATA -:
Como não? Eu teria ido ao Presl
dente da Repú-blica defender o meu · 
amigo dr. Ernani Rocha. 

o Sr. · Victorino Freire ~ Talvez a 
V. Exa. até cedesse, se consultado ... 

O SR. -MAGALHAEs BARATA -'
Não para 'O que foi nomeado. 

O Sr. VictOf'ino Freire - · •.. tendo 
em vista que o P.IS.T. do Pará apoia 
o Presidente da República. . . 

O SR. MAGALHA.Es _BARATA -
Perfeitamente. Mas eu apoiaria qual
quer um, menos êsse. Se V. Exa. me 
trouxesse outro nome, talvez. Tenho 
adversários· P<lliticos no Pará, que no 
entanto, nos . merecem . todo acata
mento, respeito e aplaUS<ls. · 

O Sr. Victorino Freire - Vossa Ex
celência é ·um homem integralmente 
partidário e áltamente faccioso. Não 
vai nisso nenhuma injúria a Vossa 
·EXcelência, · porque também o sou. · 
Essa qualidade enobrece a Vossa Ex- . 
celência. Se V. Exa. disser que tam-: 
bém eu o ;sou, prestar-~e-ia umâ 
homenagem. 

O ISR. MAGALHAES BARATA --: 
Perdôe-me.:: Não me tenho em con
ta de tacciciso. 

O Sr. Victorino Freire - Vossa Ex- . 
celência o é mais do que eu. 

O SR. MAGALHAES· BARATA -
Nem eu, nem V. Exa._ POdemos ser 
facciosos. Como senadores seríamos 
demais nesta Casa. · 

O Sr. Victorino Freire -Sim; mas 
isso enobrece a V. Exa. _Eu defendo 
meus amigos, que dirigem a seção do 
P.S. T., nos ônus e nas consequên
cias; se amanhã fôr preciso dirigir 
uma campanha !POlitica no Pará, para 
ajudá-l-os, irei ao Estado d.e _V .. ~-a 

. Acho que_ isso, entretanto, nao e m

. vestir' contra V.. Exa.• . 
O SR MAGALHAES BARATA -

Não. Apenas V. · Exa. irá perder seu 
tempo. (Riso) • 

o Sr. Victarino Freire - Isso não 
é nada pessoal. v. Exa. sabe que 
eu o 'respeito, porque V. Exa. também 
me respeita.· 

O SR .. MAGALHAES. BARATA 
Perfeitamente. Respeito V. Exa. 
tendo em ·consideração velha amizade. 

o Sr Victorino Fréire. - Perdôe
me v. · Exa. que, a propósito, ·. cite o 
velho' Ruy Barbosa: "Respeitem as 
grandes ·amizades, mesmo extintas". 
E' o nosso · caso. Lutamos juntos em 
1930, cada um em seu setor, nos assal
tos a quartéis. V. Exa. escapou ·e eu 
também. Depois separamo-nos, mas 
com respeito. V. Exa. 'lll.e respeitava 
e cu também a V. Ex.a Todavia, 
não posso deixar de ser solidário com · 
meus amigos no Pará. 

O SR. MAGALHAES BARATA -
Perfeitamente. . 

o sr. Victorino Freire - Eu apro-. 
· veitaria mesmo a ocasião ·para pe_dir 
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a v. Exa. que 'fôsse mais _tçlerante, 
no Pará, com os meus correllg1onários: 

O :SR. MAGALHAES BARATA -
se v. Exa. precisar fatos e atos meus, 
de intolerâncias para com .seus corre
ligionários, tomarei na devida consi
deração o ·pedido. 

o sr. Victorino Freire - Vossa Ex
celência como eu disse, é mais faccio.;. 
so do que eu~ E' um homem "de luta; 
verdadeiro lutador. 

O SR. MAGALHAES BARATA -
Em absoluto Não aceito · a increpação 
ae .. raccioso, assim, de .corpo aberto .. 
Sou homem de ·luta, mas dentro dos 
}:>rinüipios de lealdade e patriotismo. 

O Sr . . Victo'rino Freire - Se Vossa 
EXcelência concorda em que se. no
meie no Senado uma comissão para 
exanünar essa quesLãO· do facciosismo, 
V. Exa. ganhará. 
. O SR. MAGALHAES BARATA -
Em absoluto. Posso ser examinado 
sob outro prisma, como politico, .. mas 
não no da .. facciosidlide. 
' O Sr. 't'ictorino Freire - Até o· Se
nador, Augusto .Meira .votará por Vos-
sa Excelência. / 
. O SR. MAGALHAES BARATA -
S. E:xa. como 'testemunlla, poderá 
dizer se sou faccioso, se tenho sido 
na minha vida de homem de lutas. 

o Sr. Victorino Freire - Perdõe- . 
me-v.· Exa. se estou fazendo um dis
curso paralelo .ao seu. Mas, alguém 
;precisava · ser nomeado, e foi esco
lhido um correligionário do ·P.S.-T. 
V. Exa. tem restrições a seu resp~ito .. f 

O SR. MAGALHAES BARATA :...:.. 
Tenho e com bases. · 

O Sr. Victorino Freire ~ Vejamos a 
conduta futura do nomeado. Estou 
certo de que procederá bem. . Meus 
correligionários o afirmam, e eu te
nho de acreditar nêles. · 
. O SR. MAGALHAES BARATA -
V. Exa. garante que não -haverá der
rubadas nos meus amigos da Delega
cia do Instituto dos Comerciários no 
Pará? Qus,tro médicos já foram de
miti.dos e substituídos. Provarei logo 
que o possa. Tive estas informações 
de pessoa que de lá chegou hoje. ' 

O Sr. Victorino Freire - Não é ver
dadeira; V. Exa:··sabe como .se pas
sam as·coisas. Dizem que tudo vai ao 
chã~. mas a · informação não é ver
dadeira~ 

O SR. MAGALHA.ES BARATA 
Agl"adeço os .esclarecimentos. . 

Sr. Presidente, meu objetivo foi la
mentar a:· saída. de belíssimo funcio
nário do Instituto dos · Comerciários, 
que até agora tenho ·em bôa conta e 
hei ·de te~ sempre, pois conheço as 
suas belas qualidades de moço hon
rado, trabalhador e correto funcio
nário. i:le mesmo responderá .às 
acusaÇões de Vossas 'Excelências e aos 
esclareciméntos prestados pelo emi
llentc Senador Filinto . Müller. 

O .. Sr. Victorino Freire - A ação é 
administrativa. ·O presidente do Ins
tituto pode fazer as substituições. 

O SR. MAGALHA.ES BARATA -
A minha estranheza está na nontea...,. 
ção do atual detentor do cargo. Fui 
:::.panhado de surpreza. Se não o ti
vesse sido, teria recorrido ao Senhor 
l?'esidente da República .. Se fõsse 
caso de substituição, que o Senador 
Victorino . Freire .escolhesse outra :Pes- · 
soa, desde que lhe coubesse a vez. 

Seria êste o meu a pêlo. (Muito 
bem; muito bem). 

'o" SR. PREsiDENTE - Tem·· a pa
lavra o Sr. Senador Pinto Aleixo, 
segundo orador i':l~:r1to. . ., . . 

O SR. PINTO ·ALEIXO (*) - Se-
. nllor Presidente,. muito acertadamen
te~ nêstes últimos tempos, têm ·sido, · 
no .Parlamento Nacional, lembrados os 
nomes daquêles que, nunia · vida in
teirament.e dedicada à. Nação, soube
ram prestar-lhe os mais assinalados 
serviços. 

o· procedimento é interessante .. Re..: 
· . memorando-se a vida daquêles_ que já 

não fazem parte. do nosso convívio, 
só pode surgir o julgamento da .his
tória. 

Transcorre, amanhã, .o centenâriÕ . 
do nascimento de um· homem públi
co do Brasil - o Marechal Firmino 
Pires Ferreira. -. E' justo seja lem
brado, nêste recinto, o seu nome para, 
assinalando-lheh os méritos, render
mos homenagem· à sua memória. 

Firmino Pires·-Ferreira, naséido na 
cidade de Barros, no Estado do Piauí, 
ifoi um daquêles jovens .1 que, infla
mados de àrdór patriótico, tocados de 
indignação pôr. verem o solo de sua 
a:>átria. ultrajada, . deixaram a placidez 

. onde .viviam para correr em defesa 
da Nação·. Estávamos; então,. no iní
_cio da campanha que tivemos. neces-

revisto pelo orador. 
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sidade de fazer contra o Govêrno de é o César indiferente, o Cláudio 
solanó Lopez. zombeteiro a quem os soldados di-

:Firmin.o. Pires Ferreira, adolescen- zem · enquanto desfilam: os que· 
te ainda, 'leio daquelas longínquas vão morrer te saudam. 
paragens até o Rio de Janeiro para, Que alguns operários perceben-
como · votüõtário, tomar parte na do que a miséria lhes aumenta 
guerra, à qual demos o maior esforço quanto mais o trabalho e a ln-
durante mais de quatro anos, para ' dústria se desenvolvem, se revol- -
dominar .a tirania que se exercia· no , tem contra o proprietário das ofi-
país amigo. :Acorreu, como disse, to- ·cinas; ·ou que um fabricante te-

. cadO. qe ardor patriótico, para ingres- nha a fantasia ·de,. em um ·ano 
sar nas fil~iras do Exército que era, qualquer, ajuntar cem mil fran-

. como ainda o é, mal compreendido cos aos seus lucros ... 
e desconhecido. Pelo .Exército deve- No momento é absurdo; ninguém se 
riam passar todos os. brasileiros, I?a;a. . conforma com uma coisa desta 
adestrando-se, -estarem em cond1çoes · · 
de, . em qualquer eventualidade, de- ~- ". . . ou apenas que uma bôa .~ 
fender. a Pátria. cidade, :com zelos de Paris pre-

Não resisto, Sr. Presidente, ao -de- tenda ter também os seus três 
desejo de lêr. ao Senado uma página dias de fusilaria, de . todos os la-
de Alfred de Vigny, no seu livro, "Brio dos· se gr~ta por socorro. o. ao-
de servidão na vida militar", pági- vêrno sej•a êle. qual fôr, responde 
na. que_ contém conceitos de sabor com muitO senso: A le.i não me 
todo atual, entra vazados numa lin.:. permite ser juiz na.· vossâ causa; 
guagem que bem completa a sensibi- todos têem ra2áo,· a. mim apenas 

· lidade daquêle grande escritor fran- me cumpre recorrer aos meus gla-
cês: · diadores que por vós serão mor

"O. destino de um eXército mó- · 
derno é muito diferente de um 
antigo e a centralização dos po
deres .fêz dêle o ·que atualmente 
.é; uma corporação separada do 
igrande núcleo· da Nação, e que 
. lembra· o . ccrpo de uma criança: 
tanto progride ·pela inteligência, 
mas tanto 1!1e é defêso de cres
cer. ·q Exército moderno, logo que 
deixe de estar em guerra, torna
se numa: espécie de gendarmeria. 
Sente-se . feliz consigo, mas não 
sabe o que faz nem 'o que é; inter
roga-se a cada momento ·se é es
cravo ou soberano do Estado~ 
êsse corpo em tôda a parte ··pro
cura alma. e não a encontra. O 
homem· é assalariado, o Solda,do. 
é __ um pobre vitorioso, vítima e 
-carrasco, · vida bode- espiatório, 
diària.men:te _ sacrificado ao séu 
!POVÓ e por seu povo~ que .mais QU 
menos o desconsidera; é um .már
tir simultâneamente feroz e hu-

. milde com que a Nação e o Po
der, sempre em desacordo, joga 
comó se fôsse' uma péla, 

Quantas vezes, sendo, obrigado 
a ;tomar uma parte obscura, ·mas 
at1va, em motins civis, senti a 
consciência indignar-me por cau
sa dessa condição inferior e cruel! 
Quantas vezes comparef essa 
existência à do Gladiad_or! o povo 

oos mas que também vos matam. 
Efetivamente, êles aparecem, · ma
tam e são mortos; A paz volta 
novamente; abraços, cumprimen
tos ·e os que sabem atirar ao .. alvo 
gabam.:.se de sua restreza, o modo 
por que mataram um soldado ou 
um oficial. Feito o cálculo resta 
.uma Slmples diferença ·de- alguns 
cadáveres; mas os soldados nãô 
são contados nêsse número, visto 
que ninguém com êles se preo
cupa. Convencionou-se que os que 
morrem scih a farda não teem 
pai nem mãe, nem espôsa, nem 
pessoa que venha. a inspirar -pena 
pelo fim dum ente querido. E' um
sangue anônimo. 

Algumas vêzes, o que é vulgar · 
atualmente, os dois partidos até 
então irreconciliáveis aliam-se 
para acabrunharem de maldições 
e de · ódio os infelizes condenados 
a vencê-los. · 

Assim, o sentido que nêste .livro 
predomina é o que me levou a co
meçá-lo: o desejo de desviar da 
cabeça do soldado essa maldição 
que quase toda a .gente tem sem
pre pronta lançar-lhe em rosto 
e de . conseguir para o Exército a 
indulgência da Nação. o que 
.existe de mais belo depois do gê
nio é a dedicação; depois do Poe
ta, . o Soldado, que não tem culpa 
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de o terem reduzido ao estado de 
ilota. 

o Exército é cego e mudo.· Fére 
para a frente, do lugar onde o cc
colocam. Nada pretende e tra
ba.lha por molas. E' uma coisa 
enorme que fazem mover é\ que 
mata; mas é também uma coisa 
que· sofJ.:e, · 

Por isso mesmo falei sempre 
dêle com enternecimento, mesmo 
quando forçado a censurá-lo·. 

Encontramo-nos no& tempos se
veros em que as cidades de ·Fran
ça·se·estão tor.nado pouco a pou
co em campos de batalha e va
mos tendo muito que perdoar aos 
homens· que matam. . . _ 

Encarada de perto a vida dês
se~ regimentos armados, que dl a 
a dia, ·impelirão para nós todÓs os 
Poderes que . têm de suceder-se, 
concordamos,. na :verdade; em que, 
como disse; a existência do solda
do é, (depois da pena de morte) o · 
sin'al mais doloroso de barbarie 
que subsiste entre os homens, mas 
também temos· de convir em que 
nada existe mais digno de·. inte
r.êsse e de amor ·à. Nação que· essa 
f.a.riúJ..ia. sacrificada, que tantas 
vêzes derrama o sangue para au
reolar a Pátria de glória". 

Pois bem, Sr. Presidente, foi ·para o 
~é~cito que correu aquêle. mancebo. 
V:1brante de entusiasmo patriótico, ca
minhou para os pantanais do Para
guai, lá praticando a disciplina e cum
prindo rigorosamente seu dever, ter- ' 
çando armas, valor.osamente, com o 
inimigo, galgando tôdas as graduaÇões . 
das praças de pré e fazendo-se oficial. 
. Terminada a campanha; onde soube 
·portar-se c·om extraordinária galhar- · 
dia, de lá regressou com. os punhos co-
bertos de galões. · 

Na Côrte, ingressou na Escola Mili
tar .. Fez .o curso e, regularizada sua 
situação no quadro de oficiais, cami-. 
nhou através todos os postos até atin
gir o de Marechal, máximo da carrei-
ra. · 

A implantação da República colheu-
o como Diretor do Arsenal de Guer
ra. Pouco depois, nas eleições para 
composição· do -congresso Constituin
te •. ·sua Província. elegeeu-o .Deputado 
à Assembléia. Ingressou Firmino Pi
res -Ferreira na carreira que consul
tava aos seus sentimentos e aos seus 
ideais de homem ,que sempre desejou 
construir um Brasil melhor. 
: Algum tempo mais tarde, a Revolu

ção }l'ederalista, pôs em cheque ·a se-

gurança da República. E, ainda af, o 
então General Pires Ferreira, Coman- · 
dante· de Brigada, teve oportunidade 
de· prestar os melhores serviÇos à cau
sa republicana. 

No Parlamento· Nacional sua situa
ção sempre se exerceu no sentido 
construtivo, olhando invariàvelmen
te pela. sua gente do longínquo Piauí; 
cnde chegou a ser chefe incontestá
vel, sem nunca perder de vista sua· 
classe, ti'l. qual prestou os · mais assi
nalados serviços. · 

Pires Ferreira f.oi sempre uma voz 
que se levantou, no Parlamento, para 
reivindicar os direitos das classes mi-

.-· litares. Jamais fue ·passou desperce
bido o interêsse das viúvas· e dos ór- . 
fãos de seus camaradas. Nunca se dei- • 
xou cegar pela situação,· a ponto de 
não vislumbrar as dificuldades dos 
companheiros de armas e estava per
manentemente na estacada, batendo-

-se para- que fôssem reconhecidos e 
proclamados seus direitos.· . 
. E' uma vida_ assim, sem grandes lan
ces; sem atitudes dramáticas, mas se.:. 
rena, equilibrada ·e compreensiva, que 

. ·estou procurando, em poucas palavras 
relembrar ao. senado. , '· 

Plutar::o, no seu livro· sôbre os ho
men~ ilustres;· tem um conceito -que 
se aJusta à personalidade de . Pires 

· Ferreira e que peço licença para re-
memorar aos meus ilustres pares: -

· "Nem sempre 'são as ações mais 
brilha...'ltes as que mostram melhor 
as \'irtudes ou os vícios dos ho
m~ns. Muitas vêzes, uma pequena 
co1sa, a menor palavra, um gra-

' cejo, fazem ressaltar melhor um 
cará~er do que combates sangren
tos, batalhas c.amp~is e ocupações 
de ·cidades". 

, A . vida do Marechal FfrminÓ Pires 
Ferreira foi uma vida uniforme; -

Dir-se-ia que êle caminhou sempre 
para a frente . e para ·o _·alto, como 
bus~andD"aquêle ponto sobranceiro di
ante,. do qual se pode divisar o hori
zonte da esperança, na frase do gran-
d_e Ruy Barbosa. - . · 

E' para o insigne varão, cujo cente
nário se celebrará. amanhã,' que as mi
nhas palavras se dirigem nêste mo
mento, e que têm por objetivo reve
rencia;r a memória de um grande bra
sileiro e. de um distinto soldado .do 
Exército Nacional. (Muito bem; mui
to· bem. Palmas. O orador é cumpr-i
mentado).· 

O SR.'~PRESIDENTE - Está fin
da a hora· ·do ·expediente. 

I 

I 
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O SR. MATHIAS OLYMPIO (Pela 
ordem) -- Sr. Presidente, requeiro a 
v. Ex." consulte. a Casa sôbre se con
corda em que seja prorrogada a hora 
do expediente por trinta minutos, a 
fim de' que o nobre senador Ribeiro 
Gonçalves possa· fazer uso da pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE....:..- O Senado 
acaba de ouvir o requerimento formu
lado peló Senador Mathias Olympio, 
solicitando prorrogação da hora do 
expediente por trinta· minutos, a fim 
de que o senador Ribeiro . Gonçalves 
possa o-cupar a tribuna. . 

Os Senhores que o aprovam, quei
ra mconservar-se sentados (Pausa) . 

Está aprovado·. 
Tem a palavra o Senador Ribeiro 

Gonçalves, terceiro orador inscrito, 
O SR. RIBEIRO GONÇAÍ.. VES -

Sr. Presiden_te, há cem anos; justos, 
na data de. amanhã, nascia Firmino 

· Pires Ferreira. · 
· Quase dois séculos vencidos após as 

primeiras incursões dos bandeirantes 
e sertanista's, que lhe desbravaram o 
território, a então Província do Piauí · 
apresentava índices .. inequívocos de 
franca prosperidade. . . · 

As linhas de penetração, no avanço· 
gradativo de sul a norte multiplica
ram~se, infletindo para o oriente e o 
ocidente. · . -

Entre cruzando-se' com as 'que lhes 
. vinha .cm sentido -contrário, alcança
ram de um lado, as cumiadas . da 
Serra Grande e do 01~tro, o rio Par
naíba. Ao mesmo tempo que defini
am as linhas da Capitania, iam. con
quistando o deserto para a civiliZa
ção. 

A paisagem bárbara aos. poucos se 
transfigura. O rancho do caminheiro 

• é substituído pela. morada habitual. 
Os campos se. povoam de ·rebanhos. 
As fazendas de criar surgem por tôda 
parte. • Constituem-se as familias. 
Adensam-se as nucleações humanas. 
E, sob o regime patriarcal e as bên
çãos cristãs, desenvolve-se a · socieda
de rural. 

As relações entre centros populosos 
cada vez mais se estreitam, não, como 
consequência da ordem administrati
va, mas, em virtude do crescente en
trelaçamento, da mesma formação 
moral, dos interêsses comuns a de
fender. A segurança, a disciplina e a 
tranquilidade nã.o decorrem da ação 
vigilante e protetora do p'oder públi
co. Resultam, de fato, do respeito à 
autoridade dos chefes dQ família e da · 

.. 

consideração que êles mútuamente se 
dispensam. 

O flor•~scimento económico, com ba
se na pecuária, estimula · o .trabalho, 
gera ·a confiança no esfôrço, desper
tando ambições maiores, alimentando 
so11hos mais altos de futuro, ao mesmo 
passo que dá a sensação de energias 
sempre renovadas. . · · 

A colctividade adquire a consciência 
de sua. fôrça, evidenciando-a,· domina
dora, nos movimentos sangrentos, pa
ra varrer o jug·o d9 estrangeiro e cons
tituir a nacionalidade soberana. 

Mas, cessados os pronunCiamentos 
de rebéldia que sucederam à campa
nha da Independência, as atividades 
retomam o ritmo normal, parecendo 
que o problema político encontrara, 
por fim,_ solução satisfatória no plano 
da ordem administrativa e económi
ca . Ao iniciar-se a segunda metade .do 
século XIX, o Conselheiro Saraiva, em 
1851 tra~sfere a Capital da Província 
de Oeiras, para Teresina. Tinha co~ 
mo principal. objetivo colocar a sede 
do Govêrno em comunicação· menos 
dificil ·com os centros civilizados do 
País. Es;:olhendo para edificar. a nova 
cidade um local à margem do Parnai
ba, confiava que êsse rio pudesse ser 
em breve fàcilm:ente aproveitado ·para 
a navegação a vapor, o que iria con
correr, pór sem dúvida, para av.olumar 
as fontes locais de produção, como 
inestimável incentivo ao ·comércio, à 
indústria e à lavoura. . 

O empreendimento, que já fôra re
clamado pela Assembléia Provincial, 
.:m ~842, e voltava, depois, a ser o as
sunto nuclear. do relatório de Zacarias 
de . Góes, referente .à ge:;;tão da· Pro
\'incia no exercício de 1844, mantinha
se, por justas razões, como preocupa
ção dommante. Contudo, sõmente em 
1858 se faz realidade . 

A mudança da Capital e a navega
ção fluvial a vapor proporcionaram, 
desde 'logo, condições favoráveis à ex-
pansão rlõ norte piauiense. · 

, Ali; entre o Parnaiba e o Longâ, em 
terras de pastoreio e semeadura, a
meio caminho de· Teresina e do mar, 
nascera Firmino Pires Ferreira. 

A casa grande da fazenda paterna, 
rodeada de amplas varandas, cujos 
beirais :.alientes acolhiam os visitan
tes f.ora de po1·tas, em requintes de 
campo pontilhado de árvores .frondo
sas, a cuja sombra se abrigavam os 
animais nas horas caniculares. Aos 
lados ficavam os currais de· moiróes 
fornidos, os cercados das criações e 
das pastagens, o depósito d·OS arreios 
e aviamentos, o celeiro e a senzala.· 

. I 
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Dali pa1·tiam, constantemente, com
boios e -boiadas para os mercados de 
1:onsumo das Províncias vizinhas. 

A fazenda nunca deixava de ter hós
pedes. Algumas vezes, eram amigos e 
parentes das redondezas, de vilas,e ci
dades próximas ou distantes; outras, 
homens de negócios, políticos influen
tes ou .autoridades da administração 
pública. As po1·tas estavam sempre 
-nbcrtas para recebê-los. O proprietá
rio pagava-se da urbanidade dispensa
da com a informação, o aviso, as su
gestões c:ue lhes traziam ao isolamen
to~ 

Era curioso de tudo. Não se pre
ocupava, apenas, com o nível dos prê
ços, a procura, a escassês ou abun
·dância dos produtos nessa ou .naque
la região. Ligado -à familia, cuja im
·portância se fazia cada vez mais acen
tuado no meio provinciano, nunca se 
deixava de interessar-se pelos assun-' 
tos políticos, mormente depois que se 
·se.ntiu mais perto dos órgãos centrais 
do Govêr11o. · 
. Foi nêsse ambiente que Firmino Pi

res· Ferreira passou. aos anos da. infân-
. .. cia e chegou à adólescência. · Criançá 

sadia e .1obusta, cresceu sem cons
trangimentos, em contacto com a na
tureza, alimentando-se de sua seiva 
mais rica. Enrijou-se ao sol e à chu
va, fcrtalecendo .os músculos na· faina 
dos roçados ou no Iombilho dos ár
degos '"cavalos de fá.brica"·, varando, 
de gibão e chapéu . de couro, caras
cais e eaatingas, transpondo, destemi

,do, gr~mpas e vales, ao lado· dós va.: 
queiras, na época das vaquejadas. De 
ôlho vivo e espírito arguto,. cedo mos
trou pulso firme e ·ágil no laço, na 
.-"mus1ca" e no ferrão . . . 1 

Dava-;;e aos livros o mihimo possí
VP.l, para consagrar a .maior parte do 
tempo' R.os exercícios corporais. Não 
lhe faltava, é certo, inteligência Mas, 
a necessidade e o prazer de movimen
tar-se reduziam-lhe a aplicação ao es.:.. 
tudo. Era inquieto, .audaz, arrebatado. 

· O pai procurava. trazê-lo ao conví-
.vio das visitas, dos parentes e dos ami
g.os, a uuvir, sem contudo. dela partici
par, a conversa autera da "gente gran.: 
de". Nessas ocasiões, aéompanhava, 
displicente, sem 'J)enetrar.;lhes, ainda, 
a significação, os enredos políticos· os 
nticfnio.s quanto às prováveis tràns
formações próximas do Govêrno; · as 
referências aos chefes de partidos; aos 
lideres ,le mai·or relêvo e aos· últimos 
e mais palpitantes acontecimentos. 
· • Não raro, o pai o envolvia, furtiva
mente, num olhar de esperança, sem 

. l"evelar, entretanto, o desejo que lhe 
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·.-::antava. n'alma. A palestra, por vê
zes, entre os mais velhos resvalava do 
comentário à recordação. E ressur
giam, do passado, as àções de guerra 
em que ·alguns . haviam tomado par
te, nas lut.as da Independência e da 
Balaiada. · 

Erarn exemplos de coragem a espi
caçar o :ln imo de Firmino Pires. . Pa-

. recia, então, despertar, de súbito, do 
alheiamento em que jazia, para viver, 
acordado, O'sonho que. a imaginação 
crepitante lhe criava. 

Depois, com os escrav.os mais ido
sos, contemporâneos daquêles . fatos, 
ia reconstituir, transfigurando-os em 
lances de inacreditável ·heroismo, os 
retalhos das narrativas que lhe. guar
dara a memória ... 

Era o quinto, da prole de trinta e 
cinco filhos de José Pires Ferreira. 

o pai queda mandá-lo às leis em 
Recife, desejoso de vê-lo seguir a 
carreira pública e tê-lei um dia re
presentante à Assembléia Provincial, 
deputado geral, ministro, presidente 

de província, e (quem sabe?) Sena
dor do Império . . . · 

Firmino Pires, entretanto, na aula 
de latim mostra-se inconci!iá.vel com 
as declinações. · E toma, .por isso, a 
resolução decisiva; verifica praça . co
mo nrímeiro cadete com dest:ino à Es
cola-Mili;:;ar, em 7 de janeiro de 1865. 
E' para as armas que se sente atraído 
com vocação· .irresistivel. E quando o 
Brasil entra em guerra com o Pará
guai, convence-se de. que o seu lugar 
não é .nos bancos escolares e sim nos 
campos de. batalha. Desliga-se da pri-

. meíra Companhia ·de alunos, e, .em 
outubro de 1866, abandona os. liVros, 
incorporando-se ao Exército em ope
rações. Peleja nos combates mais re.; 
nhidos. São jornadas sucessivas de 
bravura e de glória: Estabelecimento, 
Humaitá, . Passo Pocui, Tebiacua.ri, 
Angustura,. ·Lamas Valentinas, Peri
bebuí e. :a m!J.rcha de flanco no Cha
co. O cavalheir-o ·da adolescência se 
.transforma· no infafnte corajoso ·e 
afoito: ·. -

Ce~>sada a g:!Jerra, é tenente, promo
vido· por a tos de bravura, condecora
do com ·O oficialato do Cruzeiro . Em 
1874 ·«Fteito capitão, e, desta vez, por 
estudos: . 

Em 1883 é promovido a major, em 
1885, a tenente-coronel, pôsto em que 
o encontra a República, qondecorado 
com a medalha do mérito militar e o 
grau de Cavaleiro de São Bento~ de 
Aviz .. Estava em plena maturidade e 

. vivera, ·~té- então, intensa e perigosa
mente. , 
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Mas, outros rumos lhe rasga o des
tino: 

E quem mais se alvoroça ao vê-lo 
orientar-se pelas novos caminhos é o 
velho pai, que nunca perdera a espe
l"ança de testemunhar-lhe um dia a 
ascenção politica. 

Firnlino Pires já coronel, é eleito 
deputado à· Constituinte em 1890. In
tegl·ando a. representação piauiense., 
fa-se líder da familüL" numerosa. Na 
legislatura seguinte, ingressa no Se-
nado. . 

José .Pires Ferreira·. regozija-se mais 
uma vez, com a brilhante . vitória do 
fiiho. Os tempos haviam mudado, é 
certo; :nêle, porém, aquela velha aspi-

. ração jornais se arrefecera. Firmino 
' :Pires não fôra Senador do Império, 

mas era finalmente Senador da Repú
blica. Alcançara a respeitjvel eminên
cia, realizando .os anseios paternos .. 

A República eleva o arrojado com
batente dos campos do Paraguai a co
ronel, general de brigada, general de 
divisão e marecl:'l.al do Exército. To
davi::~,, cumulando-o de honras milita
res, recompensa-.o principalmente, pe-· 
los feitos d'arma anteriores, pois, qua-

. se todos os seus serviços no novo regi-.. 
.me passam a desenvolver-se na ór
bita das atividades civis. No general 

. e no marechal o que se manifesta já 
·· não é o soldado, mas, o estrategista 

politico. . 
Homem sobretudo de ação; de pou

cos livros e não muitas leituras, ·Fir-· 
mino Pil·es talvez não tivesse conhe
cimento daquelas memoráveis cartas, 
cuja divulgação depois da morte de 
Lord. Chesterfield, serviu para reve
lar no autor uma das mais interessan
tes expressões das letras · inglêsas. 
Nunca as viu, com certeza. Se por
·ventura as tivesse lido, verificaria a 
contribuição· inexcedível das. bOas ma
neiras para o triunfo pessoal na fun.:. 
gão 'p-ó.blica .. Intuitivo, entretanto, co
mo erá, não teria chegado, por si mes
mo, à compreensão diversa. 

Certo, nem sempre poderia superar 
a natureza. Sob o verniz superficial,_ 
adquirido no convívio da civilização 
metropolitana, .latejava-lhe o cerne de 
bom sertanejo, em pulsações de 'lealda
de e franqueza. Os impulsos do solda
do não raro lhe gritavam irresistíveis, 
toldando-lhe a . tranquilidade aparen
te. Mas, por observação própria, cedo 
reconheceu de inestimável .valia as 
l"elações sociais. E no curso da exis
tência . não fêz senão consolidá-las, 
cultivá-las, desenvolvê-las. Nunca re
-correu em vão a êsses vínculos pode
rosos. Dêles, principalmente, lhe ad-

' 

vinha a fôrça, a influência, o presti
gio. Jamais os desprezava. Eram ele
mentos indispe..."lsâveis. de seguro êxi
to, na execuçã0 de seus ·planos polí
ticos. Por saber utilizá-los •· no mo
mento oportuno, conseguiu manter-. 
se no Parlamento durante mais· de 
três decênios da primeira República. 
E, na hora crepuscular, quando, con
correndo ao último· pleito eleitoral, 
sentiu que lhe não amparavam em 
maioria o voto dos conterrâneos, fo
ram, ainda, as bõas relações que lhe 
transformaram a .derrota em vitória, 
na. Comissão de Podêres desta Casa. 
campos de batallfa~ E é , servindo-a, 

O velho Ma1·echal soube fazer, de · 
fato, da amizade arma h·resistível. -

.Sempre ~:e deixou arrastar pelos im
pulsos do coração. · 

Muito jovem, deu-se inteiro à Pá
tria. Eara glorificá-la, expôs-se a· pe-· 
rigos .e sacrifícios,, inenarrá veis nos 
campos. de batalha. E é servindo-a 
deslumbrado do tempo vivido .e das 
canseii.~as experimentadas, que a mor
te veio oncontrá.:.lo octogenário, 

Repreilentante do Piauí nesta e na.. 
outra Casa do Congresso Nacional, fez 
quanto poude · para . corresponder à 
confiança do mandato, elevando-se 
em dignidade por bem merecê-lo. E 
porque procurou honrar a terra na
tal, hoiirand'o-se a si mesmo," no cur-
so de uma longa vida ·de trabalho, é 
que os piauienses, como não ;podiam · · 
deixar de fazê-lo, cultuando a me
mória do soldado e do cidadão, vêm 
prestar-lhe por meu intermédio; nas 
comemoraÇões do centenário do se.u 
nascimento, as homenagens da malS · 
alta admiração e do mais profundo 
respeito - (Muito bem; muito bem. 
Palmas.' O ·orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senador Attilio Vivacqua, 
quarto . orador inscrito. · 

O SR. ATTILIO VIVACQUA- Se
nhor Presidente na ausência, motivada. 
por fórça maior, do meu prezado· e 
brilhante colega Senador Durval Cruz. 
cabe-me exprimir a solidariedade do 
Partido Republicano às homenagens 
com que o Exército e o Parlamento, 
enfim, a Nação, comemoram, hoje, o 
primeiro centenário do nascimento do 
grande . soldado ,.e grande· cidadão, 

· Marechal Firmi:ho Pires Ferreira: 
Certamente, mediante a palavra pri
morosa daquêle. eminente colega, es
sa manifestação teria o realce que o 
meu partido deseja imprimir a seus 
sentimentos de admiração e de ve
neração. 
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Entretanto, cada um de nós e o Se
nado já tiveram nas notáveis o1·ações, 
aqui, proferidas pelos ilustres Sena
dores Pinto Aleixo e Ribeim Gonçal
ves, a expressão cívica e histórica de 
que deve revestir-se esta data come
morativa. A minha presença na tri
buna, nêste recinto tão evocativo das 
virtudes do egrégio bz:asileiro, que sou
be elevar o Senado da República, n'ão 
será mais do que o testemunho dessa 
solidariedade .tão grata ao meu par
tido. 

Ao rememorarmos a vida dêsse gran 
de varão da Pátria, debruçamo-nos sô
bre uma página da história do Bra-
sil. . . . 

A formação da personalidade· do in
signe brasileiro recebeu os influx;os 
modeladores das virtudes domésticas 
e públicas da nobre gloriosa gente , 
piauien:;e - síntese das.· qualidades 
marcantes da família e da Nação. · 

Sua juventude desabrochou nos 
campos de batalha, para onde mar
chou expontâneaniente e onde se co
briu de glórias, nos combates mais 
memoráveis da guerra do Paraguai, 
como os de Estabelecimento, Humai- · 
tá, Pas.so Poctií, Tebiacuari, . Angus- · 
tura,. Pekiri, .Lamas Valentinas e Pe
ribebui. 

No teatro sangrento da luta, em de
. fesa dos destinos do_ Brasil, a au
réola da bravura cingiu a fronte. do 
jóvem combatente. 

votamento à causa pública, de seu es
pírito sere-no ·e confraternizador, evo
camos, com especial demon·stração do 
nosso culto cívico, a excelsa figura, 
que tanto enobreceu o parlamento na-
cional no desempenho do mandato por 
seu EStado. · 

O Partido Republicano, pal1ticipan
do dessa justa consagração. nacional, 
quer, por esta forma, render também 

· a homenagem da sua simpatia e da 
sua ~dmirE)ção ao nobre, laborioso e 
altivo povo do Piauí, depositário das 
dignas tradições da nacionalidade,. 
guarda. vigilante dos nossos ideais . de . 
democracia e progresso. (Muito bem; 
muito bem.. Palmas. O orador é cum-· 
prim.entado) •.. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.:. 
lavra o Senador . Haffiilton Nogti.eira, 
quinto ·':>radar inscríto; 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
< *) -: Sr. Presidente, esta cidade 
na noite de õntem, foi mais uma vez·. 
cenário de acontecimentos da mais 
alta gravidade e que revelam ausên
cia de sentid.o.de responsabilidade na-
quêles que estão encarregados de man.:.. 
ter a ordem pública. 

Iniciava-se õntem uma convenção 
sôbre petr.óleo. A essa convenção . 
compareceram .figuras das mais emi
nentes da sociedade carioca: Srs. Ge
nerais Horta Barbosa, Leitão de Car
valho e Raimundo Sampaio; o Coro
nel Artur . Carnaúba, médicos, advo-
gados, parlamentares, etc. . . 

Correu essa sessão .em ambiente fes
tivo e, ~egundo testemunho que me 
foi dado pessoalmente hoje, pelo te
lefone, por S. Ex.. a . o Sr. General 
Horta Barbosa, ·não houve uma só pa
lavra· que pudesse ofender ou irritar . 
qualquer; pessoa do Govêrno. A ela 
estava presente o .representante de S. 
Ex. a o Sr. Chefe de Polícia. · ' 

· Na República, ei-lo na ~defesa do 
regime, em 1893 e .1'89.4, animado pela 
mesma vocação patriótica. e liberal. 
No-exercicio dos cargos parlamenta
res e na llUa vida pública destaca-se a 
formação do cidadão e ·do soldado;, -
Pertenceu, é preciso não esquecer, às 
épocas cm que a incompreensã-o, nas
cida aliás,· na monarquia, abrira uma 

·separação entre civis e militares 
mcompreensão tão prejudicial aos in
terêsses nacionais e tão bem definida 
nas palavras. do eminente Senador . 
Pinto Aleixo. (Muito~bem .. Palmas) . 

Por sua atuação e por seu exemplo, 
o Marechal Firmino Pires Ferreira, 
fpi ·um dos mais patrióticos· colabora~ 
dores na ' obra · de dissipação dêsses' 

Se havia um representante do Che..; 
- fe de Polícia, deduz-se que Sua .Ex
celência reconhecia- nessa convenção · 
lima reunião como fim de resolver 

. um dos. maiores, .. mais importantes e 

males. · 
Nêle têmos uma estirpe ilustre de 

homens públicos que continuava a 
, dignificar as ·n,ossas ... instituições par

lamentares, como nosSo. caro e proveé
to colega senador Joaquim Pires e ês- · 
se outro ilustre e infatigável batalha
dor do Parlamento o Deputado Ju-
randir Pires Ferreira. · 

Esta Casa onde o insigne brasileiro 
deixou os traços indeléveis de seu de-

- mais oportunos problemas nacionais. 
Finda a- .sessão, sugeriu-se que ai;. 

gumas flôres fôssem colocadas pelas 
senhoras presentes junto à estátua 
de maior -ãefensor da nacionalidade 
- .o Marechal Floriano Peixoto. Du
rante essa cerimônia não · se tratava 
absolutamente de comício ·no momen
to em que falava o Sr. Coronel Car
naúba, chegou a Policia Especial e, 
·violentameilte, 5em atentar nas ex
plicações:do jornalista Matos Pimenta, ___ . ...;·_.,, 

Não ·foi revisto pelo orador. 
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investiu brutal e grosseiramente con
tra todos os presentes. 

O Sr. José Americo - V. Excelên
cia perr.itite um· á.parte? (Assentimen
to do orador) . V. Ex. a .tem tôda ra
zão de clamar contra êsses atentados 
que estão sacrificando a vida da de
mocracia nas suas manifestações mais 
invioláveis; ·porque ou clamamos ou 
condescendemos com êsses atas. 

O SR. HAMILTON NOGUELR.A-
V. Ex. a tem tôda razão. ~sses atenta
dos, intencionalmente .. ou não, estão 
conspirando contra a vida democrá
tica. · Não há democracia sem garan
tias por aquêles que estão à frente -do 
P·Oder Público. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que o Co
ronel Artur Carnaúba punha em re
Jêvo o significado daquela singela ho
menagem,· quando, brutal e violenta
mente, chegou a Policia Especial es
tabelecendo logo um conflito, ·:reste
munhado de comêço ·a fim· por diver-
sos generais' do Exército. · 

Há , flagrante contradição entre a 
nota distribuída pela Policia 'e. o de
poimento elos três generais que lá es
tavam.· O. Sr. General Raimúndo 
Sampaio declarou que foi êle próprio 
quem orientou a :E>olicia do Exército 
para restabelecer a calma. 
· Tràta-sê, Sr. Presidente, de.· acon

tecimento da mais alta gravidade, que 
não pode passar despercebido. Tais 
ocorrências repetem-se frequente
mente, estando. à frente da policia os 
mesmos chefes. Isto significa que, até 
agora, ninguém · · de responsabilidade 
procurou prevenir êsses atentados.· 

A policia, que se deveria impor· pelo 
respeito, espalha hoje, quando chega,· 
o terror.· é. só há tranquilidade na ur
be carioca quando a Polícia do Exér
cito é. chamada a pacificar os ãnâimos. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - .Vossa 
Ex."' dá licença para um aparte? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Com tooo . o prazer. • 

O S1·. Aloysio de Carvalho - Não 
sei se o nobre colega leu, na impren
sa, que ·um malandro funcionou du
rante três ou cinco dias como investi.,. 
gador da polícia, tomando parte em 
reuniões e diligências. 
. O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Li a notícia. 

· O Sr. Aloysio de Carvallio - Não 
tinha sido admitido, não possuia car
teira de identificação e, no entanto, 
estava policiando a cidade. 

·o SR. HAMILTON NOGUEIRA':""" 
Li até o caso de um detetive, dono 
de cinemas, que era ·chantagista pro
fissional, conforme noticiou a im
prensa. 

Assim, a policia, que deveria esta
belecer, entre nós, o primado da jus
tiça, dando o exemplo da escôlha 'de 
seus representantes, até agora só tem 
proporcionado o escândalo do .prima- · 
do da· brutalidade, da fôrça e da vio
lência. 

o Sr. JosÇ Americo - Permite V. 
Ex." outro aparte? · 

O SR. HAMILTON NOGuEIRA
Com satisfaçã~ 

O Sr. José · Americo - A Ca-pital 
ela. República devia dar bons· exem
plos aos. sertões, ·tidos como bravios, 
mas onde: êsses atentados só se veri
ficavam. por um canganceirismo já 
extinto. :•.' . , 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
v. Ex~iL~ .tem tôda razão. . 

·Ainda óntem, antes de se· verifica.: 
rem os lamentáveis· aconteciment·os em 
foco, conversava eu a propósito de ou
tras ocorrências desta cidade, acen
tuando· que estávamos dando o .pior 
exemplo às regiões distantes da Capi-. 
tal da República. 

Em virtude do conflito, saiiam gra
vemente feridos o Deputado Euzébio 
Rocha, · do PartiQ.o Trabalhista · e o 

· Vereador José Junqueira, do meu Par-.. 
tido. · 

o Sr. Victorino Freire - Parece 
que os ferimentos foram de natureza 
leve, pois ambos os representantes 
compareceram, hoje, às respectiyas 
Câmaras. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
Não há parr. . um médico ferimento . 
leve, como não há pequena ou gran
de cirurgia ... 

o Sr: Victorino Freire - Meu apar
te foi,· :tpenas, esclarecedor. Lastima
ria, aliás, que fôssem graves os feri-
mentos recebidos.. _ -

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
. . . porque as. consequên::ias são sem
pre i~ previsíveis. 

O Sr. Victorino Freire - Estou de 
acôrdo. com V. Ex.". · 

O SR. HAMILTON. NOGUFJ:RA
E· qualquer que .tenha sido a gravida
de dêsses ferimentos, êles não se. jus-
tificam'; · 

O S1'. Victorino Freire - Pessoal
mente cu estimaria que não tivesse 
havido ferimentos. · 
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o Sr. Vespasiano Martins - A in- Fomos, -hoje de· manhã, surpreen-
tenção não foi produzir. ferimentos · didos pelo noticiário dos jornais quan-
leves. to aos. aeontecimentos que se deram 

o SR. ·HAMILTON NOGUEIRA ~ durante a noite passada. 
Não lamento somente OS- ferimentos. Realmente; Sr. Presidente, fatos co-
dos que se encontrav:am na manifes- mo êsses devem sempre ser lamenta-
tação e, sim, também dos que prati- dos· · · 
caram a agressão. Se o fizeram foi Mais uma vez, se repetiu o que acon-
porque não tem tido a norma, a ori- · teceu no Larg.o da Cariocà ... 
entação preventiva da polícia, ,que o Sr. José Americo - .Não justi-
nã0 pode continuar a ser exercida·, fique V. Ex. a aquela mostruosidade. 
nesta cidade, com a brutalidade que o. SR. IVO D'AQUINO ~ ... em 
:oe vem .observando. que elementos subversivos provoca-

O Sr. Victorino Freire - Leu Vossa ram as autoridades encarregadas da 
Ex." a nota. d·o Chefe de Polícia? manutenção da ordem e, desobede-

0 SR. HAMILTON NOGUEIRA- cendo às ordens da Policia, quanto à 
Quando o nobre colega chegou ao re- localização de comicios ... 
cinto, estava eu mostrando as con- .. O Sr. Hamilton Nogueira -V. E.x.a 
tradições entre a nota daquela auto- está fazendo grave acusação, a. três 
ridade, que não assisiu ao conflito, e generais do Exército. · 
as declarações· dos três Generais que o SR. IVO D'AQUINO.- ... tudo 
o presen~iaram, insusp~itos em qual..: fizeram para. que a ordem fôsse per-
quer terreno; Horta Barbosa, Raimun- turbada como para lançar sôbre . o 
do Sampaio e Leitão de Carvalho. As Govêrno da República a responsabi-
affrmações de Suas Excelências são !idade elos acontecimentos. 
inteiramente opostas às que constam Todos nós sabemos quais são os ele-
da nota da Chefatura de. Polícia. mentos que, não apenas aqui no Era-

Sr. Presidente, como representante sil, mas em todos os países onde se 
de um partido demo'crático - que de- · procuram infiltrar, buscam tôdas as 
ve estar na atenta vigilância dos seus · · ocasiões e pretextos para provocação 
princípios - como representante des- de movimentos subversivos ou subter
.ta cidade e, ainda, como alguém que .· râneos,. para . desencadeamentQ de 
tem protestado tôdas as · vêzes que choques em que quase sempre os mais 
esses atentados se verificam, mais prejudicados··são os inocentes~ 
uma v.ez apelo para S. Ex. a o Chefe os ·acontecimentos: 'que se deram 
do Executivo, para que determine uma ôntem refletem bem . a orientação 
diretriz decisiva ·ou entregue a ordem subrepticia daquêles que querendo 
da Capital da República a homens· ·ap v ·t.,•· 

1 roe1 .... ·.... . 
. J;"ea mente capazes de assegurar e ga- 0 Sr. Hamilton Nogueira_ v. Ex-
rantir a integridade -da população ca- celéncia leu 0 depoimento do sr. Ge-
rioca. (Muito bem; muito bem.. ~-
Palmas) . · . neral Raimundo Sampaio? . 

Ó SR. IVO D'AQUINO -Peço a O SR. IVO D'AQUINO- Já. res-
palavra. ponderei a V. 'Ex.a .. 
· O SR. PRESIDENTE _ Lamento . . . a discussão. a respeito do proble-
não poder atender ao pedido do no- ma nacional do Petróleo, não têm em 
bre Senador por estar finda a pror- mira, absolutamente, servir o Brasil. 
rogação Lia hora do. expediente. En- Todos sabein ·qúe homens da maior 
trefánto, considerarei S. EX:. a inseri- responsabilidade e· que têm, .por si, 
to pára falar .em explicação pessoal, o maior respei.to da Nação, estão em-
uma vez terminada a Ordem do Dia. penhàdos num embate 'de idéias a 

o SR. IVO D'AQUINO - · Nêste respeito do aproveitamentd. do petró
caso, Sr. Presidente, peço a palavra leo brasileiro. 
pela ordem. o ·Sr. Hamilton Nogueira - E. foi 

o SR. PRESIDENTE_ Tem a pa- disso que se .tratou ôntem na Con-
lavra, pela ordem, o Senador Ivo venção. 
D'Aquino. O SR. IVO D'AQUINO - Quer de 

o SR. IVO D'AQUINO (Pela or- um lado, quer de outro, se. acham 
-dem) . sr. Presidente, acabei de ouvir, braslleir.os aos quais não podemos dei-
com tôda 'atenção, as palavras pro- . xar de render nossas homenagens . 

. nuncíadas pelo nobre representante O· Sr. Hamilton Nogueira - Apraz-
. do Distrito Federal. me ouvir V. Ex. a. · 
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O Sr. Victorino Freire - V. Ex.a 
· permite um aparte? ·(Assentimento do 

orador) - Nessa questão de petróleo, 
o Govêr.no tem .todo empenho em que 
seja solucionado de acôrdo com os 
interêsses nacionais. E' preciso que 
arranquemos das mãos dos comunistas 

·a bandeira que apanharam. 
O Sr. Aloysio de Carvalho - Se 

perderem essa apanharãp outra. 
O Sr. Victorino Freire - Pelo me-

nos .tiramos essa a revolver. 
. o .Sr. Aloqsio de Carvalho · ~ A 

Convenção do Petróleo, ôntem, não 
era de carãter comunista. Eu mesmo 
fui" convidad·o para assisti-la. V. Ex-
celência não o foi? • 

O SR. IVO D'AQUINO - Vossas 
Excelências prestem bem atenção, e 
não desvirtuem o que. estou dizendo. 

O· Sr. Aloysio de Carvalho - Estou 
compreendendo muito bem. Tõda e· 
que alguém tem opinião contrária ao 
pensamento oficial, é comunista. 

O Sr. Hamilton Nogueira - E' a 
verdade. 

O ·sR. IVO D'AQUINO -Faço 
questão se. não desvirtue o que estou 
dizendo. . O que estou expondo clara
mente é ·a existência de várias cor
rel;ltes de opinião, às quaiS· se acham 
filiados brasileiros. ilustres, visando a 
resolver a questão do petróleo. Acon
tece, porém, que há elementos positi
vamente não dotados do patriotismo, 
nem da responsabilidade e inteireza 
moral dos que, .tendo . o sentido da 
grandeza do BrasU, nessa . campapha 
se empenham. ·Querem apr.oveitar-se 
da discussão teórica de um problema, 
para transformá-lo em movimento de· 
ordem ·súbversiva, que absolutamente 
não consuLta os mterêsses da unidade 
nacional.. · 

· o,sr. Aloysio de Carvalho- Ai es
·tá nossa divergência. Tal como a !Po.:. 
lícia age, não distingue entre os ino
centes, a que V. Ex." se refere, .e os 
culpados. Se não distingue, e se in
sistir. da ·maneira por qu,e o está Ja
zendo, fatalmente eliminará qualquer 
debate .sôbre a questão do petróleo. • 

O SR. IVO D'AQUINO -Verá V. 
Ex." como respondo sua objeção: Rea
lizou-se, ·ou pretendia realizar-se, õn
tem, uma reunião na Praça Marechal 
Floriano Peixoto. Entre aquêles que 
ali acorreram com o desejo sincero de · 
manifestar-se, infiltraram-se elemen
tos que, como está explicado na nota 
do Sr. General Chefe de Polícia ... 

O Sr. Hamilton Nogueira - Que não 
assistiu à reunião . . . . · 

O SR .. IVO D'AQUINO ..,...:.. ... pro- . 
vocaram e agrediram as autoridades 
encarregadas de manter a ordem. 

O Sr. f!amilt01t Nogueira :..._ •.• · co• 
mo os generais Raimundo · Sampaio, 
Leitão de Carvalho e Horta Barbosa 
que a presenciaram. · · ' 

O SR. IVO D'AQUINO- Não me 
. estou referindo a êsses ilustres oficiais 

nem a quaisquer pessoas que ali fo
ram oom intenções licitas. Não há, 
por outro lado, necessidade de estar 
pres~nte o Chefe de Polícia, para fi-. 
car mformado. dos· fatos. . 

O Sr. ~Hamilton, Nogueira -Não sei 
por que

1

:pôs êlé em dúvida a falavra 
de três generais que presenciaram as 
ocorrê~qias. O que a Policia diz é 
sempre a· mesma coisa. 

O SR. IVO D'AQUINO- Não es
t'?u p~ndo e_!n dúvida a palavra de 
nmgu~m .. Nao posso, porém, deixar 

. de dar fé às informà'Ções do Senhor , . 
Chefe de Policia, que é digno dessa 
consideração. · · 

O Sr. Hamilton Nogueira -O Gb
vêrno de Franco .também disse que 
não havia nenhuma prisão de brasi-
leiro. · 

O. SR. IVO D'AQUINO - Não foi, 
porem, apenas o Sr. General Chefe 
de ~olicia quem forneceu nota à im-. 
prensa. O Sr. Ministro da Justiça . ..: 

· O _S1·. Hamilton Nogueira·- Que 
também não assistiu aos fatos. 

O SR. IVO D'AQUINO- ... teve 
oportunidade de enviar-me hoje a no,
.ta que :publicará a respeito dos acon-
tecimentos e que vou ler: · 

"Lamento profundamente os su
cessos da madrugada de hoje, na 
Praça Marechal Floriano. 11:les 
nos darão o triste testemunho da 
solércia dos coniuilistas, ·. empe
nhados na confusão e divisão. do 

. povo .brasileiro. Proibidos por . lei 
de cx~rcer atividades em prol do 
Partido Comunista, seus dirigen:. 
·te.s se infiltraram ria Campanha 
do Petróleo Nacional, desvirtuan
do, a benefício dos seus sinistros 
intentos, tõdas as iniciativas da
quêle movimento, nesta Capital e 

· nos Estados. Foi o que sucedeu 
ôntem, quando os elementos co
munist'ls, aproveitan'do-se dolO 
participantes do Congresso reali
zado na A. B. I., pretenderam 

. realizar depois de ·meia noite, um 
comício, à revelia. elas autoridades 
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policiais, a quem, por .texto 
pressa da Constituição, cabe 
terminar o lugar e hora de 
reuuiões". 

ex- O SR. IVO D'AQUINO - V. Ex
de- . celênc:ia, pela nota,· concluirá que se 
tais houve ·.:;ete policiais feridos é sinal de 

o Sr. Hamilton 
mesma 11ota ·que 
grafada, depois de 
mentes. 

Nogueira. - E' a 
fornece, mimeo

todos os aconteci-

Na próxima ocorrência será publi-· 
cada apenas com a· mudança de data. 

O SR. IVO D'AQUINO .....,. (Conti
nuando a leitura) : 

"Elementos agitadores do ex
tinto P. C., na vanguarda dos 
manifestantes, investiram, cõntra 
um carro da râdiq .. patrulha, ata
cando seus três· componentes, sob 
os gritos de "abaixo a polícia fas-
cista". . 

Duas outras unidades da Rádio 
patrulha acorreram -ao local e; 
recebidas violentamente, por um 
grupo de maa.1ifestantes tiveram 
de usar dos meios necessários pa-.. 
ra a ·dispersão do. comício ilegal. 

Sete policiais foram feridos. A 
Polícia Especial veiu completar a 
evacuação do local". 

O Sr. Hamilton Nogueira - A no.
ta faz alguma referência aos Deputa-
do e Vereador feridos? · · · 

O· SR. IVO D'AQUINO.- Já res-
. ponderei a V. Ex.". ' · 

(Continuando- a leitura)- "Para 
apuração exata dos fatos, foi de
signado o Delegado do 8.0 Distri- . 
to, onde se deram as ocorrências. 

O· que é fora de qúvida, e disso 
está certo o G.ovêrno, é que o ex
tinto P. C. procura reviver, apro
veitando-se da Campanha do. Pe
tróleo Nacional, infiltrando-se en- · 
tre elementos sinceros e não co
munistas que aderiram ao movi-
mento. -

O próprio Hino Nacional can
.tado pelos elementos· de choque. 
do P. C. era entremeado do ·re-
frao "Prestes~·-... ~ . 

E' lamentável que pesoas que 
não são comunistas sejam fatal
mente atingidas nestes choques · 
entre os elementos -da desordem 
e a Policia .. Esta, entretanto, tem 
de cumprir a sua dura tarefa 
contra o comunismo fora da -rei e 
contrário à integridade da Naç!io". 

O Sr. Hamilton Nogueira ..:_ Não há 
a menor referência. aos outros·.feri
dos. No entanto, a r:n'ota é do Senhor 
Ministro da ·Justiça. 

que foram agredidos. 
OSr. ~tamilton Nogueira - A ló~ 

gica: é primária. · · 
O SR. IVO .D'AQUINO - Se os 

fatos se. <tivessem desenrolado con
forme V. Ex." pretende, haveria ape..: 
rlas popUlares feridos. 

O Sr. Hamilton Nogueira - V. Ex
celência queria que a. POPUlação se 
deixasse massacrar, 'fuzilar, como se 
faz nos campos de concentração? 

O SR. IVO . D'AQUINO.- Exagêro . 
de .e v, Ex.6 não houve massacre, mas 

· legítima reação das autoridades poli
ci.ais agredidas e feridas. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Se V. 
Ex." visitar os feridos, encontrará en

. tre êles o Deputado Euzébio Rocha 
e testemunhará .. o .es·tado em que se 
encontra. 

O SR. IVO D'AQUINO- Não es
tou negando que haja feridos entre· os 
assistentes. à reunião. Mas a culpa é 
dos que prov.ocaram a desordem. 

o Sr. Hamilton Nogueira ·- A de
claração de V. Ex." é desrespeitada ao 
depoimento de alta patente· do Exér-

. cito - o General Raimundo Sampaio. 
S. Ex."', presente com sua família, 'te
ve até esta expressão: .. "Fiquei p~a 
vêr até onde fria a fúria assassina" . 
.?\. sua ação, com a .polícia do Exérci- · 
to, se diwe.não ter havido massacres. 
Protestou, como :todos o fazemos. 

O sr: Victorino Freire. --,. Parà rea• 
JizaÇão J.e qualquer comicio é preciso 
licença ,.,révia do Ch~fe de Polícia. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Não 
houve comício ode · espécie alguma. A 
confusão está justamente nêsse ponto. 

O SR. IVO D'AQUINO -·Vou res
ponder · ao aparte do nob).'e Senador 
Hamilton Nogueira. · 

Se V. Ex." pretende: chegar -à· con
clusão absurda de que estou desres
peitando, .altas patentes do Exército 
que ·depuseram sôbre ·o assunto, pelo 

· fato de defender as autoridades su
periores, à.s. quais cabe a responsabili
dade da manutenção da ordem ... 
·O Sr.. -Hamilton Nogueira - V. 

Ex." 11ãv está levando em conta o de
poimento. de alta .patente do Exército. 
Faz táboa raza da nota · do Senhor 

. Ministro da Justiça. 
O SR. 'IVO D'AQUINO- ... devo 

declarai· que .também li o depoimento 
de ·alta patente ,do Exército, o Senhor 
Chefe de Policiá. 
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o Sr. Hamilton Nogueira - Que 
seria prestigiado sempre por tôda a 
população se efetivamente estivesse 
assegurando a ordem pública. Muito 
ao contrário, é' um chefe de Polícia 
que não corresponde aos interêsses do 
povo carioca. 

O SR. lVO D'AQUJNO - V. Ex.11 

está cometendo injustiça para com 
o Chefe de Policia. Desde o cornê'ço 
dn sua investidura, S. Ex.!L, se tem 
mantido com a maior correção, elo
giado · sempre por tôda a população 
do Rio. de Jaineiro.. . · 

o Sr. Alfredo Neves - Foi a pri-: 
meira ocorrência policial grave regis
.trada · na gestão do a:tual Chefe de 
Policia .. 

o Sr. .Georgina Avelino - Perfei
tamente. 

O SR. IVO D'AQUINO - V. Ex
celência não pode articular contra o 
General Lima Câmara, uma só acusa
ção no sentido que não se tenha de
sempenhado de su~· funções à altura 
do cargo ,que lhe foi confiado. Sua 
serenidade ... 

o· Sr. Hamilton Nogueira - E com 
que serenidade .. ·. 

O SR. nro D'AQUINO - ... e 
imparcialidade não podem, sem gra-
ve injustiça, ser negadas. : 

O· Sr. Hamilton Nqgueira - Pode 
ter serenidade; mas falta-lhe prestígio 
sôbre seus subordinados. Não .tem, por
tanto, vocação para o cargo. 

O SR~ !iVO D'AQUINO ..:.... Tanto 
tem prestígio e vocação que, desde o 
momento em que assumiu a chefia da 
Polícià, n~guém o acusou de um só 
deslise, de .uma só falta na ·vigilância 
à ordem e à t:rãnquilidade da Capital 
da República. 

o Sr. Hamilton Nogueira - Vossa 
Excelência se esquece d.o que houve 
na Exp1anada do .castelo, provocado 
pelo 'Policia. ·· '· 

O SR. IVO D'AQUINO - Provo
cado pelos mesmos elementos que, no 
Largo da Carioca, ·agrediram a po-
lfçia. · . · 

o Sr. Georgina Avelino - Muito 
be~. . 

O SR. lVO D'AQUINO - O Bra
sil não é o .único pais em que assisti
mos a fatos como êste. , 

O Sr. Hamilton Nogueira ,..... Os er
ros dos outros povos ~o justificam 
os nossos. 

O SR. IVO D'AQUINO Ainda 
há poucos dias, na cidade do Cairo, 

foi assassinado. o representante da 
ONU. Pe1·gunto a V. Ex." se o ch~~e 
de Policia de lá pode ser responsablli
zaéio pelo incidente. . 

O Sr. Aloysio de Carvàlho - Pelo 
argume!1t.o de V .. · :Ex. a, devia ter sido 
assassinado alguém 110 conflito de on
tem, para se estabelecer o simile per-
feito. . · 

O SR. IVO D'AQUINO - Procedi
mentos lamentáveis como aquêle ocor
rem em tôda parte do mundo, inde
pendentemente da vontade das auto-

. ridades. São· fatos que escapam à pre-
visã.o normal. · 

O Sr. Hamilon Nogueira- Quando 
não são provocados por elementos res
ponsáveis' pe1a segurança pública. 

O SR. :,:IVO D'AQUINO - V. IDc.11 

poderá ouvir . a palavra de vários se- / . 
nadares .presentes, que foram Chefes 
de· Polícia. Todos êles tiveram de en
frentar acontecimentos que indepen
dera:m da sua.- vontade e pelos quais 
não podem ser tcusados. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Nin
guém acusa pessoalmente o Chefe de 
Polícia; a,cusamos a polícia. · 

O SR. IVO D'AQUINO - Perdão. 
V. Ex. Sr. Senador Hamilton No
gueira, acusou pessoalmente o Chefe 
de Polícia. 

O Sr. Hamilton Nogueira - E man
.tenho a acusação. Acusei o Chefe de 
Polícia. Não acusei a sua .pessoa, nem 
a S'J.a serenidade. Disse apenas que 
o Sr. General Lima Câmara não tem 
prestigio para se impôr ao respeito 
dos seus subordinados, e fazer com que 
cumpram suas ordens, para tranqui-· 
lidade d.o carioca. Se S. Ex." não :tem 
prestigio para se impor. perante seus 
subordinados, não tem vocação pará 
chefe de Polícia. 

O SR. IVO D'AQUINO --Desde 
que o Sr. General Lima Câmara as- · 
sumiu a chefia de Polícia, em cuja 
gestão tem sido elogiado e acatado 
pela população carioca, é a primeira 
vez que se dá acontecimento seme-
lhante. . · 

O Sr. Aloysio rle Carvalho - Vos
sa Excelência faz gra11de empenho em 
dizer que é · primeiro fato. Quando 
fõr o segW1do, na gestão do General 
Lima Câmara, poderemos .protestar, e 
V. V. Ex. "s nos acompannarão? Nã-o 
tem o menor cabimento a circunstãn
Cià de .ser o primeiro. A importância 
está no fato de que a polícia não se 
encont.ra habilitada a assegurar a or
dem pública. 
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O Sr. Victorino Freire - Está habi
litada, tanto assim que êste é o pri
meiro fato. 
. 6 Sr. Hamilton Nogueira - Se es

tivesse habilitada, não haveria ne
cessidade de o Exército intervir; 

O SR. IVO D'AQUINO - O aparte 
do nobre Senador Aloysio de Carvalho 

. não está à altura ·do valor intelectual 
de S. Ex.". 

o Sr. Aloysio.de Carvalho -Muito 
obrigad-o a· V. Ex.n; mas considero o 
aparte que emiti.à altura do meu pe
queno valor intelectual. 

o SR. IVO D'AQU!NO- Grande 
valor interect.uàl. · · 

o Sr. Aloysio de Carvalho·- Que 
importâ<lcia tem a afirmativa de que 
é o primeiro caso que ocorre na po-
licia do ·Distrito. Federal? · 

O Sr. Victorino Freire - No Esta.:. 
dó de V. Ex. a., .Sr. senador .Aloysio ·de 
Carvalho, foi empastelado um jornal, 
houve feridos e ninguém responsabi
lizou o Govêrno do Estado. 

o S1·. Aloysio de Carvalho - Desta 
tribuna - V. Ex. a poderá consultar ·· 
os Anais ~ protestei energicamente 
contra o fato e continuo a protestar. 

· / Considero a impunidade em re~ção a. 
êsses fatos como crime. 
·O Sr. Victorino Freire - Ninguérii· 

acusou o Governador do: Estado como 
responsável. 

·O Sr. Aloysio de Carvalho -' Não se 
trata do Governador. do Estado, como 
aqui não se . trata do Presidente da 
República; ;mas da. policia .que ao 
meu ver, não· apurando os culpados, 
fracassou.. · · 

O Sr . .Hamilton Nogueira- Quanto 
à minha. atitude é e será sempre a 
mesma, enquanto a policia permane- . 
cer assim. . · 

O SR. IVO D'AQUINO - O Go~ 
vernador da Bahia, assim como o Che
fe da Polícia do Distrito Federal não 
podem ser acu!!ados por_ fatos inde
pendentes da sua vontade e · honesta. 
previsão. A previsão. humana tem -u
mites. · 

O Sr. Alfredo Neves - Muito bem. 
· o Sr. Hamilton Nogueira - Vossa 
E.'C." disse,' há· pouco tempo, desta tri-

- buna, que ·a segurança pública em um 
município. do · seu. Estado era muito 
.maior do .que na capi-tal 'da República. · 
e eu acrescentei: Muito bem, V. Ex
celência .tem tôda a razão. 

O ·sR. IVO D'AQUINO - O que 
disse, desta tribuna, é que em certas 

ruas do Distrito Federal, durante a 
noite, a segurança é precária. 
· O Sr. Hamilton NQgueira - Logo, 
lláo há polícia, não há segurança pú-
blica. · 

O SR. IVO D'AQUINO- O Senhor 
Chefe de Polícia o reconheceu, como, 
aliás, já o tinha reconhecido, criando 
o servi·ço de rádio-patrulha . 

O Sr. J(ictorino Freire.- Faço mi-· 
r.ha. a afirmativa de que S. Ex." re.:. 
conheceu e providenciou. . 

O SR. IVO D'AQUINO - Hoje em 
clia, as rádio-patrulhas estão .prestan
do os níais relevantes -serviços à ·po
pulação do Distrito Federal. 

o Sr. VictorinÓ Freire - Muito bem. 
O Sr.. Hamilton Nogueira - Vejo 

que V. Ex." não lê a crônica policial 
õiária. · 

O SR. IVO D'AQUINO- Admiti
rei que V .. Ex." tenha razão se, ama-: 
nhã, provar que o .Chefe de· Polícia· 
se recusou a abrir inqué:tito. sôbre o 
fato em questão ou não tenha pro
curado apurar a responsabilidade dos 
culpados. · 

O Sr, Hamilton Nogueira - ·Por 
que motivo, àté hoje; o caso Carlos 
Lacerda não foi esclarecido? 
· -0 SR. IVO D'AQUINO - Vossa 

Ex." vai desculpar-me: · Foi~ abértó 
inquérito. V. Ex.8 poderá verificá-lo 
na policia. 

o sr. Hamilton Nogueira - Que 
iuquérito policial já· chegou à solu
_ção no Brasll? 

o ·sr. TTictorino Freire - v. Ex." 
1~ão tem razão. O próprio Sr. Carlos 
Lacerda declarou que não se subme
tia ao inquérito da políci~ .. 

OSR. IVO D'AQUINO ...:._A afir-. 
mação do Sr. Senador Hamilton No.:. 
gueira é. verdadeira novidade. A-té ho
je, afirma S. Ex.8 ,.jamais se ultimou 
qualquer inquérito ··no Brasil. O exa
gêro ,responde' por si~ 

O Sr:AZoysio'de Carvalho- E o in
quérito do conflito da Esplanada do. 
Castelo? · 

O ·sR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre
sídente, eu,- como todos os Srs. Sen(l.
dores •. lamentamos ·profundamente os 
acontecimentos ocorridos na Praça 
Marechal Floriano Peixoto .. 

O qne não ·posso admitir, porém, é 
que; pelos mesmos, -sejam responsabi
lizados o Chefe de Polícia, o Sr. Mi
nistro da Justiça, o Govêmo da Repú
blica .. : 

. - I 
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o Sr. Hamilton Nogueira - São 
uns anjos. 

O SR. IVO D'AQUINO - ... todos 
empenhados, como sempre ·estiveram, 
na manutenção da ordem ... 

o Sr. Hamilton Nogueira - Uma 
verdadeira ordem angélica. 

O SR. IVO D'AQUINO- ... na 
defesa das instituições. <Muito bem 
Muito l1em. Palmas) • 

Comparecem mais os Senhores 
· Senadores 
Rodolpho Miranda. 

. Hamilton Nogueira. 
Andrade Ramos, 
Pedro Ludovico. 
Walter Franco. 
Attilio Vivacqua. 
. Victorino ··Freire. 
Joaquim Pires. 

·Georgina Avelino. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Dario Cardoso. 
Durval Crui. 
Olavo Oliveirà. ', 
Ferreira de· eSouza. (15) • _, 

· Deixam de comparecer os Se-
. nhores Senadores 

Alvaro Maia. 
Fernandes Távora. 
Vergniaud Wanderley. 
Apolonio Sales. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Robeito:Glasser. 
Getulio Vargas. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
João Câmara (15), 

O SR. PRESIDENTE- Vamos pas
sar à 

ORDEM DO DIA 

E' sem debate aprovado o se
guinte 

REQUERIMENTO 

N.0 134,. de 1948 · 

Requeiro .que conste da ata da ses
são de . hoje nossas congratulações 
Pelo início dos trabalhos da 3.a As
sembléia Geral. das Nações Unidas, 
reunida em Paris, com os . melhores 

votos pal'R. felicidade de todos os po:
vos. 

Sala das Sessões, em 22 de setem
bro de 1948. - Alfredo Neves. 

São sem debate aprovados, em 
discussão única os seguintes pro
jetas:. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 181, de 1948 

Equipara o Corpo de Bo11Weiros 
do Distrito Federal às polícias mi
litares e estabelece o fôro a que .. · 

!icarão sujeitOs seus componentes. 

o congrésso Nacional decreta: 
Art. V' E' equiparado às policias 

militares .. para o · efeito .. do gôZo de 
tôdas as·: vantagens e ;predicamentos 
do art. 1&3 e seu parágrafo· único, . da 
ConstituiÇão Federal o Co1;po de Bom-
beiros do Distrito Federá!. , 

Art. 2.0 Os oficiais e :praçás do Cor
po de Bombeiros do. Distrito Federal 
são sujeitos ao fôro militar e serão 
processados perante a Auditoria da 
Policia Militar do Distrito · Federal 
quando . praticarem qualquer dos cri
mes previstos rio Código Penal Mili
tar. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições 
em contrário.- . 

. PROÍErO DE DECRETO LEGISLATIVO 

.' N.0 21, de 1948 

Aprova o Acordo Panamericarto, 
de Montevidéu. 

..- O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1.0 E' aprovado o Acôrdo Sa

nitário Pa.namericano, assinado, em 
13 de março de 1948, na cidade de 
Montevidéu, pelos delegados do Bra
sil. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições . 
em contrário·. 

O SR .. PRESIDENTE --- Encami
nharei à Comissão de Redação o Pro
jeto de Lei da Cãmara.n.0 181, de 1948 
O Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 21, também dêste. ano, vai à pro
mulgação.' 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Ctlrnara n. 0 64, de 1948, que 
re~'oga o artigo 9; 0 do Regulamen
to baixado com o Decreto número 
11; 159, de 29 de dezembro de. 1942, 
s6bre a execução dos serviços de 
fomento da produção vegetal. --:
(Com parecer n.O 927, da Comis
são de Constituição e Justiça;· no 
sentido da inconstitucionalidade) • 
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O parecer da Comissão de Consti
tuição conclui pela inconstitucionall-. 
dade da matéria, que estará rejeitada. 
se êle fõr aprovado. 

Trata-se de discussão preliminar, 
que declaro aber.ta, nos têrmos do Re
gimento .. 

O SR. ARTHUR SANTOS (*) 51-
Presidente, a Câmara dos Deputados 
votou projeto de lei estendendo ao.!> 
funcionários dos serviços. inantido~ 
mediante acõrdo entre · a União e o!l 
Estudes, as vantagens do Decreto-let 
n.0 8.152; de 31 de dezembro de ·1945. 
ltsse diploma,havia'concedido aumente. 
geral ao funcionalismo., não alcan-. 
çando aquêles servidores,. em f"ace do 
art. 9 .. 0 .do Regulamento .baixad_o· com 
o Decreto n.0 11.1:59, de 29 de- dezem~ 
bro de 19·42. . , 

Na justificativa do pr.ojeto, confes
sam m-esmo seus autores que, eviden
temente, não se compreende que o 
aumento de funcionários,. concedido 
de forma ampla·.a todos os servidores 
da União exclua de seus benefícios 
~quêles que traoalham · nos q~adros. 
dos serviços decorrentes dêsses · acor
dos. · · · · · 

A Comissão de Constituição e Jus
tiça, não obstante julgai: que o ato., 
no mérito, encerra _providência justa, 

. porque atende à situação dêsses _tun-. 
cionários desamparados, opinou _pela 
sua inconstitucionalidade; porque se 
.trata de aumento de vencimentos. e, 
seja ooncedido ·a funcioná1·ios ou a 
servidores, o disposltivo constitucio-. ·· 
nal não faz distinção de espécie algu
ma. ·· 

l'l:stes .:::s motivos que levaram a Co-. 
missão a assim se manifestar. 

O Sr. Aloysio. de Carvalho - O pa
recer distribuído no· avulso -está sem 
a assinatura da maioria da Comissão. 
O SR. ARTHUR SANTOS- Quan

to a essa parte não posso informar. 
Não sei se houve equívoco. Periso, po
rém, que foi assinado pela maioria. 

Era ·o quê eu desejava esclarecer .. 
(M'1tito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - O .parecer 
está· assinado pelos Srs. Senadores 
Waldemar Pedrosa, vice-presidente; 
A,rthur Sant-os, relator; Augusto Mei
ra, Ola v o Oliveira, vencido; Vergniaud 
:Wanderley e Lucio Corrêa. 
·Tem portan·to, número legal de assi-

llaturas. · 
O SR. PRESIDENTE.- Continua 

-a discussão. (Pausa). · 

("') Não. foi revisto pelo orador. 

M.ais nenhum Sr. senador desejan
do usar da palav-ra, dou por encerra
da a discussão. 

Vai-se proceder à votação. 
Os §J_enhores que aprovam .o pare

cer da Comissão de Constituição e 
. Justiça considerando inconstitucional 

o Projeto de Lei da Câmara n.0 64, de 
1948, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). · 

Está : .. provado. 
· E' rejeitado por inconstitucio

. nal o seguinte-

PROJETO . DE LEI DA CÂMARA 

N.0 64-1948 

Revoga· o art. · 9.0 do Regula
mento baixado com· o Decreto ml
mero 11.159, de 29·.de dezembro de 
1942, sôbre a execução dos servi
ços de fomento da produção vege
tal.: 

(Da Comissão de Reqação de LeiS) 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.0 o pessoal ménsallsta e dia

rista admitido para os. serviços de 
acordos de· fomento e defesa da pro
dução, vegetal e animal, celeluados 
nos têrmos da Lei n.0 199, de 23 · de 
janeiro: de · :1936, perceberá salários 
idênticos aos · atuàL-nente atribuídos 
aos e~tranumerãri.os da União, ad
mitiqos para funções análogas ou se
melhantes. 

.Art. 2.0 o pagamento dêsses salá
rios .correrá· à conta da contribuição 
mista, federar e -estadual, destinada 
à· manutenção· dos respectiV'os acor-. 
dos.. · 

Art .. 3.0 Até que as despesas com 
o . pagamento de salários ao pessoal 
admitido para os serviços de acordos 
de fomen-to e defesa da produção ve
getal e animalreajustados nos têrmos 
do . àrt. l. o· desfa Lei fiquem limitadas 
ao máximo de 50% da con-tribuição 
mista, federal e estadual, não se fará 

, nenhuma admissão a qualquer título 
e sob qualquer-fundamento. 

Atrt. 4.0 O pagamento de salálriQ 
família ao pessoal que trabalha nos 
serviços de acôrdos de fomento e de
fesa da produção vegetal e ani.Inal 
correrá à conta da dotação p.ró!Pria 
destinada ao pagamento/ do referido 
salário aos servidore!l da União. · 

Art. 5.0 Esta lei entrará . em vigor 
na data de sua publicação, revoga
das as disposições em· contrário. 
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O .. SJ:t. A'r'!'ILIÓ VIVACQUA (Para 
àeclarw;ão de voto) - Sr. Presidente, 
declaro que: não estive presente à 
sessão da Comissão de· Constituição e 
Justiça, em que se pronuncl.Óu sôbre 
o Projeto que acaba de ser. submetido 
à consideração do senado. 

Declaro· que· v.oto l)ela constiuciá.n~ 
!idade do projeto e, portanto, contra 
a conclusão do .parecer. 
· O SR. PRIESIDEN!I'E ·..,._ A declara• 
çã.o de V. Ex. a constará da ata:. _ 

Do ·resultado da votação .que acaba 
de ser . efetua.da será feita a dervida. 
comunicação à Cãma.ra dos Depu-
tados. · 

Discussão única .da · Proposição 
n.0 32;. de .1S48, que faz ãoiLção àe 
terras :para sei- criado estabele-

• . iCmen.to de en.sino. rural. · <Com 
Parecer n.0 .459, . da . Com:lssão àe 
Constituição e Justiça, no sentido 
da constitucionalidade com voto 
·em· separado 'do $enaãor Joaquim 
Pires). 

O SR: _ALOYSIO DE CARVALHO. 
Pà.rece-me que -há e:nga.no com ·refe
rência. à Ordem do Dia, porque · -cons
ta que o parecer da Comissã<l -de cons- i 
tituição · .. e Justiça é no ·sentido da 
consti.tuicionalida.de da· proposição. .. ' 

A conclusão· do -q:Jarecer • é, realmen
te, . .pela incons,titucionalida.de,- embora· . 
não tivesse ficado eJCpre5sa -a ·pa.Ia.wa 
... iln1constitucionalidade" rio final .. Bas- · 
ta .lê-lo, porém:; !para se sentir .que, de 
pr~pio a fim, êle :vem na dir.eção da 
afirmativa .da inconstitucionalidad~. 

Consulto a v. Ex.a, sr. Presidente, 
um!!- vez que não €Stá present(l o re
lator do 'vencido, se não seria conve
r...ierite · a.diarmos a discuSsão. da ma-· 
téria até !i-çar esclarecido. êsse. ponto·, 
a não ser que V .. Ex.a _delibere· mun
ciar. ao plenário que o parecer. conclui 
pela incOllSltitucionalidade, . pois· esta 
é, verdadt;!iram.ente .•. a soo intenção. 

O SR PRESIDENTE - Procede a 
obsei'!VaÇão de V. Ex.": há um enga
no no avulsó, .poique· o .parec&- da Co
missão de· consttiuição e ·J.ustiça con
clui pela in-constit!lcio.nalidade da pro
tpOSição e :não pela constitu.çionalidade. 
. Estando ·o avulSo em desacôrdo com 

o. parecer, adio a discussão e votação 
do projeto. · · 

· E' sem de·bate · aq:Jrovado em 
discussão única, p seg1:1i·nte 

PROJ;ETO DE LEI DA CÃrliARA 

N:0 235, .de 948 . 

Aprova o plano de ampliação 
·de recursos orçamentários . . atri
buídos ao Conselho 'Nacional àe 
Petróleo no exercício àe 1948. 

O C~ngresso Nacio.nal _decre~: 
Art. .o, E' aq:J!l"ovado o plano de 

a;plicação da !parcela de Cr$ .........• 
20. 600. 000;00 (Vinte - ani1hões e . seis
centos mil cruzeiTos) constmte da 
s-e .. 8 - Disponibilidade para des
pesas decorrentes de estudos e proje . .:. 
ltos; · etc. -. Cotnsignação IX - Dis
Poniibilidades ....:... Verba 4 - Obras 
:El}uipamen1Jos · e ·:Aquisi9ão de . Ittnó't
veis do .Anexo 10 .da Lei n.0 .,!62, de 2 

. de deze.mbro de 1947 • 

· Art. 2. 0 A dotação a que se refer.e 
.o ar.t. 1.0 • obedé<:exá ·à seguinte dis-
cr:tminação: . · · ·· ·- .· 

1) ·pagamento à Usi~ 
na São Paulo S. A. 
do saldo ._de ~êço pe-' 
lo qual foi adquiridO · 
o Ca.Iri.ipo de Cândeia 

2) ,leon.Strúção dê ar
mazém em Jéquitiáia, 
material existente . ; 

3) !Construção de pré- . 
dio para as · o.ficinas . 
do .Petróleo,. na. Bahia. 

4) Pavimentação do 
!pátio ·em tômo das 
.insta.lações já existen 
tes ~m Jequitiáia .. 

5') construção de pré- . 
dias .para refciltório, 
dormitório e a.Jmoxa
rifado no campo :o .. 
João ........... · ... . 

6) Construção de duas 
ca.Sas res·iden.ciais pa-
ra operários . . ...... . 

·7) Aquisição de son
da para ipe:rtf.uraçãn, 
e, de bombas, caldei-, 
ras e peças · di<\rersa.S 
.para os campos de 
Cândei.as e Itaparica 

Cr$ 

8.500.000,00 ... 
1-.182. 91~.00 

. .. 
. 1.221.400,50 

,.: ..• 
.... 

'25-5.404,00 

. 566. 323,00 . 

1.:014.906,00 

7.859;153,00· 

Total . . . . . . . . . . . 20.600.000,00 

Al1t. 3.0· .Esta lel entrará em IVigor 
na data de sua !pUblicação, revogadas 
as disposições ·em. -contrário: 
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o SR. .PRESIDENTE - Vai à Co
missão de Redaçáo de Leis o .projeto 
que acaba de ser votado. 

Discussão única da Proposição 
n.0 224, de ·1947, que dispõe sôbre 
a contribuição de melhoria, ']Yre
vista no artigo 30 da Constituição 
(Com pareceres favoráveis, ns. 
925 e 926, respectivamente, das 
comissões de . · Consttiuição e de 
Finanças, o primeiro com. emen
da,. a favor da qual se manifesta 
o segundo) . · · · 

Está sôbre a Mesa uma emenda que 
vai ser lida.- · 

E' lida e· 8JPOiada a_ seguinte 
EMENDA-

A ·Proposição n.~ 224, g,e 1947 
Art. 3.0 § 3.0 .- Redija~se- ·a !Parte 

final: 
"salvo o recurso à avaliação judicial 

na forma do § 7.0". --
.Ar:t: a.o § 7.0 

- R~dija-se: 
"P~a asseg.urada às .partes o .direi

to · de req,uererem citação reciproca, 
avaliação judicial .do imóvel para apu
ràr o ~ato_ valor que o mesmo ~inha 
antes da obra OU· melhoramento e O 
aumento dêsse :valor em conseqüência 
·a a . obi-ã ou melhoramento". 

- . 
Justificação 

Parece que as emendas acima pro
postas correspondem à inteiillÇão · do 

. :projeto. Mas como estão redigidos· -os 
§§ a.o e 7.o do art. 3.0 sõmente se 
existir casualmente . uma avaliação 
judiciail do- imóve!,- contemporllnea da 
avaliação administrativa, é que a 
avaliação resultante do ·lançamento· 
não .prevalecer~. . . · · .. 

Pelas .emendas visa-se facultar às 
-partes o salutar· ·recurso à avaliação 
judicial, caso ·não· _se rucoraem · qua.n~ 
to ao valor do imóvel. A lei não deve ter receio do tpronunciamento. ' da 
j-ustiça, pois a esta é que norma.lmen
,J:E cabe dirimir as dúvidas ellitre as 
partes. O lançamento relativo ·ao va
lor locativo do imóvel à muitíssi-mas 
voêzes critério falho para a ·ruvali~ . 

. do mesmo: a renda _não . é o único 
elemento a: considerar, ;pois é em 
grande p.arte- função da construção 
existenlte; e o valoJ:. .do .terreno, qu.an:- • 

elo a edificação é má, não Influi pro-
~orciona.Imimte' para -aquela~ A lei das 
ciesapropriações e a jurisprudência 
elos tribunaiS não têm permitido que 

vingue o falho m·itério de basear o 
:valor do imóvel al})enas . :na renda. 
Cumpre não pel'mitir, a !PrO!Pósito da 
-taxa de melhoria, que ressurja o en
seja para extorsões fiscais. 

Ar-t. 6.0 - Acrescellltar no fim: 
"combinado com ·o § 7.0 ". 

Justificação 
A 'mesma ·das emendas anteriores. 

Não há razão para adotar critérie di
ferente .quanto à avaliação, !pelo fato· 
da obra já ter sido iniciada na dlata 
d?- lei. 

Art. 7.0 - Acrescente-se, depois da 
pata. via moeda: · 

"Ou outros fatores estranhos à 
obra ou melhoramento q.ue tenham 
contribuído para a valorização.'' 

;Justificação 

A contribuição é de -melhoria -r e-
. _ sultante da .obra ou mçlhoram:ento. 

P_or.tanto assim- como devido ià _des
valorização da moeda a lei .permite ín
dices correti'Vos da diferença :resultan
.te da comparação entre o rvalor ·do 
imóvel -antes da o_bra e do que ê'le 

. representar depois da ·om.a fe~ta. de-:
ve . também: pel'lllitir . que se dedum 
do aumenrto ·verificado a parte que 
não resultar da obra ou melhoramen
t-o, mas de_ faJtores estranhos, sema>re 
!POSSíveis de 'ter .. influído ;para • o au
mento do valor,· resultantes de' fato 
do _ proprietário ou -outros quaisquer 
que não ·provenham da ·obra. Do 
contrário, a taxa de melhoria deSna~ 
turar-se-ia e transformar-se-la · em· · 
impôsto sôbre a valorização, cobrado. 
o q'ije é pior, sein a generalidade que 
deve caracterizar os i.mpos•tos. 

Sala das sesssões, em 24 de setembro 
de 1948 ~ ~ Durval Cruz. 

o SR. PR.ES~ - Ccollltinua 
a discussão. <Pausa) . · · 

Não havendo ·quem ·peçà a palavra, 
declaro-a: encerrad<a. 

.A 'lÚa!t.ériá:' volta à Comissão· de 
CdnstitúiÇão e Justiça, a fim de opi
rar sôbre a emenda de !Plenário. 

Esgotada, a matéria da Ordem do 
Dia, tem a palavra o Sr. Senador Al
fredo Nevés, inscri·to para ex:pUc'ação 
.pessoal. · , 

O SR .. ALFREDO NEVES (") -
(Para explicação· pessoal) - Senhor 
Presidente, depois de amanhã deve -
reáliza·r:.se em São Paulo uma expo
?ição a%ro-.pecuária. Todos os anos, 

(") Nã'o foi revisto pelo orador., 
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os criadores do Brasil têm nêsse cer
tame o melhor estimulo para o seu 
trabalho .. O mais . alto nÍIVel da. ·Pro
dução ali se . apresenta, deinonstraaJ.
do o que se vai ifazendo em· matéria 
de criação no território nacional. 
· Meu Estado figura entre os· que con

•correm com exemplares magnilficos, 
. não só de gado indú, das raças Gir, 
·Guzerat e Nelore, · como das raças 
leiteiras, ·-princl/pal.n:\ente Holandêsa e 
Guernesey .. Todos os anos, i.nvarlàvel
mente, os criadores ·fluminenses re
gressam· às suas fazendas ·cheios de 
alegria, depois de serem galardOados 
:pela . Comissão Julgadora - seJ.nQ:»'e 
compostas de pessoas da maior res
ponsabilidade - com .prêmios que 
passam a figurar em suas vitrines, 
como . estímulo aos que começam, e 
para que o Estado. do Rio desenvol'Vla 
a .. criação das ·raças, mais usu~ente 
criadas nessas regiões. 

No entanto, ao chegar, hoje ao 
Senado, com SUJ7.1Presa e .desagrado 
recebi o seguinte telegrama enviado 
da capital de São Paulo:· . . ~ 

São Paulo, 23·. ·Rogamos !Protes
. tar, càmo criador e representante 

. do povo, contra . o ato do Ministro 
. da Agricultura mandando julgar 
exclusivamente o. gado · ilnscrito 

· na Associação de Lepoldina, ato 
êsse que áJ.ija do. concurso o· ga-

. do Guernesey inscrLto na Asso
ciação· ·Fluminense. Semtel.h/ílln.te 
atentado · desestimula criadores 
essa. :1·aça. Associação Fluminense 
é. ·of·icialidade·. e subvencionada 
pelo .Gov:êmo do Estado do. ~io. 
Impõe reparos solenes em VIsta 

·denunciar :iritúito visível diminu
ição concurrentes uma vez que 
•Criadores fluminenses vêem .le
. vantando t,.. campeonatos. • vários 
certames· oficiais: Cremes vosso 
alevantado espirita cívico brasi
lidade para compreender necessi
dade não • deixar perder 'tantos 
aJl'lOS atividade patriótka criado
res vosso atad,o. Saudações, ....:. 
Spinelli, S·ecretário Associação. . 

:s:s'te ~é o desfecho da 1uta surda que · 
se vem · traJVan'do !lá alguns anôs, en
tre duas associações de criadores de 
gado Guernesey: a do Estado do Rio 
e a de Leopoldina, no Estado de 
Minas. · 

TiiVe, então, oporiunidade de pro
curar o Sr. Ministro da Agricultura, 
solicitando de, S. Ex.". procurasse har
monizar, dentro da lei e das possi-

bilidades, as duas entidades. Não· erà 
.justo que, por questões regionais, os 
criado~es fluminenses e mineiros. de .. 
gado . Guernesey se . vissem privados; 
abrutamelllte, do reconhecimento go,.. 
·vernamental, que impovta, sobre.tUfio, 
num estímulo e garantia para ó re-
gistro do gàdo. .. . . · 
· Era, então, Ministro da · Agric'Íll.:. 

ttlra o . Sr. Neto Campelo. Suceden:.. 
do-o. ·o Sr. Daniel de Oarvalho, pro: 
curei também .S: Sx.a, .por solicitação 
dos . çri,~dores ~e meu ·EStado que já . 
hav1am encaminhado, ... de algum mo-
. do, a solução para o caso. Reéebi, en- . 
t~·e.tooto, ·cena dia, telegrama do pre
sidente i ·,da Associação Fluminense de 
Pl'Oiprietários de Gado Guernesey co
mUJni:cando-me ql.lle o Sr. iMi.'lÍs!til'o 
havia firmado contrato · com a Asso
ciação. de Leopoldina d:ando-lhe ,pre
fere:nc~a para o registro· .do · gado . 
Guernesey. · 

Ora, Sr. Presidente, . cria:..se gado ' 
Gue1nesey, h'óje, na Inaioria dos Es
tados do Brasil. O Ceará tem levado 
do· Estado do Rio, por vãrias vêzes; 
r~rodutores para o rebanho cearense. 

. Existem, hoje, reprodutores de· origem 
:flUJmmense na Bahia, em Sergipe e em 
Pel'nambuco. E' . o gado leit:.etro que, 
pelas condições ·de. riqueza em gordura. 
e pela relati'Va rusticidade, tem habi
tat, preferível, nas zonas quentes do 
Pais. Sempre que não se pode preferir 
o gado Holandês, de teor mais pobre 
em ;proteínas, porém, mais rico em 
quantidade, o Gueme.sey · é o · prefeirí..: 
do. No- Estado do Rio desenvolvemos' 
os· rebanhos em quase todos· os muocu~ 
c:Lpios da · zona alta e me.Smo; · agora, 
na baixa<,ia, onde o gado Hol>andês 
não se adrupta às condições de rusti..: 

. cidade. Ali, o ga(jo Guernesey eStá 
senqo e~erimentado com grandes es.:. 
.peranças. · 

O ato do Sr. Ministro da Agricul- . 
. tura, .às vésperas . da inauguração dé. 

certame da · importância do · de .. São 
Pau!o, retirando da competição o re- · 
banho Guernesey do Estado do Rio, 
é, portanto · clamorosa injustiça. 

O Sr . . Aloysio de carvalho ,..- Não 
howv:e condições para a inscrição no 
certame? ·. 

O S•R. · ALFREDO. NEVES - Des- · 
conheço .. as.. Estou apenas atendendo 
à solicitação q.ue fazem, 'transmi
tindo o a pêlo lliO Sr. Ministro da 
Agricultura para vêr se ainda é · pos- · 
sivel incluir o rebanho . fluminense 
no concurso, a fim de que meus con-

' ' 
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terrâneos não se vejalll' desestimula
dos. 

o Sr. Aloysio de Carvalho ~ Com-_ 
preeildo o pensamento de V. Ex.a 
.Apenas desejaria conhecer as condi- . 
ções ;para a inscrição ao certame. 
Tal'vez estejamos antecipando juizo 
injusto relativamente à·- decisão do 
Sr. lVLi.nistro da Agricultura. 

O SR.. ALFRiEDO NEViES - Não 
posso, rea.limle:n.te, ilruCormar Vi. ExJ' 

O SIR. A'ITIIJIO VIV!ACQ\D'A -
Peço· a palavra para explic~ção pes
soal. 

O SiR. P&ESIDENTE - Lameiillto 
não .PiOder conceder a · !Pal~vra 1 ·.a 
v. Ex. a, em virtude de não haver 
número legal, no recinto, para a. con
tinuação da sessão. 

Nestas . condições, vou levantar a 
sessão, designando para a de segunda
feira a se~~te _ 

sôbre as razões que ·leva.ràm S. Ex.a ORDEM Do DIA 
o Sr. Mini.stro a -essa deliberação· Discussão Unica. da PropOSição nú-
Apenas acentuo que havia. ficado niero· 32, de 1948, que ifaz doação de 
: !liCertado com o presidente da. Asso- ;terras para. ser criado estabelet:imen
ciaç.ão dos· Proprietários de Gado . to de ensino rura.J. (Com parecer nú-
Guernesey de Leopoldina, que ins~- mero 459, -da comissão de· Constitui
laria, na CSJPital ,Federal, um escn- ção e J)istiça, no sentido da incons- . 
tório; para que também 05 exempla- titucionalidade, oom voto em separa
res do Estado do Rio, como os do do do Senador. Joaquim Pires) . 
Noi-t~. tivessem seus registros legal- - Discussão única do .Progeto de Lei 

_ .mellite .feitos perante·. entidades .oificia- da Câmara n.o· 281, de 1943, que au
lisada .pelo Sr. Ministro da Agricul- toriza a abertura, pelo, Ministério da 
tilra. Fazenda, do crédito e.stpecial de ... · 

o que· de~reendo _ do· telegrama. é crs 4.000.000,00 para . !Pagamento de 
que assim não se procedeu e, por isso· juros de a!Pólloes da Di'Vida Pública 
produtores fluminenses não poderão Interna. ('Com- pru.-eceres . favoráweis 
_ ifazer <JS reg~ti:os a te_!lliPO de concor- sob ns. 919 e 920, respectirvameiillte, 
rer na Expos1çao de Sao .Paulo. - _ das Comissões de· constituição e. Jus-

o Sr. Aloysio de Carvalho - Se .. . tiça e de Finainças) . _ - - . 
foi êsse o caso, o. Sr·. ~iD?-istro ~a . Discussão única do Projeto de Lei 
~gric;ütura .Pod:~ma _perm1t1r parti- da Câmara n.o 2.13, de 1948,_ que fixa 
CJJpaçao mecilante reglS·tro. a cobrança da .taxa, sôbre k'V. . no 
.. ·O SR . .A.lFREDO NEVES . ·.O exercicio de 1943. (C'om ;pareceres 
que a,oontece é que o gado do Estado lfavoráveis, sob ris. _943 e 944, respec
do Rio se acha registráido na Asso- ti:va..tru!nte, das Comissões de 001!15-
ciação Fluminense, reconhecida pelo tituição e Ju.Stiça.- e de Finanças, o 
Gorvêrno . fluminense. O __ registro -tem !Prlmeiro. com emenda) . _ 
cunho oficial e não é justo que, .nas · DiScussão única do veto n,0 39; de 
yés:peras- · do julgamenJto, se _ excluam 1948, O!PôSrto !Pelo Sr. .Prefeito do Dis
esses exemplares, tanto mais quan.to tritõ Federal ao ·!Projeto n,o 50, da 
o gado Guer~esey, do- Estado do R1o,' Cã.mara dos vereadores, que regula 
tem -conco;tndo em cvários ce:r:tames', as férias dos in.stpetoreS de alunos. 
logran~o, mrvariàvelme:nte! os melho~ (Com Parecer n.o 952, da Comissão 
res .premios e éompensaçoes. · de constituição e _Justiça, pela ~ro-

Sr. Presidente, . trazendo_ ao co- rvaçãO do. veto). · . 
nhecimento do Senado o·· telegrama · continuação da discussão única da 
do SeCl"etário da Associação Flumi- Proposição n.o 3(}, de 1948, que dá 

· _ nense de proprietário de gado. Guerne- . exequibilidade ao Decreto-lei número 
sey faço desta tribuna um aspêlo ao 3. 728, de 3 de setembro de · 1946. 
Sr .. Milnístro da Agricu~tura p~a (Ooan _ pareceres ns. 259 e 928 da. Co-
que examine o assunto e, por eqü1- mi~ão de Constituiçãoã e Justiça, o 
dade, . não retire do julgamento -todo 2.o cõm "eeménda) . ' - _ 
aquêle gado levado do Estado do . Discussão preliminar (artigo 135 do 
Rio para· São _Paulo; e que já se 'Regimento) do Projeto de Lei do 
en'COntra convenientemente instala- senado n.o 33, do. 1948, que _ autoriza· 
do para competir e submeter-se ao 0 Govêr.no a con.tratar, mediante con
revesamento_ da_ Comissão JulgadOra. corrência públic.a. a . ccmstrução e 
. Eram estas, Sa:'. Presidente, .as a,parelhamento do pôrto de Amarra
considerações qeu pretendia fazer, ç.ão, no Estado do .Piaui. (Com pare
(Muito bem., muito bem) . recr n..0 '929, pela constitiU.CiMalidade). 
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·DisCUSSãO única do Veto n.o 38, de 
19:48, do Prefeito do Distrito Federal 
ao Projeto' n.0 238, . da .Câmara dos 
Vereadores, que introduz · alterações 
no Estatuto dos Funcionários da .Pre
feitura. (Com Pàrecer n.0 ·951, !Pela · 
a,prov!tção do veto) ~ 

Discussão única do Projeto de Lei 
. dá CâanEiira n.o 129, de 1948, que dis

!PÕ'e sôbre o ~ovimento de cargos de 
carreira de Comissário de Policia.- do 
Q. P. do Ministério da Justiça.e Ne
,glócios ]n.teriores: com emenda de · 
plenário. (.Com Parecer n.O 938, da/ 
Comissão de ·COnstituição e Justiça. 
:faworável,. com emendas, à prO!IJOSição, 
salvo o artigo 2.0 , que ·considera in
constitucional, tendo voto em sepam
do .do Senador Lucio Oorrêa) . 

Levanta-se a sessão às ·17 horas 
e 10. minuteis. 

·REC~BEM EMIENDAS PERANTE ··A 
MESA 

. Nas sessões de 27 e 28 do corrente: 
Plrojeto de Lei da 'Cãmar.a n.0 370, 

de · 1948, que altera a redação dos 
arts. 9'1 e 93, do- Decreto-lei 111.o 4.244, 

·de 1942 (Lei do Ensino Secundário) ; 
Projeto ·de Lei da Câmara. n.0 371, 

de 1948, que concede SI.IJbvenção à Es-

trada de Ferro iN10roeste do Braml · 
e autoriza a aJbe:r.tura de crédito ne
cessário; 

Projeto .de Lei da Câmara n.o 31'72, 
de 1•948, que dilpõe sôbre catedráticos 
em disponibilidade; · 

Proáeto de Lei da Câmára n.0 375, 
de 1948, que provê, de1'initiJV'amente, 
a validação dos cursos realizfados pe
los alunos das .escolas superiores não . 
reconl1ecidas; · ·· 

Projeto de Lei da Câmara n.o . 3174, 
de 1948, que revoga a taxa es!Pecial 
crlEiidá !Pelo· Decreto-lei n.0 5.582, de 

: 1943, sôbre o algodão eX!portado ou 
. utilizado; · 

Projeto de Lei da Câmara n.0 375, 
de 1948, que dá nova i'edEiiçáo aos 
arts. 60 e 61 do Código Penal; 

Projeto de Lei da Câma.ra n.0 376, · 
de. 1948, que autoriza o Poder Exe
•cutivo a · conceder 6 auxiLio de Cr$ 
3. ooo .•000,00 à Umver8idade Católica 
de São · Paulo, !Para. construção de 
!préaios destinados às suas eSJCOlas; 
· Projeto de Lei da Câmara n.0 377, 

de :lfl48, que autoriza o Poder ·Exe
cutirvo a abrir; pelo Minisltério da 
Agricultura, o crédito es!J)ecial de Cr$ 
30.000.0QO,OO, para intensificar o com
bate à broca do· café. 



,-·· 

130.1\ Sessão em 27 de Setembro de 1948 
PRESID:e:NCIA. DOS StRS. MiELLO VIANNA, VICE-PRECIDEN'DE; NEREU 
·· · RA!MOS, PRESIDENTE E JOAO VILLASBOAS, 2.0 SECRET.AR!O. 

As 14 horas oomparec.em os Senho- . O SR. 1.0 SECRETARIO, lê o se-
res Senadores: . ~iinte · · · 

. ,. .Waldemar Pedrosa. 
· · Severiano Nunes .. 

Augusto Meira. · 
Clodomir Cardoso. 
Mathias . Olympio. 
Ribeiro .Gonçalves. 
Plinio Pompeu. 
Georgina A!Velino. 
Ferreira de Souza. 
Adal!berto Ribeiro. 
Novaes Filho . 
Ete1vino Lins 
·mcero· de Vasconcelos. 

.. Ismar de Góes. · · 
· Maynard Gomes. · 
Aloysio d:e carvalho. 
Pereira Moarcyr. 
Attilio Vivacqua. 

. Henrique '.ele N ovaes. 
Santos iNeves. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 

· Hamilt!;la.n Nogueira. 
Andrade· Ramos. 

. Mello Vianna. 
· Jzevindo Coelho. 
Rodolpho Miranda. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbôas. 
Filinto MUller. 
Fr:mcic;co Gallotti. 
Lucio Corrêa (34) • 

O SR. PRESIDENTE - Aoham-se 
presente 34 Srs. senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. 
Vai-se. proceder à leitura da ata. 

O SR. 2.0 SECRETARIO procede 
à leitura da . ata da sessão anterior, 
que, JPOSta. em discussão, é sem debate 
aprovada. 

EXPEDIENTE 
Da Câmàra dos DepUJtados 
Senhor 1.0 Secretário: 

. ' 

Tenho a honra de enca·zn.inhar a 
. Vossa Excelência, pará os devidoS fins, 

o inCluso autógralfo do Projeto de Lei 
n.o 791-A, de 1948, que autoriza o Tri
bunal de Contas· a registrar o contrato 
de alf'orame.nto·de .terreno de IlliaJ.'dnha. 
firmado entre a União Flederal e Ma-
nuel Maria· Moniz Fr.eire . ··· · 

Aproveito · o ensejo ~a reiterar a 
Vossa EJOOelência os .protestos ·de mi
nha distinta estima e consideração. 

Rio, ·em 24 de setembro de 1948. -
Munhoz ·da Rocha, 1.0 Secentá:rio. 

. . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO . . 

Autoriza o Tribunal de· contas 
a . registrar . o contrato de afora
mento de terreno de marinha, fir· 
mado· entre a União Federal e Ma
nuel Maria Mu~iz }i'reire. 

o Congresso Nacional decreta: 
Ar.t1 .0 E~ o· Tribunal iie Contas 

·autorizado a registrar 6 contrato de . 
a:foramento 'do terreno de . marinha, 
situado -nll. Rua Pedro- Al!res· .n.0 17, 
no Distrito Federal, celebrado entre a 
União Federal e Manuel Maria Muniz 
Freire. · ·· ·· 

· Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em 'contrário. . 

Senib.or 1.0 Secretário: · 
Tenho a honra. de erncamllllhar a 

Vossa- Excelência, :para os . devidos 
:fins,.. o incluso autógrad'o do Projeto 
de Lei n.0 912-A, de 1948, que ext!Jn
gue · cargos no Ministério da Justiça 

. e Negócios Interiores, e dá outras rpro
vidênclas. 
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. Alproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa. Exlcelência os protestos de mi
nha. distinta oonsideração. 

Rio, em 24 de 5etem'bro de 1948. ·
Munhoz da Rocha, 1.0 8ecretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N,0 386 - 1948 

Extingue cargos no' Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores, 
e dá outras providências. 

O Óongresso N~cional d~ta.: 

Art. 1.0 sãO· e:minltas, no M.ialisté
rio da Justiça. e· Negócios Interiores, . 
cinco das Inspetorias·· (Primeira, Se
gunda, Qua:rta 'e Sexta) e as resJPec:
tivas sub-Iinslpetorias Regionais da 
Divisão de Polícia Marítima, Aerea e 
de Frontefu'as do Depar-tamento Fe:. . 

. dera! de · Segurança Pública., de qlUé 
tratam os ·artigos 2.0, e 3.0 e 4.0 do 
Decreto-lei n.0 8.805, de 24 de janei
ro de 1946. 

. Art. · 2).a Siro iguaimerirt:e exttintos~ 
. ciooo dos cargos isolados de ·provi
mento efetivo de· inslpetores regionais 
<I. R. - D. P. M.), padrão N, e 
cinco das funções· gr81tilficadas de se-
cretários (I, R. - D .. M.), de que 
tratam, respectivamente, ·os artigos· 11 
e 12 do mesmo Decreto-lei. 

Art. 3.o A Terceira Inspetoria. Re• 
gional passa a. denommar-se Insrpe-
toria· Regiona1. -
Art~ 4.0 Esta lei entrará· em vigor 

na data ·de surup ublicaçãO. 
Art. 5.0 Revogam-se as disl!)osições 

em contrário. 
' · A imprimir. 

Senhor i.o Secretário: 
Tenhor a honra de encanUnhar a 

Vossa Exlcelência, para os devidos fins, 
o incluso autógrafo ·do Projeto de Lei 
n.0 753-D, de 1948, ·que a.urtoriza. o 
·Poder Executivo, pelo M.il:llstério da 
Agricultura, a abertUil."a de um crédito 
·especial · e dá outras prOIVidências, 
para .o oomibate à broca do ca.fé. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 
· Rio, em 24 de setembro de 1948. 

Munhoz ela Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI. DA CÂ~ 

N.0 387 - 1948 

Autoriza ·o Poder Executivo . a 
abrir, pelo. Ministério ela Agricul
tura, o eréclito especial ele ~ ..•.. 
Cr$ 100AlOO.OOO,OO para aquisição 
ele inseticida e . máquinas com o 
fim ele com,bater a broca do ca/4 
e clá outras providências. 

O Congi-esso Nacional dec1·eta: 
· Art. L0 E' ó ·Poder Executivo au

torizado a abrir, pelo· Ministério da 
Agricultura, o crédito · especil1)- · de .• 
Cr$ 100.000.000,00 <rem milhões de 
cruzeiros) , 1Jara a aquisição de Hexa
cloreto de Benzeno ou outro inseti
cida, provadamente eficiente no com
bate à broca do .café, máquinas e 
sua aJpUcação, mclus~ve helicópteros~ 

, . § 1.0 E' isenta·· de impostos e taxas 
adua-neiras e _dispensada da licença 
ppévia, a impo:rltação dêsses insetici:-
das e máquinas. · · · 

§ 2.0 Da importâlicia de Cr$ ..... 
100.000.000,00 <·cem milhões de cru
zeiros)·, a que se refere êste artigo, 
será retirada a quantia de Cr$ · ..... 
5.000.000,0() (cinco milhões de .cru
zeiros), para ser empregada; pelo Mi
nistério , da Agricultura, em coopera
ção. com a Secretaria . da .Agrilcultura 
do Estado da . Paraiba, nos estudos 
e cobate ao "Cerocorus :Paraifibalsis" 
praga que aJtacou os. cafeeirOs do re-. 
ferido Estado. · 

Art. 2.0 O .. Ministério da AgriCul
tura, por intermédio das.· Associações 
Rurais e Cooperativas, devidamente 
reconhecidas·. pelo Govêmo, e em . São 
!Paulo, aliém dessas instituições, tam
bém, pelo Instituto Biológico do .Es
tado, venderá quaintidades · slllficiente5· 
de inseticida e máquinas. aos calei:. 
cultores, ou. facilitará o uso de heli
teópteros pa;ra o· senviço de polvilha
mento 111a época mais converuen,te. · · : . 

·Parágrll.lfo único. O Ministério .da 
Agricultura fará as vendas de que 
trata. êste artigó, pelo prêço do custo 
a prazo de um ano, a juros de: 6%, 
·(seis por cento), e prestará a neces.: 
sária assistência técnica ·para a éfici.; 
ente execução do serviço. ' 

Art. 3.0 O Poder Executivo provi
.den.ciará, por intermédio dw·C~irn. 
Agricola e Industrial do Banco. _do 
Brasil S. A. , assistência. fina.n.cell'a.. 
aos cafeicultores, no combate· tà broca 
do crutlé, mediante concessão. de . cré.
dito especialmente destinado aos. firis 
visaJClos na presente Lei. · , 
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Art. 4.0 O ·Poder Executi'V'O · asse
guxará à.s emprêsas que se organiza
rem para o combate à >broca do caié 
ltôctas as facilidades -ao seu completo · 
·aparelhamento, inclusive isenções de 
impostos e -ta.xas !lldua.neirns, regula
das e fiscalizadas :pelo Ministério da 
Agriculi'lm'a as suas atividacl.es. 
· :~b. s.o O M.tmsbério da ~~ul
tura, nos têrmos da: ·Constituição, en
ltrarn em a.côroo com as Secretarias 

· d'a Agricultura dos Esta.dos ca.feeiros, 
no sentido de organizar e regular per
maJDeilte .sierviço de defesa contra a 
broca, tomada. por · base a. legjsla.ção 
existente no Estado de São Pa.wo. 

Art 6.0 Esta lei entrará ·- em vigor 
na dàta de sua publicação, revogadas 
as disposições · em oont;rá.ri!). 

A . imprimir. 

VETO N.0 . 49, de 1948 

(Parcial) 

Opôsta :pelo Sr. Prete?.to do Dis
trito Federal ao Proi_eto n.0 · 33, 
da Cllmara dos Vereadores, que 
altera as · taxas previstas no ar
tigo 19; letras D. _E, F· e G do 
DeCreto-lei n.0 157, de 1937 e dá 
outras providências. 

•. . .. 
Em 24 'de set.Jenlbro de_l948 

Senhor Presidente. 

. Telllhol' ·a honra de- encaminha.r a. 
Vossa. EJreelência, nos têrmo.S do pa
rágraifo 3.0 e para· os firu; do pa.rá-
~rafo 4.0~do a.rtig.o 14 da Lei Orgânica 
do Distrito Federal, o a.utógraifo do 

· 3. Não me parece, entretado, jus-' 
. titfioável a outra.· medida, a. que consta 
do artigo 2.0, · ma.nda.n.do suoobtiuir 
o impôsto . predial pelo !territorial, 
selllipr:e que êste, êalculado sõ·br:e . o 
Vla.lor vena.I . eLo !terreno (e~luido o 
pz:e~ial calculado para a edificação 

:e existente) . . 
4. Os dois 'tributos em · -causa 

têm origms e naturezas · di!erentes 
-e · decorrem · da d'iscriminação tri-. 
butária estabelecida pela Constitui
ção, tenüo em ·vista a. reri.lidade quan
to aos bens ou relações económicas 
em que devam assentar. os gravames. 

5. Assim é· que, nos. ·têrlrios da. le
gislação fisloa.l em uso, o impôstó ter-

. 'ritorial se ruplica ao terreno não .ecli
fie'aldo (artigo 17, letm a, do -Delcreto 
lei n.0 15·7, de 31• de dezembro de 19371 
e o im.pôsto predial. incide sõbre os 
prédios <artigo 1.o do Decreto-lei cilta-
d'o). - · 
· 6. À vista. do, e~osto. a sii.Lbstitui
ção de um pelo outro. não · encontra 
aJpô1o· nas normas. técnicas e ;tredi
cionais que regulam essa dUIPla .forma 
de ·tributação imobiliária, .nem .. está 
de SICÕrdo Com as moaalid.!lldes eco
·nôm.icas a que êles correspondem, · 

7. Eis a .razão -pela :qual me parece 
·não ser exequível a -medida rViSarla. pelo_· 
artigo 2.0 , que, por isso, deixei de san-
ciona~r.~ · · · 

· ,Aa)roveito o ensejo para reiterar a 
Voosa. Excelência os ·meus proteSJtos 
de elevada estima e aJprêço. 

Angelo Mendes de Moraes, l".reefedto 
do Distrito" Federal. 

)lr'Ojeta n.o 33 da. Câm.a.ra dOS Verea- PROJETO VETADO . 

. clores,. que me. foi envi.a.do ~ 14 _do Arlt. 1.o-~ As taxas ~ .1 %, 0,50.% 
.COITente e ato qual negrueJ: sa;nçao. · e 0,25o/c · t · 't 19 letr 
..,,.... __ .,_....+ ... , pe""-· .... ot~'""' a. s_eguir_ ex- . o prevw as. no a.n ~o , as 
~:~ s;v;:, ... ._ .. , . _ d_, e, f e g do Decreto-lei n.0 157-37,· 
~"""'· · p;!IM3m a ser, ~~vamen.t.e-, de 

· 2. Contém o projeto duas medidas 1,50%, 1% e 0;50% .• . 
ifistintás. _A primeira, consubstancia- .Art.,. 2.o· _. ~p~ q.ue. 0 imlp&to 
<ta: no art. 1.0

, eleva a.s vlgentes taxas tenitorial .calcullltdo ,. sõbre- o ·valor· 
([e cobrari.ça do·· impôsto - ·territorial, ovenal de um.,;terien0 , excluído 0 valor 
o::ra. fixadas no art. 19, alineas d, e, I das editfioaçõeS,· fôi: superior ao im
e g; do Decreto-lei l1.

0 157 de 31 de . :Pôsto predi.aJ. ~c· sôbre as edificações 
c.~zembro de · 1937. De + %., 0,5% ex!.stentes_,.. 111 . Prefeitura.. cobrará ape-
e 0,25% passam pelo projeto a 1;5%, nal:l, e em.',caráter obrigatório, o im-
1·'% e 0,5()% • Trata-se de urma provi- pósto tenitoria.l. . . 
denaia útil, que -elevo adotar, !POis · 
~ linfiuir na. 'melhoria da arrecadação Art. 3.o_- Esta. le'l: terá ~ a 
e oontribuir !para. o ma.ior a.Proveita.- · partir de j-a:neiro' de 1949, revogadas 
m.ento ~- terras_ improc1utilvas, com · as disposições. em COill.tré.rio. 
;lbdfia: · repe.roussáJo de n-aturooa. eco- · A Oomissãio de constitUição e 
~~co-socia.l. Justiça~·,, . 

.. · .. 
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VETO N.0 50, de ·1948 

Opôsto · pelo Sr. Prefeito do 
Distrito Federal ao projeto nú
mero 124, da Câmara dos Verea
ilores, que ·determina· se denOmi
ne ".Rua Embaixador . .Régis de 
Oliveira" a atual ladeira do .Rús-

·sel. ' . 
Em 24 de setem)?ro de 1948. 

Senhor -Presidente, .. . ,, 
Tenhor a honra de encaminha;r a· 

V:ossa; ExiCelêneia, ll05 têrmos dei § 3.0 . 

e !Para_os fins do §·4.0 do_ aat. l4. da 
Lei Orgânica, o autógrato do proJe-to 
n.O 12'.4, da Câmara dos_ Ve~ores, 
que me foi eiWiado em 15 do oorren
te e ao qua.l negueL sanção pelos mo-

. tivos ean · seguida e"J)ostos .. 
_ 2. Determina o ·projeto que se de
nomine "Rua Elmibaixador Rég:is de 
Olllveh-a" a a,tual ladeira do Rússel. 

3. A' · respeito de uma resoliução 
tdêntiloa, mudando o nome da Es
trada Velha da Tijuca, ·tive _ ensejo 
ãe enviar a Vossa Excelência o 'ofí
cio n..0 .. l--:õ'fo, de 2 dêsrte- .mês, no qual 
advoguei o ponto de -vista, contrário 
à modificação dà nomen.clatura ·tra
diciOIIl'al da cidade, relatiyamenlte a 
cel"tas ruas, oa.IIIlinhos e treoh~ an~ . 
tigos da topografia carwca. 

4. H:á mones que, . nascidos da 
própria imaginação .popula.r e !Provin
dos de tempos !memoriais, se trans
formam em sinais ou símboloo, incor
porando-se P,e!initivamente .aos sitios 
e Iug:aies consagrados !!)ela' esti.Irull do 
povo e !paSSando mesmo . a ~azer parte 
de sua paisagem. 

5. · í:sses nomês não devem ser 
.. ;uJptimidoS, prilndpalm,ente numa. ter
ra em que· escasseam. ·como a nossa, 

. as. 'inslpirações e os · motivos· IPami o 
culto :-do passado .. o público ger~"" 
meDite· não se conforma com a noVl-

. dade e, RQJegando aos hábitoS é à ve-· 
neração pelas coiSas . antigas, costuma 
reagir . às tenta.ti.yas dessa natureza, 
deSI}Jremndo ·as plaeas novas e insis
tindo aJela · indicação da 'l!lomenclrutu:. 
ra tr.a~cLicional a. qnre se a,costumou. 

6. E assim cozTeslp~te a. ês
ses sentimentos, discordei· do. medi
da que mudaJVa o aJPe'lid'O da E5tmda 
Velha da Tijilca, como agora venho 
divergir quanto à ·idéia. de . dar outro 
nome à ladeira do Rússel, nome- igual
mente anti-go e .já.. inçorpomdo à tra.
dição históo:ica do outeiro da Glória. 

Entretanto,- .parecendo-me das mais . 
julstaís a; hom.enagem a que se quer . 
prestar . à memória do /Embaixador 
'Rég:is . de Oliveira, que tal!llto homou _o 
Brasil ·em fecUI!lda e brllihanlte aça.o 
clliplom.átioa, darei o seu nome a ou
tro logra.douro público, tão logo de
libere o · Egrégio Senado sôbre · · êste 
assunto, ora su,bmetido à slllia · alta 

·apreciação. -
Aprorveiltlo o. ensejo pa;ra xeoorve.r 

a Vossa Exce~ê:ncia os meus protestos 
de elwada estima e ruprêço. - An
gelo Mendes de Moraes, .Prelfeito elo 
Distrito Federal. 

Projeto vetado 
Art. '1.0 A atual~ Ladeira do Rús-· 

sei tpass.ará a denominar-se Rua iEm
bai.Xlador R'égis de Oliveira. · 

Art. 2.0 Revogam-se as dis;posições 
em contrário. 

A Comissão . de constituição e 
Justiça. · 

VlETO N.0 51, DE 1943 . . 
Opôsto pelo Sr. Prefeito do Dis

trito Federal, ao· projeto n.0 3[""A; 
· da Câmara dos . Vereadores, ·que 

dispõe sõbre cláusulas contratuais 
firmadas a .23 de janeiro de 1899, 
entre a. Prefeitura do Distrito Fe-

. deral e a Companhia Ferro Car-
ril Jardim Botânico. 

Em. 24 de setembro de 1948 .. 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 
Tenhoit" a honra de encaminhar a 

Vossa. Excelência, nos. têr:mos dó . pa:
rágrrufo 3.0 e :pam os fins do parigra
fo 4.0 do artigo 14 da Lei Orgâni.oo, o 
autógralfo do ;projeto n.0 · 31-A, da Câ
mara dos Vereadóres, que me foi en
viado em. 14 do corre1llte e a.o qual ne-

. guei sal!lÇão -~as motivos em. seguida 
expostos: · · · 

2: Determina o arti,go pri.meiro que 
a Companhia Ferro · Carril Jardim 
Botânico fica cibr!gad:t a apresentar· . 
à Prefeitura a revisão do horário de 
seus .carros de primeira classe, au
mentando 0 número de viagens, de 
modo que, a partir de 1.0 de maio de 
de 1949,\ o número ue lugares ofere
cidos anualmente, corresponda exata
mente ao númeror. de passageiros 
transportados no ano anterior. 

3. Ora, essa. obrigação; .por .parte da 
Companhia, está eX!Pressa na cláusu
la VI, do corutrato de 23 de j8.11.1eiro de 
ü.899, pactuado com a Prelfeitura., e 
cujo cumpdmento tem sido dervida-

/ 

·• 
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mente considerado. Seria, pois, un1a 
redUilldâncLa a sua repetição, .pois . o 
COilltr'alto é lei entre as partes. Aliãs, 
o próprio texto do projeto, redigido de 
forma sui generis, alude à. cláus·ula 
contràtual: · . 

"De acôrdo com o- dispõsto · na 
cláusUla . sexta do c011trato firma
do em 23 de j!meiro de 1899, entre 
a Prefeitura do·· Distrito Federal 
e a Companhia Ferre Carril Jar
dim Botânico ... " 

4. se, pois, Já "está estipl.l.lacio, se à. 
emprêsa cabe· o dever consignado no 

. projeto, por fôr9a de um contra.to 
existente, e evidente que a lei se tor
na supérflua e inútil. 

5. Estabelece o artigo segundo q.ue, · 
se a Companhia não cumprir o ante
rior, isto é, se nãO oorresponder ao seu 
coinJpromisso contratual ali relferido 
deboo!ndo de O!!erecer lugares pa.ra; to~ 
dos os passageiros, ·na.da poderá cobrar 
da.quêles que viajarem em, .pé, entre os . 
bancos ou nos estribos. . ·. 

. / 

6. Tal dispositivo importa em uma 
noVla ·sanção aJplicada à.s infrações do 
contrBI1io. Mas a· -in<ticação de novas 
·penalidades constitue · in.ovalção, que 
não pode ser p:ratà!cada sem o· conSen
timento mútuo das duas· partes con-
tratantes. 
· 7. No caso, a lei sõmernte poderia 
ser admitida ·como um· instrumento 
·que viesse dar a.o Executivo autoriza
ção para · .promaver, junto à comJpa
nhia, a ·alteração ContraJtua.l: visa dia. E 
tal alteração, para se tornar elfetiva, 
teria que . constar de novo . têrmo de 
acôrdo .a ser firmado entre· a. Prefei
tura e a concessionária. 

mas e sanções não previstas nos con
tratos em vigor, impossíveis de ser 
~UlliiPridas sem .a. anuência. da El!lllJPrrêsa 

· concessionária, cujas obrigações não 
podem estender-se além do. que está 
.estipulado nos documentos que regu
lam a sua .posição em face do poder 
público municl;pal. 

10. Eis as razões pel-as q'lla.is me 
vejo inlQ)ossibilitado de · sanciOOl.a.X o 
'Projeto· vortado pela. Câma.ra. Reco
nheço, não obstante, que os seJ:IV:iços 
de bOndes do Rio de Janeiro estão a 
exigir nov.as estipulações•, im!Porido-se 
um.à. revisão dos contratos atuais !!)ara. serem ada!Pillados à ép01Ca em que vi~ 
vembs, ao progresso e ao deseiliVOl!vi-
menrto da cidade. · 

1.1, Trata-se de docum.ea:ltíos antigos; 
com. longo prazo de duração e sem a 

. plasticidadE'· necessária para. propor
cionar 'à Pr~eitura a imposição- de. um 
sistema de tr:aa151Portes que acoiilipaDhe 
a evolução social, com os seus· 'proble

. mas, a sua ·jnquietáçãO e a. sua va-
riedade. 

12. Atentn a êsse aspecto da ques~ 
·tão, o meu Govêmo . está e~am.imln
do o .assnmrt;o · com o maior cuidado e 
depois de óntr:J.r· em entendimento 
quanto à ·modificação ·do regime vi;.. 
gente, solicitará do legislatilvo, as· me
didas adequadas, em ocasião op6nu~ 
.na. · 

Aproveito o ensejo para re:Ltemr a 
·vossa Excelência as expressões do 
meu alto aprêço. :_:_ Angelo Mendes 

··de Moraes, Prefeito do Distrito Fe~ 
dera!. · · 

PROJETO VETADO . 
. . ' --· 

. Art. 1.0 De acôrdo com o disJpôsto 
na cláusula seXJta do contrato firma
do .em 23 de janeiro de 1899, entre 
a Prefeitura .do Distrito Federal e a 
Companhia Ferro Car.ril Jardim Botâ~ 
nico, fica essa companhia. obrigada 
a apresentar à Prefeitura, nó ,próxi
mo mês de abril, a -revisão dbs horá
rios de .seUs càrros de primeira. clas
se, aumentando o número de Viagens, 
de .. moãõ· 'que, a -partir de ,1 de maio 
de::::i949, . o número de lugares ofereci~ 

'·dos;·'· anualmente, corresponda exata
menre· ao número de !l)aSSageiros 
•tr.ams.portados no ano anterior. 

8. MUitas di!icUlda.des; aliás, · acar
-retaria, . na prática, qualquer medida 
que . 'Viesse esta.belecer a grat.uidade 
para· os ·passageiros que · 1\ri:ajassem em 
pé, por falta dre ~. Em 
certas ho:oos do· dia, especielmenlte· · ao · 
l:iemlilnar ·o labor cotidilaJilO,. o. público 
não tem a paciência necessária para 
se distribuir de · acOrdo com a5 COillVe~ 
niênclas normais do horário. ~Por ou
tro lado; muitos passageiros se veriam 
.telllliados a evitar os bancos e a viajar 
de pé pela sedução da passagem gra.
tis. TUdo isso resu1ta.ria em dissabo.: 
res e · a;borrecimentos ·pequenos·, pentur~ 
bando o sel'IV'iço. · · 

9. Quanto aos · artigos te?_,oeiro e 
quar.to do prpjeto, também êles, oomo 
verá o Egrégio SenadO, pelas cópias 
q.ue · .t1aço aue;,oar a êste, ilnstituem nor:-

Parágrafo único. Para o cálc~o do 
. número de, lugares oferecidos, , deverá. 

· ser ·tomada como base a lotação má
Xima de · oada tla>o de carro, aJProvada 
pela Pre!feitura por ocasião da ~.ec· 
'ti~ ootrada em serviço. 
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Art. 2.0 No caso de a Compaaili.!a 
Fel:To · Carril Jardim - Botânico nao 
'cxferecer ao públiico, em seus oa.rris, 
um número de lugares corresponden
te ao número de passageiros tl'!SalS
portados, de acOrdo com o p.islpôsto- . 
no artigo wn·terior, fioa-lhe vedadia, a 
partir de 1 de maio de 1949, a cio
bramça de ~agens aos passa~ros 
que, por falta de acomodaçãio, forem 
:fdrça.dos a . viajar de pé, emre os 
bancos e nos · estribos dos carros em 
tráfego. 

, Art. 3.0 EnqiUI8.1lto a ComJ)Wllhia 
Feroo OarrH Jardini Botânico não der 
pleno . OU!IlliPrimento ao dispô&to nesta 
lei e nos. diversos contratos que regu
lam sua conoessão, a Pre!feitura não · 
poderá. oonceder· qualquer aumento de 
tarifas, ou modi!ficar o secionam.ento 
de suas linhas·, fiomdo ainda o. Pll'e
feito autorizado a promover a anula
ção dos aumentos outorgados à Crom
panhia F&ro Carril ·Jardim Botânico 
pela. . cláusula . primeh'a do conrtra.to · 
assmado em 2~ de abril de 1943, en
tre a PrefeituTa do Distr~to Federal e 
·as emprêsas co!IlCeSSiOII'lá.rias do ser
viço- local de carris, sem .prejuízo de · 
OIUJtras sanções que, de acõrdo _com a 
lei, · a Prefeitura, no interesse públi
co, julgar coiliV.eniente adota.r para 
g~ar_antia da Contmuid~ e· eficiência · 
do serviço. de carris. 

Art. 4..0 E' concedido à Companhia 
Ferro Carril Jardbn Botânico o pora
:r.o · imp1'orrogáve~ de noventa· dias, a 
contar da. vigência dra. !Presente lei, · 
para a mesma rupresentar à Prefleitu
:m. um iJrograma. completo de aquisi
ção e modernização de seu materiài 
rodante, 'capaz de lhe possibilitar fiel
cumprimelllJto de suas obrig18.ÇÕeS· con
t:i-a:tuais, · não lhe sendo· · entretwnto, . 
permitidlo adquirir cal'l"'S us·ados ou 
c9nstruir carros novos com motores

·uSaJdos·. 
' · Art. 5.o Esta lei entrará em 'Vigor 
na da:ta; ·de sua publicação, revogàdas 
as disposições em contrá.tio. 
Cootrato aditirvo ao de 30 · de agôsto de 
· 1890, que celebr.am e firmam a Pre

feitura do Distrito .Federal e a 
Compalllhia FeTTo carril do J~m 

· Botâ.inico; nos têl'mos do art. 4.0 , § 
3.0 do Decreto. Mull1ici;pal n.O 640, de. 
30 de .novemb;o de 1898. · • 
Atis 23' dias do mês de · jruneiro .. de 

1899, ~esentes na Diretoria Geral de 
Obras e .. Via,ção da.· Prelfeitura MJunici
paJ., o Prefeito do' Distrito. Federal, 
Sr. Dr. Jo..c;é Cesário de Faria Alvim 

e o Sr. Pres·idente da. COmpanhia Fer
l'O Carril do Jardim Botânico, Doutor 
Artur Getúlio das .Neves, representan·~ 
do o primeiro o DistritO Federal e o 
segundo a Comparihia Ferro Carril do 
Jardim Botânico, e presentes adJilda. a.S · 
testemUlihas abaixo assinadas, foi 11:. 
do o presente contrato aditiw, que 
foi acha:do conforme, .obrigando-se as 
!Partes contratil.nltes ao cumprimento 
das cláusulas que se seguem: · 

Primeira - A COllllpanhia manÚrá , 
tl'ês classes de carros· que atualmente 
trafegam em suas linhas, a saber: cs 
de Primeira classe, os de segunda 
classe. e os bagagei:rros. · 

Segwnda - O bairro atual d"õ; car
ros de primeira classe. será aJUmenta
do diària:m~mte de duzent·as e cin
quenta viagens, das quais pelo menos, 
cento e oitenta serão feitas nos inter
yalos das qu!iltito .horas às nove da 

· manhã e de três horas às 7 (sete) da 
t:arcte,' e as restmtes--n()S O•ll'tros inter
valos. 

Terceira ...., Os. carros .de segunda 
classe que atualmen.te só tr!l!fegram até 
o Largo dos Leões e Túnel da Real . 
Grwndeza rpassarão a tr.aJfegar cliàtia
mrote, nos intervalos das quatro ho
:m.s às nOIVe da manhã e dias trêS ho
ras às :sete da tarde, a.té a Olaria os 
primeiros .e os segundos até a Igreja, 
!fazendo em oada um dêsses trechos · 
·Ora ampliados, seiS via-geris pela ma-~ 
ooã e seis a ta.rde, dentro dos inter:va
los supra metl!cionados. 

QUJarrta - Ao eX!arme e aprovação da 
Prefeitura e antes de entrar em exe
cução êste aditivo, a Companhia sub
meterá tanto-o horário a.tual de todos 
os seus carros de primeirra. classe como 
o decorrente das clánisulas mtecederi
tes. Se dentro de qu~tro dias, conta'
dos dó 'recebimento, a Prefeitura. não 
modificar os horários, êstes entender
se-ão ~rovados. 

QWnta ;.__ Todos os carros destirul.~ 
dos às viagens nos intervalos das qua
tro horas às nov:e da DJAmhã e três 
horas às sete da tarde teTão tnm~. ta
boleta especial com o dístico "Ida e· 
Volta". No horário relartivo a êstes in
texvalos pOderá()· ser ccntempladas di
ferenças - pró ou contra - uma vez 
que não excedam elas de dez mmutos. 
e que o n·.ímero das viagens aumen
ltadas · nã.b s01f.11a 'prejui!ZJO.. Durainlte 
todo o percurso das viagens corres
pondentes à terminação daquêles in
tervalos vigorarão o sistema de "Ida a 
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Vollla.", e nos carros se-á oo!l1Servada a 
respectiva t.aboleta. 

Sexta - A partir do ano de mil 
novecentos, no mês de albril de cada 
81Il.O, a COilliP!llllhi;a a;presénJta.rá à Pre
:reitul"a a revisão dos horárilos ele seus 
oa.:rros de primeira. classe, tendo em 
vista o número de lugares oferecidos 
e o de passageiros transportados, 
obrigando-se a aumentar os ditos ho-. 
rários, quando a verificada· pela Pre
feitura a insuficiência das viagens no 
período anterior à revisão, servindo 
para base da exigência a , dít'erença. 
entre os 1UJgares ofe-ecidos e o total 
de passageirçs tmnsportados. 

Sétima - Nos intervalos das quatro 
horas às nove da manhã e de três 
horas às séte · da tarde ficam manti
dos os prêços atuais não só .das pas
sagens no$ carros das linhas do Ca
tete, Flamengo e -candelária, como· 
das . p~sagens inteiras em todos os 
carros das outras linhas da Compa
nhia uma vez que o passageiro pa
gue o dôbro do prêço atual das refe
ridas passagens. Nêste caso o passa
geiro: receberá do condutor um cupon 
especial, com a data do dia da via
gem, que lhes. dará, sem mais ônus, 
direito de. viagem de volta, a qual po
rém de:verá verifica-'se ·dentr.o dos 
dois períodos de. tempo supra men
cionados, indistintamente, ·e no mes
mo dia da ·emissão do cupon, "'sob pe
na de invalidade dêstes. 

Oitruvo - Os carros de ;ta classe 
de tôdas as linhas que . vão além do. 
Largo do MlliChado, .parrt;in:d~:> da Lax
go da Carioca, no intel'IV'alo das três 
(3) hores às sete di~~ tarde, só admi
tirão passageiros de viagem inteira, 
qualquer que seja o })(mito de• embar
q!U.Ei até o Laxgo do Machado, passan
do a ser seccionais dai por diante. · 
Fica entendido . que os passageiros de 
viagem inteira poderão aprovéi>bar do 
dispôsto n:a cláusula !Precedente. · 

Nona - For.a dos intervalos de 4 às 
·nave (9). da mw.hã, e 3 às 7 da tar
de, e para. os passageiros que ·não se 
utilizaram do dispôsto nas cláusulas 
sétima e oitava, os prêços das passa
~ de 1.a classe serão: a, nas li-
111has do J<M"dim., Gáivea, Copa;cabana, 
Igrej.a e Leme 400 réis; b) nas linhas 
das Lairanjeiras, Aguas Férreas, Hu
maitá, São ·Clemente, La.rgo dos Leões, 
Rea.l Grandeza, Prla.ia. Vermelha e Es
cola Mildrtlar, 300 réis; c) nas linhaS- do· 
Catete, Flamengo e Candelária, 200 
11éis; d) nas sessões de 100 réis, 200 
l'létLs. 

Décima - Para os passagedros dos 
carros de 1." classe que não tomarem 

. viagens inteiras, as linhas que vão 
além do ·Largo do Ma.ohado, serão sec
cion:a;das do seguiJnlte mado: a) as 11-

.. nh:as das Lairanjeiras, Agu·as Fén'eas, 
Humaitá, São Clemente, Largo dos 
Leões, Real Grandeza, Praia 'Verme
lha e Escola. MHitaJr terão · dlulas se
ções, sendo o .ponto de divisão a es
taçãf.> do Largo do Maohado;. b) as 
linhas de Copa.oabana e Igreja terã.O 
rt!t1ês ·seções, sendo uma da Cidade à 
es.ta:ção do Largo do Mllichado ou vi
se-versa; outra da estação do La!'go 
do :Machado· à· Reail Grw.dem. ou vi
ce-versa e óutl'a da Reail Gr81Ildeza. à 
Igreja ou vice-'Vlel'Sa.; c) nas 1iiilhas do 
Jardim. e GáJreal terão ·três seções, sen
do uana da Cidade a estação d<> Lrurgo 
do Ma;chado ou vice-versa; outra; da 
estação do Largo d'O Machado ao Lar
go dos . Leões ou vice-ve!l'sa; e outra 
clJo Largo dos Leões à ,Olari~ ou Gá
vea, con:forme a viagem ou VJJce-versa. 
·Décima primeira _;_ Nas viagelnS de 

partida dos carros de 1." .classe da 
Cidade _pa.m os extremos das limhas, 
saivo dispôsto na cláusula o~tava, o 
!l)rêço da passa.gem · em cada· seção, 
de qualquer das linhas a que se re
fere a cláusula décima será de 200 
réis. · 

Décima segunda - Nas viagei!JiS· de 
volta dos carros de l. .. classe, dos ex
tremos das. linhas iJar'B. a Cidade . o 
prêço dã. . .passagem em cada. seção. de 
qualquer das linhas a que se refere a 
clá.usula décima, e:x~cetuadas aquêles 
de que Se ocupam as duas cláusulas 

· segÜintes será de 200 réis também. 
'Décima. terc-eira - Nas viage!l1S de 

volta para à Cidade, nas linhas · da 
Gávea, Ja;rd:im, Ig;reja e. COpa.icabana, 
ao passageiro dos carros. de primeira 
classe fica faJCullla.tivo pagar pelà pri
meir'a seção 200 réis, por duas · seções 
consecutivas 300 · réis, ou pelai. viagem 
inteira (tlrlês seções) MIO réis. · 

Décima quarta - Nos extremos das 
linhas, os passageiros terão . direito· a 

· trânsito nos can'OS da Cori!Jpamhia, me
diaJil.lte o pagam~to de duzentos réis 
que lhes dará dir:eito a um 'biab.ete de 
ida e volta e51Pecial, com a data do. • 

. dia da viagem, válido, porém, só no 
mesmo dia em . que fôr tomada pelo · 
.passageiro, em qualquer viagem. da ho
rário, entre os seguintes polllOOs: Pon
to de Tá,boas, Olaria, ou Gá'Vea; Co
pacabana, Praça Malvino Reis, e 

·Igreja; Escola Militar e Rua dos Vo
luntários da Pátria, esquina da Praia 
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de Botafogo; Aguas Férreas e Bica 
da Rainha. 

Décima quinta - Nos casos das 
cláusulas décim,a segunda e décima 
terceira, fica ont·endido que aó passa
gei!Ío será livre pagar passagem intei
ra que lhe dê direito à ida e volta e 
l'espectivo cupon, dentro do prazo e 
nos têrmos da cláusula sétima. 

Décima· seJ.."ta -. Nos carros de. se
gunda classe _e bagageiros e em tôdas 
as viagens do horário são mantidos os 
prê9os . est~pulados na cláusula oiltruva 
do contrato de 3{). de agõs-to de 1890, 
entre os pontos .por ela estabelecidos, 
desde que o passageiro pague o dll!Pilo 
dêsse referido prêço atu.al, em woca, 
do que receberá êle do conduoo:r· wn 
cupon e.Sipecial, com a data do dia da 
viagem, que dar-lhe-á direito à via
gem de volt.a, só tendo porém, êsse 
cupon validade quando apresenltado 
no mesmo dia. em que howver sido en
tregue a6 passageiro. O passageiro que 
se não CiUiser . utilizar do cupon de 
volta pagará 200 réis -por seção. . 

Pa:ra os carros de segunda classe e 
ba:gageivos as seções serão il.ntcamen
te duas, a saber:. da cidade atê o Lar
go dos Leões,. uma seçálo, outra do Lar
go dos Leões a Olaria ou vã.ce-versa: 
da cidade à estação. da Real GTan
deza à Igreja oUJtra se·ção ou vice-:ver
sa:· na linha das Laranjeiras só ha
ve~á uma seção, que vai até o Ja:rdim 
das Laranjeiras; Sem aumento de prê
ço ou alteração no número de seções 
a compao:lhia continuaa.-á a tralfegar· os 
carros bagageiros a.Jté às estações da 
GáJvea e -Aguas Férreas respeitado o 
dispósto nesta mesma cláusula. 

Décima s·étima - Além· dos é.arros 
comuns do ho:rário .poderão tralfegar 
em tôdas as linhas corras extraci:rdi
nários·, especiais e de 1uxo, pelos prê
ços_ que a Comparihia estiptl:la:r, con
tanto que. não fique prejudicado o ho-· 
rário ·aprovado pela Prefeitura, e ex
ceto. nos dias de . festa, nos qUais· os 
prêços. das ·passagens em todos ·os c:u"
ros extrao<rdiná.rios .destinados ao mo
vimento e ·passageiros serão os: cons
tantes dês·te contrato aditivo. 

Décima oitarva - O condutor entre
gará um bilhete de recibo de passagem · 
a,o p-assageiro, a· fim de que êste ·!pos
sa serrvir-se dêle para julstificar as re
clamações que tenha de dirigir à 
Comrpanhia. 

Décima ona - Quando o câ.m:bio 
aüngir à taxa de 15 dinheiros- ester-: 

· linos por mil réis, e nesta ou em outra 
F 

taxa. mais elevada, se ma,ntive:r o es
'Paço de seis meses, a disposição da 
·cLáusula sétima ficará alterada, quan~ 
do ao tempo, das quatro horas da ma
nhão às sete horas da tarde, sem in.: 
teT~V<alo algum, rervigor:ando os in!tel'!VQ..: 
los da dita cláusula sétima tôdas ve
zes que o câmbio estiver novamente 
abaixo daquela· taxa, e assim se CO!ll
servar· durante seis meses·. 
· :Vigésima - E' gara:ntiCio até o . .fhn 
do prazo da concessão de que trata 
a clállSIUla primeira do co!llstratto' de 
trinta de agôsto de mil oito:cenJtos e 
!niO'Venta o privilégio instituído ria pri
meira ;parte da cláusu:la décima quar-
ta do mesmo contrato. · 

Vig'ésima primeira - Se, no fim 
de dez "'anos, contados da assinatura 
dêst.e contrato .aditivo a Companhia 
não houver generalizado a tôdas as 
linhas atuais _ o emprêgo da eletrici
d'ade, traifegando-as pe~o modo .por 
que é presentemente empregadQ aquê-

. le motor, pagará ela à Munic.iaJalida
cle, de uma· .só vez, a quantia de mil 
e quinhentos conrtos de· réis. -E ,se nos 
últilm,os três' anos daquêle período de 

-dez, o· câffilbio se ·maDJ!t.i'Ve:r na ta.xaJ de 
quinze, ou oultra mais elevada, e a 

. eletricidade não estiver, na te:rmina
ção de dez anos, aplicada a tôdas as 
liW1as da Compa.nhia, esta pagará à 
Municipaàidade, além da importtância 
~upra de mil e quil:hentos ·contos de 
réis, no mesmo ato, e . de· uma só vez 
igualmente. . 

, Vigésimà segunda - Além da pres
tação anual de CEm·to e cinqüenta con
tos de réis a que '=lStá obrigada pel0 
cóntrato de trinta de agôsto de 890:, 
e conti-nua a ficar o-brigada a Com
panhia entrará na mesma ocasião do 
pa..gamento dessa pres.tação com a 
quantia anual de trin.ta contos de réis 
para os coifre5 municiipais, passando -
assinl a ser sua anuidade ou oon:tri
buíÇã.o anual celllto e oitenta con.tos...de 
réis, até extinguir-se o prazo da cOill-
cessão. · 

Vigêsima tevCeira- - A Companhia 
fornecerá me!l1Sa1mente à Prefeitura., 
mediante requisição desta, duzell'lrtos li
vros, cada um de cinqüenta ,passa
gens gr111tuitas para os. alunos das es
colas primárias municipais, 

Viségima qua.:rtta - Uma vez cons:: 
tituído pela Muniçipalidade e entre
gue ao tráfego público o Túnel do Le
me, de que tratam as leis mwnicilpais 
númer·os 85 e ·203 de de:?Jenorve de· maio 
e quatorze de novembro de· 189-5, a 
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Companhia p1·olongará a linha da 
rua da Passagem até encontrar o ra
mal do .Leme, em frer1te a embocadu-. 
ra do novo Túnel, ficando assim al
terado o traçado daquêle ramal a que 
Be refere o contrato de 19 de janeiro . 
de 1894. 

Vigésima quinta - A Companhia 
entregará à MWlidpalidade, uma vez 
realizadas as comdições da clâiusula 
precedente, para uso e gôzo público, o 
Túnel da Real Grandeza, bem como 
a faixa de terreno que possilli em . Co
![.lacab~a. entre a Travessa D. Mar
garida e as. priximidades da aroortura 
do lado suJ. do· Túnel, pela mesma 
Companhia desa![.I!I'opriada à Viúva 
Barroso, na extensão de trezentos· e 
vinte metros. Q• 

Vigésima -sema - Salva a delte1'
minação constante do .prinieiro perío:
do da cláusub sétim!l. (7.11) do con
trato de 30 de agôsto de 1890, ficam 
sem mais vigor e efeito as outras dis
posições constmtes da ·mesma cláu
sula, bem: como o dispôsto na clá.'USIUla 
nona e na última parte da cláusula 
ciécima quarta do re!P.rido contrato 
de 30 de agâSito, prejudicada pelo dis
pôsto na clá<usuia vigésima dêste adi
,ti~ro .. Igualmente fica sem mais efei
to alguma clállS'U!la primeira do con
trato de. 19 de jan·eiro de 1894 que a 
Companhia firmou com a Mmiicilpa.li-
dade. . 

O que fica dito com relação à cláu
sula nona do contrato de 30 de agôsto 
só se refere aos prêços ali mencior.a
dos, e à àlstilnção dos carros em dir~
tos e secionais e fora dos têrmos da 
cláusula . .!.ét1ma do presente adiJtivo·. 

cisiJs, e o pra;!o de três anos, prura a. 
edificação co:ntar-se-á. da data da lei 
de df'.s~;~.opropriação. A Comprunhia su
jeitará as planrt;as e :planos" das esta-
ções ou ab1!gos à prévia a![.lil'Orvação da 
Prefeitura; qué, se dentro de sessenta 
dias não os modid'icar, entender-se-ti. 
dada á aludida apro!Vaçáo. 

Vigésima nona - Ootnit!nluam em in
teiro vlgor tõdas as cláiusulas das coo.
cf.ssões "!eiltas à Oompamihia, bem como 
a 'do con.trato de 30 de agôsto de 1949 
e de qualquer · pm- ela firmada nos 
porutos não alterados pelo aJreselllii:e 
contra to· ·aditirvo. 

A co·mpanhia .pagou na Recebedoria 
da União Federal o sêlo e 3Jdiciolllial do 
presente aditivo, ·na impontâlniCia de 
lt·rês contos duzentos e cinqüenta e seis 
mi'l réis (3 :256$000), conforme consta 
de documento que nesta data arqui
va-se junto à minuta. E, pa;ra · COIIlS
tar- lavrou-sP. o presente ccmtrato adi
tivo, que lido foi achado conforme, 
pelos que o assinam. Rio, 23 de. ja'llei
rc de 1899 . ..:__. José Cesãrio de Faria 
Al11im. - Luiz Van Erven. - Art1m1· 
Getulio das Neves, Pl'esidente da Com
IP'a.nhia. - Saint Clair J. de Miran
da Carvalho. ~ José EmJJdio Pe_reira. 
- GOtll'fe:re, 13-3~1900. -Martins Tor
res. - Conforme. - 17-4-1900. - Eu:.. 
clydes Braz. -Visto. - 17-4-1990. ~ 
Pelo Sr. Dr. Srub-diretor. - Jeronymo 
A. F. Coelho. 

ICláiusula Q·uinlta Revogada 
255-5-1900. 

Cláusula Sétima Revogada 
25-4-1900. 

Cláusula Nona - Rervogada -
25-'5-190.0. 

Cláusula Décima Qq.arta - Relvo~a
ga - 30-12-1900, 

Vigésima sétima - O :presente con
tr.ato aditivo só começará a :produzir 
seus efeitos do dia 28 .do correa11te· em 
dianJte e cump!I'indo a .Companhia o 
determinado nas ·cláusulas segunda; 
terceira e quanta. 

!Cláusula Décima Sexta - Rie!Voga-
1 da -· 30-.12-1909. 

Vigésima oitava - No caso do pro
longamento das atuais linhas, a Oàm
panhia obriga-se a construir ou es
tabelecer nos respectirvos .pontos <termi
nais, csta:ções ou abrigos· para passa
geiros c cargas, sem o que não poderá 
ltraiiegar · as linhas pro-longadas. No 
Largo da Carioca obriga-se também 
a construir à .sua custa uma estação 
(!lara passageiros e ser:viços. de car
gas ou bagagens, dentro do prazo de 
três aJOOS. A .construção,. ;porém., dessa 
esltação do Largo da cario1ca prece
derá lei autorizando a Companhia a 
de~rop:riar o prédio ou ,Pil'édios que, 
para isso, a Prefeitura entender .. Pre-

Cláusula VVigésima Oitava (parte 
final) - Modificada pelo DecreLo 
número 735. · · 
. Conlfere com o original, 23-9-1948 ..... 
Manoelita Ricardina de Oliveira·. Pa- . 
raná, Chefe da Seção - Mat.r. 4.350. 
· Oontrruto cele,brado e fi~o entre . 
a Prefeitura do Distrito Federa:! _e a 
Companhia Ferro Cru'!I'il do Jardim 
Botânico, nos têrmos. do De·creto. nú.: 
mero 739, de 17 de março de 1900. 

Aos vinte e cmco dias do mês de 
maio de mil nov:ecentos, _ presel!lJtes na 
Diretoria Geral de ·Obras e Viação 
da PrefeiJtura do Distrito Federal o 
Senhor Conselheiro Dr. All1.tônio Coe
lho Rodrigues, ·Prefeito do Distrito 
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Federal. comQ:>areceu o Sr. João Eu
gênio Emílio Be:rla, Diretor-'Seoretá
rio, 110 :ir.!Lpedim.ento do Diretor Pre
.sid·ent.e ela Companhia Ferro Carril :iu 
Jardim Botânico, para ·firmar o pre
sente contrato que foi a;chado con
á'or.m.e, obriganCio·lle as !Partes cO!Il
tratantes an .Ctill'l•p.rimento das cláu
sulas seguintes: 

Primeira - O prazo de lO· anos pa
ra o emQ:>rêgo da · eletriocidade em 
tôdas as Iilllhas autais (cláusula 2'1."', 
do contrato de 23 de agôsto de 1899) , 
!fica reduzido da forma seguinte·: a·, 
a · dois anos,· até o fim da praia de 
Botaá"ogo; b) a três .anos, até o La1."-

·. go dos Leões, Escola Milita·r e Real 
Grandeza; c) a clnco anos aos pontos 
terníina."ltes das linhas atuais . 

§ 1.0 ll:stes prazos serão contados da 
data da a.pro!Vação . des·ta nova ação 
de -contr:.'lto . 
. § 2.0 Aiéin das multas estipuladas 
na cláusula 21." do contra-to de 23 de 
janeiro de 1899, perderá a Companhia 
o :privilégio· de zona se, dentro dos pre
zes indicados, a .eletricidaide não esti
ver funcionando rias linhas rutu:ais, 
salvo casos de fôrça maior devida
mente 1Jrovados perante·. a Prefeitura 
e .por esta exclusivamente julgados. 

Segunda - Generalizado o emprê
go da eletricidade nos têrmos do ar
tigo 1.0 por êste fato cs prazos esti
pulados nas cláuSIU1as 1."' do COillftrato 
de 30 de agõsto de 1890 e 20." de 20 
de janeiro de 1899;, continuam em in
teiro vigor por mais 30 anos .. 

Terceira - Ficam rego!V'adas as · 
cláusul:as quinta, sétima e oita:va, úl
timo período, 9.", para .primeira parte 
até as palavras "Os prêços das pas
sagens", 15.a, 18.", 19." e 20." do con
trato de 23 de janeh'o de .1899. 

Quarta ...:. . Os condutores entrega- · 
rão aos passageiros o recibo correS!J)on
dente à ·.passagem para ser . eXibido 
ao [iscai · da linha, ficando obrigado 
ao !Pagamento de nova !Passagem o 
!Passageiro que não exibir o recibo. 

Quinta - Findo o prazo desta 
concessão, a Companhia terá u'."efe
r_ência par~ continua.r a exploz:ar as 
lmhas Ql:&ndo em igualdade de con
ciiçõer: disputadas em r.oncorra.ncia 
pública, se a Municipalidade não 
chamar n :;i êsse servJr.o. 

Sexta :.... Tôdas as questões, que se 
suscirtarem entre a Preá'eiltura e Com
!Panhia FelTo Ca-rril do Jardim Bo
rtâillico, e;,reluídas aquelas .a; que· se re
ferem as .cláusulas 1.'" e 9·." serã·o de-

êididas - por arbitramento. Oada uma 
das partes contratantes n<l!lleará. seu 
árbitro, ao . terceiro, que, no caso d~ 
empate, decidirá definitiv!imente, se
rá escolhido ou por · acôrdo de ambas 
as partes, ou no caso de divergência 
destus, pela .sorte de:;tn;; três pessoas 
indics.das por cada umr. das partes. 

A nomeR.ção ou· designa,~o dêsse 
terceiro árbitro terá 'lugar na mesma 
ocasião em que os dois árbitros fo
rem nomeados. 
. :Sétima - Precede!l.ldo llcenç)a, da 
Prefei.tura, a Companhia pOderá cons
truir no'Vas linhas ou ramais, mesmo 
de bitola estreita, tratfegados !POr tra-

. ção animada ou outro qualquer sis
tema, pagando o passageiro 100• réis 
:por seção · até . 3 ·q.uilômetros que per
colTer parcial ou integralmente -nês
tes novos ramais ou l:ionhas. 

Oitava - A Companhia fica auto
rizada, nos térmos das posturas e•·mais 
leis em vigor, procedente de aprova-ção 
da Prefeitura e do Go'Vêmo da Uillião, 
a co:Ílstiuir · um cais, com· ou ·._: sem 
guindaste, onde lhe co!wier para : des
carregar car:vão, · trilhos, · ma-quinismo, 
etC;, e o rilaterial-pal'a o serviço da 
Companhia, ligando por meio de tri
lhos as suas lillhas. 

§ r.o. Será <facuLtado gratuitamente 
r\ Municipalidade servir-se dêle, nle
nos .para a l.im,pêsa pública. 
. § 2.0 Quaiquer cais que a. Compa
ruúa construir ou g.uindaste que mon
tar não poderá embara~ar quaisquer 
planos, presentes ou .. (u!uros, .de em
belezamento ou melhoramento do li
torai, e que forem aprovados p~la 
Prefeitura ou pelo Governo .Federal. 

Nona - As linhas trafegadas pela 
Companhia. serão secio111adas do . se
guin-te modo: a) · Largo da Carioca à 
estação da Praça Duque de Caxias ou 
vice-versa, uma seção; b) as linhas 
das Laranjeiras, Aguas Férreas, Hu
maitá, São Clemente, Largo dos Leões 
Real Grandeza ·e Escola Militar, te
rão duas seções, sendo o ponto de di
'Visã.o a estação da Praça Duque· de 

. Caxias; c) as 11nhas de CO!Pacabana, 
Igreja e Leme, terão três seções, sendo_ 
um·a da Cidade . à estação da Praça 
Duque de Caxias .ou vice-versa; outra 
da estaçã1o da Praça Duque de Caxias 
à Real Grrundeza, e vire-versa; e ou
ltra da Real Grandeza à Igreja ou Le· 
nie, ou .vise-versa; à) as linhas. do 
Jardim e Gávea terão três seções, 
sendo u'ma da cidade · à estação da 
Praça Duque de Caxias, cu vicP.·V~r
sa; outr::> ria Praça Duque de Caxias 
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z.o La1·go dos Leões ou vice-versa, e 
uutru do Largo dos Leõe~ à Olaria ou , 
Gávea, conforme a viagrm, ou vice
''ersa; c\ fie~ a ComparJhia obrigada 
a :1brir e ~::ntregar ao trânsito público. 
dentro do prazo de quatrc anoo;:., um 
túnel no lugar denom;nado Leme, 
tendo, pelo menos dez metros de lar
gura e seis metros ele altura, ficando 
as~im de.:::obrigada a Municipalidade 
da construção do túnel a que se re
fere a primeira parte àa cláusula 24." 
cio contrato de 23 de janeiro de 1899. 
(· urazo de 4 anos adma indicado 
~erâ contacte ela data do decreto de 
desapropri;;tção dos ·ctr!'enos nectssá
ricr-. . para abertura do mencionado 
túne~. ficando ainda cbrig:.tda a c·om
par.bia a apresentat' à Prefeir.ura, 
dentro de seis mêses .~ontados da da
ta da assinatura dêste contrato os 
est:ndos e plantas respectivas com a 
destgnação dos terrenos a desaprl
prial'. Pela inobservân.cia destas. obri
gações incorrerá a. Companhia nas 
mesmas penas estabeleciáas pQ.ra 
falta de generalização da. eletrlcida...; 
ele; um:t vez aberto o túnel do Leme 
~i~am modificada.s as seções ãa 
Igreja e Leme, como segue: uma 
do largo da Carioca ,à estação 
da Praça: Duque de Caxias·, outra da 
estação da Praça Duque de Oaxias• à 
boca d'o túnel (lado da cidade·) e ou
tra da boca do túnel (lado da cidade) 
ao Leme . ou Igreja; j) cláusula 25.s 
do contrato de 23 de .janeiro de 1899 
ficam acrescen!Jadas as segui!nilles pa
lavra~.: "devendo a Companhia· con-

. servar os seus trilhos· nêste trecho e 
no túnel para maior des·rufôgo do trá
fego em caso de necessidade, fazendo
se o tráfego relativo ao horário da 
linha da Igreja me·tade pelo Túnel 
do ;Leme e metade pelo túnel da Real 
Grandeza". 

Décima - Aos passageiros de 1.1~ 
classe a Compa.nl').ia venderá nas suas 
principais estações assinaturas· de ·10 

sendo os preços de cada bilhete de 
$500 réis para as Unhas de duas se
ções e $700 réis ·para as linhas de 
três seções. 

Déicinia Primeira - Cblllltiinuaan em 
inteiro vigor· tôdas· as •clárusulas' das 
concessões feitas à Companhia, bem 
como as do contrato de 30 de agôs
to de 1890, 23 de janeiro de 1899 e 
de qualquer por ela firmado nos pon. 
tos não alterados pelo presente ccn-
trruto aditi'VIO. · · 

Décima Segunda - A. C~anhia 
entregará desde jã ao livre trânsito 
público o tunel da Real Grandeza, re
guliamdto a Preifeirtura êste mesmo .trân
sito, de modo a não ser orejudicado o 
trárfego da 00Íl1Jpanhia, ficando assim 
prejudicada a restrição na 1." parte da 
clruusula 25.", do contrato de 23 de 
janeiro de 1800 referente à cláusula 
24:a -do mesmo contrat·o. 

. Déc~ma Terceira - A· Companhia 
!Pr·olon.gará as suas linhas até a. Vila 
]panem.a dentro do prazo de um ano 
contado' da data da assinatura dêste 
contrato. . 

Délc:ima. Quarlta - A Comprunhia 
fica obrigada à conser.va,ção dos cál
çamimtos ellltre trilhos, nas· entre vias 
e mais cinqüenta (50) cellltímetros 

· para cada lado das 'linhas. 
Décima Quinta · -. Será demolida 

pela Companhia, no prazo de 60 dias, 
contados da da.ta do presente· co.ntra
;to independentemente de qualquer pa
gamento ou ialderuzaçãc, . a . casa: que 
,possue à Rua do Russel n.0 3, remo
vendo prontan,1ente todos os materiais 
prOIV'ellientes da demolição e re!Parando 
o solo de modo a ficar livre o trân
sito público no .!<leal.· 

e mais bilhetes, com: abatimenrto de 
10% sôbt'e os respectivos ,prêQos: cl.os 
biLhetes de duzentos $200, $300 e $4(J(} 
réic;, se!ldo êstes bilhetes válidos· du
rante todo o ano . em que .forem · emi
tidos e o mês de jameiro' do seguinte. 

Décima Sexta - Se no quin(lüênio 
de 1925 a 1930 a Compamhia distrilbuir 
a seus acionistas dividendos· em mé
dia de 1<0:%, ou s\lU)erior fará nos 30· 
últimos. •anos ··de collltrruto, isto é, de 
1931 . a 1%0, o abatimento de 10% nos 
!X'êçoS de· passa~ns e tarifas. 

Décima, Sétimá - Dentro do -cor
rente -ano far-se-á a consolidaçãc dos 
contratos atuais, condensallldo-se· em 
um só-contrato tôdas as cláusUJlas nos 
existentes e em vigor. 

Décima OitaNa - A Companhia ·é 
obrigada. a fornecer livretes i!lldivi
duaJs com 100· passes gra.tuitos. Cada 
um até o número de 50 aos funcioná
rios municipais, mediante requisição 
da Prefeitura por intermédio da. di
reteria de Obras, que os visará. Ou
trossim, a ·CoiiliPanhia fornecerá nns 
mesmas condições, acima. citados, 200 

Parágrafo único·. Ao& pasSageiros· de 
1." clal':sc· que quiserem comprar pas- . 
sagem de ida e volt.a, de viageru. in
teiras venderá a Companhia nas· suas 
nrincipa.is estações, o número de· bi
lhe·tes de ida e volta que o ;passageiro 
qui.zer, os quais sãc válidos drura.nil:c. 

· dois dlas, sem Umttação de· horas, 
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cadernos de passes para uso dos alu
nos das Escolas primárias munic.IQ)ais, 
a que se refere o artigo 23. do con
trato de 23 dei janeiro de 1899. Fica 
entendido que a substituição dos pas
ses esgotados por outros só terá lugar 
i;, vista da apresentação dos cader
Jnos daquêles à diretoria de Obras, 
que o devolverá à Cc•mpanhia para 
serem arquil\,ados. 

serão uriica.mente ·conservados os 
atuais passes livres so'b números 1, 
2, 3 e . 4 que ser:virão para o Pre
feito, Diretor e 'Subdiretor de Obras 
e Engenheiro Fiscal da Companhia. 
iE para firmeza assim lavrou o pre
sente contrato aditivo de acõrdo com 
o Decreto n.0 739, de 17 de março de 
190.0, para alteraç~o dos· .seus contra
tos de 30 de agõsto de 1890, de 23 de 
janeiro de 1899, que, depois de lido· 
e achado conforme, é assinado pelo 
Prefeito do Distrito Federal, conse
lheiro Dr. Antônio coelho Rodrigues, 
Dr. Carlos Augusto do Nascimento 
Sil!va, Diretor Geral intelino da; Di
reteria de Obras e Viação, João Eugê
nio EmLlio Berla, Diretor-Secretãri•o 
no imped.ililento do Diretor-Presidente 
da Companhia Ferro-10arril do Jar
dillll. Botânico, que por millll. Manuel 
Martins Torres, 1.0 oficial adido à 
mesma Diretoria que o escrevi. 

A Companhia aJpresentou documento 
provando ter pag.o no Tesouro Federal, 
sob n.0 1, a quantia de Cr$ ....... . 
5 • 940,00 de ·sêlo de Verba do presente 
contrato, pela prorrogação de mais 
30 anos de prazo. - Dr. Allltônio Coe- ' 
lho Rodrigues. - J. E. E. Berla. 
- Carlos Augusto do Nascimento Sil
IV'a. ...::... Ma.riueol Mat.lilns Torres, 1,0 

oficial. - Como testemunhas: José 
Rodrigues de Azevedo Pinheiro e Sa
muel Ferreira dos Sa:ntos. · 

Departamento de Co·n:cessáes, em 
23 de setembro de 1948. - Colllfere: 
ll!anoelita Ricardina de Oliveira Pa
raná, Che:fe de Seção Matrícula 
n.0 4.250. 

Têrmo de acôrdo entre· a PrefeLtura. 
do Distrito Federal e a Coll11Pamhia 
FeiTo-Carril . do Jardim Botâ.nico 
para o fim · de rever as dis[posições 
das cláusulas 14."' e 16.n do con~art:o 
de 23 de janeiro de 1889, não imaJor
taatdo novação dos· collitr!lltos vigen
tes. 

Aos trinta dias do mês de dezembro 
do ano de mil novecentos e noiVe pre
sentes na Prefeitura do Distrito Fe-

dera! o Senhor Coronel Doutor Ino
cêncio Serz'edelo COrreia, Prefeito do 
Distrito Federal, e o Sr. Doutor Jerõ
de Obras e Viação da Prefeitura do 
Distrito Federal, compareceu o Se
nhor Doutor Artur Getulio dlliS Ne
ves, presidente da, companhia Jardim 
Botâ.nico !Para assinar o !presente têr
mo que entre si fazem a PrafeiJtura 
do Dis·trito Federal e a mes-ma Com
P.a~hia para o fim de ·rever as dispo
Slçoes d!ISI cláusulas décima quarta e 
décima sexta do contrato de vinte e 
.três de janeiro de mil oitOicentos• e 
noventa e no!Vle, do modo seguiJnte: 
. Primeira -.Nos ex;tremos das linihas 
os !Passageiros terão direito a transi
tar nos Cal'l'·OS da Compar..Ulia, medi
ante o pagamento de cem réis em 
qualquer viagem_ do horário entre os 
seguintes !Pontos: Linha da GáJvea 
entre a Ponte de TáQ.uas, Olaria ou 
Gávea e vice-:versa; Linha do Leme 
entre a esqu.ina, da Rua Salvador cor
reia. e a RUBI Buarque e Leme ou vfue
versa. Linha do lprunema: entre a 
dita esquina e Ipanema ou :vi.ce-rversa 
em bondes que passam pelo 'Iüneil do 
Leme e entre a Praça Malvino Reis e 
]panema, vic:e-versa, nos bondes que 
passam pelo Túnel de Real Grandeza, 
linha da Escola Militar, entre a Rua 
Voluntários da Pátria esquina. ·da 
Praia de Botafogo e o fim da linha 
ou vice-versa. Linha de Aguas Flél'l'eas, 
entre a Bica da Rainha e· o fim· da 
linha ou vice-!Versa. 

Segunda - Nos cal'l'os de segunda 
classe e bagageiros e em tõdas as 
'Viagens do harário são manrtidos os 
prêços estipulados na clápsula oita/va 
do contrato de 30 de agôsto de 1890, 
entre os pontos por ela estabelecidos 
e que será de cem réis a:>ar.a cada se
ção a sa·ber: Da cidade até o Largo 
dos Leões, uma seção; e da estação 
de Real Grandeza ao lpanema ou 
vice-versa outrru seção; da cidade à. 
Boca do Túnel do Leme '(lado da Ci
dade outra estação ou vice-versa; da 
Boca do Túuel ao Leme até o ponto 
terminal do Leme ou vice-vers!ll, ou
tra seção; da Bo,ca do Túnel do Leme 
(lado da Cidade) até l!Panema, ou 
\'ice-versa outra seção. Nas linhas das 
Laranjeiras só haverá uma seção até 
a Bka da Rair.uha. Sem aumento de 
prêço ou alteraçã.o no número de se-

. ÇÕes a .Companhia continuará a tra
fegar os caiTos bagageiros até a Gá
vea e águas Férreas, respeitando o 
dispôsto acima, ou cada seção Q:>Or 
cem réls como supra especificado. O 
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presente acôrdo terá comêço de exe
cução a 1 de janeiro de . .19W e o ser
viço de fiscalização de cobrança po
derá ser feito ou por meio' de relógios 
(registras de passagens) que a Com
IPacrlhia colocará nos ·carros ou pelo 
processo atual de recibos de [passa
gens, ccnforme lhe convier. E, para 
constar, lavrou-se o presente têrmo·, 
que, depois de lido e ac11ado confor
me, é assin!lldo pelo Sr. Dr. Inocêncio 
Serzedelo Correia, Prefeito do Distrito 
Federal, Dr. Jerônimo Francisco Coe
lho, Diretor Geral de Obras e Viação 
da Pref·eitura do Distriito. Federal, Dr. 
Artur Getulio das Neves·, como Diretor 
Presidente da Companhia Jardim 
Botânico e por mim, Honório Bastos 
de Carvalho, funcionário da Direto
ria GervJ de Obras e 'Viação da Pre
feitura do Distrito Federal que o es
crevi. 

Rio, em 23 de setembro de 1948. -
Manoelita Ricardina de Oliveira Pa
raná, Chefe de Seção, matríoula nú
mero 4.250. 

T~O DE CONTRATO 

Têrmo do Contrato que entre si fazem 
· . a Prefeitura do Distrito Federal, a 

!Companhia de Carris, Luz e Fôrça 
do Rio de Janeiro, Limitada e Com
panhia Ferro carril do Jardim Bo
tânico, designa:da.S também nêste 

. têrmo, por Prefeitura e Compa
nhias, em cumprimento aos Decre
tos-leis .n.0 5 .162, de· 3·1 de. dezembro 
de 1942 e de·n.0 5.404, de 13. de abrll 
de 1943. 

Aos vi.nte· e nove dias do mês· de 
abril do ano de mH nove·cenrtos e qua
renta e três, presentes na Prefeitura 

. do Distrito Federal, os Srs. Henrique 
Dodsworth, Prefeito, Engenheiro Edi
son Passos, ·Secretário de Viação e 
Obras, Engenheiro OtáNio Valdetaro 

. Coimbra, Diretor do Departamento de 
Concessões; Engenheiro Mário Soares 
Pereira, Fiscal do Ser.viço de Carris, 
por parte da Prefeitura do Distrito 
Federal, compareceram os· Srs. Co
mandante J·osé Garcia Pacheco de 
Aragão, que também se assina J. G. 
de Aragão, Presidente da .Compamhia 

·Ferro carril do Jardim Botânico; e 
Doutor Francisco Marcondes Machado 
Júmor, que també mse assina F. Mar
condes, representantes da Compallllh.ia 
de Carris, Luz e Fôrça do Rio de Ja
neiro,. Limitada, por parte. das Com
panhias, na qualidade de seus repre
sentantes legais, para firmar o pre-

sente têrmo do contrato, de conlfor
midade com o dispõsto nos Decretos
leis n.o 5.162, de 31. de dezembro de 
1942 e n.0 5.404, de 13 de abril de 1943. 

Cláusula Primeira: Fica SlllPr.im.ido 
o subsecionamento dos finais das li
nhas da Companhia Ferro Carril do 
Jardim Botânico, e as- atuais passa
gens dentro da .1.11 zona contratua.l das 
companhias unificadas ficam altera
das, conforme a· discriminação abaixo: 

Cia. de carriz, Luz e Fôrça do Rio 
de Janeiro, Ltda. 

1 - Linhas - 3 - Estrada de Ferro -
Barcas 

4 - Es,tradas de Ferro 
- Riaohuelo · 
Tiradentes 

5 - ·LSJpa - Estrada 
de Ferro - Barcas 

6 - ltrupa - Ars. de 
~arinha ~ ~auá 

7 - Lapa Leopoldina. 
8 - Praça 1'5 - Cais 

do Pôrto · 
9. - La.QJa - Cais do 

Pórto 
10- Praça Onze 

Praça Quinze 
10- Praça Quiawe· 

Riaclluelo · 
11 - Estrada de Ferro 

1.0 de Març·o -
· Tiradentes 

12 - .A!lldré Ca/vlaLcanti 
14 - Praça da Bandeira 

,__ Lrupa . 
15 - Praia Formos'a -

Sacadura - São 
Francisco 

16 - Praia Formosa -
Camerino - São 
Francisco 

17 - iPtaLmeiras 
25- Matoso 
79 - Estrada de Ferro 

- 1.0 de Março
'praça 15 

Prêço das passagens: crs 0,20. (vin
te centavos) 
2 - Linhas - 18 - Coqueiros 

119 - Oatumbi 
20 - Ita[piru Tira· 

dentes 
21- Estrela 
23 -Santa Alexan-

drina 
23 -Bispo 
24-I~e 
26 - Asilo Isrubel 
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27 - S. Francisco Xavier. 
40 - Sãa Jànuário. 
42 - Alegria. 
Preço único de passagem em todo 

o percurso: - Cr$ 0,20 (:vinte centa
vos). 

3 - Linhas - 34 - Aldeià Cam-
pista. 

35 - Andarai Le01poldo. 
35 - Vila. Isabel - · Enge:nh~o Novo. 
.41 - São Luís Durão. 

Prêço das passagens: - uma seção 
de Cr$. 0,20 <rvmte ·cenrtavos) , a.bran
gendo o percurso das duas primeiras 
antigas seções de Cr$ 0,10 (dez centa-· 
vos) , e uma seção final de Cr$ . 0,10 
(dez centa.vos) . 
Compahia Ferro Carril do Jardim 

Botânico 

1 - Nos finais das. linhas; 
1 - Aguas Férreas·. 
2 - !Praia Vermelha. 
3- Leme 
4 - 'IlUille·r' Alao1· Prata - Leme. 
5 - Jardim Leblon. 
7- Gávea. 
8 - lipanema - Visconde de Pira

já. 
12 - General Osório. 
Fica abolido ·o: sub-sed:onamento de 

Cr$ 0,10 (dez centavos), pagando o 
passa;geiro a passagem norma1 de se
ção de Cr$ 0,20· (vinte centavos) . 

Parágrafo primeiro - Qualquer li
nha que de f.uturo fôr organ.iza;cta nas 
duas rêdes de carris terá um regime da 
cobrança de !Passagens assimHáve-1 ao 
das linhas existentes na sua zona. 

Parágrafo segundo __:, As alterações. 
de ;passagem não se a.plioam ao serrviço 
de 2•.o. classe. 

Cláusula segunda - As Companhias 
assumem, no que lhes couber, a.s se
guintes obrigações: 

a) desistir de qualquer reclamação 
em razão da mudatJ.ça do .ponto inicial 
dos bondes da .Companhia Ferro Carril 
do Jardim Botânico da ·~Ga,leTia Cru
zeiro" para a estação !Provisória cons
truída pela Prefeitura entre a rua 13 
de Maio e o .ponto termina·! da rua 
Senador Dan tas; 

b) ·enqurun.to a di.ta estação provisó
ria fôr utilizada pelo serviço de bon- · 
des, mantê-Ia em bom es:tado de con
servação. e asseio, responswbilizando-se 
também- peJa despesa de sua il~a
ção; 

c) suspander o tráfego ·de bondes 
nas ruas Ramalho Ortigão e Uruguaia
na, construindo os necessários desvios 
tP•ara as linhas interessadas; · 

d) destinar o mínimo de ......... . 
Cr$ 11. 000.000·,00 (onze milhões de 
cruzeiros) por ano, do aumento da re
ceita resul,tante da alteração das tàri
fas 1 autorizada na cláusuiã primeira. 
ao reajustamento de salários dos seus 
empregados, a ser dervidamente com
provado e aprova~do pela Prefeitura; 

e) .. satisfazer, pelo custo, as re
qusições que lhes iforem feitas 
pelo serviço de bOIIldes 1JertenJcen

. tes à Prefeitura,· l)ara atender às 
necessidades normais do seu funcio
na~llleJnto. 

f) · estabelecer, dentro de noventa 
(90) dias um serviço de bondes li
gando os bairros de Leme, Copaca
bana, ]jpanema e Leblon,. c·om !POnto 
inicial · no Leme, . e di'Vidido em três 
seções: a !Primeira .terminando na 
Pra·ça Serzedelo Oorreia, a: segUIIlda 
na ?raça eXistente no encontro da 
Avenida Henrique Dumont e Rua 
Visconde de Pirajá e a· terceira na 
Praça Santos DumOIIlJt, co•brancllo a 
passagem de Cr$ 0,20 (vinte cen
ta'Vos) para cada seção e a de Cr$ 
0,50. (cinqüenta centavos) .para a pas
sagem inteira, com o horário que a 
experiência i.il.dicar, a juízo da Pre..; 
feitura; 

. g)" adotar nos bondes um distposi
tivo apropriado, · contendo o nome 
e número de cada linha, para o que 
derv.erão providenciar imediata.mente. 

§ 1.0 O :bonde "Ttllnel Alaor Prata
Leme" fará perito terminal na Rua 
Genera.l Polidora, voltando por uma 
circular a ser construída nas ru!iS 
Demétrio Ribeiro, Mena Barreto e 
São João Batistas .. 

§ 2.0 Será es.t3Jbelecido um se1':viço 
auxiliar de ida e volta, nas horas 
de maior movimento, entre a Cidade 
e a zona .compreendida peia · .Arve
nida Princesa Isabel e a Praça Ser
zedelo correia. 

§ 3.0 A linha extraoridnária "Ge
neral Osório" passará a ser perma
nente, com horário ruprov;ado pela 
Prefeitura·. 

Cláusula terceira - o ·contrato de
cfinitirvo, .para reforma das concessões 
e dos serviços de bondes das com
panhias, será. feito ad referendum do 
Govêrno Federal e obedecerá, e:ntre 
outras, às bases seguintes: 
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a.) exame a qualquer temi)o, ·pela 
Prefeitura, da escrituração das con
cessionárias; 

b) aprovação de normas e modêlos 
de cc.ntabilidade; . 

c) i:nrvootário e avaliação dos bens 
das co-mpanhias, para efeitos de ta
rifa;ção e outros· fins, seguindo-se no 
que fõr a[)licáJve1, e cri1:iério adotado 
no Decreto-lei n.0 3 .128, de 19 de 
março de 1941, enqumto não fõr 
promulgRda a lei a que se refere o 
artigo 147 da Constituição; -

d) remuneração !Prefixada entre 
dois limites, .podendo a Pre:feitur-a :im
IPUgnar despesas indervidas ou excessi
vas que possam onerar o custo do 
serviço; 

e) forma de constituição e repre
sentação do capital; 

/) fixaçã.o do .padrão do sel'!Viço 
pela Prefeitura, que terá o direito 
de determinar construções• melhora
mentos, SUJPressões, abstenções DIU, de 
'lLlll modo geral, de fixar a qumti
dade, qualidade e distribuição do ser
viço, sem prejuízo da · remuneração· 
estabelecida para o capital; 

g) ajulstamento periódico da:;; tari
fas e das condições· do :serviço; 

h) custo do serviço a ser seml!)re 
pago pelas suas rendas próprias, não 
assumindo . a Prefeitura responsabili
dade alguma quanto a diferença ou 
deficiências que possam surgir; 

i. balancetes periódicos, compreen
dendo os componentes do cus:to do 
serviço; 

1> modernização do material roo: 
dante, com o emprêgo. de carros fe
chados; 

k) desenvolivimento de um trMego 
local nos subúvbios mais po~ados; 

l) descongestionamento do trá!ego 
no centro urbano por uma nielhor 
distribuição . das linhas, quer super
ficiais, quer subterrâneas, e por obras 
es:Peciais que se iml!)userem; 

m) isenção de i.mQJostos, a ·ser re
gulada em lei especial; 

n) contri-buição taxas e :fundos des
tinados à conservação do calçamento 
da faixa dos logradouros ocupada pe
las linhas de carris, bem assim às 
despesas de fiscalização e a outros 
ifins; 

o) coordenação dos serviços de 
bondes com os outros meios de trans
;porte coletivo, que forem es-twbeleci
·dos pela Prefeitura; 
· p) u.ni:ficação dos prazos das con
cessões e· exame da possibilidade da 

i'lusão das cómpanhias em uma só 
emprêsa nacional. · 

Parágrafo único - A lei_ que fôr 
baixada em obediência ao disposto 
no artigo -147 da Constiuiçãlo a[lli
car-se-á ao contarto que ti'Ver sido 
celebrado de conformidade com esta 
cláusula. · 

Cláusula Quarta - As co·mn:Janhias 
declara.m aceitar, para revisão de 
suas cencessões de serviços de tbon
des, as normas e bases estabelecidas 
no artigo 1.0

, e seus parágrrufos do 
Decreto-lei n.0 5.404, de 13 de a;bril de 
1943. -

.C]áusula Qu.irirt:.a - A [lirotela<ção 
ou falta de cumprimen-to por parte 
das •com.panhias· de qualquer - dan 
obrigações e , compromissos assumidos 
nêste têrmo de contrato iml!)ortará na 
cassaçã-o, por simples ato administra
tivo do. Prefeito, do aumento de ta
rifas· consignado na ·cláusula primei
ra, · s-em prejuízo de outras medidas 
que o· GD'Vêrno, no interêsse !Público 
julgar conveniente adotar, para ga
rantia da oolltinuidade e e!ciência 
dos ser:vioçs de bondes a cargo das 
Companhias signatárias·. 

Cláusula Sexta - Os serviços de 
bondes co-ntinuarão no mais a ser 
regidos pelos éontratos em vigor, até 
que as circunstâncias e dificuldades 
a:>resentes permitam, a juízo do Pre
feito, a remodela.ção ;preceituará no 
ar:tigo 1.0 -do Decreto-lei n.0 5-.404 de 
13 de abril de 1943'. · ' 

E [lara firmeza do· que a.cim ficou 
estabelecido, lruvrou-se o presente têr
mo de contrato, que, depois de lido e 
achado coruforme pelas partes- inlteres
s-adas, é .por elas assinado, pelas tes
temunhas e por mim, Edgard Barbosa 
Ofi-cial Administra.tivo, classe 73·, ma
trLcU:la n.0 4.598, que o escrevi e subs-. 
crevo. 

Pela guia n.0 5200144, dêste Depar
ta.mento, foi pago nesta data o im
pôsto de expediente, na importância 
de Cl'$ 150,00 (cento ·e cinqüenta cru
zeiros) corregpondente ap valor arbi
trado de Cr$ 50.000,00 Ccinqüenta mil 
cruzeiros), para êsse efeito. 

Distrito Federal, em 29 de abril de 
1943. - Henrique DOdsworth - Edi
son Passos. Otávio Valdetm·o 
Coimbra. - :Mário Soares Pereira. -
J. G. de Aragão. - .F. Marcondes. 

Tes-temunhas: Degwel - ·_Nelson 
.Vasques. 

Confere com o ·original. Em. 13 de 
junho de 1944. - Manoelita R. de C. 

\ ' ... ~ J 
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Paraná, Ched'e de Seção - Matricula 
n.0 4.250. 

A Comissão de Co!IlSttuição e 
Justiça. 

São lidos e vão a imprimir · os 
seguintes pareceres. 

PARECER 

· N.0 985, de 1948 · 

Da Comissão Diretora sôbre a 
Indicação n.0 .4, de 1948 .. 

Relator: senooor Plínio Pompeu. 
O Senador Andrade Ramos e mais 

46 Srs. Senadores indicam que a Mesa 
do Senado tome as providências para 
que seja locado, . na saJ.a das sessões 
do Senado Federal, o busto em bronze 
do saudoso Senador Ruy Barbosa. 

Essa homenagem não é apenas jus
ta - eia é imperiosa - pois repre
senta a volta simbólica daquêle que 

·elevou o Senado ao L.pcgeu até ago
ra ainda não atingido. 

A fôrça das democracias reside no 
cu.lto à memória daquêles que, pela 
ação e exemplos dignificantes, sou
beram cultivar no povo e, principal
mente, nos governantes o sentimento 
de Justica e Liberdade. 

Ruy B·arbosa foi, incontestàvelmen
te, uma àas maiores e:lCJ)ressões da in
teligência e da cultura ··jurídica do 
mundo a serviço da Justiça e do Di
reito. 

Em Haya foi o advogado de tôdas as 
nações .pequenas_ contra a prepotência 
da fôrça, e, aqui, i!l.O Parlamento o de
fensor impertérrito de Consttuição 
que êle plasmara com tanta devoção 
e confiança. 

Na nebulosidade de primeira fase da 
vida republicana, quando as :paixões 
politicas agi~am a vida da Nação, 
ainda não estruturada no.novo regime, 
foi. a fôrça da·inteligência de'Ruy Bar
bosa que evitou que caíSsemos numa 
ditadura que seria a seqüência de gol
pes de ifôrça. 

· E, durante tôda a sua ação politica, 
i!l.unca foi possírvel um eclipse totaJ. das 
Uberdades públicas, por tempo prolon-· 
gado, por que o respeito à sua suaJeri.or 
cultura e o receio ao escár.neo das ge
rações futuras que o seu rverbo can
dente lançaria os candida,tos oo regime 
·da fôrça, eram as maiores garantias 
da intangibilidade da Constituição. 

,com Ruy nêste Senado não seria 
posswel, em nossa história, a data de 
dez de novembro. 

Daí a imperiosidade da homenagem 
proposta pelo sr. Senador Andrade 
Ramos e já apaioda pela quase totali
dade dos Srs. Senadores. 

O busto em bronze de Ruy Bar-bosa, 
no recinto do Senado, será a, fôrça 
inspiradora ao exemplo que o maior 
dos Senadores nos legou. 

Quanto em 1923 o· gra,nde tribuno 
desruparécia dentre os vivos, a sua ca
deira continuou reservada a seu espí
rito, por deliberação do Senado, como 
um farol que continuasse a guiar os 
atas de amor à Uberdade, à Justiça e 
à CO!IlStituição. 

Destarte, sou de parecer que à fe
liz indicação do Senador Andrade 
Ramos, seja aprovado o seguinte 

Substitukirvo: 
a) Fica a Comissão Diretora a.uto

i·izada a contra,tar com escultor idôneo, 
o busto em bronze de tamanho natural 
do saudoso Senador Ruy. Barbos~ .a 
fim de ser o mesmo colocado na arca
da existente em baixo da ··imagem de 
Jesus Crucüicado, em a1tura a dom
nar a cadeira do Presidell'"ve e . visível 
do recmto; 

b) que essa solenidade se realize em 
5 de novembro do ano vindouro, em 
sessão extraordmária com a presença 
de altas a,utoridades. 

1Sala da Comissão Dire·tora, em .• 
de setemlbro de 1948·. -'- Mello Vianna, 
Presidente. - Plinio Pompeu, Rela
tor. -'- Georgino Avelino. - João Vil
lasbôas, --.. Dario Cardoso. 

PARECER 

N.0 986 DE 1948 

Da Comissão de Consttuição e 
Justiça, sôbre o ·Projeto de Lei do 
Senado n.0 20, de 1948. 

Institui bolsas de estudos para a 
formação de especialistas em Geo
logia e . técnica de combusíveis e 
dá outras providências. 

Relaotr: Senador Attilio Viva:cqua. 
,lo. O projeto do ilustre Senador Al

fredo Nasser institui, durante 10 
anos, a partir de 1949, quinze bôlsas 
de estuqos no estrangeiro de prefe
rência, nos Estados Unidos ou Ingla
terra, destinadas ·à re9,lização de cur
sos nas escolas superiores de forma
ção de espE:>cialistas ém geologia e 
técnica ode ·combustíveis, compreen
didas as fases de prospeção, lavra. 
beneficiamento, transporte e distri
buição. 
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Essas bolsas serão concedidas res
pectiJVamente: 

a) a dez estudantes que tenham 
terminádo, nos dois anos anteriores, o 
curso secundário, de acôrdo com as 
exigências de ingresso nas escolas de 
engenharia; 

1J) a cinco engenheiros ou químicos 
inüustriais diplomados nos cmco anos 
aJn beriores. 

A selecão dos bolsistas será feita, 
anualmente, no Rio de Janeiro, por 
Uillla comissão composta do Ministro 
da Educação e Saúde, · que· presidirá 
do Reitor da UnitVersidade do Brasil, 
do Presidente do Conselho Nacional 
do Petróleo, do Diretor do Departa- · 
mento Nacional· da Produção Mineral 
e do Diretor da, Divisão do Ensino Se
cundário do· Ministério da Edúcação e 
Saúde. 

As despesas serão cal!culadas - dis
põe .. o art. 8.0 , § 1.0 na base .estrita
mente necessária e com a nra1or mo· 
destia, devendo ser levado em conta, 
na fixação do seu montante·, o [país, a 
escola e o curso·, as alterações do· custo 
de vida. Para êsse fim consignar-se-á 
no areamento do Ministério da Edu
cação 'e Saúde a verba anual necessá
ria a execução da lei (art. 9.0 ) • 

Está pre'V'isto que não poderão goe:ar 
dos benefícios da futura lei os que dis
puzerem de meios pecuniários próprios, 
bastante para a realização dos referi
dos cw:sos. 

Eis, em síntese, a finalidade e o 
sistema da _importante e oportuna 
iniciativa parlamentar. Objetiva-se 
atender a um dos aspectos básicos do 
problema nacional de combustíveis, o 
ão petróleo e do 'ca1·vão, especialmen
te o primeiro, no tocante à prepara
_ção de especialistas para a pesquisa, 
lavra e industrializacão dessas rique-
zas de nosso subsolo. · 

2. Os segredos da geologia e· da mi
neração constituem um permanente 
desafio' à ca!)Jacidade cient:í!l'ica, técnica 
e financeira das náções e a seu es!Píri
to de iniciati'Va. 

A nossa geração, ante o pro·blema de 
seus destinos, ainda cultua dois idolos, 
como divú1dade salvadoras, o capital· e 
<Í especialista estrangeiro. 

Quanto à colaboração· financeira, fe
nômenos . da economia internacional. 
é preciso não esquecer que com recur
sos indígenas construimos os grandes 
fundamentos de nos.Sa economia - a 
cafe~CiUJltura, a lavoura e a indústria 
do açucar, a cultura do cacáu e do al-

sodão e as demais importantes ativi
dades rurais; o nosso .parque industrial, 
a utilização de nossas minas de car
vão, os atuais empreendimentos· da 
pesquisa e lavra do petróleo nacional, 
a,o· lado de iniciativas fundamentais 
de nossa vida económica em que o 
capital alienígena aparece ·na hora 
propícia das explorações rendosas, 
subsequentes as tentativas e sacri
fícios re~.lizados pelo elemento na- · 
clonai. 

3 . São episódios merecedores ·de 
meditações e dignos de entusiasmo da 
formação de nossos técnl!cos• ferroviá
rios, metalúrgicos, aeronáuticos e das 
grandes indústrias, como a da eletri
cidade e a dos tec1dos, os magní:ficos 
padrões de especialistas no campo da 
geologia, a par cll:ts· brilhantes e· se
guras especializações culturais e ou
tros domínios da ciência. 'IlUdo isso 
está a indicar que possmmos um ex
celente potencial humano crupa,z de 
pmporcionar ao Brasil nOIVos ~alares 
para o · estudo e aproveitamento de 
suas riquezas geológicas, nos seus se
tores considerados mais . complexos. 
Com relação ao petróleo e ao cal"VáO 
sua história é página mal conhecida 
das realizações de nossos. patrícios, 
na esfera t-écnica, industrial· e finan- . 
ceira. 

Desde os primeiros estudos oficiais, 
feitos em 1918, sob a direÇão de Gon
zaga de ca·~os, Euzébio de OliJVeira, 
então auxiliados por outros geólogos 
patrícios, como Gerson Faria Alvim, 
Eugênio Bordeau Dutra e Júlio da 
Silva Pôrto, a questão do petróleo 
nacional não saiu da ordem do dia. 

A eclosão do poço de Lobato, é 
fruto de estudos de nossos geólogos 

• .e coroando- empreendimentos corajo
sos e persCIVerantes, como o de Oscar 
Cordeiro, ·e es-forços governamentais 
e meritórias ativid.ades do Congresso 
Nacional, tão bem assinaladas por 
Simões Lopes. Assim entramos_ pe
las nossas :próprias mãos no mapa 
das regiões pe:trollferas, de tal sorte 
que já se encerroü a contrCIVérsia_ em 
tômo da existência, em nosso terri
tório, do cobiçado ouro negro, em: con
diÇÕes ca;pazes de eonsttuir tlJll1Q, ri
queza de influência decisiva pára a 
grandeza . do Brasil e seu ;paa:Jel na 
civilização. . 

A história do carvão começa algunS 
anos após a. nossa independência 
política, e desen'Volve-se · através· de 
insucessos e . ruínas financeiras de 
empreendedores audnzes, inteirament.e 
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desajudados na luta contra o compe
tidor inglês. 

"A lição das ·nossas hulheiras· -
já disse o relator em sim tra,balho 
"A Nova Política do subsolo e o 
Regime Legal das. Minas". - é uma 
gra,ndioso capítuJo da hbtória da mi
neração, cujos destinos· se traçam nos 

. gabinetes científicos e técnicos, no 
Estado Maior dos lndustriais, mas se 
decidem finalmoote no teatro da expe
riência e das realidades, dentro do 
conjunto de soluções práticas e lenta-
m-ente elaboradas. · 

Na áspera renhida e longa bata
lha, travada sem a prorteção da linha 
de defesa aduaneira, e, ainda há !POU
co, havlda como temerária, a Nação 
ganhou nos campos de Butiá, São 
Jerõnlmo, Barro Branco, Oresciuma, 
Urussanga, e nas fornalhas das lo
comotivas e dos vapores, e nos gaso
gênios das usinas, uma das suas vi
torias mais gloriosas e decisivas na 
luta por sua emanc~pação econõmica. 
Cardiff desalojado de quase todo o 
sul, e · perdend'b cada :vez mais terre
no nas grelhas do Brasi:l, em bene
fício do combustível naJcional. E o 
carvão brasileiro arde e crepita co
mo vilva, segura e fecunda chama do 
nosso patriotismo realista". 

Na siderurgia, a eJqJeriência bra-
. . si'leira vem da éra colonial. Atrruvés 

de uma acidentada história, cristali
zou-se em notáveis padrões a síntese 
de um processo evolutivo, que assi
nala pacientes e · avançados come
timentos de dirversas gerações, até 
chegarmos à vanguard1a em matéria 
de técnica na indústria siderúrgica 
a carvão vegetal. Finalmente, ergue
mos o monumento de Volta· Redonda, 
con:cep9ão, . planos e execução de bra-
silell'os. : . . 

4. Mais do que justificadas são 
as previsões do emi.riente · autor do 
projeto, sôbre o nosso êxito do domí
nio da técnica do petróleo e .dos 
combustíveis em ge-ral. 

"Qualquer que seja a solução que 
venha, afinal, a ser adotada - diz 
S. Ex.a - explorado o petróleo pelo 
Estado ou por particulares, com ou 
sem a participação do capital estran
geir<> - a formação essencial de téc
nicos nacionais, objetirvo dêste pro
jeto, é elemento essen:cial e insubsti
tuível da nossa autonomia de decisão 
nêsse terreno. Entre os que forem 
busc·ar conhecimentos no exterior ~s-

tarão os que, amanhã, no trabalho 
ou nas cátedras, vão formar outros 
especialistas". 

5. Considerada a complexidade da 
politicá mineral do ponto· de vista 

·econômico, particularmente -no con
cernente a<>s combustíveis, lseria 
.acoii.1Selhávei coilltemtplar, enltre os 
bolsistas, diplomados em ciências eco
nômicas e . estudantes que se desti
nem às respectivas escolas superio
res. Essa emenda poderá ser- elabo
rada em face do pronunc-iamento da 
Douta Comissão de Educação e Cul
tura. 

à. An-tes. o expôsto e tendo em vista 
que nada há a argüir contra o pro
jeto; sô:bre o seu aspecto jurídico, a 
Comissão de Justiça opina por sua 
aprovação. 

Sala das Sessões, da Comissão de 
Consttuição .e Justiça, em 23 de se-. 
tembro de 1948. - Attilio Vivacqua, 
Presiden-te e Relator. - Arthur San:. 
tos. -- Waldema1· Pedrosa. - Fer· 
reira de Souza. Augusto Meira. 
- Filinto Müller. - Aloysio de Car
valho. 

PARECER 

N.o 987 DE 1948 

Da Comissão de Consttuição e 
Justiça, sôbre o Veto n.0 · 43, de 
1948 . 

Relator: Senador Aloysio de :Car..: 
valho. 

A Câmara dos Vereadores do Dis
trito Federal votou um projeto auto.:
rizando o Prefeito a conceder três 
subvenções, uma, de !Cr$ 600.000,00 
(seiscentos mil cruzeiros) , à Associação 
Brasileira de Artistas Liricos para a 
organização e efetivação . de temaJora
da lírica com artistas nacionais; e 
duas de Cr$ 50.000,00 (cinqüen.ta mil 
cruzeiros), cada, ao Teatro Experi
mental do Negro e ao Teatro dos Es
tudantes do Brasil, correndo tais au
xílios por conta da Verba 10.0 - Có
digo 8.994 - 3.320- da ronsignação 
"Subvenção e Auxilies" da lei orça
mentária vigente. 

·netermina o parágrafo 1.0 do ar
tigo 1.0 do projeto que o pagamento 
da sub;v:enção será · ·e!etuado "logo 
após a realização de cada espetáculo 
providenciando nêsse sentido, o or
gão competente da Prefeitura". 

Foi êsse único dispositirvo o objetivo 
do veto do sr; Prefeito do Distrito Fe-

\ '• 
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deral, ora trazido à consideração do 
Senado. Argumenta-se, em !funda
mento do veto. que "sendo a sublven
ção uma só, não pode a mesma ser 
/Paga após a terminação de cada es
/Petá.owlo, pois essa 01peração impHca
ria em tantas subvenções quantos es
;pectá!culos se realizassem. Por outro 
lado - acrescenta se - o tom im
perativo do parágrafo não se coaduna 
com o preceito contido no artigo prin-

. ciiPal do pxojeto, redigido em forma 
autorizada, e, :portanto em têrmos· de 
proporcionar à administração como é 
naturaJ, a faculdade de conciliar as 
dotações orçamentárias, de que ainda 
/POssa diiJ)ôr nês·te final do exercício 
financeiro, com 0 justo empenho de 
incentivar e prestigiar o desenwolvi
mento de nossa cultura aa-tística atra
vés das entidades referidas no pro
jeto". 

A primeira razão do veto não parece· 
!Procedente. Fixado, no artigo 1.0 , uma 
subvenção de Cr$ 600.000,00 e duas ou
rtras de Cr$ 50.000,00, cada, e esta;be

, lecendo no parágrafo 1.0 , que a sub-
venção será (paga logo BJPÔIS a reaUza
ção de cada espetáculo, não estaria a 
lei municipal desdobrando, ou multl
plic.Mldo as subvenções, mas Bjpenas 
regul?LUdO a maneira do seu !Paga
mento, por fo·rma a melhor a;caute

.lar, exatamen·te, os interesses do erá-
rio. Assim preceituwn.do o proje.to vi
sa, com efeito, à satisfação do com
promisso assumido pela Prefeitura 
desde que os benefícios Cunl!!Jram 
efetirvamente de sua parte· o seu com
promisso. Haja vista quê, no artigo 
e.o se dis!Põe que a teffi!Porada lírica 
·compreenderá, no mínimo, vinte ré
citas. E!,ntender-se-ia, asslni, que a 
subvençao estimada, no caso, em seis
centos mil cruzeiros, é para o total 
da· temporada, ou sejam, no mílnimo 
vmte ~citas, cabendo, :pois, um pa
gamento de trLnta mil cruzeiros. em' 
~~a réc~ta que se reaJ.ize. Quer isso 
(!lZer, afmal, que, se convencionadas 
Vinte récitas, somente se reaUzassem 
dez,a Prefeit'ul'a não estaria CO.tnaJelida 
a .dar mais do que trezentos mil cru
zeiros·, porque a slllbvenção embora de 
seiscentos mil cruzeiros, é paga ao têr
mo de cada espetáculo e não há nes
sas condições, como pagar o ~!Petá
culo que não se rea:lizou. Teria sido 
esta a intenção dó legislador munici
pal, ao estabelecer a forma do ;paga
mento da subvenção, mas a intenção 
não está clara. Na htpótese do Tea-

tro Experimental do Negro e do Tea
tro dos Estudantes do Brasil, sendo 
de Cr$ 50.000,00 para cada, a·subven
ção, o progresso do 'pagamento seria 
o mesmo mas se esta ifoi a intenção 
do legislador, tamMm aqui não está 
clara. 

·Em face do expôsto, é de aceitar a 
segunda razão do veto, acima indi
cada, atendendo-se, :principalanen·te, n. 
que, como frisa o Sr. Prefeito, a lei 
tem caráter de autorização e invoca, 
para a despesa com a subvenção, uma 
verba do orçamento vigente cuja dis
tribuição foi confiada ao critéri•) elo 
poder executivo, Ainda não é para 
desprezar, na espécie; .a circunstância 
de estar o exercício financeiro em via 
de conclusão, assegurando-se, pois, à 
Prefeitura usar da autorização que 
lhe é concedida, "na medida dos re
cursos que ainda possam ser utilisa
dos"( como expõe o Sr. Prefeito. 

Por êsses motivos. opinamos · pela 
aprovação do véto parcial opôsto ao 
projeto n,0 39· da Câmara dos Verei't
dores. 

Sala das Comissões, em 23 de se
tembro de 1948. - Waldemar Pedro
sa, Presidente. - A.toysio de Carva
lho, Relator. - Augusto Meira. 
Arthur . Samos. -· Filinto Müller. -
Ferreira de Souza. 

PARECER. 

N.0 988 - 1948 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o veto n.0 44, de 
1948. . 

' Relator: Senador Augusto Meira. 

A ·Câ1nara dos Senhores Vereadores. 
rpela lei n.o 104, de 9 do corrente, es
ta;beleceu preceitos referentes. à cons
trução deum hospital para cegos, in
cluindo. ainda diversas· outras !Pl'Ovi
dênclas. 

o Sr. ~neral Prefeito do Distrito 
. Federal, rvetou parcialmente a dita lei, 

e submete o seu veto a ãpreciação do 
Senado, na forma da lei. orgânica do 
Distrito Federal. 

OSr. Prefeito concorda em tese com 
o essencial. da lei e o a:Prov:a. Quanto 
aos detalhes S. Ex.a fêz restrições ra
zoáveis, justi!icadas plenamente nas 
cons1dera;ções que desenvol:veu na ex
posição que llü)resenta. 

Nessas condições, o rveto parcial do 
Sr. Prefeito, deve ser apro:vado pelo 
Senado. 
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A Comissão, de acõrdo co-m o pa
. recer do Relator, a;provou o veto, me
nos quanto ao artigo 3.0 do projeto, sõ
bre cuja manutenção opina, não só por 
se tratar de mera faculdade de que o 
órgão e]!;~Uitivo pedo valer-se . ou não, 
como pelo sentido humano que o pre
ceito encerra: 

Sala das Comissões, em 23 de setem
bro de 1948. - Waldemar Pedrosa, 
Presidente. - Augusto Meira, Rela
tor. - Aloysio de Carvalho. - Fer
reira de Souza. - Arthur Santos. -
P'ilinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE - •Está finda 
a leitura do expediente. 

Acham-se sõbre a Mesa ;para rece
ber emendas do p!enário nas duas· pró
:~Cimas sessões os projetes de lei da 
.Câmara ns. 378 - 379 - '38f) - 38,1 
- 332 ~ 383 - 384 e 385 e os !Proje
tas de decretos legislativos ns. 37 -
38 - 39 - 40 e 41, todos de 1948. 

Tem a (palavra o Sr. Senador Le
·vindo Coelho, primeiro orador inscri
to. 

O SR. LEVINDO COELHO - Se
nhor !'residente, venho render uma 
homenagem de pesar a um grande e 
destacado vulto mineiro, que se dis
tinguiu na ciência, na economia, e na 
representação nacional como um. dos 
maiores expoentes do seu Estado: 

Minas Ger~is acaba de perder um 
de seus maiores valores sociais morais,. 
intelectuais e mesmo políticos, na boa 
eX11Jressão dêsse último térmo. 

O desaparecime:nto · do insigne ho
mem rle ciência e de letras, Dr. Lou
renço Baeta. Neves, falecido em Belo 
Horizonte, na nr.íte de 24 do corren
te, abl'iu um grande vácuo, quase irre
iParável, no cenário do magistério su
!)Jerior de !\[inas GeraJs e nos meios 
cientificas claquêle Estado. 

· 'I'ive a '1/Cnttira de gozar de sua 
amizade c'!esde os tempos de estu
dante na :velha Ca.pital da terra mon
t!l'Uhesa, Ouro Preto, que foi o bêrço 
dêsse grandf' mineiro. Dou testemu- . 
nho de seu caráter, que brilhou sem
pre pelo metal incorrupto de sua hon
radez e de sua L"liflexivel condluta no 
cumprimento do dever. Espírito apri
morado por admirável e vigorosa for
mação cristã, apanágio de seus maio
res, mostrou em tôda sua vida de 
trabalho e de luta, que se norteava 
;por uma inteligência construtiva, por 
um grande coração e por uma cons
ciência de exemplar sensibilidade. En
genheiro de renome nacional, di-

plomado pela provecta 'Escola de Mi
nas de Ouro P1·eto, que sempre se 
distinguiu e se impôs ao respeito 
público pela seriedade e rig·or do en
sino superior, o professor Lourenço 
Baeta Neves, grangeou logo a admira
ção e alto aprêço dos centros científi
cos do !)Jaís, como catedrático de Hi-

. dráulica da Escola. de Engenharia ela 
t[niversidade de Minas Gerais, da 
qual foi um dos fundadores. . 

Membro de diversas coroporações do 
País e do exterior, projetou e realizou 
obra de vulto em di'Versos pontos do 
território nacional,· sendo seus· pare
ceres, suas opiniões muito acatadas 

·nos meios cientlificos, em vista dos es
t:!:ldos especializados de sua pro:Cis- · 
sao . 

Soube o meu nobre· colega, e emi
nente amigo, Senador MeHo Vianna 
apwvéitar os serviços dêsse insígné 

· profissional como Diretor de Obras 
Públicas e Viação de Minas quando 
teve ensejo de projetar e realizar nu
merosas obras de grande importân
cia e de alta rele'Vância para o Esta
do. 

Era doutor "Honoris causa" pela 
Universidade do .Brasil, membro ho
norário da. Sociedade de· Engenharia 
cio Rio Grande do Sul, do Clube de 
Engenharia de Pernambuco, do Ins
tituto Brasileiro de Cultura, .ex-!)Jre
sentante de Minas nos Congressos 
Americanos 16.0 e 17.0 de Irrigação do 
4.° Congresso ·de Dry-Rarming, do 
Canadá, Chefe da Comissão de Mel:ho
ramenttos Municipais do Estado de 
Minas, ex..,presidente da Câmara Bra
sileira de Imprensa Católica no Vati
cano, engenheiro-chefe das obras de 
saneamento da Capital da Paraíba, 
como preposto de Saturnino de Bri
to, tendo presidido outras associacões 
de engenharia. · 

Quando nos Estados Unidos, onde 
passou uma teilJiPOrada, cêrca de dois 

. anos, em estudos e ser:v:iços ao Brasil, 
ingressou na ordem dos Carvaleiros do 
Colombo, Grande Instituição Católi
ca de repercursão internacional. 

'Como deputado Federal na Consti
tuinte, de 1934, deixou na Câmara Fe
deral traços acentuados de sua inte
ligência e de sua ca;pacidade de tra-
balho. · 

rCoan ·projeto seu, consegnüu a pu
blicação oficial das obras coiDiP'letas 
de Satur:nino de Brito, que, opinam 
os entendidos, é 'Verdadeiro monumea.
to escrito de engenharia. 
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Ai estão seus trabalhos sôbre flo
restas e quedas d'água, tendo sido 
senljpre um vigoroso propagandista da 
lavoura com base da economia na-
cional. · 

Quem compulsar os l~os que o pro
fessor Baeta Neves escreveu sôbre as 
especialidades de sua prO!fissão, quem 
ou~iu suas magnilficas conierênclus 
bem pode avaliar a sua uultura cien
tüica, o acêr:v.o de· serviços prestados 
a Minas e ao Brasil. . 

Nada escapava . à .prespicacia de sua 
inteligência, à sua vontade de servir 
ao Brasil. • 

Encarando o problema do rio São 
Francis·co, assunto da atualidade, 
quando as vistas .do Govêrno·, de be
neméritos patriotas, se V•ol~em para o 
desenvolivimento social e industrial 
do nosso :po,vo, com a organização e 
a formação de grandes rêdes de ener
gia eMtr~ca, que í:ieverão cobrir cam
pos e cidades coni o a,proveitamento 
das fôrças ainda latentes do grande 
rio, o Dr. Lourenço Baeta Nàves, há 
bem -pouco tempo, desta·cando-se co
mo animador ou paladino dêsse mo
vimento, pronunciou, na Sociedade de 
Engenharia luminosa conferencia sô
bre o magno problema do rio São 
Francisco, em meio aos aplausos de 
numerosa e sele ta assistência: .. 

Foi o canto do cisne que agora 
emude·ceu para sempre, deixando a 
Universidade de Minas Gerais e as 
Fa:culdades que· a integFam imersas no 
grande pesar de sua perda. 

O Sr .. il!elo Vianna - V. Ex.a per-
mite um aparte? · 

O SR. LEVINDO COELHO- Com 
todo o prazer. ' 

O Sr. Mello Vianna -· Todo o E.s.:. · 
ta do de Minas Gerais o apreciruva. 

O SR. LEVINDO COELHO - De 
fato, o , desaperecido sempre foi alvo 
de geral estima. 

Sr. Presidente, fiquem estas .pala
vras nos anais do Senado da Repú
blica, pálido bosquejo da nobre exis
tência, do grande mineiro -e insigne 
brasileiro como homenage_!!!. à sua ve
neranda memória. 

Nesse sentfdo, Sr, Presidente, re
. queira seja consultada a Casa sôbre 

se ·concorda com a inserção em ata 
_de um voto de pesar pelo desapareci
me:nto dêsse grande cientista, admi
nistrador e professor, que foi o Dou
tor Lourenço Baeta Neves, · <Muito 
bem,; muito bem) • 

O S!R. PRIElSIDENTE O Si:. Se-
nador Levindo Coelho requer seja a 
Casa consultada sôbre se concorda 
•com a isenção em ata de um voto 
de pesar pelo facimento do Dr. Lou
renço Baeta Neves, ex-Deputado pelo 
Estado de Minas Gerais. • 

Os Senbores Senadores que apro
vam o requerimento, queiram perma
necer sentados. (Pausa) . 

Está aprovado. 
Vem à Mesa, é lido· e deferido 

pelo Sr. Presidente o seguinte 

REQ~RIMENTO 

N.0 137, de 1948 · 

Havendo o Senhor Ministro da Fa
.zenda respondido a um nosso pedido 
de informações, que do ouro, deposi
tado no Federal Reserve Ba:nk of New 
York, 5.6&0 barras, contendo ....... . 
2. 3132. 61'1.392 troy foram objetos de 

·garantia de uma operação de ·emprés
timo no total de US$ 80.000.000,00:, fei
ta em 1947 com vencimento para 3 de 
setembro de 1948, · requeremos ser 
iruformados se a operação foi .liquidada 
na data do vencimento ou prorrogada 
c, nêste caso, como foram combina
áas as amortizações devidas, a fim 
de no.vamente ficarmos com êsse ouro 
agora caucionado livre. 

Outrossim, oonstando das in!onna
ções prestadas que o crédito de US$ 
2o.ooo,ooO,O(), concedido a Tcheco-Eslo
váquia já foram utilizados em parce

-las sucessivas até 31 de março de 1948 
e. correspondente a US$ 16.304.940,00, 
requerentes ser informados se as 
operações f·oram suspensas e eiWi.ada 
uma relação das firmas a quem fo
ram pagas em cruzeiros as quantias 
correspondentes pelas vendas feitas à 
Tcheco-J!lslo:vâquia em ,!unçã.o dêsse 
crédit.o, · corufôrme anteriormente já 
havíamos solicitado, não sendo res
pondido .. 

Sala das Sessões, em 2!1 de setembro 
de 1948. - .4.nàrade Ramos. 

O SR. PRESIDENTE - Comunico 
ao Senado que deve chegar ao Bra
sil, hoje ou amanhã, o ex-Presidente 

. da República do Peru, Sr. Senador 
Manuel Prado. · 

Consultados os Senhores lideres das 
diversas correntes representativas nes
ta Casa, marquei uma sessão especial 
para depois de amanhã, dia 29, às 15,30 
horas, a fim de ser rece1bido pelo Se
nado o ilustre visitante, grande ami-
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go do Brasil. Oportunamente, desig
narei o orador· ;para saudá-lo. 

Foi aprovada na última sessão are-· 
dação fii!lal da Proposição n.o 28, de 
1948. ·Houve, porém, segundo in:forma 
a Comissão de Redação, equwooo rela
tivamente ao art. 3:o. 

Vou mandar ler a redação dêsse ar
tigo, com a retificação proposta pela 
Comissão, para que o Senado sôbre 
ela se pronuncie. 

·E' lido o seguinte 
ART. 3.0 

Da Proposição n.0 28, de 1948 
(redação final) . 

Art. 3.0 Quando . ao serem dispen
sados da função, por haverem atingi
do a idade de 68 anos ou por efeito 
de i.nSipeção de saúde, os mencionados 

' militares, . transferidos para a reserva 
remunerada ou reformados, contarem 
mais de trinta anos de serviço, iPela 
reunião dos dois períodos de ativida
de, continuarão com o direito aos !Ven
cimentos integrais, calculados iPela ta
bela em vigor no momento. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam ·a redação final do 
artigo 3.0 da Proposição n.o 28, de 
[948, nos têrmos em acaba de ser li
da, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Bstá aprovada. 
Tem a palavra o Sr. 'Senador Attillo 

Virvacqua, segundo orador inscrito. 
O SR. A'ITILIO VIVAOQUA 

Sr. Presidente: O Senado já. pode 
a.preciar, nêste momento, as vivas de
monstrações do novo pensamento mu
nicipl!llista, procedentes de todos os 
Estados dá Federação. . 

A questão. das. imunidades dos ve
readores municipais, , já. examinada 
pelo Senado, mediante ·o !av:oráiVel 
!Pronunciamento da ilustre Comissão 
de Justiça, é um sinal vivo de que os 
assuntos da autonori:lia local assumi
ram oportunidade e relevância a que 
os homens do Govêrno, do Parlamen
to e cs nossos magistrados nã-o po
dem ser insensilveis. 

A Constltuição de 1946, de fundo 
acentuadamente municipalista, não 
se limitou a assegurar, genericamen
te, a autonomia municipal. As nor
mas sôbre esta coill!PÕem a,·. !Própria 
organização democrática e federativa 

·do nosso regime. As Câmaras Mu
nicipais de Direito Público e Privado, 
coruforme já tivemos oportunidade de 

assinalar são uma parcela de sobera
nia popu_lar. Não deixam pois, de cau
sar preocupação, iniciativas emana
das de órgii.os políticos, parlamenta
res ou governamentais, em dissonân
cia com os novos postulados e as no
vas reivindicações do nosso municipa• 
lismo, base da democracia e da pró
pria federação. Essa preocupação· é 
traduzida no ofício que passo a lêr, da 
Câmara Municipal de . Vitória, núcelo 
cívico da República, . guarda vigilante 
da Consttuição, oficio em que êsse 
prestigioso órgão pede a atenção do 
Congresso Nacional e da opinião Pú
blica do Pais sôbre iniciatirva surgida. 
na Assembléia Legislativa de Illeu 
Estado, considerada como· ameaça 
aos princÍjpLos e garantias constitu
cionais da autonomia municipal. Nes
ta atitude rendo a mais alto ho
menagem àquela digna Assembléia 
Estadual, onde transcorreu a maior 
parte de minha rvida pública, n!L 
certeza de que sruberá deliberar sõ
bre a matéria, com inteira fidelida
de n. constituição e às legítimas as
pirações do próprio .povo espiritosa.n
tense, que vê nas instituiçt'"oes IllU
nicipais um instrumento fundamen
tal de seu progresso, uma escola de 
liberdades públicas, uma pedra angu
lar da democracia e da ,própria ·uni-
dade nacional. · 

"Excelentíssimo Senhor: 
Atendendo à terminante delibe

ração unânime do plenário, e2n 
sessão de 3 de setembro, a,praz
me transmitir a Vossa Excelên
cia um exemplar do projeto apl'e
sentacto pelo líder do PSD, na .A:s
sembléia Legislativa Estadual, al_. 
terando o Ca-pítulo m da Lei de 
Organização Munici:pal. 
~se projeto é um aberração 

ao priru:ipio munici;palista; 1lln 
!flagrante desrespeito . às Consti
•tuições Federal e Estadual; e 
uma indignidade moral e juri
'clica, sem exemplos na blstória 
política do Brasil. 

:t::sse projeto é uma abérraçáo 
voga sàbiamente os imunidades 
para os vereadores, em nosso Es
tado, precisamente em nossa ter- . 
ra se tenta ·perpetrar .a mai~r 
ignomínia já conhecida no rer;l
me democrático. 

O objetivo do projeto é tor
nar inúteis as Câmaras Muul

cipais, já para efeito político, 
proclamando que nada fa~em em 
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benefício do povo (cerceadas 
como estão pelo projeto); já pa
ra evitar que denunciem os des
mandos administrativos, como .se 
tem feito com a maior indepen
dência. 

Cabe-me focalizar, data vênia, 
os pontos mais berrantes do nro
jeto, exceto a matéria de Regi
mento Interno que condensa, de 
privativa competência das Câ
maras: 

a) pelo art. 19 as Câmaras 
têm função deliberativa ao In
vés da legislativa, como aliâs, es
tabelece a Constituição Estadual, 
no art. 2.0 .e do Ato das Dispo
sições Transitórias: (artigo 68, pa-

.. rágrafo único, da mesma Cons
tituição) ; 

h) em seu· conjunto o projeto 
elimina a autonomia municipal 

quer administrativa, quer poli
tica, com fundamento na deci
são do Tribunal Superior que de·· 
clarou o vereador sem imunida
des no processo de Sant:t C~tta
rina. 

Há de convir, entretanto Vossa 
Excelência, que a Constituição Fe
deral concede essa auto11omia e 
o Govêrno Federal intervirá nos 
Estados .para mantê-la (trigo 28 
- itens I e II, alfneas a é b -
art. 7.0 , item VII, alínea c) . 

É oportw1o salientar que a 
Constituição Estadual aduzindo 
um parágra.fo único aos prmci
pios do art. 28 da Federal, pa- . 
rece ser inconstitucional, porque 
o que esta não disse aqueia não 
poderia fazê-lo. 

Ademais, êsse projeto é pw·a 
e simples intervenção nos Mu

nicípios, quando o art. 23 da 
Constituição Federal não auto-:
riza. 

c) o projeto ainda autoriza ao 
Prefeito e ao Procurador do Es
tado, que em última análise.>, é 
o Govêrno, provocar em, por re
presentação, a cassação do ma.n-· 
dato do vereador. 

Dispensa comentários, Excelên
cia, essa faculãade concedida ao 
Govêrno. 

d) o projeto torna as Câmaras 
Municipais órgãos subordinados 
à Assembléia Estadual a quem 
devem aquelas remeter um rela
tório mensal das cieliberações e 
atos. 

e) o orçamento municipal ele
ve ser enviado ao Drpnrtnmento 

das Municipalidades que durá seu 
parecer. . 

Apesar do- art. 68, parágrafo 
único da !Constituição Estadual 
atspor que "a administracão fi
nangeira e especialmente ·a e:ce
cuçao do orçamento sc1·á fisca
lizada no Estado pela Assembléia 
Legislativa, e nos M?micípios Ipe
las respectivas Câmaras Muni
cipais". 

E, no entanto o Senhor Presi
dente da República em su1t men
sagem municipalista apresentada 
ao Co11gresso em lii de março 

enalteceu os Constituintes de 1946, 
quando facultaram ao Município 
recursos mais amplos e asseo·uram 
ao mesmo tempo, a sua a~ttono~ 
m1a. Convoca, também, os homens 
públ~cos dêste país, sob1·etudo o:: 
atums administradores estaduais 
para que nos empenhemos todos 
na obra de reforma da vida muni
cipal, ponto de p.'J.rtiaa para a 
organização nacional. . 

A tese de autonomia municipal 
foi adotada por ResoluÇão elo 1.0 

Congresso Panamericano de Mu
nieíp.ios realizado em Havana em 
1938, uma das quais considera 
c~mveniente; assegurar ·constitu
Cionalmente o princípio de auto
nomia do Município, garantindo. 
de '!1m modo espe<;:ia! :t eleição de 
~eus g_9vernos, a llvre percepçã" e 
mversao de suas re11das .dentro de 
sua própria esfera. administrativa 
e financeira, o contrôie jurisdicio
nal de suas decisões e n. faculdade 
e iniciativa das necessidades pú-
blicas locais. · 

ll:: oportuno no~ar que o Dr. Car
los M. Moran, da Secretaria da 
Comissão Panamericana. de Coo
<peração Inter-Municipal e um dos 
grandes líderes do movimento mu
nicipalista inter-americano, em 
sua tese "La Autonomia Munici
pal~',:. traçou as causn.s por que é 
cerceada pela Govêrno Central a 
autonomia do Município: · 

As de ordem Política; 
As de ordem Jurídica; 
As de ordem Econômica e ou

tras. Convém salientar, norém, um 
conceito que se enquacii·a perfei
tamente no nosso caso pat·ticular, 
diz êle: "Quando os governantes 
no Poder Central são contrários 
políticos daquêles do Poder Muni
cipal, utilizam tôda classe de pro
. cedimentos legais e negais para 
violentar a autonomia municipru 
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oupar a submeter cs governantes 
municipais". · 

·Expondo êsses pontos. que nos 
pareceram mais extravagant-es, 
por autorização do plenário em 
sua proclamação unânime, vimos 
em nome da Câmara o;;ocorre1·~nos 
de V. Ex." para que prestimosa.
mente nos auxilie por todos os 
meios e· modos com o elevado cri
tério aliado à inteligência e ines
gotá vcl cultura, de. sorte a evitar 
quese perpetre tamanho as~as
sinio politico nos Municípios de 
nossa terra. 

Seria nosso intento irradiar por 
tôda a imprensa do Pais e princi
palmente do Distrito Feder~J. êsse 
projeto mostrengo que en'Vergo
nha, pelo ineditismo, os mais lon~ 
gínquos recantos do Pais, visto 
abalar os .princípios 'democráticos . 
em que se assenta a Federação. 

Para orientação de V. Ex.", ane
xamos ao presente, um exemplar 
da Lei de 'Organização Municipal, 
em vigor. 

Na certeza de haver atendido à 
deliberação da unanimidade da 
Câmara, é-me grato ao · ensejo, 
apresentar a V. Ex." os meus por
apresentar a V. Ex." os meus .Pro
consideração - Ithobal Rodngues 
de Campos, Presidente . da Câ

mara". 
Sr. Presidente, é o ofício· que trans

mito ao .Senado,' rendendo mil'has 
mais altas homenagens à Assembléia 
Legislativa do Estado, na certeza de 
que ela saberá zelar pelos princípios 
da autonomia municipal, assegurados 
pela Constituição. (Muito bem; muito 
bem). 

O .SR. PRESIDENTE- Continua a 
hora do expediente. · 

O SR. VICTORINO FREIRE (*) ~ 
Sr. Presidente, pedi a palayra para 
fazer duas retüicações. · 

A primeira, prende-se ao discurso 
do nobre Senador Ivo d'Aquino, .pro
nunciado na última sessão. sôbre ós 
acontecimentos da .Cinelândia. Con
tra~a·parteando o meu eminente ami
go e colega, Senador Aloysio de car.
valho, tive ocasião de declarar que o 
Govêrno devia .tomar todo interêsse 
na solução do problema do ·petróleo, 
porque arrancaria, desde logo, dos t.o
munistas a bandeira que haviam agar
rado. 

( ~) Não foi revisto pelo orador. 

O nobre Senador Aloysio de Car
valho respondeu dizendo : "Tir!1.-se es- . 
ta e êles pegarão outra". Ao que re
pliquei:·- "Pelo menos, esta bandeira 
nós arrancamos logo". O "Diário do 
Congresso'', Sr. Presidente, publicou p 
seguinte: "Pelo menos, tiramos essa a 
revólver". · 

Eu aparteàva próximo aos Senado
res Aloysio de Carvalho e Vesnasiano 
Martins e jamais usaria uma expres
são desta natureza, de vez que não 
é dos meus métodos. (Pausa) . 

Não estando presente, .Sr. Presiden
te, quando o honrado Senador pelo 
Pará, Sr. Magalhães Barata, iniciou 
seu discurso sôbre a exoneração de um 
delegado do Instituto · dos Comerciá
rios cm Belém do Pará, acabo de ler 
um aparte dado pelo nobre Senador 
Pl:ínlo - Pom1)eu, em que declara ter 
acontecido no Ceará o mesmo fato; 
isto é, o Presidente .do Instituto dos 
Comerciários exonerou :o delegado jpOr 
não pertencer ao partido do enge
nheiro Remy Archer. 

Não é possível, dessa forma, saber, a· 
que partido pertence o Presidente dos 
,Comerciários, porquanto, no Pará exo
nerou um correligionário do P.S.D., e 
nomeou o do. P.S.T.; no Ceará, foi 
exonerado outro, cujo o parti.do, se 
ignora; a princípio era do P. S. D., 
passou depois para a U.D.N. c, em 
seguida, ·não se sabe para qual. Posso 
asseverar, entretanto, que o nomea,. 
do não pertence, em absoluto, ao PST; 
não sei, mesmo quem é, porque o PS~ 
ainda não tem seção no Ceará. Não 
se pode, portanto, afirmar que b. enge
nheiro Remy Archer, tenha nomeado 
nara delegado do I.A.P.C. nêsse Es
tado um correligionário meu. 

o Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.P. per
rote um aparte? (Assentimen.to. do 

orador) . Está sendo plantada a se
mente com essa nomeaçéo. · 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Não é membro do meu partido. Tra
tando-se, porém, de· cargo de confian
ça, o Delegado anterior poderia ser 
demitido. o Sr. Plínio Pompeu - O Senadol' 
Filinto Müller disse que o delegado do 
Pará fôra demitido por não haver 
atingido a estimativa prevista no Ol'-
çamento. · _ 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Realmente. Saíram também os de 
Mato Grosso e de Goiás por êsse mo

. Civo. 
O Sr. Plínio Pompeu - E o Ceará 

por que o foi? Naturalmente porque 
ultrapassou a estimativa ... 
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O SR. VICTORINO FREIRE -
Vou pedir as informações dadas pelo 
engenheiro Remy Arcl1er ao Sr. Presi
dente da ,Repúhlic~,para trazê-las ao 
conhecimento de V. Ex.a. 

O Sr. Plínio Pompeu - O Sr. Pre
sidente chamou o Sr. Remy Archer 
ao seu gabinete, e êste declarou a sua 

_ Excelência que o delegado . deJ.l!itido 
era ftmcionário idôneo, sôbre o qual 
nada se podia articular. Perguntei, en
tão, ao Sr. · Presidente da República 
se a causa da demissão fôra ter mu
dado de partido. Respondeu-se ·Sua 
Excelência que'.não. Ressalvou apenas 
a falta grave. Observei que jamais 
procuraria S. Ex.a para pedir por um 
funcionário faltoso. o Sr. Presidente 
da República mostrou-me as informa
ções prestadas pelo Sr. Remy Archer, 
fornecidas pelo Coronel Coutinho: o 
funcionário havia sido demitido por
que não atingira a -arrecadação pre
vista. -

O SR. VICTORINO FREIRE -
Posso informar ·a V. Ex.a que o novo 
·delegado ao assumir as funções· encon
trou vales no valor de dezenove mil 
cruzeiros, assinados pelo seu anteces
sor, que foi intimado a entrar .com essa 
importância dentro de 24 horas, sob 
.pena de ser processado. 

Não estou habilltado a dar outras 
informações e o Sr. Remy Archer, no 
momento, não se encontra no Rio. 

O Sr. Plínio Pompeu - O Sr. Remy 
Archer informou ao Sr. Presidente da 
República que a arrecad8.ção prevista 
não ha;via sido atingida. :tl:sse era o 
motivo da demissãp. Vou ler dois te-
legramas. Diz o primeiro : · 

"Acusando recebimento TGD -
1 - agradeço esforços enviados 
ultrapassar arrecadações., F!lllici
to bem como demais servidores 
incumbidos êsse servfço 'esperan
do igual colaboração corrente 
exercício'· , · 

O segundo: 
"TDAB 74 de 49-1-49 - acôrdo 

mapa geral arrecadação 1947 essa 
delegacia ultrapassou previsão 
referido exercício· Congratulamo
nos convosco brilhante resultado 
obtido com nossos agradecimen
tos colaboração dispensadã esfor
ços êste departamento superar 
deficit. Agradecimentos rogamos 
tornar extensivos s·ervidores dele
gacia. Esperamos corrente exer
cício igual êxito ultrapassarr pre-

visão. Gratos -' Glicério, Diretor 
DAB". 

Quando o Delegado exonerado per .. 
tencia ao P. S. D. o Sr. Remy Ar
cher achava que 'havia ultrapassado 
a arrecadação prevista . . 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Então, o Sr. Remy Archer é do P.S.D. 
e não do P. S. T. ll: a ii1formação que 
possa dar a V. Ex.a. · 

O Sr. Plínio Pompeu.- Da pri-
meira vez foi assim. · 

O SR. VICTORINO FREffiE -
A primeh·a reclamação quanto ao Sr. 
Remy Archer foi a do Senador Ma
galhães Barata. O nobre Senador nelo 
Ceará pediu-me que interviesse jünto 
ao Sr· .Archer no caso da exoneração 
do delegado do Instituto 'dos Comer·., 
ciários no .Ceará, e eu o fiz. Entre
tanto, quem foi nomeado não sei: 
não lhe conheço o nome; . ignoro 
quem é. Para plantar as sementes do 
Partido Social ·Trabalhista, em qual
quer lugar - afirmo a V. Ex. a -
não preciso apo'iar-me nas Delega
cias' dos Institutos. 

O Sr. Plínio Pompeu .;...., Declaro, 
agora, que, de fato, a mandá.do do 
próprio· Sr. Presidente da República, 
procurei v .. Ex.a, por ser muito ami
go do Sr. Remy Archer e poder in
tervir nêsse caso. Logo o Presidente 
da República 'considera o Sr. Remy 
Archer pessoa de V. Ex.6 .-

0 SR. VIC'r.ORINO FREIRE -
O Sr. Presidente da República pediu 
a V. Ex.a que se entendesse comigo. 
para falar com o Sr. Remy Archer, 

. em vista das relações de amizade que. 
mantenho com S. s.a, e não por ser 
·~,pessoa· minha", pois, é, antes. pes
soa do Sr. Presidente da República. 
Conhecem-se desde o tempo de es- . 
tudantes. O Sr. Presidente da Repú
blica !oi seu padrinho -de formatura. 
Mais tarde nomeou-o diret~r da Es
trada de Ferro Leste Brasileiro, onde 
realizou . administração· exemp.lar;. nu· 
opinião do- Sr. Otávio Mangabeirn e 
de tôda a representação baiana. 

O Sr. Plínio Pompeu - S. E.", o 
Sr. Presidente da República, di5se
lheh que o procurasse, a fim de que 
V. Ex."' tomasse prov~dências. . 

0 SR. VICTORINO FREIRE -
Se o Sr. Presidente da República. 
assim agiu, não foi para que eu tomas
se providências. Disse que V. Ex.a vi
esse a mim .~ela facilidade que te
nho de estar constantemente em con-

. tacto com o Dr. Remy Archer - o 
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que não acontece cc.n1 o Sr. P!·esi- . 
dente da República - e, . tamr:ém pelo 
fato de V. Ex, li manter comigo as 
melhores relações. 

O Sr. Plínio Pdmpeu - Tenho mui
ta honra nisso. 

O SR. VICTO~INO FREIRE -
Fiz uma intervenção amistosa junto 
ao engenheiro Remy Archer. Mas o 
cargo de delegado do Instituto dos Co
mel"ciários é da .confiru1ça do Sr. 

Remy. Archer e não do Sr. Presidente 
da República. Quem é da <:>0nfimça 
do Sr. Presiden,te da República é o 
Sr. Remy Archer. Repito, porém, que 
êsse delegado não pertence ao meu 
partido. 

O Sr. Plínio Po'TIUpeu - Obtive a 
palavra do Sr. Presidente da Repú
blica de que o Delegado não seria 
demitido, salvo se tivesse cometido 
falta grave. 

O. SR. VICTORINO FREIRE -
· Pois a falta existe. 

O S1'. Plínio Pompeu - Qual é essa 
falta? 

O SR .. VICTORINO FREIRE -
Ppsso afirmar a V. Ex.a que existe, 
·pois do contrário, não seria exone
rado. 

O Sr. Plínio Pompeu - A f;:.lta 
única foi a. de ter mudado de par
tido político, deixando o P. S: D. · 
e V. Ex.11 então, achou melhor não 
interferir. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Declaro que não tenho procuração do 
ex:genheiro Remy Archer para defen; 
de-lo. . 

O Sr. Plínio Pompeu - ll:le está 
agora gozando a vida na Europa. 
Nem no Brasil· se encontra. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
ll: certo, mas está ·em gôzo de férias 
regulamentares. A férias todo mun
do tem direito nêste país, inclusive 
V. Ex.". O Sr. Remy Archer foi 
convidado pela Associação de Enge
nheiros da França e aproveitou as 
férias para atender ao convite. Ga
ranto, porém, que não ultrapassat·á o 
período de descanso a que tflm di
reito e no próximo dia 10' estará aqui. 
S. Ex.a tem 20 dias de férias como 
.todo o ftmcionalismo. 

O S1'. Plínio Pomtpeu - Ninguém 
lhe nega êsse direito. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Comprometo-me a voltar ao Senado 
para declarar os motivos por . que 

foi exm1erado o delego.no do I. A. 
P. C. do Ceará. 

O S1·. Plínio Pompeu 
fácil encontrar motivos 
quer exonera1· alguém. 

' 
- ll: muito 

quru1do se 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Falei com um funcionário do Insti
tuto dos Comerciários. A verdade é 
que no gabinete do Sr. Remy Ar
cher há funcionários da U. D. N., 
do· P. S; D. e de P.R.; só não há 
do P. S. T S. S." não mudou o 
gabinete; mm teve todos os funcio
nários que lá encontrou. o. Senádo1· 
Filinto Müller, por exemplo sabe 
que êle não mudou~ os funcionó,rios 
do gabinete. Manteve tanto os da 
UDN, como os do PSD e do PRP. 

O Sr. Pz.tnio Pompeu·- Outros fo
ram demitidos porque não atingiram · 
a arrecad~ão prevista. No entanto, 
quem ultrapassou a receita deve ser 
também· demitido? ' · 

O SR. VICTORINO FREffiE ·
Informou.,me um alto funcionário da 
confiança do Sr. Remy Archer que o 
delego.do do Ceará havia sido exone
rado porque tinha, em vales, 19 mil 
cruzeiros e foi intimado a repii-los 
dentro de 48 horas, sob pena de ser 
processado criminalmente. Essa in
formação foi-me dada verbalmente. 

O Sr. Plínio Pompeu - Qumdo 
aconteceu isso? Talvez não fôsse êle ... 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Aconteceu agora.· 

O Sr. Plínio PompetL - Então a 
falta foi cometida pelo atua.l De
legado. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Não. O Delegado atual foi justamen
te quem apurou o fato. Por êsse mo
tivo mesmo, declaro a V. Ex." que 
êsse caso eu ainda o · trarei n.o se..: 
nado. Garanto, porém, desde já, que 
o Sr. Archer não faz política dentro 
do Instituto dos Comerciários. 

o S1'. Plínio Pompeu - Mas faz a 
correligionários até do P. S. D. para 
nomear os de V. Ex.'\ como o fêz 
no Pará. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
No caso do Pará houve reclamações. 
Foi nomeado, é certo, um correligio
nário meu. Será que ·Só os correligio
nários de V. Ex."' têm direito a ser 
nomeados?. 

O Sr. Plinio Pompeu - Os meus 
correligionários não têm direito a 
cousa alguma. E tmto não têm que 
todos são demitidos, tanto no Ceará 
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como no Pará. Na delegacia do ceará 
não há mais um único 1'ep1·csentante 
do meu partido. 

O SR. VICTORINO FREIRE ·
Como V. Ex.11 afirma que foi nomea
do um partidário meu no Ceará? . Lá 
não existe ninguém -do meu partido. 

o Sr. Plínio Pompeu. - Por isso 
mesmo. V. Ex. a quer planta1· a se.: 
mente ... 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Não tenho lá ninguém do meu par
tido, mas posso fundá-lu onde e quan
do r.aunto bem entender. V. Ex." 
acha que não tenho o direito de so
licitar a nomeação de um correligio
nário meu, quando podem s!::r nomea- . 
dos representantes da. TJDN, do PSD, 
e do PRP? Por que nü.o posso .pleitear. 
nomeações para o meu partido? -

OSn · Plínio Pompeu - Os parti
dários da UDN não têm sido nomea
dos em parte alguma; ao contrário 
têm sido afastados. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Como · assim? 
. O Sr. Plínio Pompelt - v. Ex.a 

não apontará um único funcionário 
federal do meu partido no· Estado elo 

· Ceará. Se! que são todos demitidos 
e transferidos. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Posso indicar a V. Ex." vários funcio
náric:s nomeados para o Ceará, por 
solicitação do Sepador Fernandes Tá':. 
vora. Se o llOhre colega der,eja:, tra
J"ei os nomes. 

o Sr. Plínio Pom,peu - Agradeée
rla se V. Ex." me trouxesse 8S pro
vas do que af.\rwa 

O rSR. . VICTORINO FREIRE . -
Vou fazer um leva.n·tamemo pelo qual 
indicarei õs funcionários nomeados no 
ceará por solicitação da bancada. da 
UDN naquêle Estado. 

O Sr. Plínio Pompeu - Fui dezenas 
de vêzes talar ·com o Sr. Presidente 
da República. S. Ex.a sempre me di
zia que aquêle funcionário era o últi
mo a ser substituído. E nunc,:1. era o 
último. 

O SR. VICTORINO FREIRE . -
As vezes em que interferi, foi a favor 
do partido de V. ·Ex.n e do PSD. 
Quando m<l pedem, nunca me nego. 

O Sr. Plínio Pompeu. - Infelizmen
.te desta vez não deu resultado. 

O SR. VICTORlNO FREIRE -
Agora, considera V. Ex." que a de
missão do delegado· do Instituto dos 
Comerciários, no Ceará, foi ato· para 

\ ~i~•.J' I 

./ I 

o qual c·oncorri. V~ Ex.a deve concor
dar que isso é uma das mais graves 
injustiças que se me podem fazer. 

o Sr. Plínio Pompe1t - Nunca dis
se tal, tanto que pedi n V. Ex." para 
intervir. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
:v.Ex.11 há pouco afirmou que cu quc
l'ia plantar sementes do mou panido 
nos Estados à custa da exoneração de 
funcionários. Seria isso deslealdade 
da qual jamais alguém me acusou. 

O S r. Plínio Pompeu --- V. Ex.a não 
o fêz, mas fê-lo o Sr. Remy Archer 
para ser agradável a V. Ex.'\ 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Como para ser-me agradável nomear
se pessoa aquem nem sequer conhe-
ço? . 

O Sr.' Plínio Pompeu - Não nomea
ram uma pessoa do P.S.D. mas daqui. 
Foi o que estranhei. 

O SR. VICTORINO -FREIRE -
Quanto ao· ·Ceará, não sei quem é o 
nomeado. V. Ex. a deve reconhecer que 
assumo sempre a responsal:'ilidade dos 
meus atos e atitudes. Pleitei a no-· 
meação, no caso do Pará, porque os 
meus correligionários assim o entende
ram e eu agi de acôrdo com êles. Mas, 
no Ceará, não sei sequer o nome da 
pessoa nomeada. Por isso, é grave in
justiça de V. Ex. a dizer que o Senhor 
Remy Archer exonerou um funcioná
rip para nomear correligionário meu. 

O Sr. Plínio Pompeu - O Sr. Remy 
Archer asseverou ao Sr. Pre::;idcnte da 
República, que a demiss:io do delega
do do Ceará não teria 1uga1·, e depois 
o exonerou. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Não sei de. quem partiu a indicação. 
Agora, v. Ex.a acha que êle assim 
agiu porque êsse funcionário, perten
cendo ao PSD., passou para a UDN. 
Nunca veiu reclamação a esta Casa de 
haver o Sr. Remy Ai-cher dispensado 
um funcionário da UDN. ou do PSD. 
Na delegacia do Estado rlCI Cer.rá fo
ram reintegrados ·alguns e nomeados 
outros por .solicitação do Senhor Fer
nandes. Távora ao Sr. Remy Arcl1er 
feita por meu intermédio, quando Ia 
estive . e ·também por telegrama. Não 
vou dizer que só a UD~ tenha feito 
nomeações no Ceará. Mas duas pode
rei citar de memória. Out.ras, não, 
porque, não ando pelos Ministérios e 
repartições. Mas quando :puder conse .. 
guir para· os meus correligionários, 
uma nomeação eu a pleite-arei. f: um 
direito que V. Ex.a me veda no· Ceará. 

I 
I 
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Está bem, porque lá não tenho parti
do. No dia em que o tiver, não duvide 
V. Ex." que pleitearei nome~ões pa
ra lá. 

O Sr.· Plínio Pompeu - V Ex." já 
declarou aqui que era faccioso. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Pleitearei, exatamente como V. Ex." 
c outros o fazem tam~m. 

O Sr. Plínio Pornlpen - Eu nunca 
pleiteei a demissão de ninguém. nem 
de adversários. · 

O SR. VICTORINO FREIRE . -
Também não ó faço, mas pleitearei a· 
nomeação para qualquer ·cargo vago. 
Reafirmo que não sei quem· é o de- -
legado dos· Comerciários no Ceará. 
Sei apenas que não é do meu partido, 
como o Sr. Remy Archer também o 
não é. 

O Sr. Plínio Pom,peu - Natural
mente é doP.S.D. -

O SR. VICTORINO FREIRE -
Naturalmente? Se fôsse por isso, o 
Sr. Remy Archer só teria ·no gabine
te funcionários filiados ::. êsse parti
do: Afirmo a V. Ex.", para ser ho-

. nesto: se fôsse eu, sendo de confian
ça os cargos de gabinete, eu só nomea
ria para êles funcion{trios que perten
cessem. ao meu partido. 

o $r. Plínio Pompeu - V. Ex." já 
o declarou. 

- O SR. VICTORINO FREIRE -
No entanto, o Sr.. Remy Archer tem. 
no gabinete funcionários filiados à 
UDN, ao PSD e ao PR. Só não tem 
comw1istas. Do meu partido, não há 
alf ninguém. l!: de notar que não mu
dou os funcionários que compunham 
o gabinete; manteve-os, só afasta~do 
os que foram e:-ercer outr:;ts funçoes, 
tais como chefias de serv1ço. Aincl.a 
mais, nunca se negc>u a examinar . e 
atender tôdas as solicitações que lhe 
fossem feitas por qualquer senador do 
PR, do PSD ou da UDN. 

Eis por que o nobre colega comete 
grande injustiça não· só para comigo', 
cómo para com o Sr. Remy Archer, 
afirmando . que pretende. plantar se
mentes do meu partido I)O· Ceará por 
intermédio de um· delegado dos co
merciários. Se quisesse fazê-lo, solici
taria de S. Ex." que nomeasse pa.ra o 
seu gabinete um amigo meu. 

Faç_o estas declarações devido !lS re
lações pessoais .que mantenho com 
V. Ex.", as quais multo me honram, 
porque v. Ex." sempre me tra~ou nes
ta Casa e fora dela com a matol' con
sideração. 

O Sr. Plínio Pompeu ·- Também 
admiro V. Ex." e o considero, cerno 
V. Ex.11 sabe, tanto que pedi sua in
tervenção no caso em aprêço. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Sinto-me honrado, repito, com essa 
consideração que v. Ex.n me dispen
sa. Portanto, só tinha motivos para 
interferir no sentido de que não hou
vesse um aborrecimento entre V. Ex." 
e o Sr. Remy Archer. E to.nto as
sim é que nem se'i qual o funcionário 
que foi nomeado para lá .. 

O Sr. Plínio Pompeu - Eu não pe
diria mais nada ao Dr. Remy Archer, 
porque as suas promessas nada adian- . 
tam. Promet"eu ao Sr. Presidente da 
República, em ·minha presença, que 
o delegado não seria demitido e no 
outro dia o demitiu! Que adianta pe
dir? 

O SR ... VICTORINO FREIRE -::-'" 
V. Ex." precisa conservar a seren.l-
dade... · 

o Sr. Plínio Pompeu -- Demitiu-o 
alegando que não tinha atingido a 
receita necessária à cobertura do or
çamento, quando, ao contrário, .a ha
via ultrapassado. 

O SR. VICTORINO FREIRE.
V. Ex." que não é faccioso, deve ser 
sereno 'nos seus julgamentos, 

O Sr. Plínio Pompeu - Tenho mui-: 
ta honra em não ser faccioso. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
V. Ex.:. pediu ao Sr. Remy Arcl1er 
que examinasse o caso, e· S. S. pro
meteu que o faria, declar!'Uldo nada 
haver contra o funcionário. No ou
tro dia, entretanto, encontrou moti
vos que o levaram à exoneração. 

O Sr. Plínio Pompeu - Permita-me 
V. Ex." repetir que o motivo aiegado 
era não haver o delegado atingido a 
receita para a cobertura do orça
mento. Foi essa a razão invocada. 
Demonstrei que ultrapassou a arre
cadação prevista. Não sei qu::-.ndo o 
Sr. Remy Archer fala a -verdade: da 
primeira ou da segunda vez! 

O SR. VICTORINO FREIRE -
O' Sr. Remy Archer talvez não tenha 
dado inforlliação 'imediata a V~ Ex." 
do motivo real, para evitar ~ · c~~
que, ·visto tratar~se de corrcl!giOnano 
de V. Ex.n. Comprometo-me, no en
tanto, a colhêr esclarecimentos po.ra 
que V. Ex.n os examine e forme seu 
julgamento. 

O Sr. Plínio Pompeu - Muito agra
decerei a V. · Ex." se o fizer. S~ 
V. Ex.n tiver razão eu o reconhecere1. 

1
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O SR .. VICTORINO F'REIRE -
Em atenção a V. Ex.", declaro que o 
Sr. Presidente da República me fa
lou no .caso. Entendi-me com o se
nhor Remy Archer, não por me triüar 
de pessoa. de minha confiança, mas 
em virtude das relações de amizade 
que tenho com o Sr. Presidente dO 
Instituto dos Comerciários e também 
pelo grau de estima que tenho a. vos
sa Ex." e, naturalmente, para facili
tar êsse entendimento. Cham<:i, en
tão, a atenção dó Sr. Remy Archer, 
pedindo-lhe que examinasse bem o 
caso. · ·· 

O Sr. Plínio Pompeu - Daí a mi
nha confiança em ·que o funcionário 
não seria demitido. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Cargo de confiança' do Presidente da 
República é o do Sr. Remy Archer; 
mas os outros não o são. · 

O SR.PRESIDENTE - (Fazendo 
soar os tímpanos) - Peço licença pa
ra avisar o nobre orador . de .que está 
finda a hora do expediente. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
Senhor Presidente, disciplinado como 
sou - e esta minha qualidade tem 
sido mais de uma vez exaltada pol· 
V. Ex." - encerro aqui as minhas 
considerações. (Muito õern,· muito 
bem). 

São sem debate aprova-dos; em 
discussão única, os seguintes pa
receres. O SR. VICTORINO FREI·RE -

No caso de V. Ex.'", e para servi-lo, é 
que interferi e falei com o .sr. Remy 
Archer. Muitas vezes Já me tem pe- N.o 
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198 dido o Sr. Presidente da República 

PARECER 

para falar com Ministros. Atendo por Da Comissão de Redação de Leis 
questão de delicadeza e dadas as rela-
ções de amizade que me ligam a Esta Comissão apresenta, em fôlha 
V. Ex.". Eis o sentido do pedido feito anexa, a redação final da Proposição 
l?, mim para falar com o Dr. Remy. n.o 262, de 1947. 
Muitos colegas da U.D.N. e do P.R. ' Sala da Comissão de Redação de 
me procuram a fim de solicitar algo do ' Leis, em 22 de setembro de 1948. 
Sr. Remy, que os atende prontamen- Clodomir Cardoso, Presidente. 
te, tôdas as vezes que pode, sem con- Cícero de Vasconcelos, ~ela~or. 
siderar os partidos. Augusto Meira. - Ribeiro Gonçalves 

O Sr. Plínio Pompeu - Então, fui 
infeliz, porque não logrei ser atcn- ANEXO DO PARECER N.0 970. 
dido. ' · Redação Final da Proposição 

O SR. VICTORINO FREI•RE - n.0 262, de 1947. 
Acredito que V. Ex." foi menos feliz; 
já o Senador Fernandes •rávoru teve O Congresso Nacional Decreta: 
sorte. Art. 1.o - ll: concedida isenção dO 

O Sr. Plínio Pompeu - O Senador impôsto de importação e taxas adua
Fernandes Távora infelizmente não se neiras, bem como do impôsto de con
acha presente. sumo, para uma caixa do" pêso bruto, 

O SR. VICTORINO FREIRE - de 177 (cento e setenta e .sete) quilos, 
S. Ex." não está presente, para con- com cinco microscópios e cinco lan-
firmar minhas palavras; mas v. Ex." ternas mJági.cas vindas dos Estados 
sabe que eu não afirmo para ser con- Unidos da América do Norte, em, ju-
testado. nho .de 1946, pelo vapor "Joseph M. 

O Sr. Plínio Pompeu ....,. o Senador Medil", para o Instituto de Pes-
Fernandes Távora diz 0 mesmo: que quisas Tecnológicas do Estado de 
nada consegue do Govêrno Federal. São Paulo. 

O SR. VICTORINO FREIRE _ Art. 2;0 - A presente lei entrará 
Do Govêrno Federal é possível;· já. se em vigor na data da sua publicaçi'i.o, 
trata de outra esfera. v. Ex." sabe revogadas as disposições em con-
que não se·· enquadra dentro do Ins·· trário. 
tituto dos Comerciários todo o Exe
cutivo; o Senador Fernandes Távora 
naturalmente, refere-se a algum M:i
nistério. 

O Sr. ·Plínio Lemos - o cargo é de 
confiança do Sr. Presidente da Re

pública. 

PARECER 

N.D 971 - 1948 
Da Comissão de Redação de Leis 

Em anexo, a Comissão de Reclação 
apresenta a redação final do Projeto 
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de Lei da Câmara n.0 163, de 1948, 
aprovado pelo Senado. 

PARECER 

N.0 973, de 1948 
Sala da Comissão de Redação de 

Leis, cm 21 de setembro de 1948. ;_ ' 
Clodomir Cardoso, Presidente. - Ri
beiro Gonçalves, Relator. - Augusto 
Meira. - Cícero de Vasconcelos. 

Da Comissão de RedrJção de Leis 

A Comissão submete ao Senado a 
redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n.0 112, de 19498. 

ANEXO AO PARECER N.0 971 

Redaçáo Final ao Projeto de 
Lei da Câmara n.O 163, de 1948 

o Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1.0 - É o Poder Executivo au

torizado a conceder ao pintor Luis 
Soares uma pensão mensal de CrS 
1. 000,00 (mil cruzeiros) , que lhe será 
paga enquanto viver. 

Art. 2.0 - o Poder EXecutivo 
abrirlá .:pelo Mini~ério da Fazenda 

um crédito. especial de Cr$ 5. OOO;QO 
(cinco mil cruzeiros) , para· execuçao · 

desta lei no corrente exercício. 
Art. 3.0 - R.evogam-:se as disposi

ções em contrário. 

PARECER 

N.0 972 - 1948 

Da Comissão de Redação . de Leis 

A Comissão de Redação junta a ês
te a redaç~o final do Projeto de Lei 
·da Câmara n.0 127, de 1948, que o Se
nado aprovou. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 22 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Cí
cero de· Vasconcelos, Relator. - Au
gusto M eira. .,...- Ribeiro Gonçalves. 

• ANEXO AO PARECER N.0 972 

Redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 127, de 1948. 

· o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 - É concedida isenção do 

impôsto de importação e taxas adua
neiras para uma caixa do pêso de 10 
(dez) quilos, conteDndo 100,66 miligra
mas de . rádio, com material acessórlo 
para a sua aplicação,. vinda dos Esta
dos Unidos da América do Norte pelo 
vapor "Joseph M. Medil'', em jun11o 
de 1946, para o Instituto Arnaldo Viei
ra de Carvalho, da cidade de São 
Paulo. 

Art. 2.0 - A presente lei entrará em 
vigor na data da sua ·publicação re
vogadas as disposições cm contrário. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 22 de setembro ele 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Au
gusto Meira, Relator. -. Cícero de 
Vasconcelos. - Ribeiro GonçaZ11es. 

ANEXO AO PARECEER N.0 973 

Redação finaZ do. Projeto de ·Lei 
da Câmara n.0 112, de 1948. 

OCongresso NaciOnal decreta: 
Art. 1." É o Poder Executivo au

torizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, um crédito de CrS 
30. 000;00 <trinta mil ·.cruzeiros)·, para 
:pagamento da publicação dos . "Anais 
da IV Confgerência Regional de Tu
berculose", feita pela Socieliade Bra
sileira de Tuberculose. 

Art. 2.0 Revogam-se ;'ls disposições 
em contrário. · 

PARECER 

N.o 974, de 1948 

Da Comissão de P.edação' de Leis 

A Comissão de Redação junta a êste 
a redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 238, de .1948, aprovado 
pelo Senado. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 22 de setembro de 1948. -
CTJodcmir Cardoso, ~residente. -
W'aldemar Pedrosa, Relator. - Ribei
ro Gonçalves. - Cícero de Vascon
celos. - Augusto ll!eira . 

ANEXO AO PARECER N.0 974 

. Redação final do Projeto de Lç! 
da Câmara, n.0 238, de 1948. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o São isentas do impôsto de 

importação e taxas aduaneiras, assim 
co,mo do impôsto de consumo, no':e 
caixas com o pêso total de 2. 697, (dois 
mil seiscentos e noventa e sete) qm
los, . contendo um conjunto completo 
de fornos elétriêos e c;eus pertences, 
vindos dos Estados Unidos da Améri
ca do Norte pelo vapor "Bessem~r 
Victory", em ab1'il de 1946,. e desti
nados.. ao Instituto de PesqUisas Téc
nológicas do Estado de São Paulo. 

Art. 2.0 Revogam-se as disp0sições 
em contrário . 
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PARECER 

N.o 975, de 1948 

Da Comissão de Reda.ção de Leis 

· Esta Comissão apresenf.!t cfls. ane
xas) a redação final do Projeto de Lei 
da Gâmara, n.0 116, de 1948, aprova
do pelo Senado. 
. · Saia da Comissão dC' Redação de 
Lels, em 22 de setembro cle 1948. 
Clodomir Cardáso, Presidente. 
Waldemar Pedrosa, Relator. 

ANEXO AO PARECER N.0 975 

· Redação final do Projeto de Lei 
da Câmara, n.0 116, de 1948. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. · 1.0 Aos professôres civis vi

talícios com honras .militares, dos es
tabelecimentos· de ensino do Exército 
amparados pelo· .parágrafo 1.0 do ar
tigo 14, do Decreto-lei n."l 103, de 23 
de dezembro de 1937, e pelos artigos 
2.0 e 3.0 do Decreto-lei n.<> 3.042, cle 11 
de fevereiro de 1941, . deverá ser paga 
a diferenca entre os vencimentos a 
que por êsses decretos têm direito 
os que vêm percebendo desde .J O de 
novembro de 1943 (Decreto-lei núme
ro 5.976). 

Art. 2.0 Será pago ie;ualmentc aos 
mesmos professôres a gratificação de 
magistério, instituíd:;~, pe!o Decreto-lei 
n.0 3'.840, de 1 de novembro de 1941, 
com retroação à data que pas~aram 
a recebê-Ia os docentes vitalícios mi
litares. 
. Art. 3.0 Para a execução do diS
pôsto nos artigos antcnmes, é o Po
der Executivo autorizado a abL'ir um 
crédito especial de Cr$ 869:367,20 (oi
tocentos e ·sessenta e nove mil tre
zentos e sessenta e sete cruzeiros e 
vinte centavos) . 

Art. 4.0 Essa lei entrará em vigor 
n~ data da sua publka~ão, revogada~ 
as disposições em cont'rál'io. 

PARECER 

N.O 9776, de 1948 

Da Comissão de Redação de Leis 

A Comissão de Reçlaçüo submete ao 
Senado, no anexo que a l:!ste acompa
nha, a redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n.O 224, de 1948. 

Saia da Comissão de Redação de 
Leis, em 22 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. ·-- Ri
beiro Gonçalves, Relo. to r . -- Cir.ero de 
Vasconcelos. - A1tYttsto Meira. 

ANEXO AO PARECE..."q, N.o 976 

Redação final do P1'0jeto de Dei 

da Cãma1·a n.0 224, !!e 1948. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 São isentas do imposto de 

im!l)ortação e taxas aduaneiras, bem 
como .do impôsto de zmwumn, duns 
caixas com o pêso legal de 1G6 (cento 

· e seis) quilos, contendo um conjunto 
de aparelhos de Física e acessórios, 
vindos dos Estados Unidos da Améri
ca do Norte pelo vapor "Pelmsylva-

. nia!' em julho de 1946, ? destinados 
ao Inst1tuto de Pesquisrts Teenolôgicas 
do Estado· de São Paulo. 

Art. 2.0 Revogam-se a:; 'dh .. pC>sições 
e mcontrário. 

PARECER 

N .0 977, de 1948 

Da Comissão de Redação de Leis 

A Comissão apresenta, em anexo, a 
redação final do Projeto de Lei nú
mero 243, de 1948, originário da Câ-
mara dos Deputados. · 

Saia da Comissão de Redação de 
Leis, em 22 de setembro de 1948. - · 
Clodomir Cardoso, Presidente. - W(tl
demar Pedrosa, · Relator. - Ribeiro 
Goncalves. - Cícero de Vasconcellos. 
...:..: Áugusto liteira. 

ANEXO AO' PARECEER N.o 977 

Redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 243, de 1948. 

O CongressoNaçioruú · dcrta: 
Art. 1.0 :G: concdida ao . Govêrno 

do Estado do Rio Grande do Sul isen
ção do impôsto dpe imp()rtação· e taxas 
aduaneiras para 15 (quinze) automó
veis do tipo Sedan, de 4 (quatro) por
tas, pesando aproximadamente 24.000 
(vinte '"e quatro mil) quilos e uma 
central radioe!étrica de transm1ssão e 
recepção, pertencentes, acessôrio e ma
terial elétrico vário, com o 'Pêso apro
ximado de 12.500 (doze mil e quinhen
tos) quilos, que serãg impor.tados para 
a montagem do Serviço de Rãdio Pa
trulha da . Repartição Cent!'al de Po
licio de Pô~to Alegre. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposi((õe~; 
em contrário. 

PARECER 

N.0 978, -de 1948 

Da Comissão de Redação de· Leis 

Esta Comissão submete ao Senado, 
em fôlha ·anexa, a redação final do 
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Projeto de Decreto Legislativo núme
l'O 14, de 1948. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis; em 22 de setembro de 1948. -
·Clodomir Cardoso, Presidente. - W.:tl
demar Pedrosa, Relator. - Ribeiro 

·Gonçal?>es. - Cícero de Vasconcelos. 
Augusto Meira. 

ANEXA AO ~ARECER N.0 978 
Redação final do Projeto de D.e

creto Legislativo n. o 14, de "194.8. 
O Congresso Nacional decreta, nos 

.têrmos do art. 66, item I, da ·consti- , 
tuição Federal, e eu, Nereu ·Ramos, 
Presidente do Senado Federal, pro-
mulgo o seguinte · 

DECREI'O LEGISLATIVO 
N.0 14, de 1948 · 

Art. 1.0 ll: aprovado õ Acôrdo sôbre 
Transportes Aéreos firmado no Rio de 

·Janeiro, aos 14 de novembro de 1947, 
·entre o Govêrno dos Estados Unidos 
do Brasil e o. Gcvêrno da Noruega. 

Art. 2.0 O Acôrdo entrará em vigor 
·na data da publicação dessa lei, re
vogadas as disposições em contrário. 

PARECER 

N.0 984, de 1948 
Da Comissão · c:Je Redação de Leis 

Esta Comissão apresenta (anexo nu
mero 1) a redação final da emenda 
<lo Senado ao art. 1.0 do projeto de 
lei da Câmara n.0 97, de 1948. 

Vai também .iunta (anexo n.o 2) 
8. redação com que ficará o projeto, 
·se adotada a emenda. do Senado. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 24 de setémbro àe 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente .. - Ri

. bero Gonçalves, Relatnr. - Augusto 
· Mera. - Waldemar Pedrosa. · 

ANEXO N.0 1 AO PARECER -N.0 ' 984 

Redação final da emenda subs
titutiva do Senado ao art. 1,0 rio 
Projeto de Lei da Câmara n.0 97 
de 1948. 

Art. 1.° Fica assegurado, ao !un
cionário do Instituto Nacional do Li
vro, Antônio Joaquim de Castilho, an
tigo editor-livreiro, o direito a uma 
pensão, que começará a ser-lh~ paga 

· quando atingir a idade de 70 (setentaJ 
anos, e será equivalente ao ordenado. 
que estiver então percebendo. 

ANEXO N.0 2 AO PARECER N.o 984 
Redação do Projeto de Lei da 

Câmara n.0 97, de 1948, conforme 
a emenda substitutiva do Sena
do ao sen art. 1.0. 

O .Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica assegurado, ao funcio

nário do Instituto Nacional do Livro 
Antônio Joaquim. de Castilho, antigo 
editor-livreiro, o direito a uma ~en
são, que começará a ser-lhe paga 
quando atingir a idade de 70 (setenta) 
anos, e será equivalente ao ordenado 
que estiver então percebendo. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. · 

Compareceram mais os Senhores 
Senadores: 

Ivo d'Aquino. 
Durval Cruz. 
Alfredo Nasser. 
Joaquim Pir(ls. 
Olavo Oliveira. 
~lvaro Adolpho. 
Walter Franco. 
Victcri.no Freire .. 
Magalhães Barata. 
Evandro Vianna. 
Arthur Santos. . 
Flávio Guimarães (12) • 

Deixam de comparecer os ·Se-
nhores Senadores: · 

Alvaro .. Maia. 
Fernando Tá v ora. 
Vergniaud Wanderley. 
José Americo. 
Apolonio Sales. 
Góes Monteiro . 

·Pinto Aleixo. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vie~a. 
Vespasiano Martins. 

. Roberto .Glasser . 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
João Câmara (15) . 
O SR. PRESIDENTE - Esgotada 

a hora do expedi<:_nte, passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão,. única da. Proposição 

n.0 32, de 1948, que jaz aoac;ão de 
te.rra.s para ser criado estabeleci
mento de ensino rural. (Com Pa
recer n.0 459, da Comissão de 
Constituição e Justiça, no sentido 
da inconstitucionalidade, com :vo
to em separado do Senador Joa-
quim Pires) . · 
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o SR. MELLO VIANNA - Senh<?r prindo as ex1gencias regulamenta-
Presidente. Submete V. Ex.n ao aPl·e- res concernentes à ·matéria; e se 
ço dêste egrégio Senado o ex.ame da naquêle meio há condição de vida 
proposição n.0 32, de 1948, vmda da pa~a professôres, etc. 
Câamara dos Srs. Deputados. A ilustre Comissão se dividiu: de 

Teve esta outra alta expressão do um . lado aquêles que fulminavam a 
voto soberano Nacional a .finalidade proposição por inconveniente, e.s<:al
de doar terras públicas para ser cria- pelando-lhe o mérito; de outra par~ 
do um estabelecimento de ensino ru- te os que a repeliram por infringente 
ral. - E, destarte deliberou: da Constituição. 

"0 Congresso Nacional decreta: Por ser êste derradeiro o aspecto. 
Art. 1.

0 
A "Fazenda Araras", si- único a ser estudado e decíd1do, nes

ta no Município e Distrito de Car- ta oportunidade, em preliminar, pas
mo da Mata, no Estado de Minas so, Sr. Presidente, a examiná-lo, dtt 
Gerais, com a área de 1. 990 · 996 tal arte que, se lograr a ventura ináu:
.metros quadrados e o .terreno do ·dita de destruí-lo, terei por ganha a 
lugar "Barreiras" situado no· batalha, para ser ouvida a Comissão 
mesmo Distrito, com a área de de Finanças. 
317.188 metros quadrados perten- E repetiria a anedota vetusta da-

cente à União, como sucessora de quêle caudilho que, premido pela fôr-
Maria Felisberta da Silva, por ça impetuosa da opinião, reclaman-
fôrça de vacância de seus bens, te de· tuna lei de garantias, lh'a ou-
passam à propriedade da Mitra· torgara da maneira seguinte: 
de Oliveira, Estado de Minas Ge-
rais, em cujas tenas será. cons- Articulo prim~iro - No hay ar-
.truído um . estabelecimento de en- ticulo · iJ)rimero. 

· · 1 · Articulo segundo - Ni segundo smo agnco a. 
t 2 o t · - d tam_pouco. 

Ar · · A ransmlssao a pro- Articulo tercero - Quedan re-
priedade é gratuita, mas será con- vogadas todas las disposiciones en 
siderada de nenhum efeito, se contrário. 
dE>ntro de três anos não fôr dado 
ao imóvel a finalidade prevista na Não há o artigo primeiro do .erúdi-
presente lei. to parecer: a inconstitucionalidade. E, 

Art. 3.° Caso a Mitra do Bis- não se apurando esta, os outros de
pado de Oliveira não providencie, feitos se apagarão;' estarão revoga
dentro de seis meses, a contar da dos. 
vigência desta lei para receber a- Da Constituição Federal fôra invo
escritura de doação,- que indepen- . cacto, como alicerce da conclusão do 
de de qualquer deliberação, será parecer, 0 artigo 21 ns. II e III. No 
esta deferida, ope legis, ao Estado artigo 21 n.o II se prescreva impera
de Minas Gerais para dar às ter- tivamente a proibição: r as o mesmo destino. 

Art. 4.0 A presente lei entrará "estabelecer ou subvencionar 
em vigor na data de sua publica- cultos religiosos ou embaraçar-
ção, revogadas as disposições em· lhes o exercício:"; 
contrário"· no n.o III, dêsse mesmo artigo se 

A doutíssima. Comissão de Consti- acre.s<:entou a de: 
tuição e Justiça, do· Senado, aconse- "ter relação de aliança ou de-
lhou· a, re'pulsa do projeto apontado pendência com qualquer culto ou 
pelos motivos seguintes: igreja, sem prejuízo da colabora-

1.0) achá-lo inconveniente; 2.0
) ção recíproca em pról do interés-

ser um auxílio à Igreja, que~ mel!- se coletivo". : · 
mo com instalação da escola, !1- . . .... 
caria com seu patrimônio en:rique- Srs. Senadores, a Constituição não 
cido; 3.0

) por entender ser neces- é repositório de doutrinas; é um ins
sária apenas uma propriedàde pá.- trumento de govêrno que assegura li
ra o estabeleclmento de ensino; berdades e ·direitos, sem desfavor ou 
4.0

) não .se haver designado a es- prejuízo da o1·dem e do progresso. 
pécie de estabelecimento agrícola, Seus preceitos devem ser examina-
se superior ou segundário; 5.0 ) dos calma e imparcialm!'lnte, sem pre-
por não saber se o Bispado de Oli- venções doutrinárias, auscultando nas 
veira está em.condições de manter palavras o pensamento que as fêz gra
um curso de ensino agrícola,· cum- !ar: indez animo sermo -ou, em ver-

I I ~'/o. . ~I ,\~ I' J>' )." ,, ' ..... .. • ~ .... ~ I\ l • ,. •/ ' I • ~ I ~ I ! • \ 
, 1 "'~ '·'~r . -1 , , 1 ;.( • • • )\ 

1 • \ I) .... ""'-.. " ....... \· ,. ,# ')' ~ t R I .-....... ..... I I ' I • \, )1 I \ • \ ' 

\ \ I ; . ' \ ,,...~ ~ , ' (' \ ' ) ..-;,;"'· .. . I ~~ \\} 
I l ~ .... , I \ ' ' I I 

•\ ~·· ) ~ \ I ' I J.,. !• ,I ' 
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náculo, a intenção está nas suas pa
lavras. 

O S1-. And1·ade Ramos -. Parece
me, como está feita a doação, que se 
destina à instrução, a fundação de 
verdadeiro patronat.o agTícola po
derá ser confiada - como aliás ja 
há muitos casos - a religiosos sem 
que hája espírito de religião. 

O ·sR. MELLO VIANNA - V. Zx." 
tem tôda a razão, está apenas ãnte
cipando o meu p~nsamento. 

O Sr. Andrade Ramos - Perdoe
me a interrupção. 

O SR. MELLO VIANNA - Ao con
trário, ela auxilia muito minha ar
gumentação. · 

O Sr. Andrade Ramos - Penso que 
a fundação dêsse estabelecimento é 
de grande utilidade para o País, tanto 
mais quanto se dá até um prazo .pa
ra a execução do empreendimento. 

O SR. MELLO VIANNA - :É tam
bém regra corrente em matéris- de 
exame. e estudo de texto legal, para 
se lhe apurarem o sentido e propó
,sito, atender ao emprêgo usual das 
expressões e sua significação natural, 
na ordem e na interdependência gra.
matical em que os elaboradores · do 
t-exto as dispuzeram: in the. ord"!r a.nd 
gramatical arrangement in which tlze 
jramcrs · lzave placed them". ·ora, no 
art. · 31 n.0 rr, o constituinte, de 1946, 
empregou os vocábulos: 

Subvencionar cultos re_ligiosos". 
Vale dizer sustentar o culto, a pra

tica religiosa em detrimento de ou
tros cultos, ou seitas, empregando im
postos solicitados às bolsas de todos os 
contribuintes. · 

A proibição constitucional, porém, 
- não alcança a cooperação de qualquer 

entidade religiosa ou não no interêsse 
geral. · , 

Como pode o Estado inhibir qual
quer entidade de colaborar no desem
penho de determinada função de in
terêsse geral? Nenhum motivo con
fessável obstaria a cooperação da 
Igreja, como diàriamente verificamos. 
Donde, a origem da restritiva final 
do· n.0 _ III do citado artigo 31: 

·•sem . prejuízo da colabors,ção 
recíproca em pró! do interêsse co
letivo". 

Esta cooperação, fôra · intencional 
e explicitamente, provocada por emen
d2. do ilustre .batalhador, deputado 
•lfonsenhor Arruda Câmara ao art. 14 
do Pmjeto, .in ver bis: 

"Sem preJUlZO da colaboração 
reciproca entre o poder espiritual 
e o temporal em pró! do interêsse 
coletivo". 

O consagrado professor Hermes Li
ma, brilhante espírito, deixando-se 
levar por .suas tendências_ anti-cris
tãs, impugnou, sem conseguir matar a 
idéia, espicificada no texto atual com 
redação mais concisa copiada do art. 
17 n.0 II I da Constituicão de 1934,e 
antes contemplada nó anteprojeto do 
Instituto dos Advogados Brasileiros~ 

Essa .cooperação sem indicar aliança, 
dependência, ou subvenção, vinha to
lerada e praticada dêsde o regime de 
1891, sem embargo de não est.a.r con
sagrada em texto formal. 

Essa prática constitucional, longa e 
uniformemente aceita pelo Poder Le
gislativo ordinário ou pelo . Executivo 
sobreleva em prestígio . e préstilllO as 
especulações engenhoras, no dizer de 
Story . . 

Cotejam, eminentes :senadores, êstes 
princípios e a matéria de fato em de
bate. 

A União entrega ao Bi~pado de Oli
veira, em Mi.nas Gerai.s, a fazenda de
nominada "Araras'' com destinaçãp 
prefixada iniludivelmente. 

Essa transferência é a titulo precá
rio, por ser considerada cj.e nenh·um 
efeito, se dentro de .três anos não der 
ao imóvel a utilização prevista na 
lei: fundação de um estabelecimento 
de ensino rural. 

·E, demais, se O· Bispado não receber 
a escritura, dentro de seis meses se
rá o imóvel deferido ao . Estado de 
Minas para dar-lhe o mesmo a],!lrovei-
tamento. .. 
· Se esta a matéria de fato, como 
ajustá-la à proibição constitucional de 
subvencionar culto? 
. Não se bf'ne:ficia, nem se subvencio

na um culto religioso; contrata-se 
com uma pessoa jurídica - a Mitra 
ae Oliveira - mensa episcopaZis (La
cerda de Almeida · ".Pessoas Juridi- · 
cas", pág. 134) um serviço de sumo 
interêsse . público: 'ensino agrícola 
fa1;tigo 157 da Constituição Federal). 

cooperando com a União, a Mitra 
do' Bispado de Oliveira, na difusão do 
ensino agrícola, não 'institni subven
ção de culto. e sim subvenção à difu
são do ensino, precfpua, senão única 
finalidade de. O.oação do imóvel. 

o. Sr. Andrade Ramo;; - Vo~sa 
Ex."' discute bem. A finalidade con
siste em fundar uma. E'sco!a agrícola; 
se a· escola não fôr ftmdada, o 13ispa· 
do perderá o terreno. 
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O SR. MELLO VIANNA - Per
feitamente. Pergunto: como conside
rar-se subvenção êsse proce~;so? · 

O Sr. Andrade Ramos - ~.: uma 
obrigação cln.ra. · 

O ·SR. MELLO VIANNA - Assim · 
se expressa S. Ex. n o Sr. Dotn· José 
Bispo de Oliveira: 

•• Agradecendo valiosa colabora
ção Vossência, . informo Bispado 

aceitará doação Fazenda . das 
Araras para inst!l.lar escola se-

' cundária agrícola, segunclo plano 
Ministério Agricultura e do Go
vêrno Mineiro. . Administração 
técnica será entregue educadores 
norte-americanos. SDS. Deus 
guarde Vossênc.is. ....:.. José, Bispo 
Oliveira". 

O Sr. Aloysio de Carvalho -- O te
legrama é dirigido a v. Ex."? 

O SR. MELLO VIANNA - Sim. 
O Sr. Aloysio de Carvalho - Fiz a 

pergunta, porque houve dúVida. Sen
do essa doação co:.ldiciona.l como po
deria ser deferida, sem aceitação do 
beneficiário? · , 

O SR.. MELLO VIANNA - Vossa 
Ex." tem tôda razão, mas . isso deYe 
ser objeto de estudo posterior. 

O Sr. Aloysio de Carvallto - A 
questão é que· o telegrama do Bispa
do não pode ser parte integrante do 
projeto que estamos votando. 

O. SR. MELLO VIANNA - Esta
mos somente discutindo em prelimi
nar, em tese, a constitucior.alidade ão 
caso. Não entramos no conhecimen
to do f.ato, porque essa taref:t será da 
competência da Comissão de Educa
ç~o c Cultura ou na de Finanças, ou 
ainda de . ambas, em conjunto. A dis
cusf'i:o, agora, linüta-se. a saber se a 
doação é constitucional ou não, para, 
em seguida, se estudar· o mérito. 

A doação foi beneficiar um culto'! 
·Não; é para fundar estabelecimento 
agrícola, de acõrdo com o modêlo do 
~ini~tério d~ ~gricultura, entregue a 
direçao a tecmcos americanas. • 

O Sr·. Attilio Vit'acaua -- Tenho 
na matéria, ponto de vista já firma~ 
do. Mas,_ considerando, precisamente,· 
~ssa razao, qual seja o destino do 
rmóv~l para fi~ cultm·a!, julgo que a 
doaçao é perfeitamente constitucional. 

O SR. MELLO VIANNA -- Agrade
ço o prestigio que v. Ex.n dá à nlinha 
argumentação. V. E." é um mestre. 

O Sr. Attilio Vivacqua . - Bondade . 
de v·. Ex.". 

O SR. -MELLO VIANNA ;_ Apenas 
justiça. · 

Classific!!da, diante do Direito Ci
vil, a proposição envolve uma doaçii.o 
sub .modo, contrato unilateral, trans
figurado em bilateral pela aceitação, 
cuja inexecução origina o perecimen
to da dadiva: condit·!o causa data 
causa non secuta .. 

E o contrato se. resolve e apaga p&l.o 
implemento do pacto comissário ou 
oondiÇão. resolutória expressa (artigos 
1.180, 1.181, 199 parágrafo único, . do 
Código Civil), fie maneira que a Mi
tra será ·uma . proprietária eventual 
se fundar e mantiver o· estabelecimen
to õ.e ensino, 'POdendo mesmo não 
chegar a eessa situação potencial, 
desde que não providencie dentro do 
semestre (artigo · 3,0 ) o recebimento 
da escritura. Se, conseguintemente, a 
Mitra, de Oliveira, passa a cooperar 
com a União, no estabelecimento e 
na mantença do ensino, seu dever 

. primordial, maximé neste instante de 
apertura de produção agrícola, essa 
colaboração é autorizada per têrmos 
legais de claridade solar, insofismá
vel, como poderia a cooperação ser da 
igreja metodista, da anglicana, da 
Prefeitura local, ou de qualquer outra 
entidade jurídica (Pontes ele .Miranda 
Const. Bras. de-1946, vol. 1.0 , página 
501, nota 6; José Duarte, · Const. 
Bras. de 1946, ·pág; 565) . 

E a igl.laldade perante a lei não é 
outro dogma constitucional? . · 

Se é inadmissível éxcluir da co
operação a Igreja Católica, entidade 
reconhecida pela legislação, como :pes
soa jurídica capaz de direitos e obri
gações (artigo 141 § 7.0 . in. fine da 
Const. Federal) , seria receio de en-
sino religioso? . . . 

Não. lt autorizado até como disci
plina dos horários das escolas tliiciais 
(artigo 168, n.0 V, da Const. Federal), 
porque repugna o Estado atim à cons- · 
ciência brasileira. Não estão catego
risados como oficiais mts fõrças ar
mada;s os sacerdotes católicos? :.;: 
Ullla forma de cooperação, de· que 
sobejam precedentes similares, sem 
conta. 

No dia 2Q dêste mesmo mês, sob 
consulta com o parecer das conspícuas 
Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças, o Congresso Nacional 
votou o seguinte projeto, sendo rela
tores dos pareceres unânirnes os aca
tados mestres Etelvina Lins · e José 
Americo: 

"Art. 1.0 .Jl: o Poder Executivo au
torizado a fazer doação il. Congrega-
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.cão dos Salesianos de um terreno de 
Í5,5348 hectares, pertencente ao pa
trimônio da Escola Agl·o-Técnica de 
Barbaccna, no Estadc. de Minas Ge
rais, de acôrdo com a plant•l. que 
acompanha a presente lei, para nele 
.ser construído tt.'ll Patronato Agrícola . 
e de Aprendizes Artífices, que será 
denominado "Instituto Tenente Fer
l'eira". 
. Art'. 2..0 A doação de qua trata a 

presente lei será considerada. nula 
para todos os efeitos legais, caso 11ão 
.sejam iniciadas as obras de constru- · 
ção dentro do prazo de 3 anos conta

-dos rla data da assinatura da escritura 
ctc doação. ~ · · 

Art. 3.0 - Revogam~se as disposiçüe; 
em contráric ". 

Fundamentando o st>u prestigioso 
parecer, o relator, senador José Amé
.rico assim se express~u: 

"ll: um regime de cooperacão 
que deve ser aproveitado pâra 
tôdas as atividades de interêsse 
legai, principalmente nêsse cam
po ainda tão desamparado". 

A doação fôra feita, para ~undação 
.·de um estabelecimento de ensino agr1-
.cola de menores abandonados, a uma 
Congregação religiosa, católica, . de 
alta benemerência pela difusão de 

. idéias cristãs, merecedora do auxílio 
recebido, totalmente. em beneficio do 
'Brasil. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Per
mita-me V. Ex.11 um aparte. Não há 
semelhança entre os dois casos. Num, 
a União fêz livremente a doação; 
·e agora o Bispado de Oliveira é cons
tituído sucessor da União. Sucede à 
União no bem que, . sendo jacente, 
foi incorporado · ao patrimônio ·da 
União, ao passo que no projeto a 
·que V. Ex.n se refere, a União fêz a· 
doação. 

O SR. MELLO VIANNA - ll:: o 
que estamos afirmando. A União 
fêz a doação, de bem incorporado 
ao seu patrimônio, ao bispado de Oli
·veira. -

O Sr. Andmde Ramos -O projeto 
·faz a doação para o fim de se criar 
·estabelecimento de ensino rural. 

O Sr. Arthur Santos - A dúvida 
que me assalta é a seguinte: Pelo 
·necreto-lei n.0 8.207, de 22 de novem
bro de .1945, os produtos das heran
ças jacentes foram · incorporados ao 
patrimônio da União, mas para fins 
-determinados. · 

O SR. M?ELLO VIANNA Para 
o ensino. 

O Sr. Arthur Santos - Sim, para o 
ensino. Est.á aí a minha dúvldn. A 
União pode doar êsses bens a ter
ceiros? 

O SR. lV[ELLO VIANNA- É uma 
forma de doação, Ela emprega a fa
zenda, de acôrdo com o texto ctms
titucional, para ministrar ensino agri
cola, em cooperaçào com uutr~. <~nd
dade. 

O Sr. AZoysio de. Carvalho - As 
instituições de ensino e de · cultura 
têm uma cota sôbre as heranças ja
centes que são incorporados pela União 
ao seu pa trimônio. 

O Sr. .4.ttilio Vivacqua - Isso está 
dentro· da finalidade çlo próprio de
creto que as institui·. 

O SR. MELLO VIANNA- Que é 
essa doação? Essa fazenda, em rela
ção à côta da União: para o ensino, é 
uma gota dágua. 

O Sr. Arthur Santos - Estou de 
acôrdo com V. Ex. a quanto à .fina
lidade, que considero justa. O que me 
fêz f).Ssinar o parecer foi uma dúvida 
de caráter constitucional. Em vir
tude daquêle decreto-lei, a que me 
refiri, tenho a impressão'· de que as 
heranças ·jacentes são entregues à 
'União para. fins determinados.· Como 
vai a· _União doar êsses imóveis · a 
terceiros, quando foram adjudicados 
ou incorporados ao seu patrimõnio 
para fim determinado? 

O SR. MELLO VIANNA- A União 
faz· a doação a terceiros justamente 
para o mesmo fim. Estou de pleno 
acôrdo com V. Ex. a em que a União. 
não poderá doar' as heranças jacen- . 
tes a outra instituição. Não seria 
legal, nem razoável. Mas a· União 
não pode executar todos os serviços 
que o País lhe exige. Digo União no 
sentido de administração, de · Govêr
no. Ela tem a cooperação que vemos 
desdobrada nos Institutos, nos Esta
dos. ll: o regime. de cooperação em 
.yi!gor e que ,se expande cada vez 
mais entre ela, , os Estados e os Mu
nicípios. Todos os dias temos ciên
cia de assinatura de acordos entre 
vários Ministérios e os Estados, aos 
quais a União entrega serviços, com 
a respectiva subvenção. Por exemplo, 
o Ministério da Agricultura assinou. 
anteontem um · acôrdo com. os- repre
sentantes do g1·ande e prestigioso Es
tado do Rio Grande do · S.ul, com11ro
metendo-sc a subvencionar, com vul-
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tos:l verba, uma escola agrícola na
quele Estado, :Para manutenção dêsse 
ensino. 

.ll: e}:atamente o que pleiteia,· em 
muito menor escala, o Estado de 
Minas Gerais, que não pretende n 
verba de Cr$ 500.000,00 maciço:;, em 
dinheiro, mas representados por uma 
fazenda abandonada no Município de 
Oliveira entregue à União cm nome, 
porque · esta lá não tem .seuuer um 
preposto que tome conta do· imóvel, 
inteiramente abandonado. 

Agradeço as obsávações de Vossas 
Excelências, que me permitiram o en
sejo de acentuar que se a finalidade 
não fôsse esta eu os acompanharia, 
votando contra, porque a l1erança 
tem destinação estabelecida em lei. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Há 
pouco tempo, o Senado aprovou um 
projet.o doando uma berança jacente 
a um padre, para construção da igre
ja de M:acaé. 

O SR. MELLO VIANNA - Vossa 
Excelência está enganado. o Senado 
negou. 

O Sr. Attilio Vivacqua - O Senado 
rejeitou o projeto. 

O Sr. Aloysio de ·carvalho - Não 
estive presente à sessão em que se vo
tou o ·projeto. o parecer da comis
s~o de Constituição e Justiça foi, .po
rem, favorável. 

O Sr. Ferreira de Sou:;:a - Foi 
contrário, porque fazia doacão a uma 
igreja, que não era considêrada mo
numei)to histórico. 

O Sr. Attílio Vivacqua - ·A igre
ja não era ·considerada monumento 
histórico. 

O Sr. Andrade Ramos - No· caso 
em aprêço as terras se destinam à . 
construção de escola de ensino rural. 

O Sr. Aloysio de Carvalho -- V. Ex." 
acha que se pode dar indiretamente 
sem um fim indicado? :ó Sr. AttílioVivacqua - Se é para 
fms culturais, pode-se. A Constitui
ção também protege os monumentos 
de arte. 

O Sr. Aloysio de Car1:alho _._ Se se 
trata de igreja é um monumento his
tórico; não pode deixar de ser. 

O Sr. Lácio Corrêa - Se fôsse mo
numento hisMrico, o Senado teria 
::.cedido na: doação. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Quero 
esclarecer a V. Ex." o seg;;.inte: sou, 
J?!eli;IDinarmente, contl-a a tra:nsfe
rencla a quem quer que seja de bens 
incorporados ao patrimônio da. União. 
como jacentes. ll: a velha questão da 
herança dos sobrinhos. No caso, os 
bens lhe foram retirados, porque os 
tios não deixaram testamento. De
pois, por simples munificência ofi
ci~itl. tais bens começaram aqui e ali, 
a ser atribuídos aos protegidos, c, de 
algum tempo para cá, à Mitra, ao 
Bispado, como aconteceu com o Bis
pado de Guaxupé e, agora com o de 
Oliveira. 

Seja qual fôr o fim, acho que a lei 
deve ser igual para todos, ou- então 
revoguemô-la e restabe!eçnmos o Có
digo Civil. 

O SR. MELLO VIANNA -- Dou 
desde já meu voto à iniciativa de 
V. Ex.". 

O Sr. Aioysio de Carvalho - Res
tabeleçamos o Código C.!vil e acabu
mos ·com isso, porque os que moram 
no interior do Pais, perdem seu peda
ço de terra e ficam na miséria, não 
conseguem jamais reavê-lo. 

O Sr. Ferreira de Souza -- Já s~ 
doou uma herança jacente no meu 
Estado. 

O Sr. Aloysió de Carvalho - Não 
quero envolver-me nes~a questão, por
que faz parte da politica do Rio Gran
de do Norte. A doaçiio se f~z por pres
tígio de uma família ou por influên
cia politica. .ll: contra isso que me 
manifesto, contra o prestígio politi-

. co distribuindo aqui e ali !Jens jacen
tes, enquanto outros i perdem o que 
receberam por fôrça do Código Ci
vil. 

O SR. MELLO VIA~NA - Est.ou 
de pleno acôrdo em que se revogue 
essa legislação duplamente ext-rava
gante: em primeiro lugar, porque es
tá fora do .Código Civil e em segun
do, porque tira aos legítimos donos 
aquilo t]Ue lbes pertence. 
· Essa a orientação que · temos .se

guido em casos idênticos e podemos 
adotá-la agora, de vez que não se 
procura beneficiar dQterminada pes
soa, e, sim a coletividade'. No caso 
em aprêço 111ão há tão pouco inter
ferências de ordem politica, de vez. 
que o beneficiário é um modesto Bis-

O Sr. Arthur Santos - No caso ne
gou, porque não considr.rou .,_ igreja 

·monumento histórico. 

. IPO do interior que só conta com o. 
grande poder da fé e de· suas virtudes. 
pessoais. 
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O Sr. Aloysio de Carvalho - Meu 
ponto de vista é de ordem geral. Não 
estou p_articularizando. 

O SR. MELLO VIANNA - Com
preendo perfeitamente. 

.O Sr. Aloysio de Carvalho - Se 
esta lei é má, observemo-la sem abrir 
exceções, porque então as exceções só 
serão abertas pa1·a os protegidos. 

O SR. MELLO V'IANNA - · · Aqui, 
não se trata de pessoa protegida: es
ta.II.IOS amparando a coletividade. 
Dêsde que não temos o poder de es
palhar. benefícios entre os jovens mes
mo os do interior do País, encontra
r:w-lo, agorl1, no devotn,mento d(:! Bis
po de Oliveira, animado pela crença 
de transformar essa fazenda ,perdida 
no interior ·de Minas Gerais, ·numa 
casa de ensino tão apropriado ao 
meio, como é o agrícola. 

No ano passado, sob proposta dos 
ilustres senadores Waldemar Pedro
sa e Alvaro AdolphCJ, votou o Con
gresso Nacional a dotação de Cr$ .. 
600. 000,0(}, em auxílio à PrelaZia do 
Rio Negro e às Missões Salesianas, do 
Amazonas, para construção de vários 
aprendizados agrícolas e hospitais 
(Vide Anais do Senado, vol. 2.~. pági
na 200, emenda n.0 15) . 

NJo faltei com o meu voto a servi
ço::; ele t::mta valia · e benemerência, 
entregues a católicos e justamente, 
acatados dos senadores do Amazonas. 

Não mereçamos o feio baldão de in
gratos. Invocando o autorizado nome 
Of- Capistrann d.e Abreu. como êle, re
pito, em homenagem a mais severa 
justiça: - "Para conhecer-se a His
tória do Brasil é preciso conhecer a 
história da Compamhia de Jesus". 
· Esta for a grande empreendedora 
da catequese do índio, éontinuada 
pelas Missões Católicas e, especial
mente, pelos Salesianos, eloquente- · 
ment cdefendidos neles SenadoJ:es Al
varo Maia e Hamilton Nogueira. 
(Anr:.is àa Co·nstituinte, vol. 9, pá
ginas 426 e 215) . 

Em reiteradas oportUillidactes, te
mo~ dado, com a cumplicLdade cons
ciente de todos nós. apóio a isenções 
fiscais para importação de in1agens, 
de ornamento." e objetos do culto ca
tólico, etc .. 

Porque negar-se · aos mineiros, tão 
solicitas sempre para com as legiti
mas pretensões dos outros patrícios, 
a doaçãp de uma fazenda abandona-. 
da, ame-.çada de transformar-se na-

quela dolorosa tapéra a que aludira. 
há pouco, nêste recinto, o valoroso· 
Senador Barata, para, dentro em bre
ve, dar agasalho e instrução a me
nores abandonados, filhos de po~res 
operários agrícolas. · 

Srs. senadores, cada dia se me an
tolha mais indisfarçável essa coope
ração com as entidades cristãs. Jt pela 
propagação da fé, que levantaremos 
entrave intransponível a ideologias 
ameaçadoras da nossa civilização, e 
faremos sedimentação dos ·princípios, 
que nos embalaram o berço, e pre
servarão nossos lares, nossa organiza
ção dom~stica. 

o Sr. Novaes Filho - Muito bem. 
V. Exa. tem tôda razão. 

O SR. MELLO VMNNA - O atual 
ocupante da alta e nobre curul pasto
ral de Oliveira é um denodado de
fensor da fé;' é obreiro infatigável. 
dessa construção humana, que redi::. 
mirá a civilização; é um abnegado 
que, na vida de sacrifícios, prescruta 
onde estejam as privações e, de mão 
leve, às escondidas, suavisa máguas; 
supre penúrias. E' um orientador. 
E' um benemérito. 

Bem merece que a União lhe dispu
te a cooperação benéfica, tutelar, e 
confie a seu carinhoso desvelo a for-. 
mação do estabelecimento de ensino,. 
arquitetado para lhe aumentar en
cargos- sem paga material, êm bene
fício de tantos abandonados, aos 
quais não estendemos o amparo por 
outro meio. 

o nobre relator do parecer escre
veu algumas palavras de sentido dou
trinário sôbre a invocação do nome 
de. Deus ao preâmbulo da Constitui
c;:;.o. qu.; rec;c,;nr..r-.1 reparos da. minha 
parte, antecipando-me em pedido de 
perdão, se não posso deixá-las sem 
protesto em nome da consciência na
cional e do meu próprio. 

Os Srs. Andraàe Ramos e Levindo 
Coelhc' - Muito bem. -

O SR. MELLO VIANNA - Disse 
êsse ilustre e acatado colega: 

"A platônica ou sobrenatural 
invocação ao nome de Deus no 
Preâmbulo da Constituição, não 
transcende elemento jurídico por 
onde se possa ·afirmar que o Di
reito perdeu as suas "caracteris
ticas terrenas" como dizia G. 
Gurvitch, nem tão :pouco signifi
car uma preferência PfJT deter
minado idolo, ao contrário .~ fa-
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lar genéricamente ou inocente
mente em Deus, nivelou na. mes
ma santa igualdade Buda, Cristo 
e Mahomet". 

·Não e não. Se o pensamento da 
Assembléia Constituinte, que tive a 
suprema ventura e honra de presidir, 
. fôsse êsse nivelamento de Cristo, 
Buda ou Mahomet, meu nome não fi
guraria nêsse .código político; eu o te
ria abominado pela resignação da mi
nha investidura, porque teria traído o 
povo mineiro, cujas convicções reli
giosas, de raizes profundas e vivazes, 
se mergulham em tradição imemorial 
e para tôda essa gente Cristo é o 
Deus, cujo .nome invocaram os seus 
delegados nêsse, preâmbulo . 

O Sr. Andrade Ramos - Nem Cris
to estaria conosco. Então seria Ma
homet ou Buda. 

O Sr. Arthur Santos - Vossa Ex
~elência dá licença para um aparte? 

O SR. MEI..LO VIANNA -. Com 
todo o prazer. 

O Sr. Arthur Santos - Assinei, 
.como outros colegas, o parecer, de
.clarando, e~ressamente que estava
mos. de acôrdo quanto à inconstitu
cionalidade do projeto. Tal declara
.ção eu a fiz no sentido de demons
trar que não estavamos de acôrdo, 
nem eu nem os outros colegas, na par-., 
.te eXJpositiva, cujas considerações cor
rem exclusivamente :por conta do. ilus
tre relator. Subscrevi a conclusão, 
quanto à inconstitucionalidade. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Subs
-crevo a declaração do Senador Ar
tlmr Santos. 

O SR. MELLO VIANNA - F'1z an
tecipaclamer; te ês:;c juízo, raz!to por 
que !).S palr..vras do relator, e não do 
parecer, haviam pr.ovocado de minha 
parte o;.:t;a ma:;.1ifestação. Tenho pro
fundas convicções cristãs, que consi
dero indiscutíveis. Assim, feriu-me a 
semibilidade a comparação estabele
cida por S. Ex.n entre Cristo, Maho
met~ e ucia. Trttta-se de ponto de vista 
pessoal e' respeitabilissimo de ilustre e 
acatado roleg:1, a quem ·não quero 
111P.lXls bem por essa divergência me
ramente doutrinária. 

O Sr. Attilio Vivacqua - Vossa Ex
celência diz bem: trata-se de diver
gência meramente doutrinária e filo
sófica do Senador Vergniaud Wander
ley, que não teve qualquer intenção 

de desrespeitar pontos de vista l'eli
giosos. 

O SR. MELLO VIANNA - Tenho 
por S. Exa: grande e sempre cres
cente estima. 

O Sr. And-rade Ramos - Todos nós 
votamos a s. Exa. o mesmo aprêço 
embora divergindo profundamente . 

O SR. MELLO VIANNA - A cláu
:;;ula referente à invocação da "pro
teção de Deus", no preâmbulo, teve 
1estrito e imludível propósito de alu~ 
dir a Cristo, interpretando. o senti
mento do povo brasileiro, como bem 
o demonstr;;, o desembargador José 
Duarte ("Constituição Brasileira' •, 
página 168, n.0 3 e outros) . 

Pr.etendeu-se deliberadamente afir
mar que, em uma nação orgânica e 
visceralmente cristã, a Constituição 
não é agnóstica, nem acatólica, ou 
anticristã. 

Veda, nos Estados Unidos: da Amé
rica; do Norte, a Constituição, como 
110 Brasil, aliança entre a. Igreja e o 
E~tado, c clrcu•wala eml'e êste e 
aquc:a a mai;:; completa separação. 

Entretanto, na pátria em que nas
ceu o federalismo, figurino por nós 
copiado, nos atos mais solenes do Go
vêrno invocam o nome de Deus. seus 
gene1·ais, em imillê~da de guerra, im
ploram, diante das ~ropas "a bondade 
tutelar da Providência, que encami
nha· indivíduos e nações". A voz do 
Presidente se reune todos os anos, 
Tlumlcsiçivina Day, à nação inteira 
!lo rencler graças ao Eterno. o Sena
do tem seu capzlão, como a Câmara 
dos Deputad·os, ambos dos dois eleitos 
por e~;:sas assembléias. Têm-nos, ain
da, nomeadbs pelo Presidente, as pri
Eões os hosp!cios de alienados, as es
colas mihtarcs. o exército e a mari
nha. 

A propriedade eclesiástica, os tem
plos não são susceptíveis de tributação 
fiscal. Consagramos ,ali como .aqui, 
o descanso dominical remunerado; 

Lincoln, em uma· de suas ordens do 
dia, com<> general em chefe do Exér
cito e da Armada, deflagrada a terrí
vel guerra. civil,. impunha .a suas fôr
ças obediência ao seguinte: preceito: 
"0 General espera e confia que cada 
oficial e cada praça buscarão viver 
como convém a soldados cristãos, afa
nados em lutar pelos mais· caros di
reitos de sua terra". 

O evangelisador da democracia o 
saudoso Ruy Barbosa, nos seus co
mentários à Constituição, minha fon
te perene cl e estudos '· vol. 1. 0 , pág i-
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nas 365), com a sua proficiência ilu
minada, resp.onde melhor do que nin
guém as palavras do eminente Re
lator. 

:t!:le, ·nunca pleiteou a sepm·ação dos 
poderes temporais e espirituais em 
nome da irreligião, sempre em nome 
da liberdade. 

" ''A religião e liberdade. são sócias e 
não inimigas. Não a liberdade mate
:iaüsca; a liberdade religiosa".· 

"As Constituições não se adotam 
para tiranisar, mas para escudar a 
consciência dos povos". Nossa Cons
tituição não criou a :nação, nem a re
ligião nacional. 

Achou-as preexistentes e estabele
ceu-se com intuito de protegê-las sob 
uma forma republicana. 

Antes da República ex~tia no Bra
sil, e o Brasil nasceu cristão, cresceu 
cristão, cristão continua a ser até 
hoje e sê-lo-á enquanto subsistir como 
nação soberana. 

E, por isso, o Deus invocado é aquê
le manso de amor, e de perdão que 
entronizamos nêste recinto para ilu
minar consciêncais e indicar o cami
nho da verdade, como o fará, nêste 
instante, conquistando a deliberação 
do Senado para aprovação do proje
to, sem desaprêço pelos ilustres sig
natários do parecer, cujo espfioito 
cu·ro r.. generoso invoco per amor à 
infância desprotegida da minha sem
Gerais. (Muito bem; muito bem. 
pre e cada vez mais querida Minas· 
Palmas. O orado'r é cumprimentado). 
_ O SR. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. " , · 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
pronuncia discurso que será publica
do depois. 

o· SR. PRESIDENTE - Continua 
a díscussão. · 

(Pausa). 
Mais nenhum Sr. Senador· queren

do usar cta palavra, declaro-a e en-
cerrada. · 

V'l~-se proceder à votação da pre
liminar suscitada pela Comissão de 
Constituição. 

Os Senhores que · aprovam o pa
recer da Comissão no sentido da in
constitucionalidade da Proposição nú
mero 32, de 1948, queiram conservar
se sentados. 

(Pausa). 
·Está· rejeitado. 

E' considerada Constitucional à. 
seguinte: 

PROPOSIÇÃO 

N. 32 - 1948 

Faz doação de terras . para ser 
criado estabelecimento de ensino 
rural. 

·o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0

• A "Fazenda das Araras", 
sita no município e distrito de Car
mo da Mata, no Estado de Minas Ge
rais, com a área de 1.990.996 metros 
quadrados e o terreno do lugar "Bar
reiras", situado :no ·mesmo distrito,. 
com a área de 317.188 metros quadra
dos, pertencente à União, como suces
sora cte :Maria l''elisbertó da Silva, por 
i'ôrça de vacância de seus bens, pas
sam à propriedade da Mitra de Oli-· 
veira, Estado de Minas Gerais. em 
cujas terras será construido um esta
belecimento de ensino agrícola.·. 

Art. 2.0
• A transmissão da pro

priedade é gratuita,· mas será consi
derada de nenhum efeito, se, de11tro 
de três anos, não fôr dado ao imóv71 
a finalidade :prevista na presente Ie1. 

Art. 3.0
• Caso a Mitra do Bispado 

de Oliveira, não providencie, _d~nt~o 
de seis meses, a contar da . VIgencra 
aesta ·lei, para 1·eceoer a escr1tura de 
doação, que in~epend~ de qualqu~r 
deliberação, sera defel'ld2:, ope legzs, 
ao Estado de Minas Germs, · para dar 
às terras o mesmo dest~o. . 

Art. 4.o. A presente le~ en~rara em 
vigor na data de sua publicaçao~ ~evo
gadas as disposições em: contrar1o. 

O SR. PRESIDENTE - ~9nsid~
rada constitucional, a Pr:opos1ça~ :x:u
mero 32, de 1948, vai as ~onn~s?es 
competentes para dizerem ao mer1to 
da matéria. r 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 281: de 194?, 
·que autoriza a abertura, pelo .Jif!z-· 
nzstério da Fazenda, do credzto 
especial de Cr$ 4. 000. GOO ,00 .P~ra. 
pagamento de juros c!.e apolzces 
da Dívida Pública Interna. <Com 
pareceres favoráveis, sob ns. 919. e 
920 respectivamente, das Comzs
sóes de Constituição e Justiça e 
de Finanças) • 

(Pausa). 

Não havendo quem queira usar 
da palavra, encerro a discussão. 

Passa-se à votação. 
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·OS Senhores qu~ aprovam o Projeto 
;de Lei da Câmara n.0 281, de 1948, 
.queiram ficar sentados. 

<Pausa). 
Aprovado. 
O SR. ALFREDO NEVES (pela or

dem) - Sr. Presidente, requeiro ve
rificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se pro
ceder à verificação da. votação, soli
citada pelo Sr. Senador Alfredo Ne
·ves. 

Os Senhores que aprovam o projeto 
queiram levantar-se. 

<Pausa). 
Votaram a favor do projeto vinte e 

dois srs. Senadores, e contra· dois. 
N·ão há número. Vai-se ·'proceder 

.à chamada. 
Os que aprovaram .o :projeto dirão 

·"sim"; os que o rejeitaram, r.esponde
. rão "não". 

Procede-se à chamada. 
Respondem "sim" os Senhores 

.Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Victorino Freire. 
Evandro VianJl1a. 
Joaquim Pires. 
. Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Georgina Avelino. 
Ferreira de Souza. 
.Adalberto Ribeiro. 
l'Ju\'t:l í.!:-:· ..t''ilho. 
.Etelvina Lins. 
Cícero de. Vasconcellos. 
Durval Cru2!,. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Attmo Vivacqua. 
Hamilton Nogueira . 
. Andrade Ramos. 
. Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Pedro· Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
. João Villasbõas. 
!<'ilint.n Müller. 
Flávio .Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino . 
. Fráncisco Gallottl. (29) • 

Respondem "não'' os Senhores 
senadores: 

. Alfredo Neves . 
. Pereira. Pinto. (2) . 

O SR. PRESIDENTE 
ram "sim" vinte e nove Srs. 
res e "não" dois. 

P. élspor.
senacto-

Confirmada a falta de número, fica 
adiada a votação do Projeto d': Lei 
n.0 281, de 1948. 

Pa.ssa-se à matéria de discussão. 
Discussão · única do Pro'jeto de 

Lei da Câmara n.0 213, ele 1948, 
que . fixa a cobrança da taxa só
ore KW, no exercício. de 1948. 
(Com pareceres ·favoráveis, sob 
ns. 943 e 944, respectivamente. das 
Comissões de !Constit~'icão e Jus
tiça e de Finanças, v primeiro 
com emenda) . 

(Pausa) .. 

Não havendo quem deseje usar da 
palavra, encerro a :discussolo. 

Fica adiada a votação . 
Discussão . única do veto n.0 39, 

etc 1948, opôsto pelo Sr. Prefeito 
do ,Distrito •Federal ao Projeto nú
mero 50, da !Câmara dos Verea
dores, que regula a:3 férias dos 
inspetc!f'es de alunas. (Com, Pa
recer n.0 952, da Comissão de 
Constituição •e Justiça, 1.1ela apro
vação do veto). 

(Pausa) . 

Nenhu..rn S1·. Senador querendo usar 
da palavra, dou 1por encenada a dis
cussão adiando a .votação por 'falta 
de número. . · · 

Continuacão da discussão única 
da proposiÇão n.0 30, de 1948, qúe 
dá exequibilidade ao . Decreto-lei 
n.0 3:728, de 3 de setembro de 
'1945. (Com pareceres números 
239 e 928 da comissão de Justi
ça, o 2.0 com emenda) . 

(Pa'l!-sa) . 

Não havendo quem peça a· palavra 
encerro a discussão. 

Adiada a votação .. 

Discussão .preliminar (art•. .135, 
do Regimento) do Projeto do 
.Senado n.0 33, de 1943, que auto
riza. o Govêrno. ;a contrata1· me
diante concorrência públicrt, a 
construção e aparelhamento do 
pôrto de .Amarração, no Estado 
do Piauí. (Com 'í/)arecer n.o 929, 
pela constitucionalidade) . 

(Pausa). 
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Nenhum Sr. senador querendo usar 
da palavra, declaro encerrada a dis
cussão e adiada a votação . , 

Discussão única do veto n.0 38, 
de 1948, do Prefeito do .Distrito 
~Federal, ao Pro'1eto n.0 238, da 
C:àmaru dos Vereadores, que tn
troduz alterações n·o Estatuto dos 
Funcionários da J?refeitura. ·<Com. 
Parecer n.0 951, pela aprovação 
do veto). 

(Pausa). 

Não havendo quem queira usar da 
palavra, encerro a discussão. 

Adiada •a ,votação por falta de nú
niero. 

Discussão única do Projeto doe 
Lei da Câmara n. 129, de 1948, 
que dispõe sôbre o prcl/)imento de 
cargos de carreira ·de comissário 
de polícia do Q. P. do Ministério 
da Justiça e <Negócios Interiores; 
com emenda de plenário. CCom 
Parecer. n.0 938, de Comissão de 
Constituição e Justiça, favorável, 
com emendas, à .proposição salvo 
o art. 2.0 que considera incons
titucional, tentkJ voto em sepa7·a
do do Senador .Lucio Corrêa;l. 

(Pausa). 

Nenhum Senhor Senador pedindo 
a palavra, encerro a discussão. 

Fica adiada ·.a votação. 
Está esgotada a matéria da Ordem 

do Dia. 
Nada mais havendo que tratar, vou 

encerrar . a sessão, designando para 
a .próxima a seguinte 

10RDEM DO DIA 

Prefeito ·do Distrito Federal ao Pro
jeto n.0 50, da Câmara dos Vereado
res, que reglila às férias dos inspeto
res de alunos. (.Com Parecer n.0 952, 
da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela ap'rovação do .veto) . 

Votação, em discussão. única, da 
Proposição n.0 30, de 1948, que dá exe
quilibidade ao 'Decreto-lei n.0 3. 728, 
de 3 de setembro de J.945. · (Com pa-
l'eceres ns .. 259 •e 928 da Comissão de 
Constituição e Justiça, o segundo com 
emenda) . i'll "'i•i;:;;ll 

·Votação, em discussão ;preliminar 
(art. 135, do Regimento) do Projeto 
de Lei do Sena.do n.0 33, de 1948, que 
autoriza o Govêrno a contratar me
diante concorrência pública, a cons
trução e aparelhamento do põrto de 
Amarração, no Estado do Piauí. (Com 
Parecer n.0 929, pela cpnstitucionali
dade). 

Votação; em discussão única, do 
veto n.0 38, de 1948, do .Prefeito . do 
Distrito Federal, ao Projeto n.0 238, 
da Câmara dos V:ereadores, que in
troduz alterações no Estatuto dos 
·.Funcionários da Prefeitura. <C'om 
parecer n.0 51, .pela aprovação do 
vet") . 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara n.0 129, de 
1948, que dispõe sõbre o !l)rovimento 

• de cargos da carreira de comissário 
de .polícia do QQ.P. do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores; com 
emenda de plenário. (Com . I=!ar~c_!'!r 
n.0 $38, da Comissão de ConstltUlça_o 
e Justiça, favorável, com emendas a 
proposição, salvo o art. 2.0 , que con
sidera inconstitucional, tendo voto 
em separado do Senador Lúcio Cor
rêa). · Votação, · ·em discussão única, do 

Projeto de Lei da·. Câmara n.0 281, 
de 1948, que autoriza a abertura pelo 
Ministério da li'azenda, do crédito 
especial de :Cr$ 4.000.000,00 QJara pa
gamento de juros ·de apólices da Dí
vida Pública Interna. (Com parece
res favoráveis, sob ns .. 919 e 92ú·, res
pectivamente, das Comissões de Cons
tituição e Justiça e de Finanças) . 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 99, de 1948, que dis
põe sôbre a inclusã? de pr~ti_cos de 
engenharia na carreira de oficial ad
ministrativo, cem emenda de plená
rio. (Com pareceres ns. 477, da Cq-

. missão de Constituição e Justiça, fa
. vorá.vel; 945, da Comissão de Via

ção e Obras Públicas, contrário) . . 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara n.0 276, de ,1948, que auto
riza a alienação dos imóveis que men
ciona à Prefeitura do Distrito Fe
deral. (Com pareceres favoráveis, sob 
ns. 824 e 948, respectivamente, das 
.Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças) . . 

Votação, em discussão ·do Projeto 
de Lei da Câmara n,0 213, de 1948, 
que fixa a cobrança da taxa sôbre 
KW, no exercício de ,1948. (Com pa
receres favoráveis, sob ns. 943 e 944, 
respectivamente, das C<>missões de 

·Constituição e Justiça e de Finan
ças, o !Primeiro com emenda) . 

Votação, em discussão, do veto nú
mero 39, de 1948, opõsto pelo Senhor 

Discussão única, do Projeto de Le1 
da Câmara n,0 7.1, de 1948, que re
ajusta as tarifas postais . e telegráfi-. . 
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c as e dá outras providências. (Com 
emendas de Plenârio e das Comissões 
de Constituição e Justiça, de Viação 
e Obras Públicas e de Finanças e pa
receres, sob ns. :401, 955, 956 e 957, 
das mesmas iComissões) . 

Discussão única do Pl'Ojeto de Lei 
da Câmara n.0 62, de 11948, que dispõe 
sôbre a reforma dos militares que 
pertencerem ou :forem filiados a As
sociações e Partidos !Políticos que te
nham sido impedidos de :funcionar le• 
galmente. (Cim Parecer n.0 946, <:ia 
Comissão de constituição e Justiça 
contrário às emendas de Plenário e 
oferecendo substitutivo) . 

Le:vanta-se a sessão ·.às 17 ho-· 
r as e 25 minutos. 

RECEBEM E.J.V:JJENDAS PERANTE 
A MESA 

Na·sessão de hoje: 
Projeto de ·Lei da 1CâmaJ:a 'n.0 370, . 

de 1948, que altera a redação dos ar
tigos· 91 e 93, do .Decreto-lei n.0 4.244, 
de 1942 (Lei do Ensino Secundário) ; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 371, 
de 1948, que concede subvenção a Es
trada de Ferro Noroeste do Brasil 
e autoriza a abertura de crédito ne
cessário; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 372, 
de 1948, que dispõe sôbre catedráticos 
em disponibilidade; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 · 373·, 
de 1948, que provê, definitivamente, 
ll. validação dos curso.s . realizados pe
los alunos das escolas superiores não . 
Teconhccidas; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 374, 
de 1948, que revoga a taxa esuecial 
criada pelo. Decreto-lei n.o 5.582, de 
l943, sôbre o algodão exportado ou 
utilizado; 

Projeto de Lei da Câmara· n.0 375, 
de 1948, que dá nova redação aos ar
tigos 60 e 61 do Código Penal; 

Projeto de Lei· da Câmara n.0 376, 
de 1948, que autoriza o Poder Execu
tivo a conceder o auxílio de Cr$ .... 
3.'000.000,00 à Universidade católica 
de São Paulo, para construção de 
prédios destinados às suas escolas· 
. Projeto de Lei da Câmara ·n.o 3'77, 
de 1948, que autoriza o Poder Executi
co a abrir, pelo Ministério cia Agri
cultura, o crédito especial de Cr$ .... 
30.000. 000,00, . para intensificar o 
combate à broca do café; · 

:N~s sessões ·de hoje e de amanhã: 
Projeto de Decreto Legislativo nú

mero 37, de 11948, que mantém a de
cisão do ~ibunal de Contas, que re
cusou registro ao tê1·mo de contrato 
celebrado entre o Depar.tamento Fe
deral de Segurança Pública e Domin
gos Vassalo Caruso; 

Projeto de Decreto Legislativo nú
mero. 38, de 1948, que mantém a de
cisão do Tribunal de . Contas, que re
cusou o registro ao têrmo do acôrdo 
celebrado em 20 de outubro. de 1947, 
entre o Ministério da Educação e Saú
de e o Govêrno do Território do Acre, 
!l)ara execução· de obra& sob regime de 
cooperação no Leprosário Cruzeiro do 
Sul; 

Projeto de Decreto Legislativo nú-
. mero 39, de 1948, que mantém a de
ci~ão do Tribunal de Contas, que re
cusou .registro ao têrmo de acôrdo 
celebrado entre o Ministério da Edu
cação e Saúde e o Hospital de São 
Sebastião, da cidade de Tombos, no 
Estado. de Minas· Gerais; · · 

Projeto de Decreto Legislativo ·nú
mero :40, de 1948, que mantém a deci
são do Tribunal de Contas, que re
cusou registro ao têrmo celebrado en
tre o Ministério da Agricultura e o 
Estádo- de São Paulo, relativo à exe
cução de leis, regulamentos e demais 
disposições federais, sôbre caça. e 
pesca; · " 

Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 41, de 1948, que mantém a deci
são do Tribunal de Contas, que re
cusou registro ao têrmo de acôrdo ce
lebrado a 14 de outubro de 1947, entre 
o Ministério da Educação· e Saúde e 
o Govêmo do Território Federal do 
Acre, para execução de· obras sob o 
regime de cooperaÇão no Loprosário 
Sousa Araújó, na cidade de Rio Bre-
ves; · 

P.rojeto de Lei da Câmara n.0 · 378, 
de 1948, que concede isenção de di
reitos e demais taxas aduaneiras a 
material i.nlPortado -pE'la· Mineração 
Geral do Brasil Limitada .para a Usi
na Siderúrgica; .. 

Projeto de Lei da rCâmara n~0 379, 
de 1948, que concede isenção de di
reitos de importação e taxas adua
neiras para máquinas e materiais des
tinados à Companhia de Cimento 
· Portland Poty; 

Projeto de Lei da Câmara n,0 380, 
de 1948, que autoriza a abertura, pelo 
Ministério·. da Educação e Saúde; do 
crédito .especial de Cr$ _242,00 para 
atender ao pagamento de diferença de 
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gratificação de magistério ao Pro
fessor João Lambert Ribeiro; 

Projeto de Lei da .Câmara n.0 381, 
que concede regalia de prisão aos ofi

. ciais de Marinha Mercante Nacional, 
quando submetidos· a processo· penal; 

Projeto de Lei da Câmara n. 382, 
de 1948, que releva. de prescrição o di
reito . das pessoas beneficiadas ;pelo 
Decreto-lei n.0 1. 544, de 25- de agõsto 
de .1939, que concedeu pensão vitalícia 
aos .voluntários das campanhas do 
Uruguai e · Paraguai; · · 

Projeto de Lei .da Câmara n.o 383, 
de 1948, que concede isenção de di
reitos de importação e demais taxas 
aduaneiras para. o material destinado 
à_s sociedades comerciais que especi
fica; 

Projeto de Lei da ·Câmara n.o 384, 
de 1948, que autoriza o Poder Exe
cu.tivo a mandar reverter ·ao Govêrno . 
do Estado de Pernambuco, indepen
dente de indenização, as terras e ben:
feitorias da Estação Experimental de 
Vila .Bela; · 

Projeto d.e Lei da Cãmara n.o 384, 
de ll:1'1.8,- que concede auxílio a Alexan
dre do Carmo Gaivão. de Queirós. 

DISCURSO PRONUNCIADO 
SR. SENADOR RIBEIRO 
ÇALVES, N:A SESSAO DE 

. SETEMBRO-DE 1948. 

PELO 
GON-

24 DE 

Q~e se T(~_Produz por ter saído com 
mcorreç9es. 

O SR .. RIBEIRO GONÇALVES -' 
Sr. Pres1dente, há cem anos justos 
n~ data de. amanhã, nascia 'FirminÓ 
Pires Ferreira., · 

~ua;se d~is séculos :Vencidos após as 
:prrme1ras mcursões dos bandeirantes 
e sertanistas, que lhe desbravaram o 
território, a ·então Província do Piauí 
apresentava índices inequívocos dê 
franca prOSJleridade. 

As linhas de penetração, no avanço 
e;radattivo de sul a norte, multiplica
ram-se, infletindo para o oriente e 
o ocidente. 

. Entrecruzando-se com as que lhes 
Vlnham em sentido contrário,. álcan.
çaram de um lado, as cumiadas da 
Serra Gr::~.nde e do outro, o rio Par
nafb.a. Ao mesmo ·,tempo que definiam 
as lmha.s da Capitania, iam conquis
tando o deserto para· a .civilização. 

A paisagem bárba1·a aos poucos se 
transfigura. O · rancho do caminhei
ro é substituído pela morada habi· 
tual. Os campos se povoam de re· 
banhos. As fazend.as de criar surgem 
por tôda parte. Constituem-se as fa
mílias. Adensam-se as nucleações hu· 
manas. E, sob o regime patriarcal E 
as bençãos .cristãs, desenvolve.-se a so· 
ciedade rural. 

As relações entre centros populosos 
cada vez mais se estreitam, não como 
consequência da ordem administrati
va, mas, em virtude do crescente en
treleçamento das · ifamilias, da iden
tidade de costumes, da mesma· for
mação moral, dos interêsses .comuns 
a ctefeider. A· segurança, a discipli
na .e a tranquilidade não decorrem da 
ação vigilante e protetora do poder 
público. Resultam, de fato, do res
.peito à autoridade dos chefes de fa
milia e da consideração que êles mú
tuamente se dispensam. 

o florescimento econõmico, com 
base na pecuária, estimula o traba
lho, gera a confiança no esfõrço, des
pertando ambições maiores, alimen
tando sonhos mais altos de futuro, ao 
mesmo passo que dá a sensaÇão de 
energias sempre renovadas. 

A coletividade adquire a consciên
cia de sua fõrça; evidenciando-a, do
minadora, nos movimentos sangren
tos, para varrer o. jugp do estrangei
ro e constituir a nacionalidade so
rana. 

Mas, -cessados os 'pronunciamentos 
de rebeldia que sucederam à campa
nha da Independência, as atividades 

·retomam o ritmo normal, parecendo 
que o problema político encontrara, 
(POr fim, solução satisfatória no plano 
da ordem administrativa e econõ

.mica. Ao iniciar-se a segunda metade 
'do século XIX, o Conselheiro Saraiva, 
em 1852, transfere a CaJPital da Pro
víncia de Oeiras para Teresina. Ti
nha como principal objetivo colocar 
a sede ·do Govêrno em comunicação 
menos dificil com os· centros ·civiliza
aos do País. Escolhendo para edifi
car a nova cidade um local à margem 
do Parnaiba, confiava que êsse rio 
pudesse ser em breve fàcilmente apro
veitado para a navegação a vapor, o 
que iri12. concorrer, por se mdú,'i.da, 
para avolumar as fontes locais de 
produção, como inestimável incentivo 
ao comércio, à indústria e à lavoura. 

O empreendimento, que já fõra re
c~amado .pela Assembléia Provnicial, 

-- ' I I' '· ' 
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em 1842, e voltava, depois, a ser o as
ISUnto nuclea1· do relatório de Zacarias 
de Góes, referente à gestão da Pro
vínc.la no exercício de 1844, manti
nha-se, por justas razões, como preo
cupação dominante. Contudo, somen
te em 1858 se faz rea1idade. 

A mudança ·da Capital e a nave
gação fluvial a vapor .proporcionar.am. 
desde logo, condições favoráveis à ex
pansão do norte. piauiense .' 

Ali, entre o parnaíba e o Longá, 
em terras de pastoreio e semeadura, 
a meio caminho de Tereljina e do mar, 
nascera Firmino ·Pires Ferreira·. . 

A casa grande da 'fazenda paterna, 
rodeada de amplas varandas, ·cujos 
beirais salientes acolhiam os visitan
tes fora de portas, em requintes de 
hospitalidade, erguia-se em vasto 
campo pontilhado de árvores frondo
sas, a cuja sombra se abr1gavam os 
animais nas horas caniculares. Aos 
lados ficavam os currais de moirões 
fornidos, . os cerdados daS criações e 

· 'das pastagens, o depósito dos at·reios 
e aviamentos, o celeiro e a senzals.. 

Dali partiam, constantemente, com
boios e boiadas para os mercados . de 
consumo das Províncias. vizinhas. 

A fazenda nunca deixava de ter 
hóspedes. Algumas vêzes, eram ami

. gos e parentes das redondezas, de vi
las 9 cidades próximas ou distantes; 
?lrtt·as, homens , de negócios,. politicas 
mfluentes ou autoridades da admL'li:~
tração pública. As :portas estavam 
sempre ·abertas para recebê-los. ,o 
:proprietário pagava-se da urbanidade 
dispensada com a informação, o avi
so, as sugestões que llles traziam 
ao isolamento. 
. Era curioso de tudo~ Não se preo

c.upava, apenas, com o níYel dos ;orê
ços, a 1procura, a escassez ou abun
dância dos produtos nesas oli naquela 
região .. Ligado a família, cuja ·im
portância se fazia cada vez 1hais acen
t:u~a no meio provinciano, nunca. se 
deu:ava de >:e interessar pelos asswntos 
:politicos, mormente depois ~ue se sen
tiu roais perto dos órgãos centrais do 
<;7<>vêrno. . · . 

Foi nêsse ambiente que Firmino Pi
res Ferreira passou os anos da infân
cia . e chegou à adolescência. Criança 

, sadia e robusta, cresceu sem cons
trangimentos, em contácto com· a na
tureza,· alimentando-se de sua seiva 
roais rica. Enrijou-se. ao sol e à chu
va,. fortalecendo os músculos na faina 

dos roçados ou no lorobilho dos árde-
.. gos "cavalos de fábrica", varando, de 

g;ibão e chapéu de couro, carrascais 
e caatingas, t1·anspondo, destemido, 
grimpas e vales, ao lado dos vaquei
ros, na época das vaquejadas. De 
ôlho vivo e espírito arguto, cedo mos
trou pulso firme e ágil no laço, na 
"mucica" e no ferrão ... 

Dava-'se aos livros o minimo possí
vel, para consagrar a maior parte 
do tempo aos exercícios corporais. 
Não lhe faltava, é certo, inteligência. 
Mas, a necessidade e o prazer de mo
vimentar-se reduziam-lhe a aplicação 
ao estudo. Era inquieto, audaz, arre-
batado. . 

O pai procuva ~razê-lo ao conví
vio das visitas, dos ·parentes e dos 
amigos, a ouvir, sem contudo dela par
ticipar, a conversa austerà da ·"gente 
grande". Nessas .ocasiões, acompanha
va, displicente, sem penetrar-lhes, ain
da, a significação, os enredos ooliti
cos; os :vaticínios quanto. às prováveis 
transformações próximas do Govêrno; 
as referências aos chefes de. partido3, 
aos lideres ·de maior relêvo e aos úl
timos e mais palpitantes aconteci
mentos. 

Nãó raro, o :Pai -o envolvia, furtiva
m~nte, num olhar de esperança, sem 
revelar, entretanto, ·o desejo que lhe 
cantava n'alma~ A palestra, p'or vê
zes, entre os mais evlhos, resvalava do 
comentário à recordação. E ressur
giam, do passado, as ações de guerra 
em que alguns haviam tomado parte, 
nas lutas da Independência e da Ba-
laiada. -

Eram exemplos de coragem a es
picaçar 'o ânimo de Firmino Pires. 
Parecia, então, despertar, de súbito 
do alheiamento em que jazia, pará 
viver acordado, o sonho que a ima
ginação crepitante lhe criava. 
· Depois com os escravos mais ido

sos, cont~mporâneos daqu~les fatos, . ia 
reconstrwr,-transfigurando-os em lan
ces . de inacreditável heroismo, os re
talhos das narrativas que lhe guar
dara a memória ... 

Era o quinto; da prole de trinta e 
cinco filhos de·c-José Pires Ferreira. 

. O pai queria mandá.;lo às leis, em 
Recife, desejoso de vê-lo seguir a car
reira .. Pública e tê-lo, um dia, repre
sentante à Assembléia Provincial, 
deputado geral, :ministro, presidente 
de Província, e (quem sabe?) Senador 
do Império!. .. 
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Firmino Pires, entretanto, na auln 
de latim mostra:se inconciliável com 
as declinações. E toma, .por isso, a re
solução decisiva: verifica praça como. 
primeiro cadete·, com destino à Esco
la Militar, em 7 de janeh·o de 1865. 
E' par aas armas que se sente atraiido 
com vocaçã0 irresistivel. E quando o 
Brasil entra em guerra com o Para-

. guai, convence-se de que o seu lugat· 
não é nos bancos escolares e sim nos 
campos de batalha. Desligaâse da 
1~rimeira Companhia de alunos, ee, em 
outubro de 1866, abandona os livros 
incorporando-se ao Exército em ope
rações. Peleja nos combates mais re
nhidos·, São jornadas sucessivas de 
bravura e de glória: Estabelecimento, 
Humaitá, Passo Pocui, ,Tebicuari, An
gustura, Lemas Valentinas, Peribebui 
e a marcha de flanco no Chaco. o 
cavaleiro . da adolescência se transfor
ma no infante corajoso ,e afoito. · 

Cessada a guerra, é tenente, promo
vido por atos de bravura, condecora
do com. o· oficialato do Cruzeiro. Em 
1874, é feito capitão, e, desta vez, por 
estudos. 

coronel, general de brigada, general de 
divisão e marechal do Exército. To
davia, cumulando-o de honras mili
tares, recompensa-o principalmente, 
pelos feitos d'arma anteriores, pois, 
quase todos os seus serviços no novo 
regime passam a desenvolve1·-se nr. 
órbit~ das atividades civis. No gene
ral e no marechal. o que se manifesta 
já não é o soldado, mas, o estrate
gista politico. 

Hom:em sobretudo de ação, de pou
cos livros e não muitas leituras, Fir
mino Pires talvez não tivesse conhe
cimento daquelas memoráveis cartas, 
cuja divulgação, depois da morte de 
.Lord Chesterfield, serviu para reve
lar no autor uma das mais interes
santes expressões das letras inglesas. 
Nunca as viu, com certeza. Se por
ventura as tivesse lido, verificaria a 
contribuição inexcedível das boas ma
neiras para o triunfo pessoal na fun
ção pública. ' Intuitivo, entretanto, 
como era, não teria chegado, por si 
mesmo, a compreensão diversa. 

Certo, nem sempre poderià superar 
a natureza. Sob o verniz superficial, 

Em 1883 é promovido a major; em adquirido no convívio . da civilização 
1885 a tenente-coronel, pôsto em que . metropolitana, latejava-lhe o cerne de 
o encontra a República, condecorado bom. sertanejo, em pulsações de leal
com a medalha do mérito militar e o dade e franqueza. Os Tínpulsos do sol~ 
grau de Cavaleiro ·de São Bento de dado não raro lhe gritavam irre.sisti
Aviz. Estava em plena maturidade e veis. toldando-lhe a tranquilidade 
vivera, até então, intensa e .perigosa- aparente. Mas, ·por observação pró
mente. :pria, cedo reconheceu de inestimá-

Mas, outros rumos n1e rasga 0 des- vel valia as relações sociais. E no 
tino. cw·so da ~xistência não fez senão 

E quem mais se alvoroça ao vê-lo consolidá-las, cultivá-las, desenvol
orientar-s·e (pelos novos caminhos é 0 vê-las. Nunca recorreu em .vão a 
velho pai, _que nunca perdera a es- .êsses vínculos poderosos. Dêles, prin
perança de testemunhar-lhe, um dia; cipalmente lhe advinha a fôrça, a in
a ascensão politica. fluência, o .prestigio. Jamais. os des-

Firmino Pires, já .coronel, é eleito prezava. Eram elementos indispensá
deputado à constituinte em 1890. In- veis de seguro êxito, na execução de 
tegrando a representação piauiense, seus planos políticos. Por saber uti
faz-se líder da familia numerosa. Na lizá-los no momento oportuno, con
iegislatura seguinte, ingressa no Se- seguiu manter-se no Parlamento ctu
nado. · , rante mais de ·três decênios da pri- · 

José Pires Ferreira regozija-se, mais , .meira República. E, na hora cr~s
uma vez com brilhante vitória -do puscular, quando, concorrendo ao ui
filho. o; tempos haViam mudado, e ii!ll-0 pleito e.leitoral, o se~tiu que lhe 
certo; nêle, porém, aquela velha as- I!ao ~parava em ma10~1a o. voto <:!-os 
piração jamais se arrefecera. Firmi- conte!raneos, foram, amda, as boas 
no Ph·es não fôra Senador do Impé- relaçoes qu.e ~e transforn;.ar_am a der
rio mas era, finalmente, senador .da rota em Vltóna, na Com1ssa•:> de Po-

- República. Alcançada a respeitável deres desta Casa. 
eminência, reaijzandó os anseios pa- o velho Marechal soube fazer, de 
ternos· fato, da amizade arma irresistíYel. 

A República eleva o arrojado com- Sempre se deixou arrastar :pelo~ im
batente dos campos do Paraguai a .pulsos do coração. 
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:Míuito. jovem, deu-se inteiro à. Pá
tria. Para glorificá-la, expôs-se a pe
rigos e sacrifícios inenarráveis nos 
campos de batalha. E é 'servindo-a, 

·deslumbrado do tempo vivido e das 
canseiras experimentadas, que a mor.te 
veio encontrá-lo octogcná:rio. 

Representante do Piauí nesta e na 
outra Casa do Congresso Nacional, 
fêz quanto pôde para corresponder à 
confiança do mandato, elevando-se 
em dignidade por .bem merecê-lo. E 

:porque p1·ocm·ou honrar a t.err!L na
tal, .honrando-se a si mesmo, no curso 
de uma longa vida de trabalho, é que 
os piauienses, como não podiam dei
xar de fazê-lo, cultuando a memória 
do soldado e do cidadão, vêm prestar
lhe por meu intermédio, nas come
morações do ·centenário elo seu nasci
mento, as homenagens da mais alta 
admiração e do mais profundo respef
to. (Muito bem; muito bem. Palmas. 
O orador é cumprimentado) ; · 

.. 



131."' Sessão em 28 de Setembro de 1948 
PRESID:Il:NCIA DOS SRS. MELLO VIANNA VICE-PRESIDENTE; NEREU 

RAMOS, PRESIDENTE E PLINIO POMPEU, 4.0 SECRETÁRIO. 

As 14,30 horas comparecem os Se-
nhores Senadores: 

Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Alvaro Adolpho. 
Augusto Meira. 
Clodomir Cardoso. 
Victorino Freire. 
Evandro Vianna. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Plínio Pompeu. 
Adalberto Ribeiro. 
José Americo. 
Novaes Filho. 
. Etelvina Lins. 
Cícero de Vasconcelos. 
Maynard Gomes. 
Pereira Moacyr. . 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Ancirade Ramos. 
Mello- Viana; 
Levindo Coelho. 
Euclycles Vieira. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Filinto Müller. 
Aithur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Lucia Corrêa. (33) . 
O SR. PRESIDENTE - Acham-se 

presentes 33 Srs. Senadores. Haven
do número legal, está aberta a sessão. 

Vai-se lJVroceder à leitura da ata. 
O SR. 2.0 SUPLENTE (servindo 

de 2.0 Secretário) procede à leitura 
da ata da sessão anterior, que posta 
.em discussão, é sem debate aprovada. 

O SR. 3.0 SECRETÁRIO (Servindo 
de 1.0 ) lê o seguinte 

EXPEDIENTE · 
MENSAGENS 

Excelentíssimo Senhor. Presidente 
õ.e;. Senado Federal: 

Havendo sancionado o Decreto do 
Cong:resso Nacional que autoriza a 
abertura de crédito especial destina
do ao desenvolvimento econômico da 
região ·do Sij,o Francisco, tenho a 
honra. de restituir a Vossa Excelênvia 
dois dos respectivos autógrafos. · 

Rio de Janeiro, . 24 de setembro de 
1948. - EURICO G. Du:rRA . 

Ao Arquivo. 

N.0 240 -=- 1948 

Excelentíssimo Senha Presidente 
do Senado Federal: 

Tenho a honra de acusar o recebi
mento e de agradecer a Mensagem de . 
Vossa Excelência n.~ 218, de 22 do 
corrente, acompanhada· de autógrafo 
do Decreto Legislativo n.0 27, de 1948. 

Rio de Janeiro, 2S de setembro de 
1948. - EURICO G. Du:rRA. 

Inteirado. 

N.0 241 - 1948 

Excelentissimo . Senhor Presidente 
do SEmado Federal: 

Havendo san·cionado o Decreto do 
Congresso · Nacional que autoriza a 
abertura, ao Congresso Nacional, de 
crédito suplementar para ocorrer a 
despesa com subsidio, ajuda de custo, 
pessoal e material, tenho a honrà de 
restituir a Vossa Excelência dois dos 
respectivos autógrafos. 

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 
1948 - EURICO G. DUTRA. 

Ao Arquivo . 
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N.0 242 - 1948 
Excelentissi.mo Senhor Presidente 

do ·Senado Federal: 
Havendo· sancionado o Decreto do 

congresso Nacional que concede isen
çfto de direitos de importação e taxas 
aduaneiras para uma viagem desti-· 
.nada ao Ginásio da J::maculada Con
ceição, tenho a honra de restituir a 
Vossa Excelência dois elos respectivos 
autógr~fos. 

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 
1948. - EUR!CO G. DUTRA. 

Aci Arquivo. 
Telegrama: 

- Do Sr. Presidente do Instituto 
Histórico, convidando o Senado a as
sistir a uma sessão comemorativa do 
centenário de Brasilio Machado, na 
sede da mesma instituição. - Intei
rado. 

- Do Sr. Encarregado dos Negócios 
da Suécia, agradecendo o voto de con
dolência 'dio Senado pelo atentado 
de que foi vítima o Conde Folke Ber
nadotte. - Inteirado. 

·oficio: 
- Do Sr. Ministro da Viação (2), 

o primeiro transmitindo carteiras de 
passes livres, emitidas pela Estrada de 
Ferro Vitória a Minas, e o segundo 
agradecendo a .comunicação de haver 
sido enviado à sanção do decreto le
gislativo que autoriza a doação ao 
Munic1!pio de Tupal!lciretã, no Rio 
Gral!lde do Sul, de duas faixas de ter
renos de propriedade da Viação Férrea 
do mesmo Estado. - Inteirado. 

- Do Sr .. Ministro da. Agricultura, 
agradecendo a· comunicação de haver 
sido enviado à sanção o decreto le
gislativo que autoriza o Poder. Exe
cutivo a abrir, àquele Ministério, o 
crédito de Cr$ 9. 00(},00, suplementar 
ao orçamento vigente, para pagamen
to ao professor catedrático José Pio 
de Lima Antunes. - Inteirado. 

- Do Sr. Ministro da Marinha, 
agradecendo a comunicação de haver 
sido enviado à sanção o decreto· le
g.ISlativo que autor~lza. a abertura;, 
àquele Ministério, do crédito espe
cial de Cr$ 2. 369. 384,00, para paga
mento à Oonstrutora Melo Cunha 
S. A. -Inteirado. 

Rio, em 24 de setembro de 1948. 
- N. 0 1. 455 - Comuni.ca remessa de 

··Projeto de Lei 1à canção. 
Senhor 1.0 Secretário: 

Ten.ho a honra de comunicar a Vos
sa Excelência, para que se digne de 

leval' ao conhecimento do Se1111tdo Fe
deral, que a Câmara dos D~putados, 
em sessão de · 12 agôsto proximo pas
sado, aprovou as emendas dessa isen
ção de direitos de importação e ta
xas aduaneiras a entidades que es
pecifica. 

A :referid!l4 proposiçião foi, nesta 
data, de acôrdo com os preceitos cons
titucionais, remetida à sanção. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. - Munhaz 
da Rocha, 1.0 Secretário. 

Inteirado. 
Do 'n'ibunal de Contas. 

Ofkio S~62 - 25 de setembro de 
1948. - N.0 921. 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
do senado Federal: 

:G:ste Tribunal, atendendo aos recla
mos imperiosos dos serviços a seu 
cargo; encaminhou, em época própria, 
ao Congresso Nacional, por inter
médio do Senhor Presidente da Re
pública, a proposta do seu orçamento 
para o exercício de 1949. · 

Naquela proposta, foram consigna
Ci.as as parcelas de Cr$ 1.335.600,00 
('Uln milhão trezentos e trinta e cinco 
mji~ .. e sei·scentos cruzeiros) e Cr$ 
674.100,00 (seiscentos e setenta e qua
tro mil e cem cruzeiros) destinadas a 
atender ao pagamento,. no próximo 
exercido, dos salários dos extranume
rários diaristas, respectivamente. 

Acontece porém, que a ilustre Co
missão de Finanças da Câmara dos 
Deputados houve por bem em reduzir 
aquêles totais às importâncias de Cr$ 
987.000,00 (novecentos e ·Oitenta e 
um mil cruzeiros) e Cr$ 318.000,00 
(trezentos e dezoito mil cruzeiros) . 

Por isso venho solicitar a atenção 
de Vossa Excelência a fim de que seja 
o Tribunal, no Orçamento. Geral da 
República, dotado dos recursos indis
pensáveis para fazer face. às despesas 
decorrentes de suas tabelas de ex
tranumerários, anexas por cópia, já 
vigentes neste·cano, as quais represen-' 
tam as despesas totais de Cr$ .....• 
1.335. 600;0{) (·um milhão trezentos e 
trinta e cinco mil e. seiscentos cru
zeiros) e Cr$ 674.100,00 ,seiscentos e 
setenta e quatr() mil e cem cruzei
reis( constantes da. proposta inicial. 

Reitero a Vossa Excelência os pro
testos de minha elevada estima e dis
tinta consideração. - Alfredo Gui~ 
marãcs Oliveira Lima. 
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TRIBUNAL DE CONTAS 

Tabela numérica de extranu.merúrios mensalistas 

Ftmções R f . . I e erenc1a 1 

- I 
I Técnico de Orçamento o. o. o. XL 

Técnico de Orçamento •••• o o XXXIX I Técnico de Orçamento •• o ••• XXJ>."V 
Técnico ele Orçamento • o •• o o XXXI 
Técnico de Orçamento •... o. XXVII 
Amanuense . • o ••• o o o o. o. o ••• XXI 
Amanuense . •••• o ••• o. o o •• o o XX 
Auxiliar de Escritório • o •••• o XI 
Auxiliar de Escritório • o ••• X 
Auxiliar de Escritório . . . . . IX 
Auxiliar de Escritório • o o •• VII 
Auxiliar de Escritório • o •• o VII 
Praticante de Escritório • o ••• VI I 
Praticante de Escritório ..... v I 
Motorista . •• o ••••••••••• • •••• À~ I 
Artífice • • • • • • • • • • • • o o ••••• XI I 
Mestre Especializado o o o o ••• o - XXI 

I Mestre ••• o ••• o ••• o •• o ••••• XIV 
I 
I 
I 

I 
TRIBUNAL DE CONTAS 

Mensal 

5.250,00 
5.250,00 
3.900,00 
3.300,00 
2. 70(},00 
1.950,0(} 
1.800,00 
1.250,00 
1. 2(}0,0{} 
1.150,00 
1.100,0.0 
1.050,00 
1.000,00 

950,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.950,00 
1.400,00 

Tabela numérica de extranumerários diaristas 

I 

Funções f • . I Re erenCla I 
I 

Mensal 

I 
l . 

Auxiliar de Conservação 40,0(} 'r 1.000,00 
Auxiliar de Conservação 38,00 I 950,00 
Auxiliar de Conservação 37,00 

I 
925,00 

Mensageiro • o. o o •••• o •••• o o 34,00 850,00 
Artífice •• o •• o o ••• o ••••• o o 80,00 I 2.000,00 
Artífice • o ••••• o ••••••••••• 62,00 I 1.550,00 
Motorista . o o. o ••• o ••••• o •••• 80,00 I 2.000,00 

l 
l 
I 

Ofício S-63 - 25 de .setembro de 1948 

N.0 922 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal: 

li 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

De 
an 

spesa 
ual 

63 .. 
54. 
46. 
79. 
64. 
23. 
43. 

105. 
57. 
55 . 
52. 
50. 

228. 
342. 

15. 
15 . 
23. 
16. 

000,00 
000,00 
800,00 
200,00 
800,00 
400,00 
200,00 
000,00 
600,00 
200,00 
800,00 
400,00 
000,00 
000,00 
OOO,Oü 
000,00 
400,00 
800,00 

IL 335. 600,00 
I 

Despesa 
anual 

60.000,00 
114.000,00 
166.500,00 
163.200,00 

72.000,00 
74.400,00 
24.000,00 

674.100,00 

Achando-se em estudo, no Congresso Nacional. o reajustamento dos 
vencimentos e salários de funcionários e extranumerários do serviço público 
federal, e não havendo sido considerada a situação dos extranumerários 
mensalisto.s e diaristas das Tabelas numéricas dêste Tribunal, tenho a honra 
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de, por intermédio de Vossa Excelência, sol:Lcitar providências do Congresso 
Nacional, no sentido de que sejam atribuídos aos extranumerários que nqu1 
prestam seus 1:erviço.>, as mesmas vantagens que forem consideradas aos das 
demais reparticões públicas federais. 

Junto ao presente, por cópia, as tabelas ora vigentes neste Tribunal. 
Reitero r.. Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e dis"

tinta consideração. - Alfredo Guimarães Oliveira Lima. 
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TR:LBUNAL ·DE CONTAS 
Tabela nmnerica de -extranumerários mensalistas 

Funções f • . 11 ·Re erenc1a Mensal 

I 
Téci::lico de Orçamento 

I I o • o o .. XL 5~25•),00 
Técnico de Orçamento o • o ... XXXIX 4.500,00 
Técnico de Or~amento . ..... XXXV 3.900,00 
Técnico de Orçamento • o • o ... XXXI 3.300,00 
Técnico de Or~amento o ••• o o • xxv-ri 2. 700,00 
Arnanuense · . • • • • • • • • • • o ••••• XXI 1.950,00 

· Amanuens'e o •• o ••• o •••• o •• XX I 1.800,00 
Auxiliar de Escritório • o •• o XI l. 250,00 
Auxiliar de Escritório . ••• o o o X 1.200,00 
Auxiliar de Escritório . ••• o o. IX 1.150,00 
Auxilia1· de Escritório . o o. o •• VII 1.100,00 
Auxiliar de Escritório . ••• o. o - VII 1.050,00 
Praticante de Escritório ••• o VI 1.000,00-
Praticante de Escritório .... v 950,00 
Motorista . ••••••••••••••••• o XI 1.250,00 
Artífice . ............ · ......... XI 1•.250,00 
Mestre Especializado o ••• o. xx-r . 1.950,00 . 
Mestre .• o •••• • ............ o •• o XIV 1.40ü,OO 

j 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Tabela numérica de extranumerários diaristas 

Funções '··~-=-- Referência Mensal·. 

Auxiliar de Conservação 40,00 LOOO,OO 
Auxiliar· de Conservação 38,00 950,00 
Auxiliar de Conservação • o o .. 37,00 925,00 
Mensageiro ••••• o •• o. o ••• o. 34,00 850,00 
Artífice ••• o o ••• o •••• · ••• o •• 80,00 2.000,00 
Artífice o ••••• o •••••••• o. o. 62,00 1.550,00 
Motorista o o o o o o I I o o o o o e o O e 80,00 2.000,00 

Comissão 'de .. Finanças. 

· .. ~ .• \ '·' i I ,,, 
-~ 

.I \ , j - \ ' i ' I 
I 

\ \; ' I 
!;/, '" r- J 

\ ' i' I', \, I \ I 
\ \'\'I ! ' 

l 
I 

I 
I 

I 
I 

'I Despesa 

/. 
anual 

€3 .. 000,00 
.. 54.00i()I,OO 

46.800,00 
79.200,00 
64.800,00 
23'.400,00 
43.200,00 

105.000,00 
57.600,00 
55· .. 200,00 
52.800,00 
50.400,00 

228.000,00 
342.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
23.400,00 
16.800,00 

-
1. 335. 600,00 

Despesa 
· anual 

60.000,00 
114.000,00 
166.500,00 
Hl3.200,00 
72.000,00 
74.400,00 
24.000,00 

674.100,00 
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-· São lidos e vão a imprimir os 
roeguintes pareceres: 

PARECER .. 

N.0 989, de 1948 

Ila Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Oficfo n.0 S-58, de 
1948. 

Relator: Sr: Arthur Santos. 
O Presidente da Câmara de Verea

dores submeteu à apreciação do Sena
do o fato do Prefeito do Distrito Fe- ' 
deral deixar exaurir-se o prazo de 1{) 
-dias, a que se refere o art. 14 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal sem san
cionar. nem vetar os projetos de lei, 
oriundos daquêle poder legislativo. E 
concluiu a sua representação por soli
citar o pronunciamento desta casa, 
quanto à atitude que, a respeito, deva 
tomar. 

A solução para o caso não seria, di
.ficil, pois que o silêncio do órgão exe
·cutivo não· poderá jamais constituir 
forma passiva de opôr-se às resolu-
luções legislativas. · 

Acontece, porém; que esta Comissão 
não é, data vênia, órgão consultivo da 
Câmara de Vereadores do Distrito Fe
deral, em cujas atribuições só interfe
re para os efeitos de conhecer, apro
vando ou rejeitando, os vetos opostos 
pelo Prefeito aos seus projetes de lei. 

Pelo exposto, nada há responder, de
vendo a consulta ser arquivada. 

Sala das Comissões, em 23 de setem
bro de 1948. - Attilio Vivacqua, Pre
sidente. - Artlwr Santos, Relator. -
Augusto Meira. - W:aldemar _Pedrosa. 
- Ferreira de Souza. Fil~nto Mül- . 
ler . ....:... Aloysio: de Carvall!o. 

PARECER 

N.0 990, de 1948 

Da Comissão de constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei ·da 
Câmara n. 0 270, de 1948. · • 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
O Projeto de Lei da câmara n. 0 270, 

·de 1948, modifica dispositivos do De
creto-lei n. 0 5 .576. de 14 de junho de 
1943, e dá outras providências, tudo 
relacionado com a situação dos ex-em
))regados de bancos em liquidação. 

A Comissão de . Previdência Social, 
da Câmara dos Deputados entendeu 
que. embora esteja em estudos a lei 
orgânica de previdência social, mere
ce aprovação o projeto, por se tratar 
de medida de emergência, justificada. 

Do ponto de vista constituc·ional, na
da l1á a ooôr ao projeto. por cuja 
aprovação, pÕrtanto, somos de parecer. 

Sal:\ das Comissões, em 23 de setem
bro de 1948. - Atilio Vivacqua, Presi
dente. - -Aloysio de carvalho, Rela
tor. - Ferreira de Souza, com restri
ções. quanto à redação dÓ art. 5. 0 • -

Arthur Santos. - Waldemar Pedrosa. 
- Filinto Miiller. - A uyusto M eira. 

PARECER 

N.0 991, de 1948 

Da Comissão de Redação de 
LeiS. 

Redação. final de emenda subs
titutiva do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n.0 95, de 1948. 

Relator: Sen. Waldemar' Pedrosa; 

A Comissão de Redaçãó submete ao 
Senado a redação final, que a êste 
acompanha, da emenda substitutiva 
ao projeto de lei n.o 95, de 1948, ori
ginária da Câmara dos Deputados. 

Sala dai Comissão de Redação de 
Leis, em 24 de setembro de 1948. -
Clodo'inf.r Cardpso,1 Presidente. 
Waldemar· Pedrosa, Relator. - Cí
cero de Vasconcelos. - Ribeiro Gon-. 
çalves. · 

ANEXO AO PARECER N.0 991 

Redação final da emenda subs
titutiva do Senado Federal ao 
projeto de lei da Câmara n.0 95, 
de 19~8. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 o art. 833 do Código do 

Processo Civil passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. 833. Além dos casos em que 
são permitidos pelos arts. 783, § 2.0 , 

e 839 dêste Qódigo, ou por disposi
cão de lei especial, cabendo embar- . 
gos d nulidade e infripgêntes do jul
gado, quando o acórdão: 

I - houver reformado a sentença. 
em grau de apelação, e não fôr unâ-
nime. , 

II - tiver sido proferido em agra
vo de petição; 

III - fôr de Turma do Supremo 
Tribunal Federal e divergir de . ou~ 
tro, proferido também por Turma ou 
pelo Tribunal Pleno. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 
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PARECER 

N,0 992, de 1948 

Da Comisscio de Redaçcio de Leis. 

Relação final do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 217, de 194'8. 

Relator: Senador Cícero de Vas
concelos. 

A Comissão de Redação apresenta· 
juntamente (fls. anexa) a redação fi
nal do projeto de lei da Câmara nú
mero 217, de 1948, aprovado pelo Se
nado. · 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 24 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Cí
cero de Vasconcelos, Relator. - Wal
demar Pedrosa. - Ribeiro Gonçalves. 

. ANEXO AO PARECER N.0 992 

Redação final do Projeto de Let 
da Câmara n.0 -217, de 1948. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 E' o Poder Executivo au
torizado ·a abrir, pelo Ministério da 
Bducação e Saúde, um crédito espe
cial de Cr$ 66. ooo,oo· (sessenta e seis 
mil cruzeiros) , para o pagamento 'l. 
Aníbal Cardoso Bitencourt, profes
sor catedrático (E. N. Q. - U. B.). 
padrão M, do Quadro Permartente do 
Ministério da Educação e Saúde, da 
gratificação . de magistério a que fêz 
jus no período de · 1· de janeiro de 
H141 a 31 de dezembro de 1945, de 
acôrdo com o Decreto-lei n.O 2.895, 
de 21. de dezembro de 1940, modifi
cado pelo Decreto-lei n.0 8.315, de 
7 de dezembro de 1945. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

PARECER 

N o 993, de 1948 
Da Comissão de Redação de Leis. 

Redação final do Projeto nú
m.ero 28, de 1947, 

Relator: Sen. '.Ribeiro Gonçalves. 

A Comissão de Redação apresenta 
a .redação final do projeto n.0 • 28, li e 
1947, constante do anexo e de inicia
tiva do Senado. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 24 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Ri
bebro Gonçalves, Relator. - Cícern de 
Vasconcelos. - Waldemar Pedrosa. 

ANEXO AO PARECER N.0 993 

Redaçíio final do projeto núme
ro 28 de 1-947. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art; 1.0 

• Os oficiais ·aviadores do 
Quadro de Oficiais Auxiliares da Ae
ronáutica que terminarem com apro
veitamento o Curso Fundamental de 
Formação de OfL::iais da Escola de 
Aeronáutica serão transferidos para o 
Quadro de Oficiais Aviadores (Q. O. 
A.) do Corpo de Oficiais da Aeronáu-
tica. · 

Art. 2.0 Os oficiais assim transfe
ridos não ocuparão va.ga no novo qua
dro, serão colocados no almanaque 
nas posições que lhes com:getirem pela 
sua antiguidade relativa, de acôrdo 
com a .atual homologia, e gozarão dos 
mesmos direitos e regalias do Q. O . 
A. 

Art. 3.0 Os oficiais aviadores que 
P<Jssuirem o diploma de engenheiro de 
aeronáutica, serão incluídos na cate
goria engenheiro. 

Art. 4.0 O Quadro de Oficiais Au
xiliares continua.rá a ser um quadro 
em extinção, .cujo efeito se comporá 
dos oficiais que não satisfaçam os re
quisitos exigidos para a transferência 
nesta lei regularta. 

Art. 5.0 o fusão do Q. O. Aux; com 
o Q. O. A. far-se-á nos quinze pri
meh·os dias quP. se seguirem à publica
cação desta lP.i. 

Art. 6.0 Ficam revogados o pará
graifo úndco do art. 2.0 e o art. 5.0 

do Decreto-lei n.0 5.448, de 23 de ju
·lho de 194'1 e as demais disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da· a leitura do expediente. 

Acham-se em pauta para receber 
sões, perante a Mesa, os projetas de 
leis da Càmara ns. 386 e 387 e o Pro
jeto de Decreto Legislativo número 
42, ·todos de ·1948. 

O SR. JOAQUlM, PffiES - (Pela 
ordem.) - Sr. 'Pr.esidente, peço a 
V. Ex ... ·consulte a Casa sôbre se dis
pensa · de publicação, a fim de ser 
imediatamente discutido e votado, o 
Parecer· n.0 993, ·aue acaba de ser lido, 
dando r_edação final ao Projeto· nú
mero 28, .de 1947. 

O SR.<PRESIDENTE- O Senhor 
Senador Joaquim Pires requer dispen
sa de publica.çõ.o d.o Parecer n.0 993, 
que dá redaçfio final ao Projeto nú
mero 28, de 1947, a fim de submetido 
imediatamente a die~ussão e votação. 
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Os Senhores que aprovam o reque
rimento, queiram conservar-se senta
dos. <Pausa) ·. 

Está aprovado. 
Em discussão o Pr,rec>:!r n.0 993, de 

1948. (Pausa) . 
Está aprova:do. 
Não havendo quem peça a pala

vra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprova-m o 

Parecer il.0 993, queiram ficar sne
tados.. <Pausa) ~ 

Aprovado. . 
O Projeto n.0 28, de 1947, vai ser re-

1lletido à Câmara dos Deputados. 
· Continua a hora do expediente. 

O SR. NOVAES FILHO - Sr. Pre-
sidente, quero ocupar a atenção do 

·Senado, por poucos momentos apenas, 
a fim de relembrar grande figura 
do Brasil e eminente filho da minha 
terra, ao transcorrer o primeiro cen
tenário do seu desaparecimento. 

Vou render a homenagem com du
plo motivo: o do meu dever patrió
tico e o de intimo sentimento afetivo. 
Vou referir-me a UlTh· homem com os 
maiores serviços à nacionalidade e 
que para mim constitui motivo de 
orgulho e de alegria haver êle nas::ido 
no mesmo município em que nasci. 
Tive a ventura., Sr. Presidente, de 
nascer em velho engenho do tradi
cionál Município do Cabo situado no 
litoral pernambucano, município que 
da colónia até 11oje nunca se apresen
tou aos· quadros brasileiros . de mãos 
vazias; mas, pelo contrário, em todos 
os tempos grandes foram seus contin
gentes, não só ao engrandecimento da 
nossa economia, mas sobretudo de sa
crüício, de vigilânda, de embates e 
de lutas em :prol dos grandes ideais 
da nacionalidade. 

O Sr.: Andrade Ramos ·- Hoje, 
temos V: Ex.a representando digna
mente o município do Cabo. 

O SR. NOVAES FILHO- Bondade 
do meu caro colega. 

O Sr. Andrade Ramos - E' a ·ex
pressão d:1. verdade, que o Senaçlo tes-
temunha. · · 

O SR. NOV AES FILHO - Infe
lizmente; jamais poderei nivelar-me 
aos homens que no passado deram 
lustro e tanto renome ao meu muni
cípio n:lta!; mas, orgulho e fé terei 
sempre para empenhar· minha pa
lavra, com t-ôda emotividade, para 
exaltar a ação e benemerência de 
todos êles. 

No Segundo Império, o mumc1p: 
do Cabo brilhou não sómente n·a se 
ciedndc, na, economia. e na polític 
pernambucana, mns, ta-mbém na Côrt 
do Rio de Jzneiro, através daquela 
personagens ilustres, representante 
das velhas aristocracias perna1nbu 
canas, titulares da monarquia, perten 
centes às velhas estirpes dos Cavai 
canti de Albuquerque, dos Carneir1 
da Cunha, dos Sousa Leão, dos Rêgc 
Barros, dos Carneiro Leão e de tan· 
tas outras famílias que sempre fi· 
guraram com grande relêvo no met 
município, dentre elas a família Pae1 
Barreto, à qual pertencia o homen: 
cuja virtude me permito recordar, 
que foi o último morgado do Cabo; o 
grande brasileiro Conde, Visconde e 
·ciepois Marquez do Recife. 

Sr. Presidente, o Marquez do Re
cife, descendente dos Paes Barreto, 
foi, sem. dúvida,. uma das maiores fi
guras da nacionalidade. Nenhum ho-· 
mem o •: excedeu no contingente, nO' 
trabalho . e na perseverança em prol 
da . defesa daquilo que êle considerou 
sempre a maior conquista do BraRil.: 
- a liberdade. · 
.. Hoje julgo dever das gerações pre• 

sentes voltarem· o pensamento e o 
coração às gera.~Çõcs que se foram, não· 
só para homenagear aquê!es grandes 
vultos, mas, sobretudo, para melhor 
fixar-lhe a ação na memória dos 
moços, a fim de que, quando tiverem 
as responsabilidades dos destinos dos 
negócios ,públicos e particula~es em 
nossa pátria, muito possam recolher 

.d<! utilidade para a Nação, através 
dos notáveis exemplos que· os homens 
do passado nos legaram. 

E nenhum homem avulta mais que 
c ·eminentr. Marquez do Recife, . que 
ofereceu ao Brasil exemplo raro: de
tentor do poder económico e do poder 
político, não se bastou. O seu ideal 
era muito mais elevado, a sua aspi;, 
ração muito maior. o Marquez do 
Recife desejava o Brasil integJ.-ado 110 
poder da :Liberdade. Tildo êle deu de 
desprendimento, de sacrifício, de es-
fôrço e c-ó1nbatividade, para implan
tação da liberdade em nosso país. 

o homem que assim se portou no 
passado, merece ser relembrado para 
edific-ação .:las gerações novas. Eis o
que faço com o orgulho de filho do 
Mun~cipio do Cabo, exaltando a me
mórh do ~ea último Morgado, da
quele ·Paes Barreto cheio de digni
dade, que deu lustro, brilho, mas,. 
principalmente, grandes exemplos de· 
patriótismo ao povo brasileiro. 

'-,t \ . ..... . 
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· O Sr. Andrade Ramos - E' uma 
'bela lição do passado ao presente, que 
V. Ex." dignamente recorda. 

O SR. NOVAES FILHO - A gran
de ambição dêssc homem era. a li
berda.cle para o Brasil. (Muito bem; 
muito bem Palmas) . 

vem à mesa, é . lido, apoiado 
e distribuido à Comiseão de Cons

. tituiçáo e Justiça o seguinte 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 43, de 1948 

DiSpõe sôbr:e a promoçoo de 
Major ou Capitão de Corveta-dos 
Quadros .de Serviço das Fõrças 
Armadae·. 

O Congresso Nacional deéreta: 
· Art. 1.0 Serão promovidos ao pôst"o 

-de Tenente-Coronel ou Capitão de 
Fragata todos os Majores ou ·capi
tães de Corveta da ativa das Fôrças · 
Armadas que hajam cursado escola 
de formação de oficial no Exército, 
Marinha e Aeronáutica, ou tenham 
ieito concurso para o ingresso no ofi
cialato, desde que satisfaçam os se
guintes requisitos: . 

a) tenham. 25 anos ou mais de 
serviço público; · 

b) não tenham punições, com nota. 
desabonadora, possuam medalha . de 

c) tenham, .no mínimo, ·dois anos 
bron~; · 

-de pôsto; · 
d) possuam o curso de aperfeiçoa

mento, exceto para aquêles cujos cur
sos não estejam em norlY;lal funciona-
·mento. · 

Art. 2.0 Aos oficiais com os postos 
e condições mencionadas no artigo an
terior e que na data. em que entrar 
em vigor· esta lei tenham sido ·com
pulsados em 1948, ficam assegurados 
·todos os direitos e . vantagens de que 
cogita esta lei. -

Art. 3.0 O Presidente da República 
promoverá as medidas necessárias ao 
cumprimento da presente lei, devendo 
agregar com tôdas as vantagens e 
·prerrogativas inerentes ao novo pôsto 
os oficiais promovidos para os quais 
não haja vagas nos respectivos qua
·dros. 

Art. 4.0 Esta lei entrará em vigQr 
na data da sua publicação, revogadas 
.as. disposições em contrário. 

Justificação 

A estruturação dos quadros de ser
viços das classes militares, na maioria 
das vezes, não dá oportunidade a que 
·se verifiquem promoções, obedecendo . 

ao paralelismo estabelecido pelo De
·creto-lei n.0 5.625, de 28 de novem
bro de 1943 <' ..ei de Promoções no 
Exército). 

Existém Majores do Exército,. da 
Aeronáutica e Capitães · de Corveta 
na Marinha que contam mais de 25 
anos de serviço, sendo que muitos 
perinanecem, nêste posto, há mais 
de 10 anos, sem esperança de promo
ção, num futuro prJximo, e certo:; 
de serem atingidos pela compulsória, 
que lhes encerrará a carreira. · 
~sses oficiais, ainda em plena for

ma física e em perfeitas condições 
técnicas, · ficam impossibilitados de 
prestar seu concurso .ao Estado 
que, dêste modo,. se vê .privado da 
colaboração de profissionais, com largo 
tirocínio técnico e prático. 

õ Congresso Nacional,. reconhecen
do. êsse duplo prejuízo para o Estado. e 
para os seus servidores, votou projetes 
de leis que· possibilitam a permanên., 

_ cio no serviço ativo dos tenentes- e 
capitães, os quais sem essas medidas 
seriam atingidos fatalmente. pela com-
pulsória._ . 

.Releva ainda notar o projeto em 
· aprêço, não trará aumento de· des
. pesa, por iso que as verbas para 
pagamento dos militares na ativa dei
xa, anualmente, saldo. 

Sala 'das SesSões, em 28 de setembro 
de 1948. - Evandro Vianna.. - Ma
galhães Barata . ...._ 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a hora do expediente. (Pausa) . · 

Mais nenhum Sr. Senador dese
jando usa.r da palavra, passa-se à 

·oRDEM DO DIA 
Comparecem mais os Srs. Se-

nadores: 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Aloysio de Carvalho .. 
Flávio Guimarães: 
Magalhães Barata. 
Francisco Gallotti. 
Ribeiro GonçaJ.ves. 
Ferreira de Souza. 
Durval Cruz. 
Georgina . Avelino. 
Ismar de · Góes. 
Rodolpho Miranda. 
Atilio Vivacqua. · 
Alfredo Neves '(14) . 

Deixaram de comparecer os Srs. 
Senadores: 

Alvaro Mala. 
Olavo Oliveira. 
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Fernandes Tavora. 
Vergniaud Wanderley. 
Apolonio Salles. 
Góés Monteiro. 
Bernardes Filho. 
Marconde3 Filho. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Roberto Glasser. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho (13) . 

E' aprovado, .em discussão úni
ca, o -seguinte. 

PROJETO DE LEI' DA CÂMARA 

N.0 281•, de 1948 

Autoriza a abertura, pelo Mi
nistério da Fazenda, do crédito 
especial de Cr$ 4.000.000,00, para 
pagamento. de juros de apólices 
da Divida Pública Interna. 

O Congre~so Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir, pelo Ministério. da 
Fazenda o crédito especial . de Cr$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de cru
zeiros) , para atender à despesa com 
o pagamento de juros das apólices 
emitidas nos têrmos do Decreto-lei 
n.0 9.563, de g, de agôsto de· 194ti, 
relativos ao exercic~o de 1947, a 1948 .. 

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições· 
em contrário. 
·O SR. PRESIDENTE - O projeto 

que acaba de ser aprovado sobe à 
sanção. 

Votação, em discussão única da 
Projeto de Lei da Câmara n.0 2-13, 
de 1948, que fiXa a cobrança da 
taxa: sôbre KW, no exercíci-o de 
1948 · (com pareceres. favoráveis, 
sob ns. 943 e 944, respectivamente 
das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças, o primeiro 

·com emenda) . 

Vou submeter ao voto da Casa, em 
primeiro lugar, a emenda. · 

E' aprovada a seguinte 

EMENDÀ 

Ao Projeto de Lei da CâmaT(t 

n.0 213,_ de 1948. 
No art. 1.~, onàe se diz: 
1948; 

Diga-se: 
1949. 

E' aprovado, com a modificação· 
-constante da emenda aceita, o .~e
guinte. · 

PROJETO DE LEI DA .CÂMA.HA 

N.0 213, de 1948 
F~xa a cobrança de taxa sôbre 

KW, no exercício de 1948. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O valor da taxa sôbre KW, 

criada pelo art. 2.0 do Decreto-lei nú
mero 2.281•, de .5 de julho de 1940, é: 
fixadfl. em Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) 
por KW, para o e'xercicio .de 1948, que· 
corresponde 50% (cinquenta por cen
to) do seu valor de utilização. 

Parágrafo único. A cobrança da re-· 
ferida taxa efetuar-se-á em duas pres
tações, nos meses de agõsto e dezem-· 
bro. 
· Art. 2.0 Revogam-se as disposições· 

em contl'ário.. · 
O SR. :PRESIDENTE - Vai à Co-

missão de Redação o Projeto de Lei · 
da. Câmara n.0 213, de 1948 •. 

Votação, em discussãp ún'bca do 
veto n.0 39, de 1948, opôsto pelo
Sr. Prefeito do Distrito Federal ao 
Projeto n.0 5G, da Câmara dos Ve
readores, que regula as férias dos 
inspetores de alunos. (Com Pare-

. cer n.~ 952, da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela aprovação 
do veto). · 

O SR. HAMn.TON NOGUEIRA (*) 
(Para encaminhar a votação) - se;. 
nhor Presidente, o projeto vetado tem 
dois artigos. O primeiro reza o se
guinte: 

"Os inspetores que servirem nos· 
e:lCternatos e nos internatos, cujos 
alunos se ausentarem durante o· 
período de férias, gozarão os mes
mos períodos de férias que coube
ram aos professôres". 

Tenho para mim, que as razões. 
apresentadas no relatório da comissão 
designada por S. Ex.'', o Sr. Secre
táriq da Educação e Cultura do Dis
trito Federal, conduzem à rejeição do 
veto. . 

O relator da citada Comissão, o Se
nhor Carlos Henrique da Rocha Lima, 
analisa, pormenorizadamente, a ques
tão das férias dos inspetores de alunos 
e faz três ordens de considerações, 
apreciando o aspecto geral, o caso das 
escolas primárias e, finallnente, a· si
tuação dos externatos e internatos, que 
podem ser considerados globalmente. 
demonstra-se que os inspetores devem 

('') Não foi revisto pelo orador. 
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t.er férias idênticas às dos professôres, 
oois são considerados auxiliares técni~ 
cos dêstes. Seu exercício limita-se ao 
período Ictivo, mesmo porque, nas es
colas primárias, não permanece fun
cionário algum na época das férias. 
Por . conseqüência, não se justifica a 
oresença de inspetores, de vez que são 
àuxiliares de ensino. · 

o mesmo ocorre nas eE;<:olas técni
cas, nos ginásios e no Instituto de Edu
t:ação. 

A situação difere apenas no caso dos 
internatos. A Prefeitura dispQ.e, no 
Distrito Federal, de quatro estabeleci
mentos de ensino nos quais há. alguns 
internos. Muitos dêss'es alunos são de' 
famílias desprovidas de recursos e, por 
isso, permanecem durante as férias, 
nos estabelecimentos. Mas não em to
dos; apenas em dois: as meninas, na 
Escola Orsina da Fonseca, e os meni
nos. na Escola l\1arechal Hermes. O 
PI_"Ojeto vetado propunha, então uma 
gratificação aos insepetores que servis~ 
sem nêsses dois internatos. · 

Sr. Presidente, tendo eu pedido a 
palavra apenas para encaminhar a vo
tação e sendo .êsse relatório perfeita
mente claro, nada ma:ás preciso acres
centar. Peço ao Senado que aprove o 
projeto rejeitando, por conseguinte o 
veto. (Muito bem) . · 

O SR. FILINTO MtrLLER C*) · 
(Para encaminhar a 1'0tação) - Se
nhor Presidente, fui o relator, na Co
missão de Constituição e Justiça, do 
veto oposto . pelo Sr. Prefeito desta 
cidade ao projeto da Câm~u:a dos Ve
reBdores que estabelece normas espe
ciais para a concessão de férias aos ·ms
petores ~scolares. 

ouvi as ponderações· do nobre Se
nador pelo Distrito Federal, Sr. Ha
·milton Nogueira, e lamento não !POder. 
·concordar com S. Ex.n no pedido que 
fez a esta Casa para rejeitar -o ·veto. 

Entende a Comissão de Constituição 
e Justiça, por unanimidade, que o veto 
e ele ser mantido. A Lei Orgânica do 
Distrito Federal estabelece as condi
ções dentro das quais pode ou deve 
o Prefçito vetar os· projetes de lei ela-

. borado pela Câmara dos Vereadores: 
quando forem inconstitucionais, quan
do ferirém os interêsses da União e,, 
finalmente, qu:mdo forem contrários . 
-aos interésses do Distrito Federal. 

No veto em causa, ficou sobejamen
te demonstrado que a terceira cláusu
la ela Lei Orgânica foi atingida pelo 
·projeto da· Câmara dos Vereadores: 
êle contraria os interêsses do Distri
·to Federa.!, ·conforme se depreende 

( '') Não foi revisto pelo ,-.rador. 

perfeitamente das razões do veto, se 
pretende regime especial para con
cessão de férias aos inspetores escola
res. 

O projeto, J;or cutro l:l.do, se con
vertido em lei, oneraria os cofres já 
depauperados da Prefeitura, determi
nando fôsse paga àqueles inspetores 
acaso mantidos em traball1o durante 
o período de férias r.s.rolares, grati
ficação especial, que de nenhu.ma for
ma se justifica. Adém do mais, essa. 
gratificação não é prevista para os 
professôres que, no mesmo período de 
férias, são chamados a prestar servi .. 
ço, quer para exame de candidatos à 
matrícula, quer para outras ativida
des peculiares a êsses estabelecimen
tos. da Prefeitura. 

o projeto concede, no item 1.0 do 
art. 1.0 , aos inspetores escolares, o 
mesmo período de férias -que gozarem 
os professô'res A ~quiparação não se 
·justifica:· ciurant.e o ano, têm direito 
à um período 'de férias maior do que 
o concedido normalmente aos funcio
nários em geral, entl_"e os quais de7 
vem e!1quadrar-se 0 s inspetores esco
lares. 

Acentua o Sr. Prefeito do Distrito 
Federal - e o faz com muita razão -
que a administração do ensino muni
cipal deve ter a liberdade de marcar 
as férias escolares do;; inspetores, de 
forma . que coincidam, tanto quanto 
possível, com o periodq de férias es
colares. 

Não se justifica a modificação tan
to mais que viria proporcionar situa
r;ão privileg·iada a pequeno grupo de 
funcionários não sendo de utilidade 
para os demais. - . . . . 

o Sr. -Francisco Gallotti - A modi
ficação seria, também, onerosa para os 
cofres públicos: 

O SR. FILINTO MULLER.- Ain
da mais: ·quando os ínspetores de 
ensino não gozarem as férias no mes
mo período dos escolar.es, .maior se
rá a despesa da Prefe1tara, com as 
gratificações, como acentua o nobre 
Senador Francisco Gallotti. 

Nestas condíções, atendendo a que 
o projeto, conforme ficou perfeita
mente demonstrado nas razões do ve
to, contraria os interêsses do. Distrito 
·Federal a Comissão de Constituição 
e Ju1'tiça entendeu manifestar-se, em 
parecer unânime, pela aprovação do 
veto. 

Por estas razões Sr. Presidente, la
mento profundamente não poder con
COl'dar com o apêlo do nobre Sena
dor pelo Distrito Federal e peço ao 
Senado que,. examine bem a ma-
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téria. e aprove o veto do Prefeito do 
Distrito. Federal. <Muito bem; muito 
bem>. 

O SR. PRESIDENTE - Antes de 
se proceder á votação do veto n.0 

39, vai ser lido o projeto vetado. 
E' ·lido o· seguinte 

PROJETO 

N.0 50 

Da Câmara dos Vereadores do 
Distrito Federal. 

· Art.· 1.0 Os inspetores de alunos 
terão férias rumais reguladas do se-
guinte modo: -

I - Os inspetores que servirem 
nos externatos e nos internatos, 
cujos alunos se ausentarem dtirante 
o período de féri!'s, gozarão os mes
mos períodos de férias que couberem 
aos professôres. 
II -· Os Inspetores que servirem 

em internatos, nos quais permane
çam alunos durante o intervalo en
tre os períodos letivos, terão direito, 

·quando em exercício durante o perío
do de inatividade escolar, a um mês 
de férias por ano, de acôrdo com a 
escala organizada pelo Diretor do 
Estabelecimento, e à gratificação de 
um têrco dos vencimentos durante o 
período· das férias escolares. 

.<\rt. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

O. SR. PRESIDENTE - Em vota
ção o veto n.0 39, uposto pelo Sr. · 
Prefeito · do Distrito Federal ao Pro
jeto n.0 50 da Câmara dos Verea
dores. 

Os Senhores que. o aprovam quei
ram conservar-se sentados. -(Pausa) . 

Aprovado.: 
Votação ém discussão única, da 

PropoSição n.0 30, de 1948, que dá 
exequibilidade ao Decreto-lei n.0 

3. 728, de 3 de setembro de 1945. 
(Com pareceres ns. 259· e 928 da 
Com~ssão de Constituição e Justi
ça, o 2.0 com emenda) .. 

. Em votação a emenda· da Comissão 
de Constituição e Justiça à Proposi
ção n.0 30, de 1948. 

E' aprovada a seguinte 
EMENDA 

A Proposição n.'' 30, de 1943. 

Substitua-se o artigo 1.0 pelo· se
guinte: 

Quando a pessoa que deva ser agra
dada pela Cruz Vermelha Brasileira, 
nos têrmos dos artigos 2.0 e 3.0 do De-

• 

.:a·cto-lei n.0 7 .928·, de setembro de .. 
l::i43, í'õr o Presidente da República, o 
Cecl'Cto ~·r.;,poctivo será assinado pelo 
Presidente do Senado. 

E' aprovada, com a modificação 
constru1te da emenda aceita, a se
guinte 

PROPOSIÇÃO 

N.~ 30, de 1948 

Dá exequibilidade do Decreto
lei n.0 3. 728, de 3 de setembro de 
1!H5. 

· O Congresso Nacional de.::reta: 
. Art. 1•.0 

• Quru1do a pessoa que deva 
ser agraciada pela. Cruz Vermelha 
Brasileira, nos têrmos dO$ ~utigos 2.0 

e 3.0 do Decreto-lei n.0 3. 728, de 3 
de setembro d.e 1945, fôr o Presidente 
da República; o DeCl'eto respectivo 
será assinado pelo Presidente do Se
nado Federal. 

A.rt. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - A Propo
.sição n.0 30, que acaba de ser votada, 
vai à Comissão de Redação de Leis-. 

Votação, em discussão prelimi
nar (art. 135, do Regimento), do 
Projeto de Lei do Senado n.0 33, de 
1948, que autoriza. o Govêrno a 
contratar, . mediante concorrência 
pública, a construção e aparellia
mento do põrto de Amarração, no 
Estado do Piaui. <Com parecer 
n.0 9!?9, pela constitucionalidade). 

Os Senhores que aprovam o parecer 
considerando constitucional o projeto, 
queiram ficar sentados. (Pau.sa) . 

E' considerado constitucional o 
seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.0 33, de 1948 · 

Autoriza o Govêrno a contratar, 
mediante concorrência pública, a 
construção e aparelhamento do 
põrto de Amarração, no Estado do 
Piauí. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Govêrno Federal 

P-iutorizado a contrretnr ·com quem 
mais vantagens oferecer, em concor
rência públL::a, a construção e apare
lhamento do pôrto de Amarração, 110 
município de Luiz Correia, Estado do 
Piauí, fazendo o pagamento das des
pesas a serem efetuadas pela verba 
para tal fim consignada no Plano 
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Salte, realizando operações de crédi
to, se necessário fõr, com garantia da· 
dita verba. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - Conside
rado constitucional, o Projeto de Lei 
do Senado, n.0 33, de 1948, vai às Co
missões competentes para dizerem do 
mérito da matéria. 

Votação, em discussão única, do 
veto n.0 38, de 1948·, do Prefeito do 
Distrito Federal, ao Projeto n.0 

238, da Câmara dos Vereadores, 
que introduz. alterações no Esta
tudo dos Funcionários da Prefei
tura. (Com parecer n.0 951, pela 
aprovação do veto). 

O SR. ARTHUR SANTOS ('' .
JPara declaração de voto) - Senhor 
Presidente, desejô fazer uma decla
ração de voto. 

Ainda há pouco, defendendo o pa
recer da Comissão de Constituição e 
Justiça . ao conhecimento do Sena-' 
do, disse com muita. propriedade, nos
so ilustre colega, o nobre Senador Fi
linto Müller, que o veto do Prefeito 
do Distrito Federal às resoluções da 
Câmara dos Vereadores só se justi
fica, nos precisos têrmos da Lei Orgâ
nica do Distrito Federal, quando a re
solução vetada é inconstitucional, ou 

·contraria aos intereêsses da União ou 
do Distrito Federal. Fóra dêstes casos 
restritos, definidos e ex}>ressos na. Lei 
Orgânica, não cabe ao Prefeito desta 

• Cidade o direito do veto às resolu
ções da. Câmara Municipal. 

Aliás, Sr. Presidente, o figurino é o 
da Constituição Federal: o Poder Exe
cutivo só pode vetar os projetas vo
tados pelo Poder Legislativo quando 
êles ferem o Estatuto Fundamental, a 
lei maior da Federação brasileira, ou 
quando são contrários aos interêsses 
da Nação ... 

Fóra destas duas hipóteses, não ca
be ao Poder Executivo o direito do 
veto, sendo lümitada a soberania do 
Poder Legislativo na feitura ·das leis. 

Já disse certa vez, da ·tribuna, que 
o instituto . do veto no regime cons
tituciona;l brasileiro não tem as mes
mas càracterísticas do norte-america
no. Naquêle pais, pode o Executivo 
vetar o projeta do Congresso sem de
claração de motivos, porque o veto 
tem o caráter de. apêlo ao reexame, de 
provocação. a um novo estudo. por par
te do Poder encarregado da elabora
çã.o das leis. 

( '') Não foi revisto · pelo orador. 

No regime constitucional b1·asileiro 
outro é o sist!')ma:· a .lei só pode ser 
vetada se é inconstitucional ou con
trária aos interêsses da União. 

No caso do Distrito Federal, ·a Lei 
Orgânica votada pelo Poder Legisla
tivo molda-se no figurino do Estatudo 
Fundamental e estabelece, taxativa" 
mente, que cabe ao Prefeito o direito 
de vet.o quando a lei é inconsitu.cio
nal ou contrário aos interêsses da 
União ou do Distrito Federal. 

O Senado Brasileiro tem grande res
ponsabilidade no caso em aprêça, Po
deria dizer que tem dupla responsa
.bilidade: primeira, a de vigiar a ob
servâJncia do Estatuto Básioo, dever 

·· q_ue cabe a ·todos os cidadãos· e, prin
cipalmente, aos que, como nós, esta
mos investid.os de alta é nobilíssima 
função quase de magistratura; se
gunda, pr ter part~do desta Casa a 
Lei Orgânica do Distrito Federal, re
tirando da Câmara dos Vereadores a 
faculdade de oonl1ecer do veto opôsto 
pelo Prefeito às suas resoluções. 

Foi, sem dúvida, lei de grande l"es
ponsabilidade. Estamos todos lembra
dos dos amplos debates que . agitaram 

· o Parlamento em face· da oposição dos 
que sustentavam a plena autonomia 
legislativa da Câmara Municipal, por 
ser inerente à função legislativa o co
nhecimento dos votos opostos; pelo 
Poder Executivo. i 

Fomos vencidos nêsse passo, Senhor 
Presidente, os que sustentavamos· que 
a Câmara dos Vereadores do Distrito 
Federal era entidade .::om funçáo le-

.gislativa; e, assim sendo, tinha como 
decorrência o direito de examinar, co

. nhecer dos vetos opostos pelo Chefe 
do Executivo .Municipal às suas deli
berações. · 

Não entendeu desta; forma,o Senado 
da .República e foi votada a Lei Or
gânica do Distrito Federal, em cujo 

· artigo 34 está expresso que os. votos 
do Prefeito às resoluções da Câmara 
dos Vereadores devem ser submetidos 
ao conhecimento desta Casa; a qual 
os aprovará ·.ou rejeitará. Tais votos; 
no entanto, se devem fundar num dos 
seguintes requisitos: ser .a lei incons
titucional· ou ·contrária aos· interêsses 
da União ou do Distrito FederaL . 

Ainda há pouco, com muio proprie
dade; o nobre Senador Filinto Müller, 
d<:nionstrou que, no caso em debate. 
se justificava o veto por ser a reso
lução da·· Câmara Muni.cipal. contrária 
aos interêsses do Distrito Federal. 

Com referência, poré.'ll, ao veto nú
mero 38,, o· Prefeito não alegou, sequer 
que o projeto de ler da Câmara dos 
Vereadores. ·fôsse 'inconstitucional ou 
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contrário aos interêsses da União ou 
do Distrito Federal. Nem o poderia 
fazer, porque se trata de proposição 
que visa, apen!!<S, modificar o regime 
do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais, ;prescrevendo norma dife
rente da consuetudinária e dilatando 
prazos dentro dos quais o funcionário 
público possa recorrer dos atos do Po
der Executivo contra êle proferidos. 

Onde,_ Sr. Presidente, nesta resolu
-ção da Câmara dos Vereadores, uma 
disposição ou preceito inconstitucio
nal ou contrário aos interêsses da 
tJnião ou do Distrito Federal? 

Estou de acõrdo com o nobre relator 
do ~ro,ieto na Comissão de Constitui
ção e Justiça, em que o mesmo seja 
inconveniente. E' ·bem provável que, 
como legislador municipal, não hou
vesse dado meu voto a essa proposi
ção, proferindo sustentar o regime es
tabelecido pela lei vigente, não ino- · 
vando da maneira coino fez o legisla
dor municipal. 

Verdade incontestável e incontro
versa é que essa lei, além de não ser 
inconstitucional, não fere os interêsses 
da União ou do Distrito Federal. 

O Senado da República não pode 
manter-se numa atitude displicente 
em relação aos vetos do Prefeito do 
Distrit.o Fe•deral. Estamos inauguran
do verdadeira jurisprudência no sen
-tido de se formar o instituto, o que é 
õ.e grande relevância, porque diz res
![Jeito <t faculdade legislativa da Câ- · 
mara Municipal do Distrito Federal e 
em observância, à Lei Orgânica vota
da pelo Senado, que reduziu a com
:petência !egislativa da Câmara dos 
Vereadores. · 

o Sr. Andrade Ramos - V. Ex ... 
permite um aparte? (Assentimento do 
orador) - V .. Ex." diz que o Senado 
não. deve mostrar-se. di®licente. Na 

- realidade, êle não _ se tem mostrado 
assim. A prova V. Ex." mesmo dá 
nesta . oportunidade, em que está- de
batendp,- com saber jurídico, o veto 
do Sr, Prefeito, no desejo de escla
recer o Senado. Muitos temos parti
cipado e· ouvido discussões sõbre os 
vetos, opiniões de um e outro lado; e,. 
.ao mesmo tempo, temos procurado 
para resolvê-lo, aquilo que nos pa
rece mais justo e acertado em bem 
<lo Distrito. Assim, há vetos que têm 
sido aprovado e outros rejeitados. O 
Senado; não obstante a série de vetos 
deve evidentemente fazer com que se
ja respeitado o objetivo que V. Ex." 
acaba de apontar: o veto é para cor
rigir a . falha de constitucionalidade 
ou o prejuizo para o Distrito Federal. 

O veto, quando não atende a um ou 
outro aspecto, parece fora dos pro
iPÓSitos da lei orgânica. Podemos, assim, 
dizer que o Senado tem considerado 
os vetos .com tõda atenção, procurando 
agir · da melhor maniera para a ci
dade e, ao mesmo tempo, não pre
judicar os trabalhos da Assembléia 
Legislativa, nem desmoralizar a ação 
do Prefeito. Essa _me parece .tem sido 
a atuação do Senado: de alta· digni
dade e austeridade, como V. Ex." está 
demonstrando com a. sua palavra au
torizada ... 

O ~r .. Filinto Müller - E brilhante. 
O Sr. Andrade Ramos _:_ . . . e res

peitada, embora tratando-se, num veto 
c·omo o presente, de simples matéria 
estatutária. 

O SR. ARTHUR SANTOS -· Agra
deço o aparte de V. Ex." que honra, 
sobremodo,. o meu discurso. 

Quando declarei que o ·Senado não 
iPOde examinar com displicên-cia os ve
tos do .Prefeito do Distrito Federal, 
queria referir-me ao .. aspecto pura
mente constiucional ... 

O Sr~ Andrade Ramos - Que é 
fundamental. · 

O SR. ARTHUR SANTOS - ... 
porque não cabe, absolutamente, ao 
Senado· examinar, apenas, se o pro
jeto vetado pelo Prefeito do Distrito 
Federal dispôs da melhor maneira · sô
bre uma espécie ou uma relação de 
direito. . · 

O que desejava afirmar,- apesar de 
ser questão absolutamente pacüica, é 
que o veto não é só reexMnel; não é 
apenas a provocação do Poder Exe
cutivo ao Legislativo para que reexa
mine determinada questão ou relação 
de direito regulada pelo projeto de 
lei. O veto sentido absolutamente 
específico no sistema politico brasi
leiro e só se justifica se a lei vetada 
é inconstitucional -ou fere interêsses 

·da União ou do Distrito Federal. 
Ora, no caso em aprêço, basta lêr 

o .projeto de lei vetado pelo Prefeito 
do Distrito Federal para se verificar 
que não se trata de disposiivo ou 
proposição, que tenha sido acoimada 
de inconstitucional ou que. fira inte
rêsse fundamental da União ou do 
Distrito Federal. , 

o Sr. Andrade Ramos - V. Ex." 
tem tôda razão; é simples modifica
ção do Estatuto dos Funcionârios Mu-
nicipais. _ 

'O SR. ARTHUR SANTOS - Ainda. 
hoje li no "0 Jornal" que o Prefeito 
do Distrito Federal vetou uma lei que 
mandava dar o nome de Embaixador 
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Regis de Oliveira a uma rua desta ci
daae, porque s. Ex.a não concordava 
com essa homenagem ou com que a 
rua tivesse tal denominação. 

Ora, Sr. Presidente, o Senado da 
RepúbH::a não pode ser provocado para 
tratar de assunto dessa insignificân
cia. Lei nessas condições não é in
constitucional, nem .ofende os inte- ' 
rêsses do Distrito Federal. A Câma
ra dos Vereadores tem absoluta au
tonomia para resolver que determina
do logradouro do Rio de Janeiro se 
denomine Rua Embaixador Regis de 
Oliveira. 

Admito que o Sr. Prefeito do Distri
to Federal não concorde com essa re
solução, mas deve curvar-se, como ór
gão executivo, ante a lei, ante· a fun
ção absolutamente autonôma ou so
berana do órgão legislativo. 

No caso ora submetido ao conheci
mento do Senado, estamos em face de 
outro projeto que não atenta contra a 
lei fundanienal, não .é -inconsitucio
nal, não ofende os interêsses da União 
nem do Distrito Federal, sendo, por
tanto, insusceptível de veto. Ela re
sulta da vontade soberana da Câmara 
dos Vereadores do Distrito Federal, 
que a votcu no exercício de função 
legislativa e ela atribuída pela Carta 

. fundamental. Trata-se de competên
cia que · lhe foi traçada_ pela Cons
tituição Federal e não outorgada por 
lei ordinária. Nestas condições deve 
ser exercidà dentro dos limites am
plos que o. próprio instituto legislativo 
em · si conforma, define e ·comporta. 

Meu voto é no sentido de rejeitar 
o veto, porque a ~ei vetada, mesmo 
inconveniente, ou quiçá invonveniente, 
não atenta contra a Constituição Fe
deral, nem conra os interêsses da 
União e do Distrito Federal. · Confir
mo, .pois a resolução da Câmara dos 
Vereadores. (Muito bem; muito berp,) 

O SR. LUCIO CORRJl:A ("') (Para 
encaminhar a votação) - Sr.- Presi
dente, fui relator, na Comissão de 
Constituição e Justiça, do veto n.0 33 
do Sr. Prefeito do Di:;trito Federa.l. 

Evidenemente, nos têrmos do arti
go 14, § 3.0 , de; Lei Orgânica do Distri
to Federal, o veto deve fundar-se em 
que o projeto da. Câmara de Verea
dores seja inconstitucional ou contrá
rio aos interêsses da Uruão ou do Dis
trito Federal. 

Quando emiti meu parecer ponde
rei particularmente . à Comissão de 
Constituição e Justiça que o Sr. Pre

. feito do Distrito Federal não havia 

( .. ) Não foi revisto pelo orador. 

·,_ 

focalizado êsses dois aspecos essen
ciais. Entretanto, o veto entendia a 
.circunstância de ser o projeto da Câ
mara dos Vereadores profundamene 
inconveniente.. A Comissão de Cons
tituição e Justiça, em sua maioria, 
aceitou o veto sob êste aspecto. Eu 
havia considerado, no meu parece1· 
que fôra oPôsto no particular com 
sabedoria jurídica, não comportando 

. mesmo novas considerações além dos 
seus fundamentos. · 

Ao que !))arece, o nobre Senador Ar
thur Santos, sob êsses dois aspectos 
fundamentais do ·veto, está com a ra
zão; entretano, sob os que acabei de 
focalizar, a ·mim me parece de . jus
iça a aprovação do veto porque a 
lei, à evi!dência, é inconveniente aos 
interêsses do Distrito Federal. (Muito 
bem). · 

O SR. PRESIDENTE - Vai ser lido 
o projeto vetado. 

E' lido o seguinte 

PROJETO 

N.0 238 

Da Câmara dos Vereadores do 
Distrito Federal 

Artigo 1.0 - Inclua-se no Capitulo 
XIII do Titulo II (Do Distrito de Pe
·tição) do Decreto-lei n.0 3. 770 - de 
28 · de outubro de 19·4!1 (Estatuto dos 
Funcionários Publicas Civis da Prefei
tura do · Distrito · Federal) , depois da 
letra b, inciso I do artigo 204; 

'li.0 - Qualquer 'informação ou pa..!" 
recer contrârio só poderá fundar-se di· 
retamente na improcedência do pedi
do ou representação para o que se 
transcreverá o dispositivo legal in
vocado. Quando outros motivos ha
ja, mesmo concorrentes, para impug
nação, serão obrigatoriamente expostos 
e. provocados no. corpo da inform.3iÇão 
ou parecer .. Num e noutro caso abrir
se-á vista de 72. horas ao funcionário 
. para dizêr sôbre. os têrmos em que foi 
colocada a matéria do requerimento ou 
representação. \ 

Acrescente-se ao ri. o II do mesmo 
artigo 204: 

O· interessado terá vista do processo 
por cinco dias, na própria repartição, 
para formular o· pedido de reconside
ração e, se no curso ulterior da ins- · 
trução, ., forem opostos novos fatos e · 
formuladas outras. argüições, terá ·dêles 
conhecimento pará alegar dentro de 72 
horas o que lhe parecer de direito. 

Acrescent-se ao artigo 204, VI; 
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Aplica-se no recurso o disposto 
quanto ao pedido de reconsideração. 

Artigo 2,0 
- Acrescente-se ao artigo 

104, depois do n.0 VII, e antes dOo pa-
rágrafo 1.0 : · 

VIII - Em nenhuma hipótese a au
toridade dirá sôbre assunto de que 
não tenha tido conhecimento tanto o 
interessado direto como . os órgãos in
formantes da Admini.st~ação. 

Artigo 3.0
- Ficam revogadas: - a 

parte final do artigo 204, parágrafo 
? O• 
~ .. 

" . . . desde que outra providência 
não determine a autoridade quanto aos 
efeitos relativos ao passado"· e no 
parágrafo único do artigo 105,' as pa
lavras: 

"quanto cabíveis, e ... " 
. Artigo 4.0 

- Revogam-se as disposi
ções em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - Passa-se a 
votação. 

Os Senhores que aprovam o veto nú
mero 38, oposto pelo Sr. Prefeito do 
Distrito Federal ao Projeto n.0 238, da 
Câmara dos Vereadores queiram com
servar-se sentados. 

(Pausa). 
Está rejeitado. 

Votação, em discussão úii~ca do 
Projeto de Lei da Câmara núme
ro 129, de 1948, que dispõe sõbre 
o provimento de cargos de carrei
ra de Comissário de Polícia, do Q. 
P. do Ministério da Justiça e Ne
gócios Interiores; com emenda do 
plenário. (Com Paarecer n.0 938, da 
Comissão de C,onstituição e Jus
tiça, favorável, com emenda, à 
propos~ão, salvo · artigo 2.0 , ·'que 
considera inconstitucional, tendo 
1>oto em separado do Senador 
~ttcio Corrêa) . 

O SR. IVO D'AQUINO (Para. enca
minhar a votação). - Sr. Presidente, 
o artigo 2.0 ·do projeto de lei da. Câ
mara n.0 129, de 1948, dispõe o se
guinte: 

· "Será aproveitado em cargo não 
inicial da carreira de· Comissário · 
de Policia, independente da rea
lização do curso a que se refere 

A êste ·artigo foi apresentada umà 
emenda da · Camisão de Constituição 
e Justiça que manda suprimi-lo. Que
ro pedir a atenção dos nobres colegas, 
simplesmente para -o seguinte: . não 
está publicado no avulso, mas houve 
uma emenda a êste artigo mandando 
substituir a palavra "aproveitamento" 

~.pela palavra "transferência, E' em 
relação a êste ponto que solicito dos 
Srs. Senadores, mas uma vez, · sua 
atenção. O Estatuto dos Funcionários 
Públicos dispõe da seguinte forma: 

"O Funcionário poderá ser 
transferido: 

a) de uma para outra carreira 
da mesma denominação, de quadro 
ou de Ministério diferente. 
b) de uma para outra carreira 
de denominação- diversa. 

III - De um cargo isolado de. 
provimento efetivo oara outro de 

, carreira; -
IV - De um cargo ·de carreira 

para outro isolado de provimento 
efetivo; 

V· - De um cargo isolado de 
pl'>ovoimento efetivo para outro 
da mesma natureza" .. 

No meu entender, o número 3 do ar
tigo 62 do estatuto dos funcionários 
públicos está revogado pela Constitui-
ção. . 

De fato, diz essa lei que o funciona
rio poderá ser transferido de um cargo 
isolado de provimento efetivo para ou
tro de carreira, mas a Constituição 
dispõe: 

"A primeira investidur"a em car
go de carreira e em outros que a 
lei determina, efetuar-se-ã medi
ante concurso, precedendo inspe
ção de saúde". 

Como é evidente, não se pqde trans
ferir ninguem do. cargo isolado para 
outro de carreira, porque nos cargos 
isolados, em geral, não há concurso, ao 
passo que nos cargos de carreira são 
obrigatórios não só o .concurso, como 
a inspeção de saúde .. 

Poder-se-á argumentar que se o 
funcionário tiver concurso .para o car
go isolado que ocupa; poderá ser feita 
a sua transferência para cargo de car- . 
reira. . 

o artigo 1.0 o ocupante de cargos 
de carreira privativa ·do D.F.S.P., 
desde que tenha dez anos, no mf
n.imo, de serviço de policia e haja 
ingressado por meio de concurso 
satisfeita a condição essencial de 

' ser bacharel em direito". 

Evidentemente, a lei ordinária po-
derá dispôr a êste respeito, estabele

. cendo regras estatutárias para regula
o assuno, porque a Constituição ape
nas exige o .concurso, mas êste e in
dispensável. Para' isso, ·todo o pro
jeto em que se pretenda transferir 
qualquer que seja a forma de cargo 
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isolado para· o de ca1:1·eira um funcio
nário que não tenha concurso, ou 
se queira incluir .em cargo· de carrei
ra qualquer pessoa sem concurso, tudo 
isso determinará .. ato inconstitucional. 

o Sr. · .l.ucio Corrêa - . O cargo é 
inicial de- carreira. 

O SR.. IVO D' AQUINO - Não 
importa. Pela Constituição, .só se po- · 
de entrar em cargo de carreira pelo 
de início .. 

O Sr. Lucio Corrêa - O concurso 
é para o cargo. 

O SR. IVO D'AQUINO - Perdão, 
Em cargos de carreira - repito ·só 
se pode alterar no início, e, para nela 
illgl'essar, 0 necessário concurso. · 

A Constituição é expressa e revogou 
o· que o Estatuto· permitia. Os ·demais 
itens que li, do Estatuto dos . Funcio
nários, está conforme a Constituição 
menos a alinea, na qual se permite 
a transferência de cargo isolado para 
cargo de carreira, sem concurso. 

Assim, é esta· a questã'O que a Co
missão de Constituição e Justiça terá 
de examinar. Pediria ao relator da 
matéria, quando apreciar o mérito 
verificar se êsse funcionário satis
fazem as condições do· concurso exigi
do pela Cãrta Magna. 

O Sr. Lucia Corrêa - Manifestei
me totalmente contrário ao· projeto 
por inconstitucional. 

O SR. IVO D'AQUINO .,....- E' o que 
desejo ·saber. (Muito bem> • 

O SR. ALFREDO NASSER (Para 
encaminhar a votação> - Sr. Presi
dente, o artigo do projeto que a emen
da, cuja votação V. Ex.a acaba de 
enunciar, m.anda suprilnir, ·está assim 
redigido: 

"Será aproveitado em cargos não 
iniciais da carreira de comissário' 
de polícia, independentemente da 
realização do· curso a que se re
fere o artigO 1.0 o ocupante de 
cargo de carreiia privati~ .do 
D .. F. S. P; desde que tenha dez 
anos no mínimo de serviço poli
cial e haja . ingressado por meio· 
de concurso, satiSfeita a condição 
essencial de ser- bacharel em di
reito". 

A douta Comissão de Constituição e 
Justiça, tendo à frente o eminente re
lator da matéria, meu prezado amigo, 
Senador Etelvina Lms, .aceitou as ra
zões em apoiG à eme1.1da que manda 
suprimir o artigo . por entendê-lo in
constitucional e inconveniente. 

Em que pese ao alto respeito que 
me· merecem os membros daquele ór· 

.. ..- ... 
' ! ~ ~ 

. . ... - . - I ' . 

gão técnico, devo declarar, Sr. Presi
dente, que do exame do dispositivo a 
que .procedi, cheguei, data vênia, a 
conclusões inteiramente diversas. 

Em !Primeiro lugar, é preciso deixar 
claro que o projeto trata, erradamen
te, de aproveitamento, quando o que 
visa é regular ·a. transferência de de
terminados funcionários. Transferên
cia é uma das modalidades de provi
mento dos .cargos públicos. Dá-se a 
pedido do funcionário ou ex-otticio, 
no interêsse da Administração e tanto 
pode ser feita de uma para outra car
reira, da mesma denominação como 
para carreira • de denominação dife
l'ente. 

O Sr. Ivo d/ Aquino - Até ai, estou 
de acôrdo com V, Ex.". 

O SR. ALFREDO NASSER- Em 
qualquer hipótese, só é P.ermitida, 9-e 
um cargo para out~o. de 1gual padrao 
de vencimentos .. Quando a movimen
tação de funcionários - e a transfe
rência é movimentação horizontal -
se opera para carreira da mesma de
nominação, várias exigências têm de 
ser satisfeitas, menos as que dizem res
peito à obrigatoriedade constitucional 
cl.o concurso·. [sto é perfeitamente 
compreensível, porque o ·que se veri
fica no caso é apenas a mudança Ide 
quadro ou de Ministério; a carreira 
permanece a mesma. Já não acontece 
assim quando ·a transferência ·se ve
rifica para · carreira de denominação 
suficiente. . 

E' c1aro - e ai vou contrariar a te
se sustentada pelo eminente Sena
dor Ivo D'Aquino ...:..., que se um ofi
cial admilustrativo, dasse K, infor- · 
mado em medicina, quiser transferir-
se ... 

O Sr. Ivo d'AquÚ1.o -Não tem im
portância. 

O SR .. ALFREDO NASSER --" ... 
·para a carreira de médico, não poderá 
fazê-lo valendo-se, .tão somente, do 
seu diploma e da existência de vaga 
na mesma classe da carreira preten
dida. Terá aue submeter-se à prova 
de habilitaçáo. ·· " · 

O Sr. Ivo. d' Aquino - Até aí estou 
de a.côrdo com. V. Ex.8 . 

O. SR. ALFREDO NASSER. 
lO:sse critério, ·invariàvelmente· ·se

guido, tem sofrido, por vezes, modifi
CBJÇÕes. Em · tais casos precedidos,. 
sempre, de cuidadoso exame, a admi
nistração costuma .conceder transfe
rência mediante prestação de pro-:. 
va suplemQntar de uma ou duas ma
térias, . ou a apresentação de certifi
cado de r.urso de extensão, aperfeiçoa~ 

" 
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mento ou especialização, mantido pe-
. lo Govêrno oq, então, o que acontece 

raramente, sem qualquer exigência es
pecial. Nem se ctiga que isso não po
de ocorrer hojtl, por fôrça do dis,. 
positivo constitucional, que estabe
lece a obrigatoriedade do concurso ... 

O Sr. Filinto Müller - As provas 
não constituem concurso. V. Ex." sa
be que para essa transferência é fei
ta uma prova no DASP, à qual con
corre exclusivamente aquêle candidato 
que pretende transferir-se para ou
tra carreira. 

O SR. ALFREDO .NASSER :..._Vou 
mostrar qual o meu conceito · sôbre 
concurso em face do dispositivo cons
titucional. 

As Constituições de 1934 e 1937 con
tinham dispositivo idêntico e na sua 
vigência não era outra a orientação. 
E aqui está o ponto nevrálgico. Essa 
conduta burl.a ou não o dispositivo 
constitucional? . 

O S1·. Ivo. d'Aquino -·se a Cons- · 
tituição O.e 1937 estabelecia: igualmen
te o que está nesta Constituição e o 
. Esta~tuto dos Funcionâxios dispõe da
quela forma, evidentemente, violou a 
Constituição. · 

O SR. ALF.REDO NASSER - O 
objetivo da Constituição, tornando 
obrig,atól'io o concurso, é colocar · a 
administração- acima e fora das in
junções políticas. por .duas razões: 
primeiro, porque os cargos pllblicos, 
perteni:eudo ao Estado e não aos par
tidos políticos ou aos grupos de pes
soas que controlam, em determinado 
momento, o poder, devem ser em 
tese, accessível, a todos os cidadãos; 
segundo, porque a administração vi
ve, contemporâneamente, sob a ne
cessidade imperativa de recrutar os 
mais .. ca,pazes. O concurso não é, 
assim, um principio .romântico, mas, 
um mstrumento .a serviço dá eficiência 
administrativa. Por isso, quando a 
Constituiçã·o dispõe que a primeira in-

-vestidura em cargos da carreira se fa
rá mediante concurso, quer com 
isso dizer que tais cargos deverão · 
ser providos por quem se mostrar 
mais capaz ~ara o seu exercício. A 
Constituição, entretanto, não diz que 
capacidade é essa, nem como deverá 
d~monstrá-la o ·candidato. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Até ai V. 
Ex.n está com tôda a razão. 

O SR. ALFREDO NASSER - Quem 
0 vai dizer é o órgão competente, ao 
estabelecer as condições e os progra
mas em face das atribuições de uma 
carreira. Assim, dirá que. para a car-

reira de oficial administrativo, por 
exemplo, além das provas de sanida
de e capacidade fisica, o candidato de
v~rá. submeter-se às de Po1·tuguês. 
Direito Administrativo, Constitucional 
e Penal, Matemática, · Conheciinentos 
Gerais, etc. e nelas. alcançar o mini
mo .. Prêyiamente estabelecido para 
l}abihtaçao. Como poderá. dizer que 
-para aquela outra carreira não se 
exigirá qualquer prova intelectual, mas 
uma . demonstração ae capacidade a. 
ser aferida em títulos?'. 

O Sr. Ivo d'Aquino -'A Consti-
tuição é clara. . · · 

O SR. ALFREDO NASSER -· Tan
to . o objetivo ... 

O Sr. Ivo d' Aquino - A Constitui
ção fala em concurso de provas. 

O SR. ALFREDO NASSER- Fala 
apen~s em con~urso. 1l:ste pode ser de 
provas ou de g,tulos. . 

O Sr. Ivo d' Aquino - V. Ex." tem 
razão: fala apenas em concurso. · 

O SR. ALFREDO NASSER :._ Tan
to o. objetive> da Constituição, esta
belecendo a obrigatoriedade do con
curso e assegurando o provimento dos 
cargos p~los maie capazes, subtrain
do-o às injunções políticas e às· in
fluências pessoais, e tanto o tipo 
de capacidade exigida só pode ser de
finida em face da carreira a ser pro
vida, que a ilustrada Comissão de 
Constituição e Justiça, nêste mesmo 
projeto, propôs, e .propôs acertada
mente, .que dois têrços dos cargos ·de 
Comissário de Polícia fôssem priva
tivos dos ·alunos habilitados no curso 
de Polícia. 

O Sr. Filinto Müller - Concurso no 
tempo. 

o Sr. Ivo d'Aquino - Na minha 
opiniã.o a · Constituiçã'o eXige que a 
investidura nos cargos de carreira se
ja feita mediante concurso. 

A lei ordinária .pode, a meu ver, dis
por que. o concurso para determinada 
carreira seja aproveitado em outra. 
Não é inconstitucional. Pode ainda 
estabelecer concurso de titulas. Não 
é inconstitucional. Inconstitucional é 
a falta de concurso. Na minha opinião, 
a lei ordinária pode regular a forma, 
o modo de realização do concurso. Não 
pode é dispõr sôbre a investidura sem 
concurso. 

O SR. ALFREDO NASSER - Es
tamos então, de acôrdo. A Comissão 
ele Constituição c Justiça admitiu o 
curso e não o concurso. 

O Sr. Ivo d' Aquino - Daí a mi
nha alegação: o funcionário de cargo 
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isolado, ·sem concurso. não pode, de 
maneira nenhuma, pela Constituição, 
ser transferido para carreira de con
curso. · 

O SR. ALFREDO NASSER- Mais 
uma vêz estou de inteiro acôrdo com 
V. Ex.". ·. 

O Sr. Ivo d' Aquino -'- Agora, se o 
funcionário, no • cargo isolado, tiver 
concurso. a lei poderá dispô1; que o 
mesmo valha para a carreira. Não é 
inconstitucional. · 

O SR. ALFREDO NASSER - Com
preendo bem o pensamento ,de V. Ex." 

O Sr. Ivo d' Aquino - Quando o Es
tatuto dos Funcionários Públicos, fala 
:em transferência, · aproveitamento, 
readaptação,· a·eadmissão .....:. figuras 
que V. Ex." tão bem conhece, técni
·cc; -que é no assunto quando· se' refere 

o Sr. Ivo d!Aquino - Perfeita
mente. 

o Sr. Filinto Müller - ... mas. há 
de convir que os concursos demoram · 
dois, três, cinco meses. ·Assim, creio, 
poderia co.nsiderar o Curso de Co
missário como concurso-no tempo. Ba
seada nesta circunstância a Comissão · 
de Constituição e Justiça aceitou fôs
sem providos .nos cargos iniciais da 
carreira de Comissário dois têrços dos 
alunos aprovados na. Escola de Po:
lícia, isto é, aprovados nesse curso ....:.. 
concurso. . , ·· ,,, J ~;~ 

O Sr. Lucio Corrêa - Se V. Ex." 
equiparar o curso ao concurso, o ba
charel já fêz um e está dispensado, . 
portanto, do concurso. 

a essas modalidades, é para dar ao 
Poder Executivo a. faculdade de, nos 
casos individuais, apreciar a matéria. 
o Legislativo não pode, a meu vêr, · 
regular o assunto e.tn tese. Ao Exe- · · 
cutivo cabe, em cada caso, pesar as 
circunstâncias. 

O Sr. Filinto Müller . - O bacha
rel não faz curso especializado para a 
carreira de Comissário de Polícia. 

O Sr. Ivo d' Aquino - Se o nobre 
Senador Alfredo Nasser provar que os 
funcionários que pretendem a trans
ferência têm concurso ... 

O SR. ALFREDO NASSER - Têm. 
O Sr. Ivo di' Aquino - ... não con

denarei como inconstitucional a me
dida. 

O SR. ALFREDO NASSER - Exa
tamente. 

O Sr. Ivo d!Aquino -A disposição 
constitucional não só ·exige o concur
so, como novo exame de saúde do 
funcionário detentor de cargo de .car
reira. 

O SR. ALFREDO NASSER - A ad
ministração públi.ca realiza sistemàti
camente o exame de saúde. 

O .Sr. Eva:ndro Vianna - Periodica
mente. 

O Sr. Filinto. Müller - O nobre ora
dor aludiu, por duas vêzes, ·ao fato de 
ter a Comissão de Constituição e ;Jus
tiça dispensado o ·concurso para acei
tar o curso. A raz!io está em que con
siderou . o curso como concurso. 

O Sr. Ivo d'Aquino.- Pode fazê-lo. 
O Sr. F~linto l!Iüller ...,_ E' curso em 

Que há provas durante e no encer
ramento. 

O SR. ALFREDO NAS;SER - Vos
sa Excelência verá que aceito inte-
gralmente o curso. 

O Sr. Filinto Müller - v. Ex.". ·ex
diretor dÇ> DASP nos pode esclarecer. 
com o--br11ho costumeiro. · 
. O SR. ALFREDO NASSER- Mui• 
to obrigado a. V. Ex.". 

O Sr. Filinto Müller __ Aliás dev'o 
acentuar que a Divisão de Seleção da
quêle Departamento tem prestado ao 
Brasil relevantes .serviços ... 

Os Srs. Evandro Vianna e Pires Fer
re~ra - Muito bem! 

O SR.- ALFREDO NASSER - O 
próprio projeto declara-o. expressa
mente. ·· ! · F'!'~~I~L~~ 

O Sr. Ivo à' Aquino - ·Posso>~-julgar 
inconveniente o artigo, mas não in
constitucional. A --inconveniência que 
encontro é que deve ser .facultado ao 
Poder Executivo dispôr em cada caso. 

O Sr; Evanàro Vianna - Não são da 
mesma carreira, mas tem o mesmo 
concurso. . · i ' i]!i-:~~; 

·. O SR. ALFREDO NASSER- Posso. 
esclarecer a V .. E.x." que o dispositivo 
do Projeto, que a emenda suprimir, diz 
expressamente: 

"Só se rã o ·transferidos os 
o.cupantes de cargo de carreira 
privativa do PFSP, . desde q1,1e te
nham 10 · anos, no mínimo, de ser
viço policial e hajam. ingressado 
por meio de concurso, satisfeita 
a condição essencial de ser ba
charel em direito". 

Vou agora responder ao aparte do 
nobre Se11ador Filinto Müller. Estou 
de inteiro acôrdo com. a Comissão de 
Constituição e Justiça, quando afir
ma que um curso é um concurso mais 
demorado. Não é menos certo, entre
tanto - veja V. Ex."' - que a ·refe
rida Comissão, ao adotar êsse critério, 
figuiu ao texto frio da Constituição. 
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·Pois, na realidade, um· curso só ·é con
curso, para efeito de provimento dos 
cargos públicos, porque é um crité-

.rio de demonstração da .capacidade 
requerida para o seu exercício. 

Dessa forma, quando uma lei, 
como esta· que estamos votando, dis-' 
põe que um bacharel em !Direito 
tendo ingressado numa carreira; de 
Polícia, mediante . concurso ou prova, . 
e exerça a função no minimo há 
dez anos, deve ser Comissário de Po
lícia, pode sê-lo - êste 0 princípio 
que sustento cõmo o apôio do emi
nente Senador Ivo d'Aquino. · 

. O Sr. Etelvimo I.:.ins- - O Art .. 2.0 

fala em ocupantes de êargos de car
!I'eiwa pr~vativa do D .. S. :rJ. P. 
Poderia; V. Ex.a dizer quais são êsses 
cargos? · 

O SR. ALFREDO NASSER · 
Posso citar as carreiras de. detetive e 
de escrivão de polícia. 
- o Sr. Filinto Müller - · São os 
cargos de escrivão, detetive, guarda
civil ... 
· O Sr. Etelvi.no Lins - Aí está jus
tamente a inconstitucionalidade do 
artigo. O concurso para detetive é 
um; para comissário, outro. O pre
ceito constitucional, que exige con
cursos diversos, seria burlado porque 
a cada carreira corresponde determi
nad.ci concurso. Aceitar o concurso 
mais fácil para determinada carrei
ra transferir o funcionârio para ou
tra, seria burlar a Constituição. 

O SR. ALFREDO NASSER- Exi
ge-se, ainda, ·· o . exercício da função 
pelo menos durante 10 anos.· · · 

O Sr. Etelvino Lins - No entanto, 
o projeto, preocupa-se, enormemente. 
com a carreira. 

O Sr. Ferreira de Souza - Não se · 
pode interpretar ~ Constituição iso

·ladamente. Concur:so, para a carrei
ra. · é o que a lei estabelece. Admitir 
que entre .para uma carreira sem 
concurso, é admitir norma que fere 
a própria Constituição. . . 

O SR. ALFREDO NASSER -,Se 
V. Ex.6 , Sr. Senador Etelvina Lins, 
examinasse os programas de concurso 
para detetive, escrivão, comissário de 
polícia, verificaria que as :matérias 
.são quase as mesmas. 

O Sr. Etelvino Lins - Pediria a 
V. Ex.6 lesse as exigências para o 
concurso de detetive. 

O SR. ALFREDO NASSER. - :ll:sse 
concurso exige conhecimentos de me
dicina legal. 

o Sr. Etelvino Lins - V. Ex." en
contrará a exigência de noções ele
mentares de direito penal, de medi
cina legal. No concurso para comis
sário de polícia, o programa não é o 
mesmo. 

. O SR. ALFREDO NASSER - Te
nho em mão as instruções que regu
lam o concurso para detetive. 

Ei-la: 
- prova de . sanidade e capa::. 

cidade física; 
- prova de investigação so

cial; 
- Prova de nível mental e ap

tidão; 
-, prova escrita de noções de 

Direito Constitucional, Civil e 
Penal. .. 

- resoluções de questões obje
tivas sôbre questões de medicina 
legal aplicada 1à perícia de cadá
veres ... 

Não é, portanto, tão elementar o 
concurso. . , · .. 

O Sr. Etelvino Lins - Se o progra
ma fôsse o mesmo. para · os diversos 
concursos não haveria necessidade de 
duas ou três carreiras. . 

O Sr. Ferreira de Souza - Com o 
devido acatamento. à maneira porque 
o nobre orador vem discutindo o as
sunto, . não me con-venci. O . faJto de 
se dizer que· em· determinados con
cursos entram matérias de Direito 
Penal, Direito Constitucional, ou 
quaisquer outras, não significa sejam 
os programas iguais. Há gradação· de 
exigências, conforme a função para a 
qual se faz o concurso. Se para o 
cargo de comissário de policia se exi
ge prova de direito penal, V. Ex.a não 
dirá seja ela igual à do concurso para 
professor do, disciplina. Vale dizer, 
devem ser diferentes as provas de di
reito penal, medicina legal e outras 
mais, para simples detetive ou 'comis
sário de policia. A função dêste é . 
mais ampla, tem até certo ponto, 
maior importância. 

O SR. ALFREDO NASSER 
Estou de inteiro acôrdo com V. Ex.3 

.. em que o nível é diferente. O nobre 
colega há de convir, porém, que um 

'bachRrel, tendo ingressado na carrei
ra de escrivão de polícia e . exercendo 
seu cargo há dez anos, pode estar 
muito bem à ·altura de um· outro re
cem-saido da Faculdade, ,que se ha
bilitar num concurso 1de comissário. 

·O Sr. Filinto Müller - Permite -V. 
Ex.3 um. aparte? · 

O SR. ALFREDO NASSER - Com 
todo o prazer. 
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O. Sr. Filinto Müller - Havia no 
Regulamento da J;>olícia disposü;ão 
que autorizava a promoção ao cargo 
de Delegado - naquele tempo não 
era cargo de comissão - de escrivães 
de polícia. Após observar o trabalho 
dos escrivães e o conhecimento que 
tinham dos assuntos policiais, tive a 
satisfação de propôr ao Govêrno a 
transferência de um escrivão para o 
cargo · de Delegado e posso afirmar 
que foi um dos melhores funcionários 
da nossa polícia. Ao citar as diversas 
carreiras, ·v. Ex ... referiu-se à de de
tetive. Desejo salientar que, em mi
nha opinião, a carreira mais aproxi
mada à de comissário é, exatamente, 
a de escrivão de polícia .. 

O Sr. Ferreira de Souza - O pro
jeto nem siquer se refere a qualquer 
outra carreira C·U função isolada. 

o SR".-' ALFREDO NASSER - v. 
Ex ... está enganado. 

O Sr. Ferre~a de Souza - Não diz 
que o título de bacharel seja para essa 

· função isolada ou carreira privativa. 
O SR. ALFREDO NASSER - O 

projeto . não fala· em cargo isolado 
e, sim, em ocupantes. de cargo de car
reira privativa da Polícia que pos
suam o título de bacharel em Di
reito. 

O Sr. Ferreira de Souza· - O ar
gumento tem a mesma fôrça, quer se 
trate de cargo isolado, quer de car-
reira privativa. . 

O SR. ALFREDO NASSER - Na 
realidade, um ·,curso só é concurso 
í\Uando c;stabelece o critério de se
leção. 

O Sr. Ferreira 'de Souza :..__ E' cri
tério de seleção. o curso deve correr' 
em conjunto. Vale, portanto, porque 
constitui critério de seleção e man
da nomear pela classificação obtida 
no curso. · 

O SR~ ALFREDO NASSER __;_Dessa 
forma, quando uma lei como esta que 
estamos votando entende que um ba
charel em direito, tendo ingressado na 

\polícia mediante concurso de prova e 
alí exerce suas funções, .no mínimo, 
hã dez anos, deve ser Comissário de 
Polícia, estâ explicitamente estabele
cendo - e tem .. competência para fa
zê-lo - é êste o princípio que susten
to, estipulando condições de .ca
pacidade para o exercício dessa carrei
ra muitô superiores até mesmo· às de 
um concurso de títulos. 

No sistema vigente, um indivíduo 
que presta um concurso de prova e 

. ingressa em determinada carreira de-

monstra possuir u::na soma de conhe
cimentos teóricos preliminares para o 
seu exercício. Mas daí sua adaptação 
às funções, para exercê-las com efici
ência, a distância é grande e custa à 
União pesados sacrifícios. 

Assim -· repetindo o argumento ex
posto há pouco - um bacharel em Di
reito, que se submete a determinadas 
provas, tais como direito penal, direito 
civil, direito constitucional.. etc., po
derá vir a exercer, com eficiência, as 
funções 'de Comissário. Mas ·um ba:
charel em direito, escrivão ou dstetive 
com dez anos de tirocínio policial, ofe
rece muito anaiorés garantias neste 
particular. 

O Sr. Francisco Gallotti .- As .vê
zes. 

O Sr. Ferreira de Souza - ·Seria 
muito mais interessan-tes estabelecer
mos ruma càx:reira . em que o pôsto de 
escrivão fôsse cargo de passagem para 
comissário. · 

O SR. ALFREDO NASSER - E' 
uma boa idéia. . 

O Sr. Ferreira de Souza - Não es
taria de acôl'ldo, porque o cargo de co
missário é muito mais importante. A 
função é diversa. 

O Sr. Francisco Gallotti ..:.... Exige co.:. 
I.lhecimentos mais . amplos. 

O SR. ALFREDO NASSER - Até 
certo ponto. O argumento· de que hã 
aí uma restrição, contrariando a idéia 
de universalidade do concurso não 
procede. As restrições partem da 'pró
pria Constituição. Os cargos são aces
síveis a. todos- di:?J a Carta Magna
mas observados os requisitos que a lei 
estabelecer. · 

O pi-incípio que sustento é o de que 
os cargos públicos devem ser :providos 
pelos mais capazes, segundo o impera
tivo constitucional. A aferição da ca
[pacidade, entretanto, pode, excepcio
;n!j.].mente - em face das atribuições 
de. determinadas .carreiras - deixar de 
ser feita pelos processos normais com 
que se tem. dado,. entre nós conteúdo 
ao preceito constitucional. .. . 

São estas as conclusões a que che
guei, Sr. Presidente. · 

Rejeitando a emenda, cuja votação 
V. Ex.a acaba de anunciar, o Senado 
terá prestado mais. um grande · serviço 
à administração pública. (Muito bem; 
muito bem> . . · .-

0 SR. ETELVINO LINS (Para en
caminhar a voação) - Sr. Presiden
te, o bem elaborado discurso que aca
ba de pronunciar o nobre Senador Al
fredo Nasser não conseguiu conven-· 
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<:er-me - e estou certo de que não 
convenceu· a qualquer membro da Co
missão de Constituição e ·Justiça - da 
constitncionalidade do art. 2.0 do pro-
jeto em debate. · 

O Sr. Francisco Gnllotti - Apesar 
de brilhante, também··não me conven
ceu. 

O SR. ETELVINO LINS- Ora, o 
art. 2.0 do Projeto não se harmoniza 
com o preceito co~stitucional, isto é, 
como o art. 186, da Constituição. 

Está êle redigido nos seguintes 
têrmos. 

Art. 2.~ Será aproveitado em 
cargos não iniciais da. carreira de 
Comissário de Policia, indepen
dente da realização do Curso a 
que se refere o artigo 1.0 o ocupan
t~ de cargo de carreira privati
va do D. F. S .. P. desde que te
nha dez anos, no minimo, ·de ser
viço de policia· e haja ingressado 
por meio de concurso,· satisfeita a 
condição essencial de ser bacharel 
em direito". 

/ 

O artigo se afigurou à Comissão 
·de Constituição e JUstiça, não só in
constitucional,· mas inconveniente e, 
ainda, contraditório com os têrmos do 
art .. 1.0 • 

O Al't. 1.0
, como se vê, estabelece 

um curso a cargo . da · Escola de Co
missário de Polícia do Departamento 
Federal de Segurança Pública, para 
provimento dos .cargos de comissário· 
de ·policia do Distrito Federal. 

o Sr. Lucicr Corrêa - Curso pri-
vativo. · 

O SR .. ETELVINO LINS - Exa-
tamente. · 

O art. 2.0 despreza, por comple~o, 
o que está no 1.0 e permite que sejam 
aproveitados--em ·cargos ·não · iniciais 
da carreira de comissário de policia, 
ocupantes de cargos de outra carreira 
privativa do Departamento Federal 
de Segurança Pública. . 

Já tive oportunidade de perguntar 
e · aqui repito: quais são êsses car-
gos? · 

O Sr. Alfredo Nasser - Citei, ape
nas, algumas carreiras, entre as quais 
crivão de polícia, etc. 

O SR. ETELVINO LINS- V. Ex." 
citou algumas carreiras, entre as quais 

O Sr. Filinto Müller - Guarda
Civil. 

O SR. TELVINO LINS -· Guar
da-civil e,· também, investigador de 
policia.. · 

O Sr. Filinto Mülle1· - o investi
gador não é submetido a concursG 
porque é · extranumerãrio. 

O Sr. Alfredo Nasser - O que resta 
saber é ~::e há nas carreiras ·de polí
cia especial e de ·guarda-civil bacliâ
l'éis em Direito. 

O SR. ETELVINO LINS- Quanto. 
aos escrivães de policia, detetiv~s. 
funcionários da Policia Especial, per
g-unto aos nobres Senadores: um ci
dadão, pelo fato de. ser aprovado em 
concurso para guarda-civil, para fun
cionário da Policia -Especial ou, mes• 
mo, para detetive, está em condições 
de ocupar o cargo .de comissário de 
polícia? · ' 

O Sr. Alfredo Nasser - Sendo ba
charel em Direito e tendo 10 anos 
de tirocinio policial, 'pode. 

O SR. ETELVINO LINS -.Alegou 
o nobre Senador Alfredo Nasser que 
as matérias exigidas nos- concursos de 
oetetive, escrivão de policia e comis
sário, são quase as mesmas. . 

A êsse argumento do nobre. Senador 
já respond~u. com muita precisão,_ o 
nosso ilustre colega, Senador Ferre1.ra 
de Souza, quando disse que as· maté~ 
rias exigidas são: num caso, noções 
elementares e noutro, noções mais al
tas, compatíveis com a natureza da 
função. _ 

Assim, Sr. Presidente, nenhuma 
. dúvida· pode existir, com a devida per
missão do nobre Senador Alfredo Nas
ser, de que o art. 2.0 fere preceito 
constitucional. 

A Constituição dispõe, no seu artigo 
186: 

"A primeira mvestidura em 
cargo de carreira e em outros 
que a lei deterll).inar, efetuar-se-á 
mediante concurso, precedendo 
inspeção de saúde". 

O Sr. Lucio Corrêa -A emenda é 
-também inconstitucional. 
, O SR. ETELVINO LINS - Ora, 

se a cada carreira corresponde um 
concurso, é claro que não pode ser 
aproveitado no cargo ode . comissário o 
ocupante de cai·go de outra carreir~. 
Dai resulta a inconstitucionalidade. 

O artigo é ainda inconveniente e se 
contradiz com o disposto no art. 1.0 , 

como salientamos. 
a de detetive e escrivão de policia. 
Poderemos acrescentar também a de 
policia especial, cujos cargos são de 
carreira. O Sr. Alfredo Nasser - Haveria 

realmente contradição, se o art. 1.~> 
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fosse aprovado tal como veio da Câ
;mara dos Deputados. 

O SR. ETELVINO LINS - Vou 
explicar qual o alcance da emenda 
da Comissão de Constituição e Justi
ça ao art. 1.0

• 

·Foi relator do projeto nesse órgão 
técnico o Sr. Senador Lucio Corrêa. 
A S. Ex.a. pareceu o projeto incons
titucional do primeiro ao último ar
tigo, no que foi acompanhado pelos 
Senadores Olavo Oliveira e Walde
mar Pedrosa. A maioria da Comissão, 
porém, discordou dêsse ponto de vis
ta por entender que · o curso estabe
lecido no art. 1." nada mais é do 
que um concurso no tempo, como sa-

. lientava há pouco .com .precisão o Se
nador Filinto Müller. E' um concurso 
mais demorado, feito em dois anos ... 

O Sr. Felinto Müller - Mas é es
pecificamente_ um· concurso. 

O SR. ETELVINO LINS - .... em 
que o merecimento dos candidatos é 
suficientEmente apurado, em provas 
parciais e finais, durante o período es
tabelecido. Se o art. 1.0 fôsse incons
titucional, pelos motivos que invo
cou o Senador Lucio Corrêa, não -te
riamos funcionando, no Itamarati, o 
Instituto Rio Branco, que estabeleceu 
um .curso especial para o ingresso 
na carreira diplomática. Todavia, o 
Instituto Rio Branco ~i está em pleno 
funcionamento e com os melhores re
sultados .. Lá existe um curso para a 
carreira diplomática, equivale a dizer, 
Uln concurso feito em dois anos e no 
qual o merecimento dos candidatos é 
suficientemente posto à prova. 

Achou, entretanto. a Comissão de 
Constituição e Justiça, que êsse modo 
de entender não impedia se estabe
lecesse o princípio constante da emen
da de minha autoria, aliás .apresen
tada ao art. 1.0 , e que teve apóio da· 
maioria da aludida coini.ssão. 

Determina a emenda que os cargo:;; 
da .carreira de Comissário de Policia 
sejam providos '1/3 por concurso de 
provas e títulos e 2/3 pelos alunos 
llabilitados no curso de comissário de 
policia da Escola de Polícia do De
partamento Federal de Segurança Pú
blica. 
, O Sr. Aliredo Nasser - Vê V. ·Ex.a. 
.que·· o curso não é concurso. Só o é 
nos casos de provimento e nos seus 
-efeitos. O elemento de aferição é a 
capacidade. 

O .SR. ETELVINO LINS- V. Ex.a. 
salientou, há poucos instantes, que a 
Comissão de Constituição e Justiça 
aprovou a emenda muito acertada-

mente. Agora vou ler as ligeiras pa
lavras de justificação que tive opor
tunidade de apresentar e essa· emen-
da:· , 

"E' de conveniência que :;;e 
adote o .critério sugerido pela 
emenda. Aos qtle não puderem 
fazer o curso - que é, como se 
sabe, de dois ános - ou se .sen
tirem habilitados para uma prova 
imediata, abrir-se-á outro cami
-nho - o · concurso, reservando
se, para tanto, -um têrço das va
gas". 

Pode ocorrer perfeitamente que um 
bacharel em Direito se encontre em 
perfeitas · condições para submeter-se 
a uma prova imediata, como pode 
acontecer, também, que não possa sub
meter-se a êsse curso · de dois anos 
por qualquer motivo. 

O Sr. Filinto Müller. - Pode estar 
1'io interior. 

O SR. ETELVINO LINS - Pode 
estar no interior - salienta muito 
bem V. Ex." - sem L'IJ.e ser possível 
vir à Capitàl Fedral para tirar o 
curso de dois anos. Aos que esti
verem nessas condições, abre a emen
da outra oportunidade - o concurso. 
Um têrço das vagas será preenchida 
por concurso e dois têrços,· pelos alu
nos habilitados na Escola de Policia 
do Departamento Federal de Segu
rança Pública. 

O Sr. Lucio Corrêa - V. Ex." estã 
fazendo justiça ·apenas por um .têrço 
quando ela tem de :•wr total. 

O SR. ETELVINO LINS- O meu 
nobre colegn. considera·· o curso insti-
tuído pelo projeto? ,~ 

O Sr. Lucio Corrêa - V. Ex.a. en
tende que os que moram no interior 
têm o direito de fazer o concurso. Mas 
êsse direito não pode ser por um ter
ço; tem de ser para a totalidade. 

O SR. ETELVINO LINS - Nem 
todos estarão nessas condições. Alguns 
estarão impossibilitados de tirar o 
curso. Foi a ·minha argumentação. 
Outros se julgarão . em condições de 
submeter-se a uma ~prova imediata.. A 
êsses a emenda reserva .um têrço ·das 
va.gas. 

O Sr. Filinto Müller - Concede
lhes uma oportunidade. 

O SR. ETELVINO LINS- Exata
mente. 

O Sr. Lucio Corrêa - Considero 
êsse artigo inteiramente inconstitu
cional. 

·'' 

,· 

' '· 
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O SR. ETELVINO LINS.- Nessas 
-condições, todos os que quiserem in- · 
gressar na .carreira de Comissário de · 
Polícia, ficarão em situação perfeita- . 

. mente igual. Os que desejarem fazer 
·o curso, irão para o curso, e os que 
quiserem fazer o concurso terão a 
oportunidade do concurso. 

Eram esta.s as minhas considera
•ções, rsperando que o Senado aceite ... 
a emenda da Comissão de Constitui
·ção e Justiça, que manda suprimir o 
artigo · 2.0 do projeto. <Muito bem; 
muito bem) . · 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se pro
ceder à votação preliminar do artigo 
2.0 do projeto que a Comissão de 
Constituição e · Justiça considera in-

. ·constitucional. 
Os · Senhores que aprovam o pare

cer nesse sentido, isto é, consideran
-do inconstitucional o artigo 2.0 do 
projeto queiram conservar-se senta-
dos. · <Pausa) • · 
·Aprovado. 

E' rejeitado por inconstitucio
nal o seguinte. 

Art. 2.0 

Do Projeto de Lei da Câmara 
N.0 12~. de 1948 

Art. 2.0 Será aproveitado em -cargos 
rião iniciais da carreira de Comissário 
de Policia independente da realização 
do Curso a que se refere o artigo 1.0 

ó ocupante de cargo de carreira pri
vativ::~, do .D. F. S. P., desde que te
nha dez ar1os, no 1ninimo, de serviço 
de policia e haja ingressado põr meio 
de concurso, satisfeita a condição es
sencial de ser bacharel em direito. 

O SR. PRESIDENTE - Passa-se 
à votação . das emendas. 

São aprovadas as seguintes.
·EMENDAS 

Ao Projeto de Lei da Câmara 

N.0 129 de 1948 
'N.0 1 

vidc;>s. 1/3 por. concurso de provas 
· e t1tulos, e 2/3• pelos alunos habi
litados no Curso de Comissário de 
Polícia, da Escola de Polícia do 
Departamento Federal de Segu
l"ança P-ública". 

N.0 3 
Ao art. 3.0

: - suprima-se, por des
necessária, a expressão "devidamente 
registrado no Ministél·io da Educação 
e Saúde". 

N.0 4 
Ainda ao art. 3.0 : 

Depois de "bacharel ·em direito"', 
·acrescente-se "e os matriculados no 
último ano da Faculdade de Direito 
oficial ou reconhecida" . 

·N.0 5 
Ao art. 5.0 : 

Onde se lê: "no corrente ano" di
ga-se: "no ano de 1949". 

E' considerada prejudicada a se
guinte 

EMENDA 

Ao PrCJjeto de Lei da Câmara n.0 129, 
de 1948 

Substitua-se no art. 2.0 a expres
são: 

"SeJ,"á aproveitado eni cargos, 
não iniciais, da carreira de Comis
tário de Policia','. 

pela seguinte: 
"Poderá ser transferido para a 

carreira de Comissário de Policia". 
E' aprovado, com exclusão do 

artigo 2.0
, e com as modificações 

constantes das emendas aceitas, o 
seguinte · '· 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 W9 - 1948 

Dispõe sôbre o proVimento de 
cargos da carreira de Comissário 
de Polícia do Q. P. do Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores. 

O· Poder Legislativo decreta: Ao Art. 2.0 suprim'a-se, consideran
do a Comissão prejudicada, por isso 
mesmo, a emenda substitutiva apre
sentada em plenário, pelo Senador 
.alfredo Nasser, ao mesmo artigo. 

N.0 2 

Redija-se assim o art. 1.0 

'.'Os cargos da carreira de Co
missário de Polícia do Quadro In
teriores (D. F. S. P.) serão pro-

Art. 1.0 O proviménto dos cargos 
da carreira de Comissário de Polícia 
do Q. P. do Ministério da Jutiça e 
Negócios Interiores (D. F. S. P.), é 
privativo dos alunos habilitados no 
Curso de Comissário de Polida, da 
Escola de . Policia, do Departamento 
Federal de segurança Pública. 

§ 1.0 As nomeações obed9cerão ri
gorosamente à ordem de classificação. 
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§ 2.0 Em igualdade de condições, as 
nomeações obedecerão à seguinte or
dem: 

a) os Comissários de Polícia inte- · 
rinos: · 

b) os servidores do Departamen
Federal de Segurança Pública'; 

c) os servidores públicos; 
dJ os demais habilitados. 

Art. 2.0 será aproveitado em cargos 
não iniciais da carreira de Comissário 
de Policia, independente da realização 
ào Curso a que se refere o artigo 1.0 , 

c ocupante de cargo de carreira pri- · 
vativa do D. F: S.· P., desde que ·te
nha . dez anos, no mínimo, de serviço 
policial e haja ingressado por meio. de 
concurso, satisfeita a condição essen
cial de ·ser bacharel em direito. 

Art. 3.0 Só poderão matricular-se 
no Curso os portadores de diploma de 
bacharel em direito, do sexo masculi
no, devidamente registrado no Minis
tério da Educação e Saúde. 

Art. 4.0 As condições ·,de matrí
cula no regime escolar, outras provi
dências necessárias à plena execução 
desta lei, serão objeto de regulamen
to a ser baixado pelo Poder Executivo 

Art. 5.0 
. O primeiro curso de Co

missário de Polícia será iniciado no 
corrente ano, sendo matriculados e:r
ojficio os ç.cupantes interinos da car
reira de Comissário de Policia. 

Art .. 6.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. . . 

O SR. 'PRESIDENTE - Vai à Co
missão de Redação o Projeto de Lei 
da· Câmara, n.0 129, de 1948. ·' 

Devo ·lembrar aos Srs. Senadores 
ue se realizará amanhã às 15;30 ho
ras sessão especial do Senado a fim 
de ser ·recebido ·o ex-Presidente da 
República do .Peru, Sr. Senador ·Ma
nuel Prado. 

Para saudar o ilustre visitante, em 
nome da Casa, designo o .'Sr, Sena
dor Arthur Santos. 

Discussão única do Projeto de 
Lei da·. Câmara, n.0 99, d~ 1948, 
que dispõe. sôbre a inclusão de ' 
prático de engenharia ·na carrei
ra de Ofici:al Administrativo, com 

· emenda de plenário. (Cóm pare
ceres ns. 477, da Comissão de 
Constituição e Justiça, favorável; 
945, da Comissão de Viação e 
Obras Públicas, contrário) • 

Está sôbre a Mesa um requerimento 
que vai ser lido. · 

E'. lido ·e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 

N.o 138, de 1948 

Requeiro o adiamento da discussão 
do Projeto n.0 99, de 1948, para ser 
ouvida a Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre a argUição de incons
titucionalidade feita pela Comissão 
de Viação e Obras Públicas. 

Sala dà.s Sessões, em 28 de setem- · 
bro de 1948. - Ferreira de Souza. 

O SR. PRESIDENTE - De aCôr~ 
do com o voto do plenário, o Projeto 
de Lei da ·Câmara será remetido à 
Comissão de Constituição e Justiça. 

E' sem debate aprovado; em 
discussão única, o seguinte 

· PROJEl'O DE LEI DA CÂMARA 

N.0 276 - 1948' 

Autoriza a alienação dos ·imó
veis que ·menciona à Prefeitúra do 
Distrito Federal. · 

o congresso Nac~onal decreta: 
Art. 1,0 E' o Poder Executivo au

torizado a alienar por venda ou per
muta à Prefeitura do Distrito Fe
deral, os prédios nesta Capital à Rua 
do Làvraclio n.0 84, e. Rua da Relação 

. n.0 14, pelos preços e valores da ava
liação a que se procederá no momento 
·em que se verificar. a transação, 

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor 
ria data de ·sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. . , " 

O SR. PRESIDENTE - O Projeto 
de Lei da Câmara il.0 276, de 1948, 
vai à Comissão de Redação. 

.Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 71, de 1948, 
que reajustà. as tarifas postais e 
telegráficas dá outras provid.ên
cias. (Com emendas de Plenário 
e das Comissões de const$tuição 
e Justiça, de Viação e Obras Pú
blicas e de Finanças e parecere.<;, 

· sob os ns. 401, 595, 956 e 957, das 
mesmas Comissões) . 

Vão ser lidas várias emendas que 
se· acham sôbre a mesa. 

·.; 
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São lidas e apoiadas as seguin
tes 

EMENDAS 

Ao Projeto de Lei da Câmara nú
mero 71, de 1948: 

N.0 1 

Acrescente-se onde convier: 
As emprêsas de navegação aérea 

que transportaram malas postais se 
obrigarão a conduzir gratuitamente 
até o limite de pêso de 500 gramas 
em cada avião a ·correspondência ofi
cial de caráter urgente, emanada da 
Presidência e da Vice-Presidência da 

·República, dos Ministros. de Estado, 
da Mesa do Senado Federal e da Cã-

-maiá dos Deputados Federais e_ dos 
Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, do Superior Tribunal Eleitoral 
e do· Tribunal Federal de Recursos. 

, Justificação 

Trata-se de sanar .uma omissão do 
projeto, que não pode ficar na lei. 

As autoridades em · aprêço, pelas 
altas funções que exercem, não podem 
deixar de gozar da franquia prevista 
nesta emenda. 

Sala das Sessões, em· 28' de setembro 
de 1948", - Evando Vianna. 

N.0 2 
· Acreséente-se ao ::trt. 79, item III, 
letra e, Maranhão, · depois de 11 
Viana: 

"12 - Pastos Bons". 
Justificação 

O Municipio. de Pastos Bons. o mais 
antigo dó · sertão· maranhense, com · 
uma população de _ cêr.ca de vinte e 
dois mil habitantes, com florescente 
comércio e indústria, não possui pré
dio próprio para o funcionamento dos 
-seus serviços postais e . telegráficos, 

· estando atualmente · os mesmos insta
lados em edifício particular, com ins
talações .deficientes e impróprias para 
os fins a' que se deStina. · · 

Releva ainda notar que a. Agência 
de Pastos Bons coleta o serviço dos 
Municípios de São João dos Patos, 
Mirador, Vargem do Meio e Sucupira, 
o que torna ainda maior o seu mo
Vimento que, independente desta cir
-cunstância, já é muito grande. Assim, 
a inclusão do Município de Pastos 
Bons na lista de localidades do Ma
ranhão que serão beneficiadas com 
a construção ou adaptação ·de · prédios 
para as Agências de Correios e Telé
grafos, é medida de inteira justiça, 

Sala das Sessões, em 28 de setem
bro de 1948. - Evandro Vianna, 

N.0 3 
Acrescente-se à letra k, do n.0 IT! 

do artigo 79, mais um número, com 
~ seguint~ indicação: 
- Janda1ra. 

JuStificação 
Jandaíra é locaJidade próspera, com -

intenso serviço· postal e telegrá-fico, 
1·equerendo, de há muito, agência com 
instalações · adequadas, como pleiteia 
a emenda incluindo-a no ·plano pos-. 
tal nacional. 

Sala das Sessões, em 28 de setem
bro de -1948'. - Aloysio de Carvalho. 

N.0 4 
Ao art. 79, alinea III, letra gs. 
Subst,itua-se "Sapé" por "Magua

ri" e- ''Esperançai'. por ""Pilar". 
. Justificação 

iAs cidades de -"Sa;pé" e "Esperança" 
estão contempladas com verbas orça
mentárias e "Maguarí" e "Pilar" são 
centros de· importância. 

Sala .das Sessões,•: em 28 de setem
bro de.1948. - José Americo. - Dur
val Cruz. - Alfredo Nasser. - Andra
de· Ramos. - Ismar de Góes. 

O SR .. PRESIDENTE - Continua 
a discussão. (Pausa) . 

Não havendo quem peça a palavra, 
declaro-a encerrada. 
. O Projeto de Lei da Câmara n.0 71, 
dêste ano, volta às Comissões de Cons
tituição e Justiça e de Viação e Obras 
Públicas, para opinarem sôbre as 
emendas que lhe forem oferecidas. 

Discussão única do -Projeto de 
Lei da Câmara n.0 {)2, de 1948, que 
d~spõe sôbre a reforma dos mili
tares que pertencerem ou torem 
fiLiados a Associações e _Partidos 
Políticos que tenham sido impe
didos de funcionar legalmente. 
(Com Parecer n.0 946, $ Comis
são de. Constituição e Justiça, con
trárias às emendas de Plenário e 
oferecendo substitutivo) . 

Há sôbre a mesma um requerimen-
to que vai ser lido. _. 

E' lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO 

N.0 139, de 1948 

Requeiro que o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 62, de 1948, que dispõe 
sôbre a reforma dos nulitares que 
•perte11cerem ou forem filiados a Asso• 
ciações e Partidos Políticos que te
nham sido impedidos de funcionar le-

,, 
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galmente; tenha a audiência da Co
missão de Fõrças Armadas. 

Sala das Sessões, em 28 de setembro 
de W48. - Severiano Nunes. , 

O SR. PRESIDENTE - Também 
está sõbre a mesa uma emenda que 
vai ser lida. 

E' lida a seguinte 
EME:N'DA 

Ao Projeto de Lei da Câmara n.O 62 
de 1948 

Ao art. 11. 
Em vez do art. H, como · está re

digido no substitutivo oferecido pe
la Comissão de Constituição e Justiça, 
diga-se: 

"Art. -11. Declarada a incompatibili
dade, o oficial perderá o põsto e res-· 
pectiv:a patente, ressalvado à sua fa
mília o direito .:às pensões estabele
cidas em lei. 

§ 1.0 o Tribunal, atendendo ao gráu 
de incompatibilidade, poderá decidir 
pela reforma do oficiai, com as· van-
tagens previstas em lei. · 

§ 2.0 Em qualquer caso, o Tribunal 
comunicará a decisão ao Poder l!.'xe
cutivo para a decretação da perda do 
põsto e patente, ou da reforma/'. 

Justijictzção ~ 

A emenda está de acôrdo com o 
preceito do § 2.0 do art. 182 da Cons
tituição (2.a parte), que não pode dei
xar de ser considerado pela lei ordi
nária reguladora da matéria. 

O julgamento, nos Cll.Sos ali previs
tos, será feito por Õl'gão judiciário: o 
Tribunal Superior Militar, com am
pla defesa. pelo indiciado. 

Nada impede que- a. lei ordinária 
gradue a pena . estabelecida pela 
Constituição, sem agravá-la_ E' o que 
faz a emenda, mantendo a penalida
de constitucional, mas permitindo o 

. seu ab!."audamento, a juízo do Tribu-
nal competente. . 
. Sala das Se&sões, em 28 . de setembro 
de _1948. - Ivo d'Aquino. · 

O SR. PRESIDENTE -· O Proieto 
de Lei da Câmara :n." 62, de . i948, 
vai à Comissão de Fõrças Armadas, 
de acôrdo pom a deliberacão do ple-
nário. - • - · 

Está esgotada a matéria da ordem 
do Dia. 

Tem a palavra o Sr; Senador .Al
fredo Neves, inscrito para explicação 
pessoal. 

O SR. ALFREDO NEVES (Para 
.explicação pessoal) - ·Sr. Presiden
te, sexta-feira última tive oportuni

. dade de fazer alguns reparos a pro-

pósito de · um telegrama que recebi 
do Presidente da Ass·:Jdação .Flumi
nense de, Criadores de Gado Guer
nesey, relativamente à rião inscrição 
de alguns especimes dessa raça no 
concurso da Exposição Agro-Pecuti
ria, cuja inauguração estava mrurcada 
para .o dia imediato. · 

Nas considerações que aqui ex-pendi 
fazia um apêlo ao eminente Sr. Mi
nistro da Agricultura, solicitando rle 
S. Ex.a O exame atento da reclama
ção contida no telegrama citado, 11. 
fim de que os criadores fluminenses 
que compareceram à exposição pau
lista não fôssem de qualquer modo 
prejudicados; uma vez que êsse fato 
import.ava, sem dúvida, num deses
timulo a esforçados pecuaristas flu-
minenses. · . . . . 

Atendendo a êsse apelo, Sr. Pre
sidente. tive a honra de receber uma. 
carta do Sr. Ministro da Agricultura 
que passa a- lêr e que bem esclarece 
o assunto que me .trouxe .y tribuna: 

"Prezado Senador Alfredo· Ne
ves. 

Li o discurso que o nobre se
nador e amigo: pronunciou, no 
dia 24 do corrente, dirigindo um 
apêlo ao Ministro da Agricultura. 
no sentido de ser examinado o 
assunto da participação de exem
plare~:: de r!l!ça Guernesey; cria
dos no Estado do Rio, na Expo-· 
sição Nacional de Animais, inau
gural, no dia seguinte, em Fião 
Paulo. 

Baseado em telegrama. de 11m 
criado: atribui-me o ilustre pa
trício um ato, às vésperas da 
inauguração do certame, :reti
rando da competição o rebanho 
fluminense . daquela raça. Na 
realidade, porém, não houve êsse 
ato do Ministro, .. achando-se as 
exigências de que o reclamante 
se · queixa previstas no artigo ·51 
do Decreto' n.0 25.113, de 18 de 
junho dêste ano, que pràtica-

. mente reproduz, para o aludido 
.certame, o reguiamento baixado 
para. as exposições nacionais an-
teriores. · 

"Muito· me· alegra aproveitar a 
oportunidade para comunicar-lhe 
que foram precisamente exempla
res de Guernesey, ci-iados no Est::~.
do do Rio; os detentores dos dois 
prêmios mais importantes da Ex
posição, cabendo o do campeonato 
da raça a um touro puro de peài
gree, pertencente ao Sr. José Soa
res Maciel Filho, da Paraiba do 
Sul, e o do melhor animal da raça, 
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a um touro puro por cruzamento, · 
apresentado pelo Str. Carlos 

Kohler, de Friburgo. 
Além dêsses, ::>utros ·magníficos 

espec.imens foram levados a jul
. gamento pelos pecuaristas flumi
nenses que atenderam às exi
gências da regulamentação, en
quanto outros deixaram de fa· 
zê-lo. 

Quanto a·o bom entendimento . 
das duas associações especializa
das de criadores de Guernesey, 
posso esclarecer-lhe que se aciha 
apenas na dependência de homo
logação em assembléia geral de 
ambas· . as entidades, o acõrdo 
cuja~ bases foram assentadas na 
reunião. conjunta realizada por 
ocasião da XII Exposição Agro
Pecuária de. Leopoldina, em julho 

- último. Finalmente, posso acres
.. centar que o Sr. Haroldo Jun

queira, presidente da Associação 
Brasileira de Criadores de Gado 
Guernesey, acaba de comunicar
me que dentro de oito dias, fará 
instalar no Rio de Janeiro um 
escritório que facilitará aos cria
dores da raça, residentes em todo 
o Brasil, as informações e regis
tres que necessitarem. 

Aproveito a oportunidade para 
reiterar os protestos de minha 
consideração e estima, subscre
;vendo-me patdcio e· adm. at0 • 

·· (Ass.) Daniel de Carvalho". 
Sr. Presidente, .é. com imenso pra

zer que faço transcrevE-r nos Anais .do 
Senado a carta que me acaba de di
rigir o eminente Ministro da Agricul
tura. Conheço e tenho a honra de 
manter as melhores relações de amiza
de com o ilustre Dr. Daniel de Carva
lho, há longos anos. Tenho acompa
nhado, com todo interêsse a sua atua
ção, ·no .~stério da Agricultura. 
Vejo que S. Ex.a pode figurar; sem: fa
vor, entre os Ministros que mais . se 
-t.êm esforçado ·.:>ara o desenvolvimen
to da agr.icultfua e da pecuária no 
Brasil; 

OSr. Ivo d'Aquino ..:.. Muito bem. 
V. Ex.4 faz inteira justiça ao Ministro 
da .Agricultura. · 

O SR. ALFREDO NEVES- Quan
do ocupei a tribuna, fi-lo unicamente, 
atendendo a um telegrama do esfor
çado .presidente da Associação Flu
minense de Criadores de Gado Guer
nesey e _sõbre o assunto do telegrama 
procurei transmitir ao Senado as mi
nhas· impressões, fazendo ao mesmo 
tempo, um -apêlo ao Sr. Ministro da 

Agricultura para que não fõssem pre
judicados os criadores, não só do Es
tado do Rio, como também dos demais 
Estados, que se esforçam pelo desem- . 
volvimento crescente da criação dessfl. 
raça de bovinos . 

Verifico, já agora, que realmente, 
alguns criadores fluminenses foram· 
privados daquela competição mas o 
foram por terem deixado de cumprir 
texxto expresso em leis e regulamen.; 
t<Js, talvez por entenderem que .a ofi
cialização da · Associação Fluminense 
·pelo G:ovê:·no do Estado do Rio, onde 
seu gado st> acha inscrito, fôsse do
cumento hábil para comparecer :e 
disputar classificação no certa.nie 
paulista. Talvez ainda ·as dificuldades, 
pela distância ou circunstâncias ou-· 
tras que desconheço, impedissem que, 
alguns criadores se dirigissem a Leo
poldina para registra.r: conveniente
mente os respectivos plantéis de 
gado .Guern~scy. · _ 

Tudo isso, 'Sr. Presidente, se teria 
resolvido satiSfatõriamente se a recla
mação da Associação Fluminense hou

. vesse chegado ao conhecimento do· Se
nhor Ministro da Agri~ultura, a tempa 
de uma providência c'le S. Ex.4 , uma 
vez que ainda não se havia instalado 
nesta Capital, o escril:ório, onde cria
dores de todos os rincões do Brasil, 
poderão fàcilmente inscrever e regis
trar os exemplares de gado Guern.esey 
por cruza ou de pedigree. 

V<ejo, e~tretan,to, S/r. P~sidente, 
com imensa alegria, que o Estado do 
Rio, apesar dêsse incidente, já. agora 
irremediável, compareceu ao certame 
paulista e pôde manter bem alto o 
conceito e o valor de quantos se dedi
cam à criação do gado Guernesey em 
terras fluminenses. 

Agradeço a S. Ex.a a delicadeza e a 
rolicitnde com que prestou esclare
cimentos aos reparos por mim feito& 
desta tribuna, informações que ficam 
nos Anais como justa homenagem a<J 
esforçado e competente gesto da pas-
ta da Agricultura. · 

Era o que tinha a. dizer. <Muito 
bem; muito bem). · 

O SR. PRESIDENTE- Nada mais 
havendo que tratar, vou en"cerrar a 
sessão. Designo para a de amanhã a 
seguinte · 

ORDEM DO DIA 
Votação, em primeira discussão do. 

Projeto n.0 7, de 1948, que congela 
vencimentos e salárlos e dispõe sõ
bre juros, dividendos e lucros de Ban
cos, Emprêsas, Sociedades e etc. com 
emenda de plenário. (Pareceres ns .. 



-788-

636, da Comissão de · Constituição e caçã:o e Saúde e o Hospital São Se
bastião da cidade de 'rombos, ·no Es
tado de Minas Gerais. 

· Justiça, pela const~'tuciona.lida.dle,, e 
949, da Comissão de Finanças, con
trário à medida) . 

Discussão prelimina1· (artigo 135, do 
Regimento) do Projeto n.0 49, de 1947, 
que modifica .o Decreto n.0 942-A, de 
31 de outubro de 1890·, que regula o 
Montepio Civil. (Par.~cer n.0 947, da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
pela constitucionalidade, com voto em 
~eparaclo do· Senador Ferreira de 
Souza). 

Discussão única. do Projeo de Lei 
da Câmara n.0 70, de 1948·, ·que con
cede o certificado de reservista de 
2."' categoria aos aiunos . da 1."' e 2."' 
séries do Curso Cientifico do Colégio 
Militar, quando desligados, e. comple
tarem 18 anos de idade. (Com pare
ceres ns. 478, da Comissão de Cons
tituição e Justiça pela constitucio-

. nalidade; 9·53, da Comissão de Edu
cação e Cultura, excusando-se de 
apreciar o mérito ela proposição; e 
954, da Camisão de Fõrças Armadas 
favorável). · 

Primeira discussão do Projeto de 
.Lei do Senado n.0 23, de 1948 que de
fine os crimes de responsabilidade e 

. regula o respectivo processo e julga
. mento. (Oriundo da Comissão ·Mistas 
de Leis Complementa't"es; com emen
das de plenário e da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob o n:0 942, 
de 1948). 

Levanta-se a sessão às 16 ho
ras e 40 minutos. 

RECEBEM EM:ENDAS PERANTE 
A MESA 

Na sessão. de hoje: 
Projeto de Decreto Legislativo · nú

mero 37, de 1948, que mantém a de
cisão do Tribunal de Contas, que re
cusou registro ao têrmo de contrato 

· celebrado entre o Departamen.to Fe
deral de Segurança P.ública e Do- · 
mingos Vassalo Caruso: 

Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 38, de 1948, que mantém a deci
são do Tribunal de Contas, · que 
recusou o registro ao . têrmo do acõr
do celebrado em 20· de outubro de 
1947, entre o Ministério da Educa
ção e Saúde e o Govêrno do Terri
tório do Acre, psra execução de obras 
sob o regime de cooper~ção no Le
prosário · Cruzeiro do Sul; 

Projeto de Decreto Legislativo. nú
mero 39, de 1948, que mantem a. de
cisão do Tribunal de Contas que 
recusou registro ao têrmo de a.cõrdo 
celebrado entre o Ministério da Edu-

Projeto de Decreto Legislativo nú
mero 40, de 1948, que mantém a deci
são do Tribuna1 de contas; que 
recusou reg'istro ao têrmo celebrado 
entre o Ministério da Agricultura e 
o Estado de' São Paulo, relativo à 
execução de leis, regulamentos e de
mais disposições federais, sôbre caça 
e'pesca. , 

Projeto de Decreto Legislativo nú
mel'O 41, · de 1:948, que maritém a de- . 
cisão do TriblJllal de ·contas, que 
recusou registro ao têrmo do acôrdo 
celebrado a 14 de outubro de 1947, 

. entre o Ministério da Educação e 
Saúde ·e o Govêrno do Território Fe
deral do Acre, para execução de obras 
sob o regime de cooperação no Le-

. prosário Souza Araújo, ·na cidade de 
Breves; · 

Projeto de Lei da Câmara n.0 378, 
de 1S48, que concede isenção de di
reitos e demais taxas aduaneiras a · 
a.naterial importado pela Mineração 
Geral do Brasil.Limitada para a Usi-
na Siderúrgica:; · 
. Projeto de lei da Câmara n.0 379, 
de 1948, que concede isenção de di
reitos . de importação e demais ta.'Cas 
aduaneiras para máquinas e mate
riais destinados à .Companhia de Ci
mento Portland Poty; 

Projeto de Léi da Câmara n:o 380, 
de 1948, que autoriza a abertura pelo 
Ministério da Educação e Saúde, do 
crédito especial de Cr$ 242,00 para 
atender ao pagamento de diferença 

·de gratificação de magistério ao Pro
fessor João Lambert Ribeiro; 

·Projeto de Lei da Câmara n.0 381, 
que concede regalia de prisão aos ofi
ciais da Marinha Mercante Nacional, 
quando submetidos a processo penal; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 382, 
· de 1948, que reléva de prescrição o di
reito das pessoas beneficiadas pelo De
creto-lei n.0 1. 544, de 25 de agõsto de 
1939, que .concedeu pensão vitalicia 
aos voluntários das c!i.mpánhas do 
Uruguai e Paraguai; 

Projeto de Lei da Câmara n.0 383, 
de 1948, que concede isenção de direi
tos de importação e demais taxas 
aduaneiras para o material destinado 
às sociedades comerciais que espe-
cifica; . 

Projeto de Lei da Câmara n.0 · 384, 
de 1948, .. que autoriza o · Poder Exe
cutivo .a :mandar reverter ao Govêr
no do Estado de, Pernambuco, in
dependente de indenização, as terras 
e benfeitorias da Estação Experimen
tal de Vila Bela; 
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Projeto de Lei da. Câmara n ° 385, 

de 1948, que concede auxílio a Ale
( xandre do Carmo Gaivão de Queirós. 

Nas sessões de hoje e de ama-
nhã: ,-

Projeto de Decreto \Legislativo nú
mero 42, de 1948, que autoriza o Tri
bunal de Contas a registrar o con
trato de aforamento de terreno de 
marinha, firmado entre a União F:e
deral e Manuel Maria Moniz Freire. 

Projeto de. Lei· da Câmara n.0 38ô, 
de 1948, que extingue cargos no Mi
nistério da Justiça e Negócios . In- . 
teriores, e dá outras providências. 

Projto de Lei da Câmara n.O 387', 
de 1948, que autoriza o Poder -Exe
cutivo a a1brir, pelo · Ministério da 

• Agricultura, um crédito especial e dá 
outras providências, para o combate 
à broca do café. 

SECRETARIA DO SENADO 
FEDElM.L 

Atos da Comissão Diretora 

A Comissão Diretora, em sua reu
nião de· 23 de setembro corrente, ten
do em vista as reclamações de vá
rios funcionários desta secretaria sô
bre a contagem de tempo de. servi
ço, proferiu nos requerimentos abai
xo,· os seguintes despachos: 

De Leop'oldina Fe::-reira Neves -
abonar um dia de exercício na clas
~e a que ·pertence; 
· De Antônio Machado da Cunha 
Rangel: - de. acõrdo com o parecer, 
o !Peticionário deve ser atendido; · 

De Vítor Midosi Chermont: - a 
antiguidade· de .classe. do readmitido 
começa na data do seu novo exer-
cício; . 

De Frankiin Palmeira: - o reque
rente tem a mesma ·antiguidade na 
classe M. que · outros promovidos na 
mesma data, salvo licenças posterio
res; . 

De Julieta Ribeiro dos Santos: -
A Comissão declarou procedente, a 
reclamação. 

De Ary Kerner Veiga de Castro: -
A Comissão não dá provimento ;1 
reclamação e mantém a colocação de 
antiguidade do reclamante. 

De Laura Portela: - A Comissão 
não conheceu da reclamação, . porque 

'·não estrto apontados os fatos fun
. damentais da mesma. 

· . .Republica-se por . ter saído com 
· mcorreções. 

PARECER .J 

N.0 958 - 1948 

Da Comissão de Redação de Leis 

Redação final dàs emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da · Câ
mara n.0 44, de 1-948. 

A Comissão submeteu ao Senado a 
redação final do Projeto · n.o 44 da 
Câmara dos Deputados. -- . 

No anero n.c 1 vêm, em primeiro 
lugar, as emendas aprovadas pelo 
plenário. São 12. 

Em seguida, · no mesmG anexo, 
acham-se. a· outras. 

São emendas de redação, que a co-
missão apresenta. · 
··A justificação de cada urna delas en

contra-se na própria fô~a que a traz. 
No anexo n.c 2, a titUlo de esclare~ 

cimento, es.tá o projeto, já incluídas as 
emendas. · 

A Comissão reduziu a 14 os 20 ar
tigos do projeto. 

Sala da Comissão de Redação · de 
Leis, em· 22 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, P.residente. - Au
gusto Meira. - _ Cicero de Vasconce
los. - Ri'~eiro Gonçalves. -

ANEXO N.0 1 AO PARECER N.0 958 

Emendas ao Projeto de Lei da 
Câmara n.O 44, de 1~48, aprovavdas 

. pelo Senado. 

• 
* * 

Ao art. 1.0
: 

Convverta-se o parágrafo uruco do 
artigo 1.0 em art. 2.0 e acrescente-se 
ao artigo 1.0 êste parágrafo: 

Parágrafo único. Nas modificações 
por que passarem. os vencimentos dos. 
Desembargadores do Tribunal de Jus
tiça do Distrito Federal, em vír.tude' do 
artigo 26, parágrafo 2.0 , da constitui
ção, não mais se aplicará o dispôsto no 
artigo 2.0 da Lei n.0 33·, de 13 de maio 
de 1947, respeitados os direitos adqui
ridos. 

• ... . 
Ao parágrafo único do artigo l•.0 :. 

Converta-se ·-êste parágrafo no ar
tigo 2.0 e acrescente-se em seguida: 

".Art. 3.0 - Não .terão também di
reito à gratificação adicional os ma
~oristr.ados a que se refere o artigo 1.0 

/ 
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da lei n.0 21, de 15 de fevereiro de 1947, 
excetuados os atuais, sem prejuízo"- do 
que prescreve a:. disposição · anterior. 

Parágrafo único. As gratificações 
que estejam .sendo . per.cebidas _ serão 
calculadas sôbre a base dos 'venci
mentos fixados por esta lei. 

.. 
~' * 

Ao art. 3.0 , in fine: 
Substituam-se as palavras: 
". . . Trib'il.nal Regional do Trabalho . 

do Distrito Federal'', por estas: 
" Tribunal Superior do Traba-

lho". 

" .. ' .. 
Ao art. 4.0 : . 

_Depois das palavrvas:. 
_ "Os ·Juízes presidentes substitutos", 

· · a.crescente-se: -
... "e os suplentes de presidentes 

das mesmas Juntas receberão menos 
vinte .por cento que os respectivos 
:presidentes, ·tendo, entretanto, direito 
aos vencimentos integrais quando no 
exercício da presidência". 

Ao art. 5.0 in jin/3;. 
Acrescente-se, depois das palavras: 
"Procurador Geral da Justiça Mili

tar" as seguintes: 
Subprocurador Geral da República, 

aos representantes:_mais graduados do 
Ministério Público, que sirvam junto a 
êsses tribunais. 

... 
... -· 

Ainda ao art. 5.o: 
-Intercalem-se dê pois das palavrvas: 
"aos Juízes de direito e substitutos" 

as seguintes: 
"e aos juízes do Registro Civil do 

Distrito Federal". 

Parágrafo único - São mantidas as 
vantagens de que gozam os atuais pro
motores . da Justiça Militar" mas ná() 
terão direito a elas os que · forem no
meados após a publicação desta lei". 

* * "' . 
Ao art. 10: 
Suprimam-se as palavras: 
"Fixados em Cr$ ·11.200,GO" (onze 

mil e duzentos cruzeiros") . 

• * 
Ao art. 15: 
Substitua-se por êste: 
"Art. 15 - Os vencunentos dos Pro

curadores ·da República· de 1.", 2." e 
3 a categorias fica.I:n equiparãdos, res
pectivamente, aos · dos curadores, pro
motores e promotores substitutos do 
Distrito Federal (lei n.0 1'16) , de 15 de 
ouubro de 1S47, art. 13) . · _ 

Par,?.grafo único. Os· adjuntos do 
Procurador da República .perceberão 
vencimentos equivalentes aos dos Pro
curàdores de 2." categoria". 

* ... .. 
Onde convier: 
Acrescente-se: 
Art. Os Juízes Seccionais e respec

•tivos substitutos ~a extinta Justiça _ 
Federal ainda nao aprovados . em 
cargos de magistratura são considera
dos em disponibilidade com os ven
cimentos dos Juízes de Direito do Dis-
trito Federal. · 

* .. .. 
Ao Art. 18: 
Substitua-se por êste: 
Art. is - o Poder Executivo é au

torizado a abrir, .para as despesas no 
corrente· exercício com a execução 
desa lei, os créditos . suplementares 
de Cr$ 9.900.000,00 (nove milhões e 

* . .. · novecenntos mil cruzeiros) -CrS .: ..... . 

Ao ar.t. 7.0 : 

Suprimam-se as seguintes palavras 
"fixados em Cr$ 11.200,00". 
Ao art. 6.0

: 

Substitua-se por êste: 
"Os vencime:ntos dos Promotores da. 

-, Justiça Militar de 2." e 1.11 entrância 
são equiparados, respectivamente, aos 
Promotores e Promotores Substitutos 
da Justiça . do Distrito Federal. 

5. 367.000,00 (cinco milhões trezentos 
e sessenta e sete.· niil cr.uzeiros), Cr$ 
533.000,00 (quinhentos e trinta e três 
mil cruzeiros) , Cr$ 106 .•000,00 (cento e 
seis mil cruzeiros),. Cr$ 1·.039·.000,00 
<um milhão e trinta e nove mil cru
zeiros) , C:r$ 5. 007 •. 000,00 (cinco milhões 

-·e sete mil. cruzeiros), Cr$ 790.00,00 
(setecentos e noventa mil crudeiros) e· 
Cr$ '106. 000,00 . (cento e seis mil cruzei
ros), respectivamente, ao Poder Ju
diciário, Ministério da. Justiça, Minis
tério da Guerra, 1\Iinistério da Aero-
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náutica, Tribunal de Contas, Ministé
rio do Trabalho, Ministério da Fa
zenda e Ministério da Marinha. 

Parágrafo único - ·No crédito . ao 
Ministério da . Justiça compreende-se 
a importância necessária para o pa
g·amento dos membros do Ministério 
Público do Distrito Federal. .. 

... .. 

Ao art. 19: · 
Substitua-se por êste: 
Art. · 19 - O Poder Executivo ·fica 

igualmente autorizado a abrir, para as 
despesas, com a execução desta lei, 
relativas -ao exercício âe 1947, os cré
ditos especiais de Cr$ 54&.000,00 (qui
nhentos e: quarenta e seis mil cruzei
ros) , Cr$ 819.000,00 (oitocentos e de-
zenove mil cruzeiros) e Cr$ ........ . 
9. 860. 000,0() <nove milhões oitocentos 
e sesse.nta mil cruzeiros) . respectiva
mente ao Ministério· da Fazenda Mi
nistério da Guerra e Ministério da. 
Justiça. .. 

Parágrafo único. No crédito ao Mi
nistério da 'Justiça compreende-se a 
importância necessária para . o paga
mento da diferença de vencimentos 
devida aos membros do Ministério Pú
blico do Distrito Federal em virtude 
da lei n.0 116, de 15 de outubro de 
1947, ar.t. 13, a datar da publicação 
dessa lei. 

* 

À Tabela I: 
Onde está: 

"1 Auditor Coi-regedor, Cr$ 12.320,00 
mensais'', 

Diga-se: 
"1 'Auditor Corregedor, Cr$15.400,00 

mensais". . 
À Tabela In:· (subemenda à emen

da n.0 13, relativa ao aumento dos· 
· · vencimentos .dos Juízes de Direito do 

Distrito Federal) : 
• Acrescente-se. depois da expressão. 

"Distrito Federal", 
a seguinte: 

"e dos Territórios". 
A Tabela III: 
Onde está: 

23 Juízes· substitutos da Justiça do 
Distrito Federal e dos· Territórios ... 
Cr$ 7. 000,00, mensais. 

Diga-se: 
29 Juizes substitutos 'cia ·Justiça do 

Distrito Federal e ·dos Territórios ... 
Cr$ 9. 800,00, mensais. · 

À Tabelam (emenda n.0 13 ·do ple
nário): 

Onde está:· 
"Juízes de Direito da Justiça do 

Distrito Federal, Cr$ 11.2{)0,00 men
sais", 

Diga-se: . 
"Juizes de Direito da Justiça . do 

Distrito Federal, Cr$ 14.000,00 men
sais". 

* • 
A Tabela VI: 
~uprima-se o que se. segue: 
4 - Ministro representante de em

pregados· e empregadores do Tribunal 
· Superior do Trabalho. · 

4 - Juiz representante de emprega
dos e· empregadores do Tribunal Re
gional do Trabalho da 1.a e 2.a re

·giões . 
12 - Juiz representante de. empre

gados e empregadores dos Tribunais 
Regiol;lais do' Trabalho da 3.8 a s.a 

· Regiões. 
Onde está: 

. 7 - Ministros do Trabalho Superior · 
do Trabalho. . 

Diga-se: 
11 __:_ Ministro do Tribunal Superior. 

do Trabalho. 
Onde está: . 

10 - Juízes do Tiibunal Regional 
dO TrabalhO àa; l,B e 2~a RegiÕeS. 

Diga-se: 
14 - Juizes do Tribunal Regional 

do Trabalho da 1.a e· 2.n Regiões. 
Oride está: 

1-8 - Juizes dos Tribunais Regionais 
do Trabalho da 3:a a s.n 'Regiões. 

Diga-se: 
30 - Juízes dos Tribunais Regio.:. 

nais do Tra~alho da 3.a a a.n Regiões. 

ANEXO N.0 2 AO PARECER N,0 958 

Proieto de lei da Câ.mara n.0 44! de 
· 1948, corn as emendas aprovadas pelo 

Senado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Passam a ser pagos de acôr

do com o dispositivo desta lei e nas 
tabelas anexas os vencimentos: 
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a) dos Minfstrós do Supremo 'Tribu- . Art. 3.0 Não ·terão também direito 
nal Federal,· do-' 'Pro'Curador·' Geral da a gratificação adicional os 'IIlB.gistra•
República, · dos procuradores da Re- dos a que se refere o art. 1.0 dá lei 
pública e dOS' Adjuntos de Procurador n;0 21,. de 15 de fevereiro de 1947, 

. da República ;•. ,· " · • · "· . excetuados os atuais, sem prejuízo da 
b) dos .Ministros do. Tribunal F1 · disposição anterior. . 

deral de Rcursos ·e. do Sub-Procuradcir Parágrafo único, As gratificações 
Geral da· República; que estejam sendo percebidas serão 

c) dos Ministros ·do•. Superior Tri- calculadas sôbre .a base dos venci
. bunal Militar. e •. do .Procurador Geral mentos fixados por esta lei. · 
Sub-Procurador Geral, Corregedor,·AU- Art. 4.0 Quanto aos vencimentos .. da 

.. ditor e Procuradores da Justiça Militar; Justiça Militar, observar-se-á b se-
d) dos Mirustrós ·do· Tribunal · de guinte: . 

Coritas ·e. do .:J;>rocür~dor. Çieral.· .Au- · a) os dois Auditores de 2."' entrância 
di tores e Adj@tos, de .Procurador Ge- · são equiparados aos Juízes de .Di-
ral do TriblUlal de Contas. . · rei to do Distrito Federal; . . · 

e) dos Minist~os ;do. Tribunal,Supe- b) os do _Corregedor são êsses mes-
rior do Trabalho, dos Juízes dos Tri- mos, acresc1dos d~ 10%; a. • 
bunais Regionais do Trabalho, dos . c) os dos Aud1tores 9-e 1. . entran
.Jui?'-es Presidentes, Juízes Presid~ntes •Cla, Cr$ 9.000,00 mensa1s; a. a 

. Substitutos· e • Suplentes de Presidente d). o~ d~s P~omotores. de. 2. . e 1· • 
. de Junta de, .Conciliação e Julgamen- entranc1a, ·1gua1S, resP!'lct1vamente a?s 
to, do Procurador·, Geral da Justiça .do dos. Promotor~s e Pro;no~ores-Subst1-, 
Trabalho,. do· Procurador . Geral . da tutos de Just:~ do ~1stnto ~ederaL 
Previdência Sociá.l, ··dos .Procuradores Parágrafo umco; Sao mantidas as 
da Justiça do , Trabalho .e da. Previ- · vant~gens de que g;ozam, além dos 
dência social' (membros do MiÍl.istério venc_rment~~· os atuais PromoÉores ~a 
do Trabalho');, dos Procuradores R.egio· J~st_Iça M1litar, mas a elas nao terao 
nais e dos• Procuradores Adjuntos· direito. os _que foram. nomea;dos após 

. · · · · . , . . . ' a publicaçao desta lel. 
/) dos D~sembargadores do Tribu- .Art. 5.o Na Justiça do Trabalho, os 

nal de _Jus~Iça, d~ ~ro~urador ~ral, vencimentos são: · · · 
dos ~uizes, -~~. Direi~o e respec~1vos a) dos Ministros do Tribunal supe
s~b?tltutos e dos · Ju~es do R~gist:ro rior do Trabalho; iguais aos dos de
CIVIl, t_odos da Justiça do Distrito ·sembargadores do Tribunal de. Justiça 
Federal. .' ·• · . . . . . . do Distrito Federal; ·. · 

g_) dos JuiZes. de· Du~eit? ·dos . Terri- · b) dos· J,uizes dos Tribunais· Regio-
tónos e res~~tivos -substitutos; · . nais de· 1.a e 2."' regiões, êsses mes-

h) ·-dos ·Ministros do Supremo Tri- mos, menos vinte por cento; 
bupal F~deral :aposentadosj; · c) dos Juízes dos demais Tribunais 

z) dos Magistrados ,aP?~enta~os e · Regionais, dois têrços dos vencimen-
pagos pelos c~.~~.eiL _da • Umao. . . - _ .tos atribuídos. aos Ministros do Tribu-

Parágrafo,. umco. Na.!; . ~odü1caçoes nal Superior do Trabalho· · 
por que pa11sa~::em os vencimentos dos . . · ' · 
Desembargadores do Tribunal de Jus-· d) dos Jw~~s presidentes das Jun-
tiça do Distrito ·Federal, em virtude ta_s ~e Conciliaçao. e -!ulgal!lento do 
do disposto .. no. art .. 26, § a.o da CQns- Distrito ~ederal, Niterói e Sao P!!;ulo, 
tituição, não mais SEl aplicará 0 dis- os .!lercebidos pelos Ju~s d~s Tr!bu
posto no art. 2.o .da lei -n.O 33, de 13 de na1:s._ do :rrabalho de 1. .e 2 .. regiões, 
maio de. 1947,. respeitados os direitos menos. vmte por cento; . 
·adquiridos .. , , ·. • . . .. e) dos Juízes presidentes das· demais 

Art. 2.0 Não.-terão direito a grati- "Juntas, os estabelecidos para; os 
. ficação adicional os Ministros do SU- ·JuíZes dos Triburutis· do Trabalho das 
premo Tribunal Federal, ·dO.· Tribunal outras regiões, menos. vinte por··.cento; 
de Recursos, do Supremo Tribunal Mi- /) dos Juízes presidentes-substitu
litar, do Tri):mnal de Contas e do Tri- tos e. dos suplentes do presidente da. 
bunal Superior <lo Trabalho, respeita- Junta de Conciliação e Julgamento, 
do, quanto .aOil•nomeados antes de pu- os do respectivo Presidente, menos 

' hlicada esta -lei,. o direito à. gratifica- vinte por cento, salvo se estiverem no 
ção que per.cebem. · _ exerccio da presidência, quando lhes 
· Parágrafo único. Os que .forem no- serão pagos vencimentos integrais; 

meados . após a · publicação desta lei, · a) do Procurador Geral da Justiça. 
se estiverem no gôZQ do direito a gra- do~ Trabalho e do Procurador Geral da 
tificàção,. entender-se-á que o renun- Previdência Social, iguais aos dos Mi- · 
ciaram, desde que se empossem . no nistros do· Trlbunal Superior do Tra· 
cargo~ · · · · - · balho; · ·· · · · 
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. 11.) dos Procuradores da Justiça do mentes, concedidos aos. que. se acham 
Trabalho e da Previd~cia Social, em atividade e sçjam, das: .respectivas 
membros do Ministério Público do categorias. . . . . · 
Trabalho, os dos Procuradores Gerais, Art. 11. os Juízes Seccionais e 
menos 15%': respectivos substitutos da extinta Jus-

i>)· dos Procuradores Regionais do tiça Federal ainda não · aproveitados 
Trabalho, iguais aos dos Juizes dos · · em cargos de magistratura nas res
Tribunais 'Regionais do Trabalho jun- pectivas categorias são considerados 
to aos quais funcionem; em disponibilidade ·com• ·os vencimen-

j) dos Procuradores Adjuntos do :tos dos Juízes :de Dirêito do Distrito 
Trabalho, os dos Procuradores Regio- F-ederal. . 
nais junto aos quais funcionem, menos Art. 12. O Poder 'EXecutivo é au-
20%. 

Art. 6.o os ven.cun· entos dos Audi·t· ores . ·torizado a abrir, para. a.S despesas, no 
corrente exercício, com a execução 

e do :Adjunto de Procurador do Tri- desta lei, ·os créditos suplementares de 
bunal de Contas são equiparados aos Cr$ 9.900.000,00 (n·ove milhões e no-
Juizes de Direito ao Distrito Federàl. t mil · ) · vecen os cruzeiros; ............ . 

Art. 7." Os vencimentos dos· Procu- Cr$ 5.367.000,00 (cinco milhões tre
radores da Republi.ca de 1.a, 2.a .e a.a ze:ntos e sessenta e sete· mil cruzeiros) 
categorias ficam equiparados respec- Cr$ 533.000,00 :(quinhentos e trinta e 
tiva..mente aos dos Curadores e Pro- três mil .cruzeiros),. Cr$· .106.000,00 
motores Substitutos do Distrito Fe- (cento e ·seis mil cruzeiros) ........ . 
cieral (Lei n.0 116 de 15 de uotubro Cr$ ·l. 039.000,00 (U·m •Dillhão e trinta 
de 1941 art. · 3.0 ). e nove mil cruzeiros), Cr$ 5.007.000,00 

Parágrafo único. Os Adjuntos do (cinco milhões, e sete mil cruzeiros), 
Procurador da República perceberão. Cr$ 790.000,00. (setecentos e noventa 
vencimentos equivalentes aos do Pr.o- .. mil cruzeiros), e Cr$ ·106. 000,00 (cento 
·curador de 2.~ categoria. e · seis mil cruzeiros) , . respectivamente 

Ali. 8.o Os vencimentos estabeleci- .ao Poder .Judiciário, Ministério da 
dos nesta lei serão pagos: Justiça, Ministério ~a Guerra, Minis-

a) aos Ministros do Supremo .Tri- tério da Aeronáutica. Tribunal de 
bunal Federal, do Superior Tribunal Contas, lfinistério do Trabalho, Minis
Militar e do TribUnal de contas, ·ao tério da Fazenda e Ministério da Ma
Procurador Geral da República; ao rinha. 
Procurador Geral. da Justiça Militar, Parágrafo un1co. No crédito. ao Mi
ao Subprocuradoi: Geral da Repúbli- nistério da Justiça compreende-se a 
ca e aos representantes mais gradua- importância necessá.ria para o paga
dos do Ministério Público junto a êsses · mento dos membros do Ministério Pú
Tribunais, a partir da data em que blico do Distrito Federal. 
foi pubUcada a Lei n.o 33, de 13 de · Art . .13. o Pode1· ·Executivo fica 
maio de 1947; · · igualmente autorizado a abrir, para as 

b) aos Ministros do Tribunal Fe- despesas, com a execução desta lei, re- · 
deral de Recursoos e ao Subprocura- lativas ao exercício ·de 1947, os crédi
dor Geral da Republica, a contar da tos especiais de Cr$ 546.000,00 (qu1- · 
data em que entraram no exercício nhentos ·.e quarenta e seis mil cru
das respectivas funções; · ro·s), Cr$·819.000,00 (oitocentos e de-. 

c) aos Desembargadores do Tribunal . zenove mil cruzeiros) e ............. . 
de Justiça, ao Procurador Geral, todos . Cr$ 9.860.000,00 (nove milhões oito
da Justiça do Distrito Federal, · aos centos· e sessenta mil cruzeiros) , res
Juizes de Direito e Substitutos do Dis- pectivamente ·ao ~Ministério da Fazen-

. trito Federal e dos Territórios e aos da, Ministério da Guerra e Ministério 
JuiZes · do Registro Civil do Distrito da Justiça. · _ · . 
Federal; a par.tir de 1.0 de janeiro de · Parágrafo · úliicô; ·No crédito ao 
1947, útrt. 16 do Ato das· Disposições Ministério da Justiça compreende-se 
Constitucionais Trànsitórias) ·. a impor.tância necessária para o ·pa-

Art. !J.o Os atuais lfinistros apo- gamento da diferença de vencimentos 
sentados do Supremo Tribunal Federal devida aos membros do Ministério Pú
terão os vencimentos mensais de . . . -blico dó Distrito Federal, . em virtude 
Cr$ 15.530,00. do art. ,13 da Lei n.0 116, de 15 de O!;l-

Art. 10.· os magistrados já. aposen- tubro de 1947, a datar da publi.caçao 
tados, e que percebem ·dos cofres da desta lei. . · ' 
União as vantagens da !natividade, · Art. i4. A presente lei entrará em 
receberão, sem .prejuízo do que lhes vigor na data da sua publicação, re
vem sendo pago, dois· terços dos au~ vogadas as. disposições em contrário. 
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Cálcu!Q dos vencimentos dos Ministrqs·,· Procurador Gei;al, Sui:Í-Procuraàor Gerai, CÓrregedol;,: Auditores e. Membros do. 
Mihistério Público da Justiça· Militar. · · ' · · ' · · 

. . 

> I 
.. Número 

A_TUAL 

CARGOS de. --.:c--
cargos . . I 

Ánuar_ I ·Mensal I . 

I . .I 
Ministro d_o. Supremo. Tri-l 

bunal Milltar . . ........ 11 13.COO,OO I 156.000,00 

Procurador Geral da Jus-
I 

13.000,00 \. 156.000,00 tiça Militar . . .......... .. ~-

I SUb-Proctirador Geral da 
Justiça Militar . . ....... .1 6 . .750,00 81.000,00 

Auditor corregedor . . . . . . . · 1 . 8.250,00 99.000,00 

Auditor de 2.8 entrância ... 7 6. 750,00 81.000,00 
' 

Auditor de 1.8 entrâncià .. 11 4.500,00 54.000,00 
. ' 

Promotor de 2.8 entrância . 7 3.900,00 46.800,00 
.. 

Promotor de 1.8 entrância . 11 2. 700,00 32.400,00 

I -- I I 

... . , .. 
.-. .. .. 

. ' 
·· PROPOSTO 

A\unento 
' - ---- ·anual· · 

Totai 

1.716.000,00 

. 156; 000~00 

" 
81.000,00 

99.000,00 
I 

567.000,00 

594.000,00 

327.600,00 

356:400,00 

.. .•.. · .. 

I I 
. 

Mensal Anual Total 

I . . . I . .. 
22.000,00 I 264.000,00 2. 904. 000,00 

22.00~.00 I. 264.000,00 264.QOO,OO 

16.800,00 201•.600,00 21il. 600,00 

15.400,00 184.800,00 184.800,0Ó 

. 14.000,00 168.0QO,OO 1.176. 000,00 

9.000,00 108.000,00 1.188.000,00 

9.800,00 117.600,00 823.200,00 

8.250,00 I 99.000,00 1. 089.000,00 
I 

- .I I --

proposto.· 

-
1.188. 000,· 

108.000,1 

120.600, 

85.800, 

609.000, 

594.000, 

495.600, 

732.600, 

o 
:J 

o 
.00 

,00 

o 

Aumento anual: Cr$ 3.993.600,00 

;J 
~ 
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Cálculo dos vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal .F'ederal e do Procurador Geral da Repúbüca 

,,! • . t ~ 

ATUAL _ _ FROPOSTO ,-;- J! :• _·i2 
Número ·- -n Aumento 

CARGOS de --- . -·-·· ~- anual 
cargos I ' proposto 

Mensal Anual Total - Mensal ~n~al Total -

'! ' • ' . I ,. - I 
Ministro do Supremo Tri- . 

bunal Federal . . ... . . . .. 11 14.250,00 1171.000,00 1.881.000,00 24.000,00 ( 286.000,00 3'.168.000,00 1.287.000, o 
,00 

Procurador Geral da ' Re- -_ - · -
pública . ...... .... .. .... 1 - - · 24.000,00 288.000,00 288.000,00 H7.000, 

I ' 14.250,00 I 171.000,00 171.000,00 I .. 
t.~<._.._.:.:_ ___ , __ . ..:.J. ........ U--~~_._...!/,·;~.~J:- . •t.rt . 'iJo: · . .,.or\+'':·"-i·~,~... 4 

. · . ..,.. Aumento anual: Cr~ 1.404.000,00 m 
\ !." -. -~" 

Cálculo dos \encimentos dcs Ministros do Tribunal Federal de Recursos e do Eub-Procurador Geral da República J 

CARGOS 

~ - . I 

·Número 
de 

cargos 

Ministro do Tribunal Fe-\ 
deral de Recursos . . . . . 9 . I 

Sub-Procurador Geral da\ 
República . .. ... .'.. .. .. . 1· 

I 

• ·- LJ - ~ i.. ~ ... 

= .. , tr ~- ·~· '!_· fi-

Mensal \ 
-I 

\ 
13.ooo,oo I 

. I 
13.000.00 I 

'i-

':1 
ATUAL 

~~ <1rn·"t r;•·· ~ 

Anual \ ·Total 
.. . f 

15G.ooo,oo l,:.,4.óoo:oo 

156.000,00 l 156.000,00 

·-. u _:_-:._-
PROPOSTO 

'I,' "' ~-~i-,-; q ~~~~ 
--- .. ----+---_....,...---~ 
Mensa~ .I .. , A~~a-1 _j _ Total 

Aumento 
·anual 

. J)roposto 

, . ~; ; , n ~\.~ 
\ 

.

1 

_ . . -~ .-.. _ .1 !; .•• 

22.ooo;oo.1 264:coo.oo 2.37s.ooo,óo- '·· 97tõoõ,oo 

.. 22.000,00 \ 264.000,00 l 264.000,00 108.000,00 

I f1! • 1 .r ""'f' 

Aumento anual: Cr$ 1.080.000,00 
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. Cácui~ de vencimmtos dos Desembargadores, Procurador Geral da· Justiça do Dist.rito Federal, Juízes de Direito. Juí-
zes Subsmutos f, Juízes do Registro Civil ãa Justiça do Distrito Federal. · ' 

CARGOS 
Número 

de 
, cargos 

Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Distrito Fe-· 
deral . · • ·.- .... ', .......... . 

Procurador Geral da Jus
tiça do Distrito Federal 
.- .. - ..... -- -- - -- - I I 

JuiZ de Direito da Justiçai 
do Distrito Federal e dos! 
Territórios . . .. : ........ I 

Juiz SUbstituto da · Justiça . 
·do Distrito Federal e dos 
Territórios . . ........ , · .. , ' • 

' -,.' 

Juiz do Registro Civil da 
Justiça do Distrito Fe-
deral . . ............... ; . 

I 

I 

27 

1 

59 

29 

7 

1 ATUAL 

-~- _...,.,. _,r---·-
Mensal 1 ·- An~al J . Total 

11.600,00 139.200,00 13. '758 .400,00 

11.600,00 139:200,00 1 139.200,00 

9.000,00 108.000,00 ]6.372.000,00 

7.000,00 84.000,00 12.436.000,00 

7.000,00 I 84.000,00 588.000,00 

PROPOSTO 

---- -- ' 

Mensal I· Anual I Total 

16 .. 800,00 l 
16.800,00 

. 14.000,00 

9.800,00 

201•.600,00 ]5.443.200,00 

201.600,00 l 201.600,00 

168.000,00 }9.912.000,00 

117.600,00 13.410.400,00 

9.800,00 1117.600,?0 823.200,00 

Aumento 
· ânual 

proposto 

1. 684.800,00 _, 
co 
a. 

62.400,00 

3. 540.000,00 

974.400,00 

235.200,00 

aumento anual; Cr$ 6.496.800,00 



IV 

TRIBUNAL DE CONTAS 

: 
ATUAL 

Número 
CARGOS de --·-·- ~-~---

cargos . I I l 
1 _Mensal Antial Total· 

I 

' 

I I I 

Ministro do Tribunal de I 
Contas ...... , ........... 7 13. ooo,oo I 156. ooo,oo !1. 092 .. ooo,oo 

Procurador Geral do Tribu- I. . . . 
nal de Contas . .. ..... 1 1-3.ooo,oo 1 156.ooo,oo 156.ooo,oo 

Auditor do Tribunal . de . I 
Contas .... ; ............. 4 5.250,00 63.000,00 252.000,00 . I 

I Adjunto de Procurador Ge~~ 
ral do Tribunal de Con-
tas . . ................... 1 5.250,00 63.000,00 63.000,00 

jt. 563.000,00 ' .. 
. . . I 

PROPOSTO 

.--·-- --- -

I 
. I 

Mensal ·Anual I Total 

22.000,00 264.000,00 1. 848. 000,00 

, I 
22.ooo,oo I 264·. 000,00.' 264.000,00 

14.000,00 \ 168. ooo,oo I 672.000,00 

-- - 1- I · 
!4.ooo,oo 1 168.ooo,oo 

1

168.000,00 

_) 2: 952. 000,00 

-
Aumento 

anual 
proposto 

756.000,0 

108.000,0 

420.000,01 

105.000,C· 

1. 389.000,0 

""' ,., 
o -" 

' Obseí-vação: - A tabela vinda da Câmara dos Deputados, deixou de incluir 11 Jutzes de Direito e 6 Juizes · . 
SUbstitutos na sua referência à magistratura do Distrito Federal e dos Territórios, . dó que . resultou uma diminuição de 
Cr$ 2.553.600,00 na mesma Tabela. · 

Aumento anual: Cr$ 1.389.000,00 
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v 
Cálculo de Vencime1ltos dos Procuradores da .Repú)llica e Adjuntos de Procuradores da República 

CARGOS 

. . I 
Procurador da República de 

1.8 categoria (Distrito Fe-
deral) . . ... : .....•...... 

Procurador da República ~é 
2.8 categoria (Bahia, Mi
nas,· Pernambuco, Rio · de 
Janeiro, Rio Grande do 
Sul e São Paulo) ..... . 

Procurador da República de 
3.8 categoria (completar) 

. 
Adjunto de Procurador da 

República (Distrito' Fe-
deral . . ................ . 

Número 
· de 
cargos 

6 

" 
14~. 

' 
5 

• I ~.> 

ATUAL 

------------4-----~--~---------
Mensal Anual Total 

7.500,00 90.000,00 54o:ooo,oo 

327.600,00 

554.400,00 

3.900,00 'I 

I 
3.30(),00 

46.8oq,oo. 

39.600,00 

270.000,00 4.5oo,po I 

I 
54.000,00 

PROPO!;?TO 

------------
Mensal Anual 

,. 
Total 

I 

. . -I . 
14'.ooo,oo 1 168.ooo,oo ll.008.ooo,oo 

\ 

9.8oo,oo 1 117.6oo,oo -~ 823.2oo,oo 

I. . 
8.25o,oo 1 99.ooo,oo 11,386.ooo,oo 

I · - -I 
9~800,00 /117.600.00 I 586.000,00 

Aumento 
anual 

proposto 

I 
468.000,00 ~ 

o:> 

495.600,00 

831.600,00 

318.000,00 

Aumento anuitl: Cr$ 2.113.200,00 



Núm. 
de 

cargos I 
1 

4 

2 

8 

4 

5 

I 

. IV' 
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. JUSTIÇA DO ·TRABALHO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Vencimen
toougra-

.Cargos 

Ministro ·do Tribunal 
Superior do Trabalho 

Ministro representante 
dos empregados e -.em
emp:r:egadores do Tri-· · 
bunal SUperior . do 
Trabalho . . ........ . 

Juiz-Presidente dos Trl 
bunais Regionais do 
Trabalho da 1.8 e 2.8 

Regiões ............ . 
Juiz dos Tribunais Re
gionais do Trabalho 
da 1.6 e 2.6 Regiões ·. 

Juiz representante dos 
empregados e empre
gadores dos Tribunais 
Regionais do Trabalho 
da 1.6 e 2.8 Regiões. 

Juiz-Presidente dos Tri 
· · bunais Regionais do 
. Trabalho da 3.6 a a.a 

Regiões ............. . 

tlficação 
de repre
sentação 
(mensal) 

Cr$ 
8.250,00 

4.500,00 

6. 750,CO 

6.000,00 

2.250,00 

6.000PO I 
I 

Despesa 
anual 

Cr$ 
693.000,00 

216.000,00 

162;000,00 

576.000,00 

108.000,00 

432.000,00 

Núm. 
de 

cargos 

11 

14 

_30 

18 

SITUAÇÃO PROPOSTA 

Cargos 

:Vencimen-\ 
to ougra- \ 

tificação Despesa 
· · · de repre- anual 

: sentação · · 
. (mensal) 

Ministro do Tribunal\ Cr$ 
Superior do Trabalho. 16.800,00 

Juiz do Tribunal Re
gional do Trabalho 

. da 1.8 e 2.6 Regiões 13.440,00 l 
. I ., 

Juiz dos Tribunais Re-~ · I 
gionais do Trabalho · 
da 3.6 a 8.6 Regiões· . 11.200,00 

. Cr$ 
2.217.600,00 

2. 257.920,00 

4.032:000,00 

Juiz~ Presidente de J. 
c. J. (Rio, Niterói 
e São· Paulo) . . .... .10. 752,00 'I 2.322.432,00 . I 

-'I 
«> .., 



·I 
SITUAÇÃO ATUAL SlTUAÇÃO PROPOSTA 

-
.. :J 

Vencimen..:l I Vencimen-\ .. 
to ougra- to ou gra-

Núm. tificação Despesa Núm. tificação Despesa 
de Cargos derepre- anual de Cargos de repre- anual 

cargos sentação cargos sentação 
: (mensal) I <mensal) 

12 .I Juiz dos Tribunais Re I I . _, 

gionais do Trabalb() 36 Juiz-Presidente de J. 
da 3.8 Região . . ... 5:250,00 756.000,00 c. J. I I I I I I I I I I I I I li 8.960,00 3. 870.720,00 

12 . Juiz representante do. 
empregados e empre -
ga,dores dos Tribunai 
Regionais do -Traba 
lho da 3.8 a· 8,8 Re . 

16~ 
- giões ............ , .... 1.500,00 . 216.000,00 8 Juiz-Pt;esidente Subs-: 

- 825. 753,6Ó -Juiz-Presidente de J. tituto de J c. J ..... 8.601,60 c. J .. ....... : ... : .. 5.250,00 1. 008.000,00 
21 Juiz-Presidente de J. 

4.5oo,oo I o. J:' I .. I I I I I I I I I I I I I 1.134. 000,00 
17 Juiz-Presidente de J 

3.9oo.oo I c. J ................ 795.600,00 32· Vogal representante 
8 Juiz-Presidente Substi I dos empregados e em- I tuto de J. C. J ..... 3.900,00 374.400,00' pregadores de J. c. I 32 V o g a 1 representante J. (Rio e São Paulo) 7.168,00 1 3. 096. 576,00 

-I d o s · empregados . e I dos empregadores de I J. c. J. (Rio e São . 
I Paulo) ........... -.. ; 1.500,00 576.000,00 

76 Vogal representante de I I 76. Vogal representante de 
empregados e dos em empregados e dos em-

. 4. 7~8,00 l pregadores de J. C. J 1.ooo,oo 1 912.000,00 pregadores .de J: C. J. 4.128. 710,40 .. I . - i -

I - I . 7 .959.ooo,oo I ·- - 1 22.751. 712,oo .t 

Au~nento anual,- ......... , .... ,., ... ,,., .. ,,., .. ,,.,, .• Çr$14·.792.712;00 

. 00 
o 
o 
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JUSTIÇA DO TRABALHO - PROCURADORIA 

I 
1 

SITUAÇÃO ATUAu I Núm.l . 

de I Cax:gos I Padrão 
cargos 1 I Despesa ) . Despesa 

I . / I anual total 
I I 

1 \ Procurador Geral da 
Justiça do Trabalho p 81.000,00 81.000,00 

1 ~-Procurador Geral da 
j Previdência Social.l p 8l.OOQ,OO I 81.000,00 

22 63.000,00 
1
1•.386.000,00 ' I Procurador . .. ..... j N 

2 I Procurador Region-al! 
103. ooo.oo I l 0.8 e 2.8 Regiões) 'M 54.000,00 l . 

6 l Procurador Regional 
l (outras regiões) .. M 54.000,00, 324.000,00 

3 Procurador adjunto 
(1.8 e 2.8 Regiões) . L . 46.800,00 140.400,00 

4 Procurador adjunto 

I (outras régiões) . L 46.800,00 187.200,00 . I 

SITUAÇÃO PROPOSTA 

\ 
Despesa·. 
mensal 

16.800,00 

16.800,00 

14.280,00 

13.440,00 
. -· -· . . . 

11.2{)0,00 

lO. 752,00 

8.960,00 

Aumento 
I 

Despesa Despesa 

I 
anual 

anual total 
.. . 

201.600,00 \ 201.600,00 120.600,00 

201.600,00 201.600,00 l:W. 600,00 

171.360,00 3. 769. 920,00 2.383.920,00 

. 161.280,00 -~22. 560,00 214.560,00 

134.400,00 ,. 806.400,00 482.400,00 

129.024.00 I 387.072,00 246.672,00 

107.520,00 430.080,00 242.880,00 

· Aumento anual: Cr$ ... \3.811.632,00 
I 

co 
<:o 
~ 
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132." Sessão em 29 de Setembro de 1948 
PRESID:il:NCIA DO SR. NEREU RAMO~, PRESIDENTE 

. As 14,30 horas comparecem os Se
r...hores Senadores 

\Valdemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Magalhães Barata. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
Evandro Vianna. 
~1athias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Plínio Pompeu. 
Olavo Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
José Americo. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pereira Moacyr. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. . 
Hamilton Nogueira; 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Euclydcs Vieira. 
Dario Cardoso.· 
Alfredo Nasser. 
João Villasbôas. 
Arthur Santos .. 
Ivo d'Aquino. 
Lucio Corrêa (35) • 

'.•• 

O SR. PRESIDENTE - Acham
se pre3entes 35 senhores Senadores., 
Havendo número legal, está aberta a · 
sessão. Vai-se proceder à leitura da 
~ata. . · -

O SR. 4.0 SECRETARliO (servindo 
de · 2.0 ) · procede à leitura da ata da 
sessão 1 anterior, que, posta, em dis
cussão, é, sem debate aprovada. 

O. SR. 2. SECRETARIO (servin
do de 1.) declara que não há expe
diente e lê os seguin·tes pareceres · 

PARECER 

N.0 9.94, de 1948 

Da Comissão de Redação de 
Leis. Reclação final do Projeto
de Lei da Câmara, n;o 135,, de 
1948. 

Relator - Senador Augusto 
Meira. 

A Comissão ·submete ao Senado a. 
redação final do projeto de lei da Câ
mara n.0 135, de .1948 .. 

Como se vê, não consta do projeto 
a exclusi1o da taxa de previdência so
cial dentre os tributos de que é con
cedida a isenção~ . 

Está, entretanto, subentendido que 
a · taxa de previdência social não se
compreende entra as .taxas aduanei
ras propriamente ditas, como no seu 
Parecer n.0 812 acentuou a Comissão 
de Finsnças. E foi precisamente ;por 
considerar a exClusão supérflua que 
a mesma Comissão deixou de fazê-lo· 
expressamente. 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 24 de setembro de 1948. -
CZo'àomir Cardoso, Presidente.·- Au-· 
gusto Meira, Relator. - Cicero de 
Vasconcelos . ..,...· Waldemar ·Pedrosa. -· 
Ribeiro· .Gonçalves: . 

ANEXO~•AO PARECER N.0 994 
., ...... ~; . . 

Rêàação final dó Projeto de Lei 
da Câmara, n.0 135, .de 1948. 

O Congresso Nacional decreta:· 
Art. 1.0 São isentas do impôsto de· 

importação e taxas aduaneiras, bem 
como. do iinpõsto de consumo, duas 
caixas do pêso bruto de 143 · (cento e· 

· quarenta e ·três) quilos, contendo uma 
máquina para serviços de pesquisas,. 
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metalúrgicas e um motor elétrico, vin
das dos Estados Unidos da .Alliérica 
do Norte, em outubro de 1946, pelo va
por "Ruben Dario", e destinadas ao 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São. Paulo. 

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor 
na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

A imprimii'. 

P~ECER 

N.0 995, de 1948 
Da Comissão de .Redação de Leis 

.Redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n.0 5 de 1948. 

.Relator - Senador Augusto 
Meira. · 

A Comissão junta a êste (fl. anexa) 
a redação final do projeto de Decreto 
Legis:tativo n.0 5, de 1918. · 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 24 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. - Au;.. 
gusto M e·ira, Relator. ~ Cicero de " 
Tlasconcelos . ..:..... Waldema~ Pedrosa. -., 
Ribeiro Gonçalves. 

ÁNEXO AO PARECER N.0 995 . - ' 

. .Redação jinal.do projeto de De
. creto Legislativo n.0 5, de 1948. 

o Congresso Nacional decreta, nos 
têrmos do an. 66, item VIII, da Cons
tituição Federal, e eu, Nereu Ramos, 
Presidente do Senado Federal, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 5- 1948 
Art. 1.0 E' aprovado o registro que, 

em il' de novembro de 1947, fêz o 
Tribunal de Contas, ad rejerendum 
do Congresso Nacional, nos. têrmos do 
art. 77, parágrafo 3.0 , da Constitui
ção, do adiantamento, requisitado :pelo 
Ministério da Agricultura, de Cr$ .. 
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), 
à conta- da Verba 3 - Serviços e En
c.argos ...:.. Consignação I - Subcon
signação 50-20-03-a (Anexo 14 do or
çamento geral da República para 
1947) , e destinado. ao pagamento de 
despesas com os estudos e trabalhos 
de aproveitamento das reservas de 
carvão . existentes em· Santa Catarina 
e Paraná. 

O SR. PRESIDENTE·- Está finda 
a leitura do expedien-te. 

Terminado o prazo de pauta -para 
emenãas peramte a Mesa, vão às Co- · 
missões competentes os projetas de 
leis da Câmara ns. 370, 371, 372, 373, 
374, 375, 376 e 377, de 1948. 

Não há oradores inscritos. (Pausa). 

Nenhum Senhor . Senador desejando 
usar da palavra, passa-se à 

ORDEM DO D!A 

Comparecem mais os Srs. Sena-
dores 

Pedro Ludovico. 
Francisco Gallotti. 
PL'1to Aleixo. 
Walter Franco. 
Durval Cruz. 
Clodomir Cardoso. 
Filinto Müller. 
Ribeil'o Gonçalves. 
Alvàro Adolpho. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães (11) • 

Deixam· de comparecer os Srs. • 
Senadores: 

- Alvaro Maia. 
Fernandes Távora . 

·Georgina Avelino . 
Adalberto Ribeiro. 
Vergniaud Wanderley. · 
Apolonio Sales. 
Góes Monteiro. 
Attilio Vivacqua. 
Bernardes Filho. 
Marco.1des Filho. 
Rodolpho Miranda. 
Roberto Glasser. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
João Câmara· (15). 

Votação, em primeira discussão, 
do Projeto n.0 7, de 1948, que 
congela vencimentos e salários · e 
dispõe sôbre juros, dividendos e 
lucros de bancos, emprêsas, so-
ciedades e etc., com emenda de 
plenário (Pareceres ns. 635, da Co
misJão de Constituição e Justiça, 
pela -constitucionalidade e 949, da 
·comissao de Finanças, contrário
à medida). 

O SR. ANDRADE RAMOS (Para 
encaminhar a votacão) - Sr. Pi-esi

. dente, confesso a V~ Ex.a e ao Senado 
An. · 2.o · Revogam-se as disposições 

em contrário. 
A imprimir. 

· que fui :;urpreendido com a inclusão 
do Projeto n.0 7. na Ordem do Dio de· 

.hoje. 

.•. 
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Consequentemente, expenderei rápi
das considerações, justificando o re
qnerimr.'lto que vou enviar à Mesa, 
pedindo a retirada do projeto cuja 
vota,ção V. Ex." acaba de anunciar. 
Sejam minhas primeiras palavras de 
agradecilllento ao nobre relator Se
nador Vespasiano Martins pelas suas 

·amáveis considerações e pelo estudo 
que apresentou. -

O Senado ·recorda-se de q.ue, quan
do apresentei êsse projeto, em 30 de 
janeiro último, justifiquei-o, longa e 
fundamentadamente, como medida 
necessária para corrigir o estado de 
inflação em que . nos encõntrávamos 
e, ao mesmo tempo, como prova de sa
crifício :le _ todos os brasileiros, visto 
como o pr-ojeto não visava somente 
o funcioualismo público civil e mili
tar, como de princípio se pensou e 
a imprensa analisou, considerando-o 
medida discriminatória e até- odiosa. 

Longe de mim tal -objetivo. Quando 
apresentei o projeto n.0 7, tomava :tô
clas as providências que esperava se
rem profícuas e mesmo benéficas pa
ra soerguimento económico, financei
ro e monetário do País. 

Não nutria, como não nutro, a ilu
são de que enquanto. tivermos moeda 
desvalol·izada, grandes dívidas, exter
na e interna, que dia a dia crescem 
- pois ainda há dois ·anos, esta di
vida intema era de cêrca de oito bi
lhões, hoje vai a mais de dez bilhões 
de . cruzeiros - quando temos um sis
tema de impostos que é positivamente 
pesad-o e os aumentamos com leis su
cessivas, quando nossa produção se 

·estabiliza ou dinlinui; não tenho i8o • 
ilusão de pensar que o nosso país es
teja procurándo atingir ·uma situação 
econômica de tranquilidade e prospe
ridade capaz de aumentar meios de 
p'agamentos, majorar orçamentos sem 
desorganização e. deficits. 

O art. 1.0 do projeto em aprêço 
limitava os proventos, os vencimen
tos, de todos os funcionários, civis e 

· militares,· e; bem· assim o.s de .quan
. tos trabalham na pecuária, na lavou

ra, na· indústria e no comércio. O sen
tido do projeto era assim universal , e 
não descrimina tório: Era um pedido 
para que sustassemos por. três anos 
os aumentos de tôda ordem, a fim de 
que a N::tção pudesse t-omar alento, por 
em prática medidas capazes de res
taurar sua posição financeira- e eco-

. nômica e aliviar êsse custo de vida 
·que tanto flagela as classes menos fa..;_ 
vorecidas e as classes médias. 

' Pensava, como. penso ainda, serem 
necessários sacrifícios, para podermos 
melhorar . mossas condições, de sorte a 
que aquêles · menos atendidos, em 
qualquer das classes, nos seus venci
mentos, os tivessem melhorados. Daí 
a :razão por que estabelecia ·o reajus
.tamento para salários,· ordenados e 
pensões até mil cruzeiros. 

_ · Alguns diziam "Ninguém, hoje, per
cebe mais mil cruzeiros". Não·é ver
dade. Os que ·assim dizem é porque 
só pensam nas capitais, .como Distrito 
Federal e São Paulo, onde há prospe
ridade e vitalidade dos aglomerados 
industriais · e do funcionalismo. No 
campo, no interior, mj,lhões de salá
rios precisavam ser reajustados e inú
meras pezJsões e. aposentadorias mere
ciam ser reajustadas. Não tinha pos
sibilidade · de estabelecer um limite a 
m.ais dessa-·quantia; pedi o limite p()r 
três anos, para os que já tinham· pro
Veiltos superiores; esperava. que a 
bs.ixa real dos -prêços seria mais van-
tajosa e justa. · 

Com relação aos artig'os 3.0 e ·4.0 , do 
.projeto em. debate, se a memória não 
me falha, reduzia os juros das con
tas e descontos bancários, os de em
préstimo hipotecário · ou de outra 
qualquer forma de aplicação de di-

. nhei!'C\ de forma a limitá-los · tam
bém em- justos têrmos de deflação. 
·Pedia que o Banco do Brasil,. que ope
ra em redescontas, que faz mais as 
vêzes de banco central, que goza de 
-justos, determinados ·e . necessários 
privilégios como isenção de sêlo abri-

. gatorieda.de de depósitos e muitos 
sem ·juros; que · o banco · baixasse a 
taxax de :redesconto para 4,5%. Em 
.tôrno desta -taxa o projeto fazia vari
ar tôdas as outras ·taxas de juros e 
empréstimos. Era, portanto,. um pro
cesso ide deflação que atingia justa
mente aquilo que constitui capitalis
mo, representado. por aquêles que 
têm, ou dirigem sobra de tràbalho e 
fazem reservas. 

Sr. Presidenté·,, o projeto, por con
sequência, no que respeita aos que· vi- · 
vem de salário, nada mais pedia que a 
limitação temporária; não criava ônus. 
com referência aos que vivem de lu
cros; sujeria redução, preconizava di
minuição ·de dividendos, gratificações, 
bõnus, etc. · 

No art. 5.0 , se não me engano, pe
dia e recomendava ao Govêrno, como 
fundamenta o próprio projeto, que a 
política orçamentária fôsse executa
da de forma a buscar, tanto q)lanto 

~ l I\ I \ \. I' . \ I j I ./ I \t I \ ' I . - ~'\ \ \ \' * ' ' I ' \' . I. I)' • . 
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possível, o equ!Ubrio e até mesmo sal
dos reais em busca de melhor moeda, 
Eu fazia essa sugestão, porque con
siderava, como considero ainda hoje 
e nas vêzes em que tenho frequentado 

· .esta tribuna, que não se pode deixar
de encarar·o problema monetário· como 
fundamental, nem abandonar o pro;, 

· blema do valor aquisitivo da moeda, e, 
menos. ainda, admitir a desvalorização. 

.As providências e disposições do pro
jeto deveriam conduzir nossa política 
orçamentária e económica, bem como 
nossas realizações financeiras, ·no sen-

. tido de •.!efender e apoiar o poder aqui
sitivo do cruzeiro, · a nossa unidade 
.monetária; de defender as reservas 
ouro da Nação, de sorte a que a levas
semos até o câm'Qio básico de Cr$ .. 
10,00, por dólar, por intermédio de um 

· banco central e. obedecendo· a. deter
minada lei monetária. 

:sr. Presidente, não tenho de que 
me arrepender,· um só instante, de 
haver oferecido com tanta antecedên
cia êsse projeto ao estudo do Govêr
no, a quem respeito.· Desejo todo o 
sucesso ·na administração, porque o 
eminente Senhor Presidente da Re
pública: bem o merece, não. sô . pelas 
suas qualidádes pessoais, como pelos · 
sacrifícios que tem feito' para o bem 
do Brasil. Lastimo, é. certo, que não 
tenha merecido a atenção . necessá
ria, mas a censura não atinge ao 
Chefe · da Nação, que mais serviços 
não tem podido apresentar, devido . 
às cirmmstância~s. En{treta.nto. pelol 
menos três realizações são o bastantet 
'Para colocar a pessoá do Chefe. do 
Govêrno a coberto de qualquer aná
Jise .que não seja justa, respeitadora 
.e ·.su.ficiente para muito elevá-lo. 

Quem pode negar que S. Ex." res
·taurou a ordem constitucional? Quem 
:pode negar que eliminou o jôgo que 
campeava francamente? Quem pode 
:negar que levantou . a bandeira de 

. combate às idéias excessivas e destrui
doras do comunismo? · 

da produção e elevados orçamentos de . 
despesa e créditos e~traordinários e 
suplementares, em detrimento da ri
queza pública e particular e da eco-
llomia do país. · 

o Sr. Arthur Santos- Muito bem. 
O SR .. ANDRADE RA..'I'v!OS - se:. 

nhor Presidente, não havia no pro-
jeto em seus cinco artigos, um só que 
não pudesse prestar reais serviços à 
restaura;ção e à defesa da economia e 
do erário _da Nação. 

A verdade, porém, é esta: qua.ndo 
' o. apresentei, em 30 de janeiro,· dêste 

ano, era oportuno; era necessário 
quando o justifiquei em dois discursos, 
se não. me falha a. memória, a 2 e 4 
de .fevereiro; era conveniente e me
recia dos espíritos insuspeitos e pa
triotas apôio e estudo. Mas o . .pano-. 
rama mudou, as circunstâncias trans
formaram-se. Aquilo .há setee me
ses era possível e aconselhável, era 
útil e profícuo, pois o projeto foi apre
sentado c-om a antecedência impres
cindível à feitura do orçamento de 
1949·. 

Agora .não é mais possível, eu o 
confesso com .tristeza. ·Agora, a si
tuação está completamente mudada. 
O rumo indicado é outro.· O projet() 
n.0 7, de limitação de proventos e re
dução de juros e prêços, · sôbre o qual 
tinha assentado, com calma e refie- . 
xão, tantas esperanças, pensando no 
Brasil e · no seu pov(), não tem mais 

-a.tualidtde. Os caminhos largos estão 
abertos e, por isso, envio à Mesa re
queriment(), pedindo · ao Senado a re
tirada do mesmo. (Muito bem; muito 
bem. Palmas. O orador é cumpri
mentado). 1 ,~ 1 

Vem à Mesa e é lido o- seguinte 
REQUERIMENTO 

N.0 140, de 1948 
Requeiro a retirado cl,o Projeto nú

. mero 7, de 1948, por :ter perdido a sua 
Ninguém. São três grandes serviços atualidade. · 

prestados ao Brasil. . . Sala das Sessões, em 29 de setembro 
·Por consequência, oferecendo a de- de 1948. - Andrade Ramos. 

bate o pro,ieto, eu o fiz na esperança o SR. PRESIDENTE _. o reque-
. ~7 ~ão . prejudicar funcionários, nem rimento do Sr. Senador ..Andrade Ra-
almmuil as vantagens dos. homens . mos, que acaba· de ser lido, retiran
que trabalham, mas sim ·de estabele- . do ·O Projeto n.o 7, de 1948, de sua 

· cer uma parada, provocar um momen- ia - -
to de reflexão, para realmente com- autor , ll_ao depende de díscussao. 
batermos êste mal enorme, · que um Vou submetê-lo ao voto da Cása. 
pais como os Estad()s Unidos teme e Os Senhores que o aprovam; quei-
:todo dia procura estirpar, isto é, o ex- . ram, conservar-se sentados. (J?ausa) • 
cesso de meios de pagamento em face · Está aprovado. 

.... 
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E' retirado o seguinte 

PROJETO 

N.0 7, de 1948 

Congela vencimentos e sàlários 
e dispõe sôbre iuros, dividendos e 
lucros de bancos, emprêsas, socie
dades, etc. 

Art. 1.0 Por um período de 3 anos 
não .podem ser acrescidos quaisquer 
subsídios, honorários, vencimentos, 
soldos, salários, gratificações, proven
tos .de tôda espécie, àlém do que fôr 
pago correspondente ao mês vencido 
em 31 . de janeiro de 1948, à funcioná
rios civis ou militares, a diretores, 
chefes ou sócios de emprêsas ou _fir
mas empregados, comerciários e :Ln.
dustriárics, operários, artífices, ltraba-· 
lhadores rurais, etc. , enfim, qualquer 
profissão pública ou particular, salvo 
os que .:1aquela data percebam ~enos 
ue mil cruzeiros mensais (Cr$ ....... . 
1.000,00! que poderão ser aju~tados 
até esta qua:ntia. 

Art. 2° Por um período de 3 anos 
os pagamentos de juros, dividendos, 

.lucros, etc., em- função do gênero do 
negócio e do capital realizado, obede
cerão a .seguinte escala geral limita
tiV?-: 

a) depósitos bancários, conta de mo
Vlmento, juros máximo 1%; contas de 

. aviso óu prazo, juro. má:ximo 3 1/2%; 
contas limitadas até Cr$ 10. 000,00, ju
ro mázimo 4%. 

b) rede1::contos no Banco do Brasil, 
enquant-o não funcionar o Banco Cen-
tral, juro máximo 4 1/2%. · 

c) descont~s banéários, juro máxi-
mo 7 1/2% • ' _ 1 

d) empréstimos,com garantià. hipo
tecária ou penhoratícia,- a pecuária, a 
lavoura e indústria, juro máximo 7%. 

e) empréstimos com garantia' hipo
tecária de imóveis urbanos e subur
ba.'J..os, juro máximo de li%. 

f) emprêsas de serviços públicos; 
bancos, casas bancárias, sociedades de 
seguros, t·!D geral, sociedades de capi
talização, dividendo máximo 12%. 

g) emprêsas industriais "de quais-. 
quer espécies, dividendo máximo 15%. 

h) explafação da pecuária, lavoura 
e mineração, devendo máximo 18%. 

i) comércio em geral, em gr.osso e 
a varejo, distribuição máxima de lu
cros, entre sócios e interessados, 20 
e 25%, respectivamente. 

Parágrafo único - Todos os juros. 
dividendos e lucros referem-se ao pra
zo de .um ano sôbre •O capital realiza
do, ficando proibidas as distribuições 
de bonus ·ou quaisquer outras vanta
gens. 

Art. 3.0 Os saldos que resultarem 
nestes períodos para as sociedades, 
em_.Prêsas, firmas, etc:·, respeitadas as 
disposições estatutárias e contratuais 
anteriores a esta lei, · serão aplicadas~ 
cada ario, em bens de produção, · no 
aperfeiçoamento :técnico de suas ins
talações ou na instrução, confôrto e 
saúde dos seus dirigentes e dirigidos: 

.<\rt. 4:.0 O Govêrno Federal exe
cutará seus orçamentos, e exercitará 
sua política econômica, financeira e• 
monetária no sentido do reajustamen
to e valorização da unidade monetá
ria - o eruzeiro - e buscará sua pà
ridade com o dólar americano, . na ra
zão aproximada de · Cr$ 10,00 (dez 
cruzeiros), equivalente a $ 1,00 (um 
ctólar), nos têrmos da lei monetária. 

Art. 5.0 - A presente lei entrará 
em . vigor na data de sua. publicação, 
regulamerutada dentro de 30 dias, re
v.ogando-se as disposições em contrá
rio. 

O SR. PRESIDENTE- Passa-se à 
Discussão preliminar (artigo 

135,. do Regimento) do Projeto nú
mero 49; de 1947 . que modifica o 
Decreto n.0 942-A, de 31 de outu
bro de 1890, que regula o Monte
pio Civil .(Parecer n.0 94'7, .da Co
missão de Constituição e Justiça 
pela constitucionalidade, com voto · 

• em separado do Senador Ferreira 
de_ Souza). 

(Pa'f-'sa). 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Vai-se'· proceder à votação da pre-
liminar. ·· I 

Os Senhores que aprovam ,o pare
cer da Comissão de Constituição e 
Justiça considerando constitucional' o 
Projeto n.0 49, de 1947, queiram ficar. 
sentados. (Pausa).· · 

Aprovado. 
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E' c.onsiderado constitucion!ll o 
seguinte Primeira discussão do Projeto 

n,0 23, de ·1948, .que define os cri
mes de responsabilidade e regula 
o 1·espectivo processo e julgamen- . 
to. <Oriundo ·da. Comissão Mista 
de Leis Complementares; com 
emendas de plenário e da Comis
são de Constituição e Justiça, sob 
n.0 942, de 1948). 

PROJETO 

N.0 49, de 1947 

Modifica o Decreto n.O 942-A, 
de 31 de outubro de 1890, que re
gula o Montepio Civil. 

Art. 1."· A pensão de que trata o 
art. 1..0 do Decreto-lei n.0 942-A, de 31 
de outubro •de 1890, na falta de bene
ficiários, por não ter ·o contribuinte 

. filhos, esposa, . ou ascendent~, por 
.ncôrdo a·migálvel ou judicialmente ca
berá à pessoa que .viva na dependên
cia econômica do mesmo .:::ontribuin-

. te. 

Parágrafo único. Se o contribuinte · 
estiver obrigado por acôrdo ou sen- · 
tença a pagar pensão alimentar será 
essa pensão deduzida do montepio. 

Art. 2.0 A presente' lei entrará em 
vigor na data de sua publicação re
vogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - C.onside..: 
rado constitucional o Projeto número 
49, de 1947, vai às Comissões compe
tentes pa1:a dizerem do seu mérito. 

E' sem debate aprovado,· em dis
cussão única, o seguinte 

PRO.TETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 70, de 1948 

'conáede o certificado de reser
vista de 2.3 categoria aos· alunos 
das 1:a e 2.3 séries do Curso Ci
entifico do Colégio Militar, quan
do desligados, e completarem .18 
anos de idade. 

O Congresso Nacional decreta: 

Consideram-se quites com o Serviço · 
Militar, e, em consequência, assegu
rado o tUreito ao certificado de reser
vista de segunda categoria, os alunos 
da 1.3 e 2.11 séries do Curso Cientifico 
do Colégio MJilitar quando desligados, 
e completarem 18 anos de idade. 

. Art. 1.0 Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publica.ção revogadas 
as .disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE- Vai à Co
missão rle Redação o Projeto de Lei 
da Câmara n.0 70, de 1948. · 

O SR.· OLAVO DE OLIVEIRA
Senhor Presidente, envio à Mesa duas 
emendas ao projeto em discussão -
uma referente ao mérito da matéria 
e· outra, ao seu aspecto formal - as-· 
sinadas por cinco Senadores . 

... 0 SR. PP..ESIDENTE - Antes de 
submeter ao ·Plenário as emendas a 
que acaba de se referir. o Sr. Senador 
Olavo Oliveira, cumpre-me ouvir a 
Casa sôi)re a seguinte questão de or
dem 

Pela Resolução n.0 8, de 14 de ju
nho do corrente ano, o Senado esta
belecera que os. projetes oriundos da 
Comissão Mista de l.ei.s Complemen
tares, uma vez lidos na hora do ex
pediente, fôssem publicados e ficas
sem sôbre a mesa, durante duas ses
sões, a par.tir da distribuição do avul
s~espectivo, a fim de receber emen-. 
das. Io'indo o _prazo, seriam as emen
das lidas e, desde que apoiadas, man
dadas publicar, remetendo-se ·tôda a 
matéria à Comissão competente e 
prosseguindo-se, na ordem natural da 

, discussão e votação dos projetes de 
leis iniciados no Senado Federal. 

O projeto, apresentado na sessão de 
10 de julho, foi à . impressão. Ficou' 
sôbre ~• mesa no período fixado pela 
Résolução. Foram-lhe oferecidas 14 
emendas. Enviado à· Comissão de 
Constituição e Justiça, manifestou-se 
ela sôbre as emendas, oferecendo, ·por 
seu turno, diversas .outras. 

Ago1·a, em primeira discussão, o Se
Ilhar Senador Olavo de Oliveira man
da emendas a Mesa. Pergunta-se: 
.tendo o projeto seguido o curso deter'
minado naquela Resolução e ficado 
sôbre a mesa durante duas sessões, 
para receber emendas e havendo estas 
sido propostas, pode ainda ser objeto 
de· outras emendas durante a dis-
cussão? . . . .. 

Quando se tratou.-do caso - a meu 
ver idêntico - dos projetos oriundos 
da Câmara .dos Deputados, decidiu o 
Senado que, além de ficarem sôbre. a 
mesa durante quarenta e oito horas, · 
para efeito de emendas, os Senhores 
Senadores poderiam ainda oferecê-las 
no correr da discussão~ 
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se na primeira .hipótese, se abriu 
ao Senado nova . .oportWlidade para 
emendar o ·projet'o, creio que, no mo
·mento, a orientação dever ser â mes
ma. Assim o decido, coerente com a 
deliberação anter~or, a não ser que 
haja oposição. (Pausa). 

Vão ser lidaS. as . emendas, que se · 
acham devidamente apoiadas. 

São lidas . as seguintes 

EMENDAS 

Ao PrÕjeto ·de Lei do · Senado 
n.0 23, de 1948" 

N.0 1 
Substitua-se o .título dado ao Capi

tulo I pelo seguinte: 
"Dos crimes contra a existên

cia politica da União", .com~ títu
lo geral e o sub-t'1tulo, anter1or ao 
artigo 5.0 • · 

"Dos crimes contra a indepen
dência, integridade e dignidade da 
Pátria". 

. Justificação 

Assim se inscreviam os crimes co
mWls defenidos no Capítulo em ques

. tão, com mais 'técnica e propriedade, 
no Código Penal de 1890. 

Sala das Sessões, ein 29 de setem:.. 
bro de 19413. - Olavo de Oliveira. ;__ 
Mathias Olympio. ~ Euclydes Vieira. 
- Plinio Pompeu. - Joaquim Pires,. 

N.0 2 
Acrescente-se, no final do ar.tigo l4: 

"sujeitando-se o denunciante às penas 
cominadas no artigo 339, do Código 
Penal". 

Justifiéação 

A enWlciação referente à penalidade 
que será aplicada ao denUnciante ma
licioso oude má fé deve ser feita, a 

· :fim de prevenir abusos. Tal como es-
. tá redigido; o artigo daria margem 

a explorações políticas, permitindo de
núncias inspiradas em paixões politi- . 
ca§L uma ,v.ez que o denWlciante, leigo , 

.. no assWlto, desconhece a penalidade 
·da denunciação calúniosa. · 

sá.Ia das Sessões, em 29 de setem
bro de 1948. ':""" OZavo ~e Oliveira. -
Mathias Olympio. - Euclydes Vieira. 
-Plínio Pompeu.- Joaquim Pires. 

' 

N.0 3 . . 
Acrescentem-se · ps seguintes pará

· grafos: 
· § 1.0 - As tentativas dos crimes re-
feridos nêste artigo são passiveis so
mente da pena da .perda do cargo. 

§ 2.o _ Exclue-se da-punição refe
rida no parágrafo anteri,or, quando, 
por ineficácia absoluta do meio ou por 
absoluta impropriedade ·do objeto, é 

· impossível conswnar-s~ o crime. · 

Justificação · 

Embora se trate de lei especial, ela 
não pode fugir aos princípios gerais de 
Direito. Penal universalmente aceitos, 
que regulam a .tentativa do crime. 

E' pacifico no Dir.eito Penal que à 
tentativa de crime é atribuída pena 
menor que o crime (Cf. parágrafo 
único do artigo 12 do Códi~o f'enal 
Brasileiro vigente, Deqreto-le1 numero 
2. 84.8, de 7-12.:1940) • . · 

Sala das séssões, em 29 de setem
bro de 1948. - Olavo de Oliveira. -
Mathias Olympio. - Euclydes Vieira. 
-Plínio Pompeu.- Joaquim Pires . 

N.0 4 

Ao item 2.0 ·do artigo 6.0
:_ 

Suprima-se a parte · final que diz: 
''bem como conseguir ou tentar con
seguir O· mesmo objetivo mediante sti
bôrno ou outras formas de corrup
ção.'~-

Justificação 

E' contraditório o subôrno com a 
coaçã-o. Quem é subornado rião é 
coagido, pois livremente o aceita. Não 
se · pode coagir com subômo um . re
presentante da Nação a exercer man
dato, que é exercido ·livremente, dadas 
suas ·. imWlidades · assegUradas pela 
Constituição. · , . . I 
. o que a Lei. deve. garantiX é o livre 
exercício -do Poder Legislativo . contra 
as interfer,ências do ·Poder Executivo 
que, pelo <seu· caráter intimidativo, 
constituam··;imposiçoo alheia à vonta
de do representante da NSJção no exer
cício. de seu mandato ou fWlção. Na· 
corrupção 11ão ocorre coação pela sim-

. ples consideração de que ela não -pode 
·existir .sem a adesoo da vontade da ou
tra parte. · 

Sala das sessões, em 29 de setem
bro de 1948.. ..:... Olavo de Oliveira. -· 
Mathias Olympio. - Euclydes Vieira. 
- Pltnio Pompeu. - Joaquim Pires. 
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N.0 5 
Ao item 8.0 , do artigo 6.0 : 

Onde se lê: "peculiares aos Estados" 
diga-se: •i peculiares aos Estados e 
aos Municípios". 

Justificação 

Os Municípios também têm esfera 
de ação própria assegu.raíia pela Cons
tituição, cujo desrespeito deve consti
tuir crime de responsabiliaaele tam
bém, haja visto, por exemplo, o dis.: 
por das rendas que a Constituição lhes 
assegura. · 

Sala das Sessões, em 29 de setem
bro de 1948. - Olavo de Oliveíra. -
Mathias Olympio. - Euclydes Vieira. 
- Plinio Pompeu.- Joaquim Pires. 

N.0 6 

Ao item 5, do artigo 9 o· 

Redija-se da seguinte maneira o in
ciso: 

· "infringir no provimento dos cargos 
públicos o que para isso estiver. esta
belecido em lei". 

Justificação 

A expressão "normas legais" pode 
se prestar a interpretação genérica, 
que não é desejada pelo legislador. 
Convém fique bem claro que à lei, no 
sentido estrito, é que se quis referir o 
.texto, em harmonia com a obrigação 
constitucional. 

Sala das Sessões, em 29 de setem
'Qro de 1948~ - Olavo Oliveira. - Ma
thias Olympio. - Euclydes Vieira. · 

·Plínio Pompeu.- Joaquim Pires. 

N.0 7 

Ao item· 7, do artigo 9.0 : 

Substitua-:-se o inciso pelo. seguinte: 
"Cómprometer a honra e a dignida

de do cargo por incontinência pública 
e escandalosa, ou pelo vício de jogos 
proibidos ou. de embriaguês. repetida". 

· Jttstificação 

E' preferível 'reproduzir parcialmen
te o dispôsto no artigo 48, do Decre
to Federal n.0 30, de 8 de janeiro de 
1892, que regulou com ,precisão a fi
gura delituosa de que se cogita, evi
tando as dúvidas e incertezas que o 
. texto do projetq pode ensejar em sua 
aplicação. · . · 

Sala das Sessões, em 29 de setem
bro de 1948. - Olavo de Oliveirq,. -
Mathias Ol1Jmpio . . - Euclydes Vieira. 
- Plínio Pompeu. - Joaquim Pires. 

N.0 8 

Ao item 4, . do artigo 12: 
Redija-se assim o inciso: 
"deixar de atender, 'havendo recur-. 

sos financeiros adequados, reqUisição 
de pagamento devido pela Fazenda · 
Pública, em virtude de sentença judi-
ciária". · 

Justificação 
Quem expede ordens de pagamento·· 

.não é o Poder Execútivo e sim, o 'Poder 
Judiciário, conforme o parágrafo úni
co do artigo 204, da Constituição Fe
deral. Ademais, não se pode caracte
rizar responsabilidade, se ná() houver 
recurso · financeiro adequado para 
ocorrer a despesa e é· comum, na prá.: 
tica administrativa, o caso da insufi
Ciência de verbas. 

Sala das Sessões, em 29 de setem:.. 
,pro de 1948. - O lavo de Oliveira. -
~!Mathias Olympio . . - Ev.clydes Viei
ra. - Plínio Pompeu. - Joaquim Pi
res. 

N.O 9 

Ao CapítuJc II do Tí'-ulo único da 
parte quarta: 

Inclua-se depois de art. 74 ,o :;e-
r:u~rlie artif.,o: · 

Artigo -· "A denú:n('ia só pode>rá ser 
reecebida enquanto o denunciado não 
tiver por qualquer motivo, deixado 
definiti,ramente o cargo". .. . 

Justificaçli·J 
·A (:Xem,:~ro do que es:li di~·põl"tc. parn. 

o Presidente da República, artigo 15, 
e para os Ministro~ do Supremo Tri
bunal Federal e o Procurador Geral 
da República, artig() 41. 
- Sala das S•ssões, · eín 29 i o !'Ctem
hr:> t..ie 1948-. - Olava r]P. O!ive!ra. ·
Mathias Olympio. - Euclydes Vieira. 
_.:_ ?linio Pompeu. - Joa:;.ui•n. ·Pires. 

N.0 10 

Ao arti!!!l 75: 
Acrescente-se no fi.I~r.\: 

"<·:n núm~ro de cinco. no :nint.:r.c". · 
Ju.stijica,•fiO 

A exemp1:~ do dispõsw p··.r':l o Pre!'i-:
,J,~me d••. República, <:ri:.;;· 16, e Pllra 
c:-; -'-inist!"os cio Suprel'Y'.c• Tribunn.l T"e
deral e o Procurador Geral da Repú
ll:!~H. artigr, 42. 

Sala da.;; Sessões, em 29 de setem
bro de 194!1. - Olat'o de Olivezra. ·
Uathias Ol.urnpio. - Euclydes Vieira. 
- Plin:o P.'Jmpeu. - Joaquir< Pires. 
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N,0 11 

O artigo 76 deverá ter a seguinte 
redação: 
--"Artigo 76. A Assembléia Legis:lati-

-va obedecerá ao que dispõem os art)-
gos 19 a 22 em relação à acusaçao 
cuja procedência só poderá ser decla-. 
xada .por maioria absoluta de 'seus 
membros. . 

§ 1.0 No processo do crime de res
ponsabilidade servirá de escrivão um 
funcionário· da· Secretaria da Assem-
bléia Legislativa.. · 

§ 2.0 As .testemunhas arroladas no 
processo serão'_ notificadas por ordem 
da Mesa da Assembléia Legislativa 
que solicitará, de qualquer magistrado, 
as providências nécessárias para com
pell-las à obediência. 

§ 3.0 Decretada a acusação, será ime
diatamente intimado o denunciado 
pela Mesa da Assembléia por· intermé
dio do 1.0 Secretário e remetido o pro
cesso ao órgão competente para jul
gamento. 

§ 4.0 São efeitos imediatos ao decre
to da acusação a suspensão do exer
cício das funções do acusado e da me
tade do sl1bsidio ou do vencimento até 
-a senten<;a final". , 

Justificação 

O art. 76 não dispõe sôbre o pro
cesso, como· o fizeram os arts. '19 a 22 
para os crimes do Presidente· da Re
pública. 

E' razoável que q mesmo processo 
de acusação seja estabelecido e apli
cado para os Governadores. Em se 
tratando elos mesmos crimes, não' se 

. compreende tratamento desigual en
tre os ~ue o praticaram, dai· a inclu
são do .parágrafo que estabelece os 
mesmos efeitos para o decretõ de 
acusação, julga~a procedente. 

Sala das Sessões, em 29 -de setem
bi·o de 1948. - Olavo de Oliveira. -
Mathias Olympio. - Euclydes Vieira. 
- Plinio Pompeu. - Joaquim Pires. 

N.O 12 

Ao Capitulo II do Título ·único da 
parte quarta: 

Incluam-se. os seguintes artigos de
pois do de n.0 77: 

Artigo - Se o órgão· julgador esti
ver em férias, será êle convocado para 
uma reunião extraordinária .para de

-cidir sôbre a suspensão das férias ou 
pela espera do seu término, para iní
cio do julgamento. 

Artigo - Se o julgamento fõr abso
lutório, produzirá desde logo -todos os 
efeitos a favor do acusado, inclusive 
a pe11cepÇão do subsidio ou vencimen
to que delxou de receber durante o 
afastamento. 
· Artigo - No_ caso da condenação, 

fica o acusado, imediatamente após 
proferida e publicada a sentença, des-
tituído do cargo. · 

Justificação · 

:tl:sses artigos repr-oduzem .de manei
ra adaptada o dispôsto no artigo 36 e 
r.:os artigos 31 e 33, em relação ao jul
gamento do Presidente da República. 

Sala das Sessões, em 29 de setetm
bro de 1948. - Olavo de Oliveira._

·Mathias Olympio.·- Euclydes Vieira. 
- Plinio Pompeu. - Joaquim Pires. 

O. SR.' PRESIDENTE -0 Projeto 
· de Lei d-o Senado n.0 23, de 1948, vol
ta à Comissão de Constitui-ção e Jus
tiça para que opine sôbre às emendas 
oferecidas. _ 

Está esgotada a matéria do expedi
entee. 

·cu·mpre-me lembrar aos Srs. Sena
·dores que às 15,3.0 horas se realizará 
a sessão especial em que será·r~ebido 
o ex'-Presidente da República do Perú, 
Sr. Senador Manuel Prado. 

Nada mais havendo que tratar, .vou 
encerrar a sessão. Designo para a~ de 
amanhã a seguinte 

ORDEM,DO DIA 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara n.0 114, de 1948, que con
cede isenção de direitos de importa
ção e demais taxas aduaneiras, para 
material destinado à Companhia Luz 
e Fôrça "Santa .cruz". ~Com parece
res ns. 683 e 966, respect1vamente, das 
Comissões de Constituição e Justiça e 
de Finanças, ambos contrários, quan- _ 
te- ao mérito· da medida, cuja consti
tucionalidãde. O· primeiro reconhece) . 

Discussão. úriica cio Projeto de Lei 
da Câmara· n;o· 138; de 1948, que cria, 
no Quadro Suplementar do Mli.nisté
rio da Guerra, cargo isolado de Pro
fessor Catedrático, para nêle ser re
integrado o Dr. · José Matos de Vas
concelos, e abre o crédito especiàl de 
Cr$ 72. 000,00 para atender ao paga
mento r!ds respectivos vencimentos, 
no exercício de 1947. (Com pareceres 
favoráveis ns. 967, 968 e 969, respec
tivamente, das C-omissões de Constti
tuição e ;Justiça, de FOrças Armadas 
e de Finan.~.tas) . 
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Discussão única do Projeto de Lei 
tia Câmara n.0 189, de .1948, que isenta 
de direitos de .importação 1. 500.000 
sacas de juta, importadas pela firma 
Basilio A. Bica. (Com pareceres ns. 
9·64 e 965, respectivamente, das Co
missões de Constituição e Justiça e 
d.e Finanças, ambos contrários quan
to ao mérito da medida, cuja cons
titucionalidade' o primeiro reconhece; 
voto em separado do Senador Rodol
pho Miranda na Comissão de Finan
ças). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 262, de 1948, que auto
,riza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério do· Trabalho, o crédito es
pecial de Cr$ 3;000.000,00 para aten
der às despesas de . manutenção de 
hosped;nia, a cargo do Departàmento 
Nacional de Imigração. (Com pare
ceres favoráveis ns. 962 e 963, res
pectivamente, das Comissões de Cons
tituição e Justiça e de Finanças) . 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 275, de 1948, que auto
rizá. a abertura, pelo Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, do 
crédito especial de Cr$ 1. 36'5. 734,70 
para atender às despesas decorrentes 

de desapropriação por utilidade pú
blica. (Com pareceres favoráveis nú
meros 9·60 e 961, respectivamente, das 
Comissões de Constituição e Justiça e 
de Finanças) . 

Levanta-se a sessão às 15 ho
ras e 10 minutos. 

RECEBEM EMENDAS PERANTE 
A MESA 

Na sessão de hoje: 
Projeto de Decreto Legislativo nú

mero. 42, de 1948, que autoriza· o Tri
bunal de Contas a registrar o contra
to de aforamento de terreno de mari
nha, firmado entre a União Federal 
e Manuel Maria Moniz Freire. 

Projeto de Lei da Câmara n.0 386, 
c;ie 1948, que extingue cargos no Mi
nistério da Justiça e Negócios Interio
res, e dá outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n.0 387, 
de 1948, que autoriza o Poder Executi- · 
vo a abrir, pelo Ministério da Agricul-:
tura, um crédito especial e dá outras 
providências, para .o combate à bro
ca do . co.fé. 



. .. Sessão Especial em 2.9 de Setembro de 1948 
PRESllD:il:NOIA IDO SR. NEREU RAMOS, !I?IRESIIDEN'l1E · 

As 15,30 horas, o Sr. Presidente de
clara,aberta a sessão. 

O SR. PRESIDENTE- O Senado 
tem a honra de receber no recinto das 
suas sessões o Sr. Senador Manuel 
Prado, ex-Presidente da República do 
Peru. S. Ex.a é um devotado amigo 
do Brasil e também uma das mais 
claras,. mais e:lq)ressivas e mais presti
e:ios:as- vozes americanas no sentido da 
fraternidade do continente. 

Para saudá-lo, em nome do Senado, 
dou a palavra ao Sr. Senador Arthur 
Santos. 

O SR. ARTHUR SANTOS (Movi-. 
mento gerar de atenção.· Palmas) -
Sr. Presidente Manuel Prado. 

E' circ'L!nstância digna de nota, esta 
de o ·senado rla República receber, 
solenemente,· um cidadão despido de 

· prerr.ogativa ou investidura oficial. 
A homenagem transcende, assim, 

das rígidas praxes de um formalismo 
protocolar para .. ter sentido próprio 
de alta significação. saudamos; nesta 

.assentada, o homem público cujo pres- · 
tígio internacional vai além das. lin
des territoriais de seu País; o pan
americanista convencido da comu
nhão· indestrutível dos pov.os conti
nentais; o estadista que, honrando as 
tradições paternas, realizou . um go
vêrno que marcou· época na história 
política rle sua terra;' o lutador prova-

. do nas ásperas refregas dos comícios 
e do exílio;· o democrata que à frente 
dos gloriosos destinos de sua Pátria, 
primeiro, entre as co-irm.ãs, fê-la 
l'Omper as relações politicas com as 
potências do eixo, ainda nos dias in
certos do coriflito, para: preservação 
dos direitos fundamentais da liberda-
de, amea~ados do ultraje da domina-
ção .totalitária. ,.- -· 

Há ,porém, como se não bastasse, 
outra credencial para que a nossa 
recepção tenhá o calor da simpatia e 
da fraternidade. E' que sois, senhor 

. ' 

· Presidente Manuel · Prado, legitimo 
representante das nobres tradições pe
ruanas, -de sua terra e de sua gente. 

O Perú é; na comunhão dos povos 
americanos, um dos florões de sua. ci-
vilização e .de sua cultura. . 

A grande nliição cujo território se 
estendia, a principio, por tôda a costa 
meridional do Pacifico até o cabo de 
Hornos, apertado entre o mar e os 
altiplanos dos Andes, -antes do des
membramento dos vice-reinados de 
Santa Fé .e do Rio da Prata, não se 
apequenou com as amputações e en
che de r.>rgulho e glória os' fastos con
tinentais. 

Ainda agora, como· um· caleidoscó
pio, passam pelos nossos· olhos os lan
ces históricos de seu passado: 

Do Manco Cápac ao episódio de ca- -
jamarca é o Incário no seu esplendor, 
na sua magnificênciar,. nas suas· len
das, no seu poderio. E' Cuzco com o 
ouro do Coricancha que alucinou o 
conquistador, o uolarizando a imensa 
confederat:ão quichúa, -presidindo-lhe 
a ordem social,· politica e económica, 
embora rudimentar, mas afirmativa, 
sob a égide da organização da famí
lia, fundada· no respeito à donzela, 
honra à espôsa e amor aos ·pais: E• 
o Inca; !ill;lo dileto · do Sol, fôrça cria-. 
dora e fecundante, maniféstação visí-
vel dos deuses _invisíveis. · 

o sacrificio de' Atahualpa até Aia
. cucho .é o ·larg.o período · de mais de 
três séculos da dominação e da con
quista. ·E' · Pizarro, na sua brutalida
de, na sua 'fereza,· nas suas ambições. 
Mas, também; :no seu gênio, no poder 
_criador de sua· 'vontade onipotente, na 
sua intuição de condutor e de. govêr
no. São os vice-rels - fidalgos, guer
reiros ou arcebispos - fundadores de 
Lima,, La Ciudad de los Reis - plas
mando, consciente ou inconsciente
mente, nos milagres da miscegenação 
P. da transplantação das culturas, uma 
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,. nova raça e uma nação, com atributos 
e peculiaridades indestrutíveis. 

São, mais tarde, os paladinos imor
tais do: independência - Bolivar, El. 
Libertador; San Martin, El Protetor; 
Sucre, o incorruptível, - heróis de 
Boiayacá, de Carabobo, 'de Chacabuco 
ou de Maipú, escrevendo as epopéias 
das cordtL'leiras até a arrancada final 
e gloriosa de Aiacucho. 

Finalmente, o Perú integrado na co
munhão dos povos soberanos, cons
truindo passo a passo o patrimônio 
de conquistas. morais e erguendo o 
edifício de seu progresso material. 

A dominação do território para as 
finalidades da vida agrícola e ·pasto-. 
ril, as ligações territoriàis do oceano, 
para a escalada da cordilheira, a fi
xação do homem à terra, as 'estradas 
de ferr.o e as rodovias, foram etapas 
superadas que puseram à prova· a te
nacidade, a obstinação, a capacidade 

. realizadorà do povo peruano .. 
Em pouco mais de um século de ví

ãa · autonômica . o Perú pode ufanar
se do caminho percorrido. 

Uma consciência jurídica, das mais 
aprimoradas, preside-lhe as institui- · 
ções políticas. A fidelidade democrá
tica, a lisura nas relações internaci"o
nais, o espirita universitário, a . per
feição ·de suas leis e de seus costu
mes, <são padrões de alta cultura. 

Sr. Presidente Manuel Prado: 
Os ideais de justiça social, os direi

tos da . ii.berdade, o primado da lei 
nas relações internacionais, a paz co
mo aspit:ação' suprema, constituem ob-

.. ietivos comuns às nossas duas Pátrias. 
· Portado:.- dessa mensagem, na ex-

. cursão ao velho mundo, inquieto · e 
·a,meaçado, podeis falar, com autori
àade própria, não só em nome do Pe
rú'e ;cto· Brasil, mas em nome da Amé
rica de que sois cidadão exemplar, uni
da na defesa daquêles postulados in!l-
lienáveis. <Muito bem; muito bem. 
Palmas prolongadas. O orador é cum
primentado) . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra () Sr.- Senador Manuel Prado. 
. O SR. MANuEL PRADb ·(Palmas 
prolongadas). - Sr. Vice-Presidente 
da República e Presidente do Se:oado. 
Senhor~s Senadores: 
Não tenho palavras com que expri- · 

.mir meus agradecimentos à excepcio
nal homenagem que me presta o Se
nado da República dos Estados Uni
dos do Brasil. Inclino-me respeitoso 
ante êste templo da Lei e da. Justiça, 
exemplo de •Parlamento nas Repúbli
cas da América. sua respeitabilidade 

e sabeclol"ia marcam rumos não so
mente para Vossa Páttia mas, tam
bém, para nossos ·países. Aqui elabo- · 
rais .vossa legislação . para normalizar 
a vida. interna,· econômica, politica e 
social do Brasil, e também compar
tilhais com o Itamarati a· alta res-: 
ponsabilidade da politica internacio..; 
nal de vosso pa.is, - poltica interna-' 

· cional. diretiva e que, no transcursQ. 
dos anos, marcou uma rota .no Con;.... 

· tinente e cujo prestígi,o atinge a to
dos os americanos. 

Venho em peregrinação a vosso p()
v:o, porque sei que nêste cenário mi
nhas palavras encontrarão a mais al
.ta repercussão a que se possa aspirar. 
Juntos temos desfraldado a bandeira 
dos ideais e dos princípios da liberda
de e da democracia. · 

O Sr. Senador . Ar-thur Santos, em 
discurso eloquente e· brilhante, refe-· 
riu-se à minha politica, nos momen
tos düiccis em que governos vascila
vam e· o mundo corria perigo iminen
te, quando a fôrça bruta e a ideolo
gia materialista faziam retroceder aos 
homens, vacilar"em suas idéias e de
terem-se ante a determinação de as-· 
sumir responsabilidades. 

Coube-me, nessa hora histórica, to
mar resoluç_ão em. nome de meu povo; 
e tenho a honra de declarar que não· 
tive tibiezas nem temores. • 

Baseei-me na idéià ·e convicção de 
que não é possível aos governantes 
sacrüica•·em •O ·conceito . dos . valores 
espirituais e morais, que são· e devem 
ser eternos. (Palmas). 

Quando :tudo faziá prever o triunfo, 
de preparação obscura- e traidora, pa
ra destrUição da obra civilizadora que, 
lJO decorrer dos anos e dos séculos, 

. havia formBido a .Humanidade; quan
do haviam ·sido vencidos os primeiros 
povos em seu intento de resistência; 
quando a heróica Inglaterra lutava. 
denodada e. quase isoladamente por 
nossos elevados princípios; - em no
me elo· Perú, disse à América e ao· 
Mundo, em sessão memoráver, que 
preferia os maiores sacrifícios, mas: 
que nosso Continente também. se 
sentia no dever de cooperar. com os 
povos do Velho. ·Mundo. Era preferi:. 
vel qualquer perigo, era prefervel a 
destruição que deixar, como gover
nantes, que temos responsabilidade 
histórica ante nossas pátrias e nosso 
Continente,. de tomar, com nossas 
própria:; mãos a bandeira da demo
<~racia, ou · arriá-la vencida, de 
havermos lutado, antes de derramar
mos nosso san(l.'lle ou .oferecermos nos
sas vidas. (Palmas) • 
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Por isso, auando, ano e meio depois, 
·o 'ataque a ·Pearl Harbour, pelos ja
"J>Oneses. trouxe à América a guerra 
material e comprometeu a fraterni-
d!:tde de uossos povos. bem assim a so
lidariedade consagrada em tantos con
géneres internacionais, já a posição 
de minha pátria havia sido tomada. 
Por conseguinte, desde o instante em 
que o fato ocorreu, a adesão ao pais 
american:> ofendido foi imediata. E 
no mês seguinte - janeiro de 1942 -
quando nesta histórica cidade se reu
niu a Conferência dos Chanceleres, 
também veio juntar-se à .vossa a voz 
do Perú, resoluta e imediata no sen
tido de convidar nossos . irmãos da 
América a tomarem a determinação 
forte, clara e precisa de r.omper rela
çqes .com o Eixo . 

Vossa Capital foi a cidade escolhida 
·para que a decisão se concretizasse. 
Aqui, tomou-se a unânime determina
ção, por parte de todos os povos do 
Continente, de romperem relações com 
os paises que na época formavam o 
F..i.xo. 
. Desde então, até o fim da guerra, 
·caminhamos juntos, lutamos ·lado a 
lado e nos esforçamos por um só ane
lo: fazer triunfar os princípios supre
mos da Liberdade e da Justiça, justa.: 
mente a.quêles princípios pelos . quais, 
no récinto dêste augusto Sen!J.dd, vos
·sos oradores e homens públicos se .têm 
ba.tidl() . brilhántemente, pelo Conti
nente americano. 

Obtida a vitória, não chegamos, ao 
'fim da j.ornada. Encontramo-nos, ho
je,. em situação quase semelhante 
àquela. que muitos víamos precipitar
se antes da segunda· guerra mundial. 
O horizonte não se desanuviou. Hoje; 
casualmente, em Paris, está reunida a 
grande assembléia da ONU, onde se 
encontram. os representantes de nos-" 
sos povos. Ainda não chegamos à. des
frutar os resultados da vitória, nem 
a compensação dos sacrifícios · enor
mes que fizeram as nações, para con
seguir a convivência tranquila da B:u
manidade. Por. conseguinte, mais que 
nunca é necessário fortalecer nossos 
vinculas, afirmar nossos princípios so
lklàriamente sentidos. Que · nada ha
ja, nem ninguém possa deter-nos na 
1irmeza. de nossns convicções, na re-
solução de nossas atitudes. · . 

Ontem, na hora da luta, foi a Amé
rica quem deu a vitória; foi a Amé
rica quem levou sua ajuda espiritual 
e moral à velha Europa; . aos povos 
que alí lutavam pela liberdade; hoje 
o destino nos reserva igual responsa~ 

bilidade . A América cabe cumprir seu 
destino nesta hora memorável; e con
fiamos em que o cumprirá sem vaci
lações e com honra. . 

Nesta viagem de boa vontade, à qual 
trago minha colaboração resoluta, a 
que teve a generosidade de referir-se 
o Sr. Senador Arthur Santos, venho a 
êste recinto reafirmar. minha diretriz 
inflexível. 

Nossa obrigáção no momento é cla
ra, precisa e reta; Creio em nossa so
lidariedade; creio no resultado de nos
sa ação conjunta; creio devamos es
gotar todos os recursos para oferecer 
ao mundo a paz a que aspira; mas ês
te desejo de milhõeõs de seres huma
nos dependerá, en1 grande par.te, da 
firmeza de nossa atitude e de resolu
ção para· enfrentá-la. (Palmas) . 

Agradeço muito especialmente ao 
Senhor Vicé-Presidente da República 
as generosas palavras com que me 
saudou e a. honra de fazer-me parti
cipar desta sessão de vossa Câmara. 

Desejo também agradecer ao Se
nhor S~nador Arthhur Santos, não só 
pelas expressões que. usou para comi
go, às quais dou o devido aprêço, co
mo também pelas eloquentes referên
cias à parte histórica de meu Peru, 
desde a formação de nosso povo, re
montando à época primitiva do Im
pério Incaico, com tôda sua sabedoria 
e sua glória, à época dos _bravos capi
tães espanhóis, que fundaram o rei-
nado e :..1os deram seu concurso. fidal
go, até a República, que durante mais 
de uma centúria nos estamos esfor
çando por construir, firmada nos prin
cíp_ios básicos e definitivos que nos le
garam nossos próceres nas campanhas 
inolvidáveis da emancipação. . 

Saudo. a vossa história gloriosa e 
vossas tradições;· e inclino-me. ante a 
obra maravilhosa que haveis realiza
do na República. Não somente re
presentais . para o vosso pov.o, mas 
tambE'm para o Continente. ~ ~con
ferências internacionais estão cheias 
da história qúe · tántos de vós haveis 
escrito. Em tôdas elas· o Brasil tem 
ltido gestos de honra e destacada 
atuação. Na ,. última, o Sr. Senador 
Arthur Santos demonstrou o concur
so intelectual e jurídico de vossa Pá
tria, na distinta delegação presidida· 
por · um de vossos estadistas, o Senhor 
João Neves da Fontcura. 

Assim, senhores, unido a vós por 
tradicional e convicta devoção, por 
sincera admiração a vossos juristas e 
internacionalistas, por vossa obra 
construti·va, fundada no direito e na 
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ciência, venho diante de vós reafir
mar minha determinação e entoar um 
hino de fé nos destinos de nossa 
América. 

. Oxalá a Providência proporcione aos 
homens . de hoje o prêmio máximo a 

· que podem aspirar: - levar a sere
. nidade aos espírito doentes, levar .a 
tranquilidade aos lares dispersos de 
suas 'próprias pátrias, aos errantes 
pelo mundo, aos homens que· nos po
vos dominados perderam a dignidade 
do ·ser humar.o, aos que sofrem, aos 
que choram, aos· que esperam uma 
luz no horizonte. 
· · Façamos votos, senhores, por que 
essa luz venha da nossa América. -
<Mnito bem; muito bem. Palmas pro
longadas). 

O SR .. PRESIDENTE - Agrade
cendo mais uma vez ao Sr. Senador 
Manuel Prado a honra de sua visita, 
declaro encerrada a sessão. 

Levanta-se a sessão, ·às 18,10 ho
ras. 

. ' 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR ETELVINO LINS, 
NA SESSAO DE 28 ·DE SETEMBRO 
DE 1948. 

QUE SE REPRODUZ POR TER smo PUBU· 
CADO COM INCORREÇÓES 

O SR. ETEL VINO LINS (Para en
caminhar a votação) - Sr. Presiden

. te, o bem elaborado discurso que acà
ba de pronunciar o nobre Senador 
Alfredo Nasser não conseguiu conven
cer-me -:- e estou cer.to de que não 
convenceu a qualquer membro da Co
.missão de ,Constituição e Justiça - da 
constitucionalidade do ar.t. 2.0 do pro-
jeto· e'm debate. · · 

O Sr. Fraricisco Gallotti - Apesar 
de brilhante, também não me conven
ceu. 

O SR. ETELVINO LINS- Ora, •O 
art. 2.0 do Projeto não se harmoniza 
com o preceito constitucional, isto é, 
como o :::~.rt. 186, da Consituição. 

Está êle redigido nos seguintes têr
mos: 

Art. 2.0 Será apr.oveitado em. 
. cargos não iniciais da carreira 'de 
comissário de policia, independen
te da realização do curso a que 
se refere o artigo 1.0 , o ocupante 
de ·cargo de carreira privativa do 
D. F. s. P., desde que tenha dez 

,anos, no mínimo, de serviço de po
lícia e haja ingressado por meio 
de :!Oncurso, satisfeita. a condição 
essencial de ser bacharel em direi
to" . 

O artigo se afigurou ·à Comissão de 
Constituição e Justtiça, não só in
constitucional, mas inconveniente -e, 
ainda, contraditório com os têrmos do 
art. 1.0 • 

O art. 1.0 , como se vê, estabelece 
um curso a cargo da Escola de Co
missário de Polícia do Departamento 
Federal de Segurança Púb'Uca, para 
·provimento dos cargos de comissário 
de polícia do Distrito Federal. 

O Sr. Lucio Corrêa - Curso ·pri-
vativo. . 

O SR. ETEL VINO LINS - Exata
mente.' 

O art. 2.0 despreza, por completo, 
o que está no 1.0 e permite que sejam 
aproveitados em carg.os. não iniciais 
da carreira de comissário de polícia, 
ocupantes de cargo de carreira priva
tiva do Departamento Federal .de Se
gurança Pública. 

Já tive oportunidade de perguntar 
ao nobre Senador Alfredo Nasser, e 
aqui repito, quais são êsses cargos? 

o Sr.. Alfredo Nasser - Citei, ape
nas, algumas carreiras: detetive, es
crivão de polícia, etc. 

O S~ .. ETELVINO LINS- V. Ex
celência citou algumas carreiras, en
tre as quais a de detetive e escrivão 
de policia. Poderemos acrescentar• 
também a de. policia especial,. 

O Sr. Filinto Müller - Guarda-
Civil. · 

O SR. ETELVINO LINS- Guar
da-civil, e, também, investl.gador de 
polícia. 

O Sr. Filinto Müller - O investi
gador não é submetido a concurso, 
.porque é extranumerário. · 

O Sr. Alfredo Nasser- O que resta 
saber e se há nas carreiras de polí
cia especial e de guarda-civil bacha-
réis em Direito. · · _ 

O SR. ETELVINO LINS - Quanto 
aos escrivães de polícia, detetives, fun
cionários da Polícia Especial, pergun
.to aos nobres Senadores: um cidadão, 
pelo fato de ser aprovado em concur
so para guarda-civil, para funcioná
rio da P.olícia Especial ou, mesmo, pa
ra detetive, está em condições de 
ocupar. o cargo de comissário de poli
cia? . 
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o Sr. Alfredo Nasser :..._ Sendo ba
charel em Direito e tendo 10 anos de 
tirocínio policial, pode. 

O SR. ETELVINO LINS -- Alegou 
o nobre Senador Alfredo Nasser que 
as matérias exigidas nos concursos de 
detetive, escrivão de policia e comis
sário, são quase as mesmas. 

A êsse argumento do nobre senador 
já respo~deu, com muita precisão, o 
nosso iluStre colega, Senador Ferreira 
de Souza, quando disse que ·as maté
rias exigidas são, num caso, noções 
elementares e noutro, noções mais al
tas; compatíveis com a natureza da 
função.' . 

Assim, Sr. Presidente, nenhuma dú
vida pode existir, com a devida per
missão do· nobre Senador Alfredo Nas
ser, de que o. art. · 2.0 fere preceito 
constitucional. · . · 

A Constituição dispõe, no· seu artigo 
186: 

"A primeira investidura "em 
cargo de carreira e em outros 
que a lei determinar, efetuar-se
~ me'!.ia.I).te concurso; precedendo 
mspeçao de saúde"-. 

O Sr. L·ucio Corrêq, - A emenda é 
també?:U inconstitucional. 

O SR. ETELVINO LINS - Ora, 
se a cada carreira corresponde um 
c;:oncurso, é claro que não -pode ser 
aproveitado no cargo de comissário o 
ocupante de cargo de outra carreira. 
Daí resulta a· inconstitucionalidade. . 

O artigo é ainda inconveniente e se 
contradiz com o dispôsto no art. 1.0 , 

como salientamos. · 
O Sr. Alfredo Nasser - Haveria re

almente contradição se o art. l.o fôs
se aprovado tal como veio da Câ
mara _dos Deputados. 

O· SR. ETELVINO LINS Vou 
explicar qual o alCance · dà emenda 
da Comissão de Constituição e · Justi-
ça ao art. 1.o. . 
. F~i relator do projeto .nesse órgão 

tecn10o o Sr. Senador Lucia Corrêa. 
A: S. Ex." pareceu o projeto incons
tltucional do primeiro ao último ar
tigo, no que foi acompanhado· pelos 
Senadores Olavo de Oliveira e W.alde
mar Pedrosa. A maioria da Comissão 
porém, discordou dêsse ponto de vis.: 
ta por entender que o curso estabele
cido no art. 1.0 nada. mais-é do que 
um concurso no tempo, como salien
tava há pouco com precisão o Senador 
Filinto_ Müller; E' .um .concurso mais 
demorado, feito em d.ois anos ... 
· O Sr. Filinto Müller - Mas é es
pecificamente um concurso. 

O SR. ETELVINO LINS - ... em 
que o merecimento dos · candidatos é 
suficientemente apurado, em · provas 
parciais e finais, durante o períod!> 
estabelecido .. Se o art. .1.0 fôsse in
constitucional, peLos· motivos que in
vocou o senadorLucio Corrêa, não te
riamos funcionando, no Itamarati, 1> 
Instituto Rio Branco, que estabele.ceu 
um curso especial para o ingresso na. 
carreira diplomática. Todavia, o Ins
tituto Rio Branco ai está em pleno 
funcionámento e com os melhores re
sulta~os. ~á existe um curso ;para a 
carre1ra dlplomática, equivale a dizer. 
um concurso feito em dois anos e no
qual o merecimento dos candidatos é 
suficientemente posto à prova. 

Achou, entretanto, a Comissão de 
Constituição e Justiça; que êsse modo 
de . entender não impedia se estabele
cesse o principio constante da emen
da de minha· autoria, aliás; a.Presen
tada ao art. 1.0 , e que teve apôio da 
maioria da . aludida comissão. 

Determina a· emenda que os· cargos 
da carreira de comissário de polícia 
sejam próvidos 1/3 por concurso de 
provas e .títulos e 2/3. pelos alunos 
habilitados ·no ·curso de comissário de 
polícia da Escola de Polícia do De
partamento Federal de Segurança pú-
blica. . . , 

O Sr. Alfredo Neves - Vê V. Ex." 
que curso não é. concurso. Só o é nos 
casos de provimento e nos seus efei
tos. O elemento de aferição é a ca-
pacidade. · 

q ~R. E~VINO LINS- V. Ex~a 
sahentou, há poucos instantes, que a 
Comissão · de Constituição e Justiça 
aprovou a emenda ·muito acertada
mente. Agora vou ler as ligeiras pa
lavras da justificação que tive opor
tunidade de apresentar a essa emen
da: 

. "E' de conveniência que se . 
adote o critério sugerido pela' 
emenda·. Aos que não .puderem 
fazer·. o curso - que é, como se 
sabe, de dois anos - ou se sen
tirem habilitados para uma pro
va imediata, ..abrir-se-á outro ca
minho - o· concurso, reservando-

. se, para tanto, um têrç.o das va-
gas":. . . . 

.Pode ocorrer perfeitamente que um 
bacharel em Direito se encontre em 
perfeitas condições ·para submeter-se 
a uma prova imediata·, como pode 
acontecer também que n.ão possa sub
meter-se a êsse curso de dois anos, 

·por qualquer motivo. 
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O Sr. Filinto .Müller .- Pode estar 
no interior. 

O SR. ETELVINO LINS ....:... Pode 
estar no interior - salienta muito 
bem V. Ex." - sem lhe ser possível 
vir à Capital Federal para tirar o 
curso de dois anos. Aos que esti
verem nessas_condições, abre. a emen
da outra oportunidade - o concurso, 
Um têrço das vagas será; preenchida 
por concurso e dois têrços, pelos alu
nos habilitados na Escola de Polícia 
do Departamento Federal de Segu-
rança Pública. · 

o Sr .. Lucio Corrêa - V. Ex." está 
fazendo justiça apenas por um :têrço, 
quando ela tem de ser total. 

O SR. ETELVINO LINS -.O meu 
nobre colega considera injustiça o 
curso instituído pelo projeto? 

à Sr. Lwcio Cor.rêa - V. Ex.a. en
. tende que os que moram no in.terior 

têm o direito de fazer o concurso. Mas 
êsse·direito não pode ser-põr um têr

. ço; tem de ser para a totalic!ade. 
O SR. ETELVINO LINS - Nem 

todos estarão nessas condições. Alguns 

estarão lmpossibilitados de tirar o. 
curso; outros se julgarão em condiç~es 
·de submeter-se a uma prova imedla
ta. A êsses, a emenda reserva um têr
ço das vagas. 

O Sr. Filinto Milller - Concede-
lhés uma oportunidad~. -, 

O SR. ETELVINO LINS - Exata
mente. 

o Sr. Lucio Corrêa - Consídero 
êsse ·artigo inteiramente inconstitucio-
nal. · · · 

o SR. ETELVINO LINS - Nessas 
condições, todos os que quiserem in· 
gressar na carreira do comissário de 
policia- ficarão em situação perfeita
mente igual. Os que desejarem fazer 
o curso, irão para o curso, e os que 
quiserem fazer c concurso, terão a 
oportunidade do concurso. 

Eram estas as considerações que de
sejava fazer, espera."ldo _qu_e o Senado 
aceite a emenda da C.onussao de Cons
tituição e Justiça, que ~.anda sup~i
mir o artigo 2.0 do proJeto.· <Muzto 
oem,· muito bem> . 
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~""E...~:E:U RAMOS, PRESIDENTE. 

As 14,30 horas comparecem os se .. 
nhbres Senadores 

Waldemar Pedrosa .. 
Severiano Nunes. 
P..lvaro Adolpho. 
Magalhães Barata. 
Augusto Meira. 
Evandro Vianna. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
·olavo Oliveira.' 
Ferreira de Souza. 
José Americo. 
N ovais Filr.o. 
Etelvina Lins. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de: Góes. 
Maynard. Gomes. 
Pereira Moacyr. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Sá Tinoco. . 
Hamilton Nogueira. 
Andracl e Ramos. 
Levindo Coelho. 

·. Euclydés Vieira. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbôas. 
Arthur Santos. 

. Ivo d'Aquillo. 
Francisco Gallotti. 

-.Lucia Coirêa (32) . 

O sR: PRESIDENTE - Acham-se 
presentes 32 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. 
Vai-se proceder à leitura da ata. 

O SR .. 4.0 SECRETARIO (servindc> 
de 2.0 ), proced~ à leitura da ata da 
sessão anterior que, posta em dis
cussão, é sem debate aprovada. 

O SR. 3.0 SECRETARIO (servindo 
de J.0 ) lê .o seguinte 

EXPEDIENTE 
Mensagens:; 

N.o 243, de 1948 

Excelentíssimo Senhor 
do Senado Federal; 

/ 

Presidente 

Havendo sancionado o Decreto· do 
Congresso Nacional que eX't!.in.gue a 
Comissão Nacional de Ga.sogeruo, te
nho. a honra de restituir a Vossa Ex
celência do-is dos respectivos autógra
fos. 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 
1948. ;__ EURICO G. DUTRA. 

Ao Arquivo 
N.0 244, de 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente · 
ào Senado Federal. . 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional . que autoriza a 
abertura, pelo' Ministério da Agricul

. tura, do crédito especial de Cr$ .... 
2.967,70, para: pagamento ao Profes
sor João Cândido Ferreira . Filho, te
nho a ·homa de restituir a Vossa Ex
celência dois dos respecttivos autó-
gl·afos. ' 

Rio de Janeiro, 24 de seembro de 
. 1948. - EURICO G. DtrTRA. 

·Ao Arq_uivo . . . .. 
N.o 245., de 1948 

Excelen'tissimo · Serihor Presidente 
do Senado Federal. 
Havendo sancionado o Decreto do 

Congresso Nacional que dispõe sôbre a 
escrituração fiscal de importação de 
papel, t.enho· a honra de restituir a 
Vossa Excelência dois dos respectivos 
·autógrafos. . : · 

Rio de Janeir.o, 24 de setembro de 
1948. -:- EURICO G. DUTRA. 

Ao Arquivo. 
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N.6 246, üe 1948 -Excelentíssimo senhor Presidente do 
Senado Federal. 

Em atenção· à Mensagem de Vossa, 
Excelência n.0 95, de 30 de junho de 
corrente ano, tenho a honra de trans
mitir-lhe as inclusas informações 
prestadas pelo Ministério da Fazenda, 
que atendem ao Requerimento for
mulado pelo Senador João Villasbôas, 
na sessào de 28 do citado mês. 

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 
1948. - EURICO G. DUTRA. 

Ao- requerente as informações 
recebidas. 

N .. 0 247, de 1948 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
do Senado Federal. 

Havendo sancionado· o Dee:reto áo 
Congresso Na.cional que autoriza a 
abertura de crédito especial para pa
gamento de materiais destinados à Es
trada de Ferro Santos-Jundiaí, tenho 
a honra de restituir a Vossa E.xcelên
cia dois dos respectivos autógrafos.· 

Rio de Janeiro, 24 de setembr.o de 
1948. - EURICO G. DUTRA.. 

Ao Arquivo. 
. N.0 248, de 1948 

Excelentíssimo Senhor President.e do 
Senado Federal. 

Havendo sancionado o Decreto do 
Congresso Nacional que autoriza ·a 
abertura, pelo Ministério da Educação 
e Saúde do crédito especial · de Cr$ .. 
13.700,00, para indenização de despe
sas ao Dr. Mário Krceff, tenho a hon
ra de restituir a Vossa. Excelência 
dois dos respectivns autógrafos. 

Rio de Janeiro, . 25 de setembro de 
194'8. - EURICO G. DUTRA; 

· Ao Arquivo; 
Telegramas 

Do Sr.· Governador do Estado do 
Amazonas, comunicando haver trans
mitido ·O Govêrno-ao Sr. Presidente da 
Assem!bléia. Legislativa, Sr. Menandro 
Tapajós, em virtude de sua viagem à 
Capital da República. ...:.... ·Inteirado. 

- Do Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do -Amazonas, 
comunicando haver assumido o Go
vêrno do mesmo Estado durante a au
sência do· Governador, Sr. Leopoldo 
Neves, que viajou para esta Capital 
em gOzo de licença. - Inteirado. 

Ofícios 
Do Sr. Embaixador Hildebrando 

Acióli, que responde interinamente 
pela pasta das Relações Exteriores, 

transmitindo o texto da mensagem: 
·que recebeu do Presidente do senado 
da Colômbia, pelo transcurso da data 
comemorativa da independência do 
Brasil. - Inteirado. 

- Do Sr. Ministro da Viação, agra
decendo <:1. comunicação de haver sido 
enviado à sanção o decreto legislativo 
que· autoriza a abertura do crédito es-:
pecial de Cr$ 74.518.985,50, para a. 
Estrada de Ferro Santos - Jundiaí. 
- Inteirado. :1 

- S-64 - Do Sr. Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de-São 
Paulo, transmitindo sugestões ofereci-· 
das· pelas associações de classe da la
voura e do comércio do café do mes
mo Estado, para a adoção de conclu·
sões que correspondam às aspirações. • 
fundamentais da agricultura cafeeira. 
- _i\ .Comissão de Agricultura, Indús-
tria: e Cómércio. · .·. 

Da, Câmara dos Deputados. 
Senhor 1.0 secretário: 
Tenho a honra de transmitir a Vos'

sa Excelência, para os devidos fins, o 
incluso autógrafo do Pr-ojeto de Lei, 
sancionado pelo Senhor Presidente da 
República, que concede favores a com
panhias, emprêsas e cooperativas que 
se orga:.1izarem para a mecanização 
da lavoura. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa .. E':celência. os protestos de- mi:... 
nha distinta consideração. 
··Rio, em 28 de setembro de 19.48. 

Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 
Ao Arquivo. 

Senhor 1.0 Secretário: · 
Tenho a honra. de comunicar a Vos

s·a Excelência, para que se digne de 
levar ao conhecimento do Senado Fe
deral, que a Câmara dos Deputados, 
cm sessão de 9 do corrente, aprovou 
as emendas dessa Casa do Congresso 
Nacional ao projeto de Lei n.0 ,611-B, 
de 1948, que isenta de tôda contribui
ção os ::tnimai:s iqJ.portados para re
produção e melhoria da pecuária na
cional, como os consignados ·às expo
sições-feiras, e dá outras providên-

. cias. 
A referida proposição foi, nesta data, 

de acOrdo com os preceitos constitu
ciom'.is, remetida à sanção. 

Aproveito o ensejo para reiterar a. 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, em 28 .de setembro de 1948. 
M1tnlt.oz da Rocha, 1.0 Secretário. 

Inteirado. 
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Senhor 1.0 Secretário: 

Tenho a honra de transmitir a Vos
'Sa Excelência para os devidos fins, o 
incluso autógrafo do Projeto dê Lei, 
sancionado pelo Sr. Presidente da Re
pública, que 'dispõe sôbre contagem do 
tempo de serviço prestado por oficiais, 
pracas ou funcionários ;públicos à Ex
·pedição Roncador-Xingú .. 

·Aproveito o ensejo para reiterar a · 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, em 28 de setembro de 1948. 
I~unhoz da Rocha; 1.0 Secretário. 

Ao Arquivo. 

Senhor 1.0 Secretário: · 

Tenho a honra de comunicar a V. 
Ex.", para que se digne de levar ao 
conheciment.o do Senado Federal, que 
a Câmara dos Deputados, em sessã-o 
de '22 do· corrente, aprovou as emen
das dessa Casa do Congresso Nacional 
ao Projeto de Lei n.o· 123-A, de 1948, 
que ·cria nas Faculdades de Medicina 
.a cadeira de Tisiologià. 

A referida proposição foi, nesta da
ta, de acôrdo com os preceitos cons- · 
titucionals, remetida à sanção.· 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
V. Ex."· os protestos de minha distin
ta consideração. _ 

Rio, em 28 de setembro de 1948. 
Munhoz . da Rocha, -1.~ Secretário. 

Inteirado. 

Senhor 1.0 secretário: 

Tenho a honra de encaminhar a V .. 
Ex.", para os devidos fins, o Incluso 
autógrafo do Projeto de Lei n.0 '820-A, 
de 1948, que mantém a decisao do Tri
bunal de Gontas, que recusou registro 
-ao têrmo de rescisão de contrato ce
lebrado entre o Ministério da Agri
cultura e Joaquim ottoni da SilveJ.ra 
Camargo, para arrendamento da Usi.:. 
na de Prcpãro de Café, localizada em 

. Pirajú, Estado de São Paulo. 

· Aproveito o ensejo para reiterar· a 
V. Ex." os .protestos de minha distirita 
consideração. 

Rio, em 29 de setetmbro de 1948. 
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 43, de 1948 
Mantém a decisão d.o · Tribunal 

de Contas, que recusou. registro ao 
têrmo de rescisão de contrato ce
lebrado entre o Ministério da 
Agricultura e Jnaquim Ottoni rf.tJ. 
Silveira Camargo, para arrenda
mento da Usina de Preparp de 
Café, localizada em Piraju., no Es
tado de São Paulo. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' mantida a decisão do 

Trib'unaL de Contas, que recusoü- re
gistro ao têrmo de rescisão de contrato 
de arrendamento· da Usina de Pre
paro de Café, .localizada em Piraju, no 
Estàdo ~le São Paulo; e celebrado -em 
7 de agôsto de 194'7, entre o Govêrno 
da União · representado pelo Ministério 
da Agricultura e Joaquim Otroni da 
Silveira C amargo. 

Art. 2.0 · Revogam-se. as disposições 
em contrário. 

· A imprimir. 
Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a V . 

Ex." para os devidos fins, o inCluso 
autógrafo· do Projeto de Lei n,0 465, 
de 1948, que aprova o Convênio para 
a construção da Ponte Internacional 
Quaraí-Artigas, entre · .o Brasil e o 
Uruguai. 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
V. Ex."-ns protestos de minha distin
ta consideração. 

Rio, em 29 de setembro de 194'8. -
ll.funhoz da Rocha, 1.0 Secretário. · 

PROJETO. DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.o 4.4, de .!948 
Aprova o Convênio para a cons

trução da · Ponte Internacional 
Quaraí-Artigas; entre o Brasil e o 
Uruguai; 

O. Cong:resso Nacional decreta: 
Artigo Ímico. E' aprovado o Convê

nio para a construção da Ponte In
rternaciona.l ·~uarai-Artigas, firmado 
em Quarai, entre o Br9.Sil e a Repú- · 
blica Oriental do Uruguai, a 22 de 
maio. de 1947, revogadas as disposi .. 
ções em contrário . 

_A imprimir ... 
Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a V. 

Ex." para os devidos ffus, o incluso 
autógrafo do Projeto de Lei n.0 5'58-A, 
de 1948, que concede· isenção de direi- · 



tos de !mportação e demais taxas 
aduaneirf.'.s, para materiais .destinados 
à emprêsa Transportes Aéreos "Na
cional" Limitada. 

Aproveito o enseje para reiterar a 
V. Ex. c. ?S protestos de minha distinta 
consideração 

Rio, em 2(;; de seeml::ro de 1948. 
.. il-Iunhoz da Rocha, 1.0 Secretário. 

PROJETO DE LEI' DA C.~l\LA.RA 

N.0 388, de 1948· 
Concede· isenção de direitos de 

. importação e demais taxas aclua
neiras, pa.ra materiazs destinados 

· à Empre~a Transportes Aéreos 
"N acionat" Limitada. 

. O Congresso Nacional decreta: 
Artigo 1.0 E' concedida isenção de 

-direitos de importação e demais ta
xas aduaneiras para três (3) aviões 

Douglas C-47-A, o respectivo .mate~ial 
acessório de equipamento, pesando 
duas (2) toueladas, e mil (1. GOO) to-

. neladas de gasolina de aviação, ad
quiridos pela emprêsa Transportes Aé
'l'eos "Nacional" Limitada, desta Ca
.Pital. 

Artigo 2.0 - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Artigo 3.0 - Revogam-se as dispo
~ições em contrário. 

A imprimir. 
Senhor 1." Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Exrelência pára os devidos- fins, 
o incluso autógrafo do Projeto de Lei 
n.0 756·-A, de 1948', ·que 'concede isen
·ção de direitos de importação e de
mais ~axas aduaneiras a uma instala
ção çompleta para fabricação de adu
bo químico importado pela · firma ~ 
'"Produtos Químicos Elekeiroz S. A." 

A:proveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha. disti."lta consideração. 

Rio, em 29 de setembro de 1948. 
.J.rfunlzoz da Rocha, 1.0 Secretário. . . 

PROJETO Dn LEI DA C~ARA 

N.0 389, de 1948 
' . 

Concede isenção de direito$ de 
importação e demais taxas adua
neircts a uma instalarão completa 
para fabricação de adubo químico 
imror~ada pela rz; ma "Produtos 
Químicos Elekeiro~ S. A.". 

O Co11gresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 E' concedida isenÇão de di

reitos de importação c, demais taxas 
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adt·aneh·as, inclusi 'le. a de impõsto àt} 
co·.1RtU:ilo a uma instalação completa. 
para fabricação de adubo químico pa
ra lavoura, composto. de duas máqui-. 
nas, seus pertences, acessórios e uten
silios, irriportadà pela firma "Produ:. 
tos Quimicos Elekeiro:.~ S. A." esta
belecida· na rua de SãC'Bento, · n.0 503, 
na capital do Estado de .São PaUlo . 

Art. 2.'' A prese11te Lei entrará em 
vigor na data de sna pub11cação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

A imprimir . 
Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra de en,~aminhar a 

V.oss.a Excelêncla, pru:a os devid(JS 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
. de Lei n:.0 413-C, de 194&, que dá nc
vo. r.edação ao a1·tigo Ci09 do Código 
de :E,'rocesso Penal, relativo ao julga
mento de recmwJ:; e apelações pelo 
TJ.ibunal ele Apelaçã::>, Câmaras Cri
minais ou TUrmas. · 

Aproveito o ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de mi-
11ha distinta consideração. 

Rio, em 29 de setembro de 1948' . 
Munhoz tla Rocha, 1.0 Secretario. 

PROJETO DE LEI. DA CÂMARA 

N.0 390, de 1948 
Dá nova redução ao artigo 

6·09 do Código de Processo Penal, 
relativo ao julgamento de recursos 
e apelações pelo Tribunal de Ape
lação. Câmaras Criminais ou Tur
mas. 

O Congresso Nacicll:.Jl decr.eta: 
Art. 1.~ O artigo 609 do Código do 

Processo Penal (DP.cret")-lei n:0 3.689 
de 31 de outubro d~ 1941) passa a ter 
a redaç'io seguinta.: 

"Art. 609. Os recursos e apelações 
. serão julgados pelos Tribunais de 
Justiça, Câmaras ou TurmM · Crimi
nais, de acôrdo com . a competência 
estabelcciàa pelas leis . de . organizt'l.
ção judiciária, e quando desfavoráveis 
ao acusaclo, serão embargáveis". · 

Art. ~.0 Esta Lei entrara em vigor 
na data de sua publicação, revogad~s 
as disposições em contrário. 

A !mprimir. · -
~(•!lhor l,0 Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a. 

Vossa Excelência para os devidos 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei n.0 619-A, ·de 1948, que concede 
isenção de direitos de importação e 
taxas aduaneiras para o carvão es-
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trangeiro adquirido pe1.a Viação Fér· 
rea dt J'.;lo Grande elo su;.,· para ~eu 
consun r em 1947 e .1948. 

AprovEito o ensejo para reiterar a 
Vo5:;a Exce!ência os pr.~tes~os de mi
nha rJistinta considet·ação., 

Rio, em 29 de setembro de 1948. 
Mu, .. ~. z cia Rocha, 1.1 Secretário. 

.. Plti;Jf.lO DE LEI DA c;;JVIARA 

N.'' 39l, de 1S48 
Concede isenção de direitos d~ 

i"L;:. ·?·t •• nio e t(l~as aduaneiras 
•para o .. c•,YVá•) · estrangeiro adqui-
1 :'!" 2lnla 1lút(:;i:. 1: êri'('a é:Zo · Rü1 
Gre:r.rtc de• :>ul. r•r.' c. .!'PU consumo 
ci!: !947 c 1948. 

o Congre.•so N::t:.•iu;;a: decréta: 
Art. 1.0 E' a Viação érrea do Rio 

Gmnde do Sul autoriz::.na a importar, 
Jiv±e de direitos. e taxas aduaneiras, o 
cm'vãi:l_es~r<tngerro, para f:eu consumo, 
nos exer• 1d:•s ele ~.947 e 1948. . 
. Art. 2.' Rev•·fiam·se as disposições 
~-m contrúrio 

A imprimh·. 
Senhor 1.0 Sectetát'io:. 
Te1ü1o n hr.nru de ercaminhar a 

Vossa Excelência, para os devidos fins, 
o incluso autógrafo do Projeto de Lei 
n.0 622-A, de 1~4&, que concede isen
ção d~ direitos de importação e de
mais taxr.s: aduaneiras para material 
:mportado ·por companhias de avi<':.
ção, que especifica. 

Apre veito o . ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência os prl;tP&LOs. de mi
nha é·.: t1nta considei'aÇ9:o. 

Rio, ,• m 29 de setem~ro ele 1948. 
Mz n?1.1 z lia Rocha, 1." Secretário. 

PROJETO DÍ:: Lr:I 1 t\ CtlvtARA 

N.o· 392, de 1948 
Coooede iSeni;ão · de direitos e 

demais taxas aduaneiras para 
material importadq por compa
nhias de aviação, que especifica. 

I . 

. O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' concedida isenção de di

reitos c demais .taxas aduaneiras para 
o ma.te1·ial abaixo especüicado .e des-
1;inado às s::!guintes emprêsas; . 

a) Pa11ü1r do Brasil S. A., sete ae
ronáveis, motores, ·hélices, .trens de 
aterrisagem é sobressalentes; dez ae
Fonaves, seus pertences, acessórios e 
material de rádio, tudo destinado aos 
respectivo:S s~rviços; 

b) S. A. Emprêsa de Viaç5o Aérea 
Riograndense - <VARlG), uma ae-

x·onave do tipo "Douglas C-47 B" des
tinada uos seus serviç.os; 

~) S. A. Viação Aérea Gaúcha, 
três aeronaves, tipo "Lodestar", de 
n1atrículas PP-PBF, PP-PBO e PP
PBR, destin.t'tdos aos serviços de trans
portes aéreos; 

d) Linhas Aéreas "Natal" S. A., 
quatro aeronaves, · seus pertences e 
acessórios, para serviços de transpor-
tes aéreos; . 

e) Rêdes Estaduais Aéreas Ltda., 
(REAL) três aviões, tipo "Wayfarer" 
e cinco toneladas ·de· material acessó
rio, destinado aos serviços de rallS
porte de ·~a:cga, correspondência e pas-
sageiros; · . 

f) Serviços Àéreos Cruzeiros do Sul 
Ltda., uma aeronave PP-PBZ, adqui
rida da Panair do Brasil S .. A. 

·Art. 2.0 ·Revogam-se as disposições 
em contrário. 

· A imp.r.imir, 
Senhor 1.0 Secretário: 
Tenho a honra . de encamir..har a 

Vossa Excelência, para .os devidos 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei :1.0 658-A,' de i948, que altera 
a denominação . da Estrada de Ferro 
Santos-Jundiai. 

Aproveito o ensejo para reitex-ai· a 
Vossa Excelência os protestos de mi
nha distinta consideração. 

Rio, ·em 29 de seembro de 1948. 
Munho::; da Rocha, 1.0 Secretário. 

PltOJE'J:O DE !.EI :tA CÂMARA 

N .0 393·, de 1948 
Altera a denominação da Estra

da de Ferro Saittos-Jundiaí. 

O Cong1·e~so Nacional decreta: 
Art. 1..0 A Estrada de Ferro Santos

Juri.diai passa a den6minar~se E::ltra
da. de Ferro Mauá. 

Art. · 2.. 0 Esta lei . entrará. em vigor 
tão logo · D · Congresso haja resolvido 
sõbre o destino defini.tivo da ferrovia 
a que se refere o artigo 1,0. 

.Art·. ·2.0 :~evogain-se as disposições 
em contrárxo.. . 

A.imprimir'· 
Senhor · · l.. 0 Sec'retário: 
Tenho ·a honra de ·encaminhar' a. 

Vossa Excelência, · para os devidos 
fins, o incluso autógrafo do Projeto 
de Lei I1,0 6~31-A, de 1948, que concede 
isençã:o ·de direitos· de importação e 
demais taxas aduaneiras para mate
riais destina:dos à Santa Casa de Mi
sericórdia· do Rio de Janeiro. 

. , - . \ I .. 
I ' 
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Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os meus protestos 
de elevada apreço e distinta conside
ração. 

Rio, 29 de setembro de 1948. 
,,!unhoz àa Rocha. 1.0 Secretário. 

PROJE"l'O DE LEI DA CÂI\IARA 

N.0 394, de 1948 

Concede isenção de direitos de. 
importação e demais taxas adua
neiras para materiais desti11ados 
à Santa Casa de Misericórdia do 
Rio c.~e Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 E' concedida a isenção de 

· direitos de importação e demais ta
xas aduaneiras para nova C9) volu
mes, que contêm materiais vindos pe
lo vapor "Ló1de Canadá" e destinados 
à instalação de um laboratório de aná 
lises clínicas 110 Hospital São Zacarias, 
da Santa Casa de Misericórdia do Rio 
de Janeiro. 

Art. 2.7 Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 
· ·A imprimir. 

Se:Uhor 1. ~ Secretál'iO: . 
Tenho a honra de· encaminhar a 

Vosa Excelência, para os devidos fins, 
o incluso autógrafo· do Projeto de Lei 
n.o 906-A, de 1948·, que abre, ao" Poder 
Judiciário, ·o crédito especial de Cr$ 
19 .100,00. para pagamento de grati
ficação de representação a juízes do 
Tribunal Regional Eleitoral de Ala-
goas. · · . 
Aprovei~o a oportunidade para re

novar a Vossa Excelência os meus 
Jlrotestos de elevado aprêço e distinta 
consideração. · 

Rio, em 29 de setembro de 1948. 
li'Iunhoz da Rocha, 1. 0 Secretário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.0 395, de 1948 . ' . 
Abre, ao Poder Judiciário, o 

ctédito especial de Cr$ 19.100,00 
·para pagamento de gratificação 
de 'eptesentação a iuizes do Tri
bunal Regional· Eleitoral de A la
goas. ' 

o congresso Nacional decreta: 
Art. 1-" E' aberto ao Poder Judiciá

rio, o crédito especial de Cr$ .... , ... 
19.100,00 (dezenove mil e cem cruzei
ros) , para atender ao pagamento, em 
1947, de gratificação de representação 

a membros do Tribunal Regional Elei
toral do li!stado de Alagôas. · 

A1·t. 2.o A presente lei ~tra:á ·em 
vigor na data de sua publlcaçao re
vogadas as disposições em con trãrio: 

A imprimir. 
VETO N.0 52, DE 1948 

Opõsto pelo Sr.. Prefeito do Dis
trito Federal ao . Projeto n. 0 119, 
da Câmara dos Vereadores, que 
dete:o-P?.ina que a Companhia Car
ris, Luz e Fôrça do Rio ,de Janei
ro fica obrigada a apresentar à 
Prefeitura a revisão do horário 
c:Se seus carros de ·primeira clas
se, e dá ou~ras provid.ência_s. 

Distrito Federal, 28 de setembro de 
1948. 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 
·. Tenho a honra de encaminhar a 
Vossa Excelência, nós têrmos d.o pa
rágrafo 3.0 e para os fins do parágra
fo 4.0 do artigo 14 da Lei Orgânica, o 
.autógrafo do Projeto n.0 119 da. Câ
mara dos Vereadores, que me fo1 en
viado em 17 do corrente e ao. qual ne
guei sanção pelos motivos ·em seguida 
expostos.~ 

2. DeteÍ'mina o ar~go primeiro que 
a Companhia Carris,· Luz e Fôrça do 
Rio de Janeiro fica obrigada a apre
sentar à Prefeitura. a revisão do ho
rário de seus carros, de primeiÍ'a clas
se, aumentando o número de viagens, 
de modo qne, a partir de 1 de maio 
de 1949, o número de lugares ofereci
dos anualmente seja maior- do que o 
número de passageiros· transpor~ados 
no anterior, numa pr.oporção mínima 
de 75 para 100. · 

3. • Ora, essà cibriga,ção, por parte 
da. Companhia, está expressa no item 
31 da cláusula XV do contrato de 6 
de novembro de 190'7, pactuado com a 
Prefeitura, e cujo cU'm.primento tem 
sid{) devidamente· considerado. ·seria, 
pois, uma. redundância a sua repeti
ção, pois o contrato é lei entre as par
tes. Alias, o pról>rio têxto ·do proje
to, :r;edigido de ·forma; sui generis, alu
. de à cláusula contratual: 

"De àcõr.do com 0 disposto no 
item 31 da cláusula XV de> con
trato firmado em· 6 de novembro 
de 1907, entre a-Prefeitura do Dis
trito Federal e as Companhias ... " 

4. Se, pois, já estipUlado e se à em .. 
·· prêsa . cabe ·o . dever consignado no 
projeto, por fOrça. 'de um contrato 
existente, é eVidente que o dispoSiti-
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vo do projeto, se torna supérfluo e 
inútil. · 

5. Estabelece ·o artigo segundo que, 
se a Companhia não cumprir o an
terior, isto ·é, se não. ·corresponder ao 
seu compromisso contratual· alí referi
do, deL'Cando de oferecer lugares para 
todos os passageiros, nada pode+á co
·brar daquêles que viajarem em pé, 
entre os bancos ou nos estribos. 

6. Tal dispositivo importa em uma 
sanção nova aplicada às infrações do 
contrato. Mas a indicação de novas 
penalidades constitui ino~ação, que. 
não pode ser praticada sem o consen
'timento mútuo das duas partes con
. tratantes. 

7. No caso, a. lei .somente poderia 
ser admitida. como . um ;instrumento · 
que viesse dar ao Executivo autoriza
ção para promover, junto à compa
nhia, ,a alteração contratual visada. 
E"tal alteração, para.se tornar efeti
va, teria que .constar . de novo acôrdo 
a ser firmado entre a Prefeitura e a 
concessionária. · 

8. Mm tas dificuldades, aliás, acar
·retaria, na prática, qualquer medida 
.que viesse estabelecer a gratuidade 
para ·OS passageiros .que viajassem em 
.pé, por falta de acomodações. Em cer
tas horas do dia, especialmente ao ter
minar o labor cotidiano, o público 
não tem a paciência: necessária para 
se distribuir de acôrdo com as con
veniências normais do· horário. Mui
tos passageiros se veriam também ten
tados a evitar os bancos ·e a viajar 
de pé pela sedução da 'passagem gra
tis. E nessas hipóteses, a Companhia 
teria o direito de adotar medidas dis
ciplinadoras, que resultai-iam em con
flitos e aborrecimentos, . com pertur
bação do serviço. · 

9. Quanto aos ·artigos terceiro e 
quarto do projeto, também êles, · co
mo verá ·o egrégio Senado pelas có
pias que faço anexar a êste, instituem 
normas e sanções não · previstas nos 
contratos em vigor, impossíveis de se
rem cumpridas sem a anuência da em
P!êsa _concessionári~, · . cujas obriga
çoes nao podem estender-se além do 
que estã estipulado ~os documentos 
·que regulam a· sua posição em face 
do poder público ·municipal. 

10. Eis as razões pelas quais me 
vejo impossibilitado de ·sancionar a 
resolução -votada pela Câmara. 

. 11. Aliás, a · propósito do seu obje
.to, relativo a melhoria de nossa rêde 
de transportes coletivos, os estudos 
feitos pelo departamento técnico da 
Prefeitura se 'têm orientado no sen-

tido de demonstrar que estão iludidos 
os que supõem resolver· ôsse proble
ma com o aumento do número de li
nhas e da frota de bondes ora em 
uso. Nã-o é assim tão simples a solu-
ção. · · 
· 12. A escassez de- transporte,- com 

que está lutando a população cario
ca, não decorre apenas da escassez do 
material rcdante, mas, em sua maior 
parte, da exiguidade das vias .de es
coamento, constituindo êste um outro 
aspecto importante da questtão, a 
~er juntamente resolvido. · 

13. E' ponto :Pacífico que esta cida
de apresenta uma conformação geo
gráfica extremamente difícil para o 
tráfego, inconveniência que a densa 'ê 
crescente aglomera,ção . humana dos 
últimos anos vai' dia a dia tornando 
mais aguda. 

·14. Impõe-se, portanto, uma revisão 
na sua. topografia urbana e a remo
delação e uma melhor combinação das 
vias de acesso, para se conseguir com 
êxito o,transportte adequado da popu-

·lação. 
15; Se não tivermos onde fazer tra

fegar -os bondes, de forma técnica e 
conveniente, nada adiantará aumen
tar a frota em. uso, ampliando-se um · 
sistema obSoleto nas condições da 
atual configuração urbana, pois isto 
viria agravar ainda mais a situação . 
geral do transporte, obrigando a re
·dução da · velocidade média dos veí
culos e· consequentemente diminuin-
do a sua capacidade. . · 

16. Não ·obstante, reconlleço qt.'"e os 
contratos em vigor merecem uma re~ 
visão cuidadosa, para serem adapta
dos à época em que vivemos, ao pr.o
gre5So e ao desenvolvimento da cida-
de. · 

17. Trata-se de documentos anti
gos, com longo_ . prazo de duração e 
sem a plasticidade necessária para 
proporcionar à Prefeitura a imposição 
de · um sistema de transportes que 
acompanhe a evolução e a sua varie-
dade. · 

18 .. Atento a êsse's as~ectos, o meu 
govêrno está .. examínando o assunto, 
com o maior interêsse e, depois de en
trar em entendimento com as· compa
nhias concessionárias sôbre a modifi
cação do regime vigente, solicitará do 
legislativo as medidas ·adequadas, em 
ocasião oportuna':- · 

Aproveito o-. ensejo rpara reiterar a 
V. Ex.•· as expressões de meu alto 
aprêço. - Angelo Mendes. de Mo
raes, Prefeito do Distrito Federal. 

/ 
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PROJETO VETADO 

Art. 1.0 De acôl.'do com o disposto 
no item 31 da cláusula décima quinta 
do contrato assinado em 6 de novem
bro de 1907, entre a Prefeitura do Dis-

. trito Federal e as Companhias de. Car
ris Sáo Cristó:vão, Carris Urbanos e 
Vila Isabel, fica a. Companhia Carris . 
Luz .e Fôrga do Rio de Janeiro Ltda., 
como sucessora daquelas companhias, 
9brignda a submeter à ap!'ovação do 
Prefeito, até o dia 31 de janeiro de 
1949, - cs horários das diversas linhas 
que terão de vigorar a partir do dia . 
1 de· maio de 1949 até 30 de abril de 
1950, · de modo que, nos horários dos 
carros de 1." classe, e número total 
de passageiros transportados em cada 
linha no ano anterior, das cinco· às 
vinte e uma horas, representa, efeti
vamente, na mesma linha, setenta e 
cinco por cento (75%) do número de · 
lugares oferecidos ao público pelos no
vos horários, e .se, ·em qualquer tem
po,· se verüicar que o horário apro
vado para a 1." classe é insuficiente 
para atender ao transporte normal de 
pass:;~.geiros na proporção acima deter
minada, fica a Prefeitura, por seus 
órgãos competentes, obrigada, nos têr
mos do· mesmo contrato, a ordenar à 
mencionada ·companhia . fazer tra
fegar can·os extraordinários, nas bo
ras de. maior movimento, na propor
çã,o necessária. 

Parágrafo único - Para o cálculo 
do número de lugares oferecidos, deve
rá ser tomada, como base, a lotação 
máxima ele cada tipo de carro, apro
yada pela_. Prefeitura, por ocasião da 
J,"Cspcctiva entrada em serviço. · 

Art. 2.0 No caso de a Companhia 
Carris, Luz e Fôr.ça do Rio de Janei
ro Ltd. não oferecer ao público em 
seus carris, um número de lugares cor
respond~nte ao número de passagei
ros traasportact.os, de acôrdo com .o 
dispôsto no artigo ·anterior, fica-lhe 
vedada, a partir de 1 ·de maio de 1949, 
a cobrança de passagens aos passagei
ros, que, por falta de acomodação, fo
rem forçados a viajar em ·pé, entre os 
bancos e nos estribos dos carros em 
tráfego. 

.'\rt. 3.0 Enquanto a Companhfa 
Çarris, Luz e Fôrça do Rio de Janei
ro Ltd. não der pleno cumprimento 
ao dispôsto nesta lei e nos diversos 
contratos que regulam sua concessão, 
a Prefeitura do Distrito Federal não 
poderá :onccder qualquer aumento d~ 

tarifas ou ,modüicar o seccionamento 
de suas linhas, · ficaJldo ainda o Pre
feito autorizado. a promover a anula-· 
ção dos aumentos outorgados à Com
panhia Ferro Carril ·Jardim Botâni
co pela t:lãusula 1." do contrato as
sinado ém 29 de abril de 1943, entre a 
Prefeitura e as emprêsas concessioná
rias do serviço local de carrif! sem 
prejuízo 1 de outras sanções. que, de 
acôrdo com a Lei, a Prefêitura do 
Distrito Federal, no interêsse público; 
julgar conveniente . adotar para ga
rantia ela continuidade e eficiência do 

. serviço t le carris. 
Art. 4.0 E' concedida. à Companhia 

Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janei-
. r-o Ltd., o prazo improrrogável de 90 
dias a contar da vigência da presen
te Lei, para a 'mesma apresentar à 
Prefeitura um programa completo de 

. aquisição c modernização de seu ma-, 
terial r.odante, capaz de lhe · possibi"' 
litar o fiel cumprimento· de suas obri- . 
gações contratuais, não lhe sendo, en
tretanto, permitido adquirir carros 
usados 11u construir carros novos com 
motores u!'ados. 

Artt. 5.0 Esta Lei entrará em vigor 
na· data de sua publicação, revogadas 
as dispo.:iições em· contrário. 

À Comissão de Constituição e 
Justiça. · 

VETO N.0 53, DE 1948 

Opôsto pelo Sr.· Prefeito do Dis
trito Federal ·ao Projeto n.0 176, 
da Cãmará dos Vereadores,· que 
determina se denomine "Rua Di
Zermando Cruz" a atual Rua da -
Cascata, na Tijuca. 

N.o 7.435- Em 29 de setetmbro de 
l!J48 •. 

E."!:celentissimo Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encamirihar a 

Vossa Excelncia, nos têrmos do § 3.0 

e para cs fins do § 4.0 do artig.o 14 da 
Lei Orgà>lica, o autógrafo do projeto 
n.0 176, ela Câmara· dos Vereàdores, 
que me foi enviado em 22 do corren
te e RO qual neguei sanção pelos moti
vos em seguida expostos. 

2. Determina o projeto que se de
nomine "Rua Dilermando Cruz" a 
atual Rua da Cascata, na TijU'ca". 

3. A respeito de uma resolução idên
tica, mudando ·o nome da Estrada Ve
lha da 'i'ijuca, tive ensejo de enviar a 
Vossa Excelência o oficio n.0 7. 010, de 
2 dêste mês, no qual advoguei ·O ponto 
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de vista contrário à modificaÇão da 
nomenclatura .tradiclonru da . cidade, 
relativamente a certa& ruas, caminhos 
e trechos antigos da topografia cario-, 
ca. 

4. Tive idêntico procedimento a 
respelt.o do .projeto que determinava a 
mudança do nome da Ladeira do Rus

.sell (ofício n..0 7 .389, de 24 do mês 
corrente). 

5. Com efeito; há nomes que são 
como sinais ou símbolos. Nasciàos da 
imaginação popular e provindos de 
tempos imemoriais, incorporam-se de
finHivamente aos títulos e lugares 
consagrados pela estima do ;povo, 
}JllSSaJ.1dO mesmo' a fazer parte da 
sua p·aisagam. · 

6. :tllsses nomes não. devem ser su
primidos, principalmente numa terra 
.()m .que se escacseiam, como a nossa, 
as inspirações · e. os motivos pará o 
culto do passado. ·O público geralmen
te não se conforma ·com a novidade e, 
apegado aos hábitos e à veneração >pe
las coisas antigas, costuma reagir às 
tentativas dessa natureza, desprezan
do as placas novas e insistindo pela 
indicação da nomenclatura tradicional 
a que se acostumou. 

7. E assim, correspondendo a êsses 
sentimentos, venho agora divergir da . 
idéia de modificar o nome da rua da 
Cascata, igualmente antigo e já in- · 
corporado à tradição do pitoresco e .
velho bairro carioca. · 

8. Entretanto, concordando com a 
homenagem proposta em relação à 
memória do Doutor Dilermando 
Cruz, darei o seu .nàme a .outro logra
douro .Público, tão logo delibere o 
Egrégio Senado sôbre êste assunto, ora· 
submetido à sua alta apréciação. 

Aproveito o ensejo para .reiterar a 
Vossa K'!:celência as expressões do meu 
alto aprêço. - Angelo Mendes de 
Moraes, Prefeito do Distrito Federal. 

. • PRO.TETO VETADO 

Art. 1.0 A atual Rua da Cascata, no 
7.0 Distrito -'Tijuca- passará a de
nominar.:se Rua Dilermando Cruz. 

Art. 2.0 · Revogam-se as disposições 
em contrário. ·- . 
' Distrito Federal, 22 de setembro de 

1948. 

A Comissão de Constituição e Jus
tiça. 

São lidos e vão a impririliP os 
seguintes pareceres: 

PARECER 

N.0 996, de 1948 
Da Comissão de Constitu~ão e 

Justiça, sôbre o Veto n,0 ·46-48, 
do Sr. Prefeito · do .Distrito Fede-
ral. · 

Rela or: Sr. Etelvina Lins. 
O Prefeito do Distrito Federal ve

tou em parte. o projeto de lei n.0 46 
de Câmara dos Vedeadodes que dis
põe sôbre a organização da Secretaria 
do Tribunal de Contas da Prefeitura. 

"Remeteu·. o Tribunal à Câma;ra -
diz o Prefeito ..:... umà proposta com 
.126 lugares, que o Poder Legislativo 
alargou para 154". "Em -consequência 
as . despesas com o pessoal da Secl·eta
ria do Tribunal atualmente im.Portan
do em Cr$ 2.393.400,00 (dois milhões 
trezentos e noventa e três mil e. qua
trocentos cruzeiros) , · elevam-se no 
projeto a Cr$ 5.107.200,00 (cinco mi
lhões, cento··e sete mil e duzentos cru
zeiros)". E acrescenta: "A vista do 
expôsto, pareceu-me imperioso cance
lar, pelo menos, os cargos agregados 
pela interferência exclusiva · da Câ
mara dos Vereadores e que CÕnforme · 
se verá do anexo n.0 I!I, são em nú
mero de vinte e oito, a saber: 12 da
tilógrafos, 6· auxiliares; 6. faxineiras e 
4 estafetas, indicados no projeto co
mo cargos isolados de provimento 
efetivo". 

Se o 'Tribunal não incluiu êsses 
cargos na sua tproposta, como muit() 
bem salienta ainda o Prefeito, .. é isto 
sinal í evidente de que não· são · êles 
necessârios; não havendo motivo, pois, 
para figurarem na lei. · · 

Pela aprovação do veto. · 
Sala das Camisões, em 27 de se

tembro de· 1948. -,.. Attilio Vivacqua, 
Presidente. - Etelvina Lins, Relator. 
- Arthur Santos. - Lucio Corrêa. -
Filinto Müller. - Walàemar Pedrosa. 

FerreiJra . de Sou2a. 
PARECER 

-~ N.0 997, de. 1948 

D!( Comissão de Constit"uição e 
Justir;'a, sôbre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 13 de 1948. ' 

Relator: Sr.· Vergniaud Wanderley. 
O eminente Senador João Villasbôas 

apresentou à consideração do Senado 
o projeto de Lei n.O 13 de 19418, regu
lando o aproveitamento do militar em 
cargo público. 

.o projeto determina quais as pes
soas que podem fazer nomeações de 
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militares ;para cargos públicos, e de-
_signa o Presidente da República, os 
Governadores, Prefeito do Distrito 
Federal, condicionando que o nomea
do tenha conhecimento técnico ou es
~iecializado; faz depender a nomeação 
de licença prévia do Conselho de··Se
gurança Nacional, mediante parecer 
do Estado ·Maior da arma a que o 
militar pertencer, que julgará da con~ 
veniência do seu afastamento do ser
viço militar; determina o prazo que 
o militar pode permanecei: em cargo 
temporário .. e as condições para nova· 
nomeação; determina quais os pro
ventos a que o militar faz jus no caso 
de investidura em função civil; a sua 
:transferência ;para a reserva quando 
se trata ·de cargo efetivo, garantindo
llle o tempo de serviço para efeito de 
aposentadoria no novo cargo; deter
mina a sua agregaÇão quando se tra
ta de cargo temporário, garantindo o· 
tempo de serviço para efeito de pro- .. 
moção por antiguidade transferência· 
para reserva ou reforma, etc. 

FL.'1almente regula as nomeações já·, 
anteriormente feitas, subtraindo-aS'' 
das exigências da lei e determinand6 
que os que não se_ encontram em fun
ções públicas, de nomeação daquelas 
autoridades, referidas no art. 1. 0 ·ou 
não estejam exercendo· cargos eleti
''OS, voltem .à atividade militar den-
tro de trinta dias. · 

Se as Fôrças Armadas destinam-se 
· a defender a Pátria e a garantir os 

poderes constitucionais, . a lei, a or
dem,· conforme preceitua o art. J.77 da 
Constituição como admitir-se senão 
em casos excepcionais o afastamento 
de seus membros, para o .exercício de 
outra!'õ atividades?· 
. A natureza da ·vida militar, o re
gimen de disciplina a que seus mem-

. bras estão sujeitos, determL.'1am-lhe a 
· permanência nos respectivos quadros, 

de tal forma obrigatória, que o seu 
eventual afastamento prejudica a sua 
eficiência, pelo uso ;prolongado de ou
:tra função. O 'hábito é' uma segunda 
natureza. 

De forma que, somente quando o 
serviço militar é necessário. em fun
ção civil e êle possui as qualidades 
técnicas ou especializadas é que se 
justüica o seu afastamento do primi
tivo cargo, tudq isso a juízo dos Es
tados Maiores e Conselho de Segu-
rança. . 

A exigência salutar do .projeto só 
permite a nomeação de .militares, pa
ra cargo públ~co. que seja feita pelo 
Presidente da. República, Governado
res e Prefeito do Distrito Federal, im-

pedindo, por consequência, as nomea
ções para' entidades . particulares e 
por Prefeitos o que ·vem 'S.Cabar com 
uma série de abusos, Entretanto afi
gura-se-nos melhor substituir .a· elÇi
gêncta de licença prévia do •Conselho 
de Segurança Nacional, pela audiên
cia dêsse órgão. . 

Nêste sentido oferecemos uma emen
da d·o seguinte teôr: "Ao. parágrafo 
único do art. 1.0 onde se diz "da li

. cença", diga-se: da audiência- prévia 
do conselho de Segurança·~. 

Por isso o projeto deve ser aprova
do, visto nada haver .contra· a sua 
constitucionalidade ou qualquer outro 
a.sPeto jurídico. . 

Requeiro que a presente :Proposição 
seja enviada ao plenário e não à Co
missão Mista de Leis Complementa
res. 

Sala das Comissões, em 27 de se>
tembro de 1948. __, Attilio Vivacqua, 
Presidente. - Vergniauà Wanàerley, 
Relator. ·- ·· Lucio Corrêa. - Aloysio 
de Carvalho, .vencido. - Filinto Mül
ler, vencido. - Eilelvino Lins, ven
cido. - Ferreira àe SO'U2a. 

PARECER 

N.0 998 - 1948 

Da Comissão àe Viação e Obras 
Públicas, sôbre· o. Projeto àe Lei 
àa Câmara n.0 233, de 1948. 

'Relator: Sen .. Francisco Gallotti 
O projeto . de lei da Câmara Fe

deral n.0 225-B, de 1948, ora sub·· 
nJetido ao Senado (n.0 233-48) , auto
riza a abertura, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, do crédito especial 
de Cr$ 12.860.000;00 para ocorrer as 
aespesas ~om prosseguimento das obras 
necessárias à construção da· Cidade 
Universitária, da .Universidade do 
Brasil. 

Os parece1·es das diversas comissões 
da Câmara <Finanças, Constituição 

·e Justiça, Obras ·Públicas> são con
cludentes e perfeitamente esclarece
dores, concluindo pela aprovação do 
credito solicitado ,como o fez o Ple
I;ário daquela Casa do Legislativo, 

No Senado, as duas comissões <de 
Constituição e Justiça e de Finan
ças> , igualmente, em aprovação unâ
nime, deram seu apôio ao projeto. · 

Requerida a audiência da Comis
são d~ VIação e Obras Públicas. pelo 
eminente Senador Andrade Ramos e, 
estudado o processo, já me formou a 
convicção de. merecer apõio. 

Entretanto, como no art. 1.0 , a, 
se faz referência a pagamento de 
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d~sapropriações, procurei informações 
no Serviço do Patrimõnio da União 
<Ministério da Fazenda) e seu ilus
tre di~etor me informou que existem 
proprietários que há cerca de três 
anos aguardam o pagamento de tal 
dempl·opriaÇão. Só êste argumento 
::;"?ria motivo da· imediata aprovação 
do projeto. 

Além disso. como muito bem. ressal
tam todos os pareceres, as obras são 
necessárias e objetivam um fim jus-
tíssimo. · 
-Sou, pois, favorável à aprovação. 
Sala das Comissões, em 29 de se

tembro de 1948. - Henrique d.e No
vaes. Presidente. - Frãncisco Gal
Zotti, Relator. - Euclyães Vieira. 
Ribeiro Gonçalves. 

PARECER 

N.0 999- 1948 

DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS 

Redação final da em~nda do Se.
nado ~·Proposição n.0 15, de 1948. 

Relator: - Senador' Cícero de .Vas
concelos. r 

" 
·A Comissão de Redação junta <~. 

ê_ste (anexo 1.0 ) a redação. final da 
emenda do Senado à proposição da 
Câmara n.0 15, de 1948. 

A titulo de sugestão, a Comissão 
apresenta·· <anexo· n.0 2) e redação do 
:projeto, de conformidade com a 
emenda. · 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 28 de setembro de 1948. 
CZodomir Cardoso, Presidente .. - Cl.
cero de ·Vasconcelos, Relator. - Au~ 
gusto Meira. - Waldemar Pedrosa .. 

Ribeiro Gonçalves.· 
ÁNEXO N.0 1 AO.PARECER 

Redaçãp final da emenda do 
Senado à proposição da Câmara 
n.0. 15, de 1948, 
Ao art. 1.0 : 

Suprimam-se as palavras: 
". . . inclusive a. de previdência sa-

cia! ... " · 

A:rEXO N.0 2 .AO PARECER 999 

Do Senado à proposição da Câ,
inara n.0 15, conforme a emenda 
supressiva do Senado. 

O. Congresso Nacional decreta: 
.<\rt. 1.0 :!!: concedida isenção do im

pôsto de importação e taxas adua
ne.iras para um motor Diesel .::om os 
seus pertences, um gerador elétrico e 

os respectivos acessórios, vindos dos 
Estados Unldos da América do Norte 
pelos vapores "Josiah Boyce" e "Loi
de América'', em 1947, e importados 
pelo Govêrno do Estado de Sergipe 
para as instalações elétricas da ci
dade de Aracajú. 

Art.. 2.0 Revogam-se as dispõsições · 
em ·contráJ;lO. ' 

PARECER 

N.0 1.()00 - 1948 

DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS 

Redação final do Pro-feto de Lei 
da Câmara n. 0 111, de 1948. 

Relator: Sen. Augusto Meir::~. 
A Comissão de Redação submete ao 

Senado (fl. anexa) a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara número 
111, de 1948. . 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis, 28 de setembro de 1948. -:
Clodomir Cardoso, Presidente. 
Augusto Meira, RelatQrT.. - Waldemar 
Pedrosa. - Cícero de Vasconcelos. 
Ribeiro Gonçalves. 

ANEXO AO PARECER N. 0 1.000 

Redação fina1 do Projeto de Lei 
da·câmara n. 0 111, de 1948. · 

O Con!P.-essà. Nacional decreta: 
Art. 1. 0 Os artigos 1. 0 e 2. 0 do. 

Decreto-lei n. 0 9.825, de 10 de se
tembro de 1946, .passam a ter ·a se

- guinte redação, respectivamente: . 
Art. 1. 0 A lotação de adidos· 

militares, navais e aeronáuticos e
adjuntos, que . se tornarem· neces
sários junto· às representações di
plomâticas brasileiras no exterior, 
será fixada e alterada, quando 
conveniente, pelo Presidente da 
República, por proposta do Chefe
do Estado Maior Geral. 

Art. 2. 0 As Comissões milita
res, navais e areonâuticas, tem
porária ou · permanentemente · em. 
ação nos pafses em que haja adi
dos das respectivas fõrças arma
das, ficarão a êles subordinadas.· 
No' caso, porém; de ser o Chefe
da Comissão superior hierârquico 
do· adido, deve êste colocar-se à 
sua disposição e prestar-lhe tõda 
a assistência e as informações ne
cessárias. 

, Ai-t. 2. 0 E' revogado o artigo 7. 0 

do Decreto-lei n. 0 9. 825, de 10 de se
tembro de 1946. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposi
. ções em contrârio . 

• 

! ''I ,. 
: .... ;' '
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PARECER' 

N,O 1.001 - 1948 

DA COMISSÃO DE REDAÇ.ÍÍO DE LEIS 

Redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n. 0 234, de 1948: 

Relator: Sen. Augusto Meira 
Em fl. anexa, que a êste acom

panha a Comiss!io apresenta a reda
ção flDal do Projeto de Lei da Câ-
mara n. 0 234, de 1948. _ 

Sala da Comissão de Redação de 
Leis 28 de setembro de 1948. -
Clodomir Cardoso, Presidente. 
Augusto Meira, Relator. - Wal«Zemar 
Pedrosa - Cícero de Vasconcelos. 
Ribeiro ·Gonçalves. 

'ANEXO AO PARECER· N. 0 1.001 

Redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n. 0 234, de 1948. 

o cong1·esso Nacional decreta: 
Art. 1. o São, dispensados da con

sign::tção nominativa, para os efeitos 
do artigo 12, inciso 11, do Decreto-lei 
n. o 300, de 24 de fevereiro de 1938, os, 
medicamentos e aparelhos chegados 
dos Estados Unidos da .América do 
Nórte, pelos vapores "Chi~ese Prince" 
e "Denison Victory", em Junho e se
tembro de 1947, respectiva.;nente, e 
destinados ao Banco de Sangue da 
Santa Casa de Misericórdia de F'ão 
Paulo. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposi
ções em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a leitura do expediente. 
. Expirado o prazo de p~uta: para 

emendas perante a Mesa; vai? as Co-
. missões competentes os proJetes de 
decretos legislativos ns. 37 - 38 - 39 
- 40 e 41 e os projetes de lei:; da Câ
mara ns; 378 - 379 -'- 380 - 381 -
382 =- 383. - 384 - 385, todos de 
.1948: 

Ao Projeto de Decreto Legislativo 
n.o 38, dêste ano, foi apresentada 
uma ·emenda que vai ser lida: 

E' lida e apoiada a segui.hte 

EMENDA 

Ao Projeto ·1!·3 Decret'O Legislativo 
n. 38, de 1948 

Acrescente-se: 
Art. 2~0 • E' o Poder Executivo au

torizado, por intermédio · do Ministé
rio da Educação e Saúde, a usar da 

faculdade contida no .art .. 1.0 do De-
, creto-lei n.0 4.:093, de · 5 de fevereiro 

de 1942, ficando a dotação orçamen
tária de despesa, referida no art. 1.0 

e consignada para o exercício de 1947, 
trans!erl:da para o exercício corrente! 
com ·a retificação necessária na Let 
n,0 162, de 2 de dezembro de 194'7". 

Justificação' 

Apenas por não possuir o Governa
dor do Território do Acre competên
cia legal para contratar com a tTnião .• 
pois "como delegado da União; êle · 
pode representá-la e, em seu ... nome 
assinar contrato, com os demais Es
tados-membros, Distrito Federal ou 
entidades privadas, menos com a pró
pria União, pois, seria esta contratar 
consigo mesma", foi que o Tribnnal 
de Contas recusou registro ao contra- · 
to celebrado entre o Ministério da 
Educação e Saúde e o Govêrno do 
Território do Acre, para execução da.c; 
obras sob regime de cooperação no 
Leprosário de Cruzeiro do Sul. 

o próprio Tribunal de c'ontas, en
tl·etanto, negand1>, em obediência ~ 
lei, êsse .registro, indicou, desde log~. 
judiciosamente, como se vê do vo~o 
do eminente . Relator, Ministro Roge
rio de Freitas, o verdadeiro caminho 
n se seguir na espécie. 

"Existe a dotação orçamen.tária e, 
em face da aprovação do Presidente 
da República, a despesa em si é re
gular. .Assim, tratando-se de um ser
vllço público de assistência social, . 

. para cuja execução existe a necessâ.-: 
ria dotação orçamentária e que deve 
merecer todo o apóio do Govêrno 
Federal, o seti remédio está no art. 1.0 

do Decreto-lei n.0 4.093, de 5 de fe
vereiro de 1942". 

A presente · emenda visa, precisa
mente, a que. se adote a sugestão dQ 
Tribunal de Contas, com a qual s·~ 
evitará que, por mero vicio de forma. 
deixe de se se executar o modesto 
.pleno de obras, no valor de Cr$ .... 
200.000,00 já aprovado pelo Excelen
tíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, num paupérrimo · Leprosário do 
longínquo Território do Acre. 

Sala .. das se·ssões, em 28 de setembro 
de 1948. - Francisco GaUotti. - Htt
.milton Nogv.,eira. 

O SR.· DARIO CARDOSO .(Pela 
ordem) - Senhor Presidente, peço a 
Vossa Ecelência consulte a Casa sõ
bre se dispensa do interstício regi-
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mental o Projeto de Lei da Câmara. 
número 233, de 1948, a· fim de ser in· 
cluído na Ordem do Dia da sessão de . 
amanhã. · 
: .O SR. PRESIDENTE-- Vou sub
meter ao voto do plenário o requeri
mento que acaba de formular o Se
nhor Senador Dario Cardoso, pedindo 
dispensa de interstício para gue entre 
na Ordem do Dia da próxima sessão 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 233, 
de 1948, que a.bre crédito para des
pesas . com a construção da Cidade 
Universitária. 

Os senhores que o aprovam, quei-
ram · conservar-se sentados. 

(Pausa). 
Está aprovado. · 
Tem a palavra o Sr. Senador Ha

milton Nogueira, primeiro orador ins
crito. 

O . SR. HAMILTON NOGUE:!R.A -. 
(*) - Sr. Presidente, · a propósito 
de modüicação que a Prefeitura do 
Distrito Federal pretende fazer nos 
.ArCos do aqueduto da Carioca, mo
numento tradicional da cidade, em 
tôrno do qual se pode escrever . grau- . 
de 'Parte da. história da cidade· de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, o "Diá
rio de Notícias", em 24 do corrente 
~ês, publicou, em editorial, artigo· do 
qual saliento dois períodos que me
recem meditação: 

. "Por estranho qu'e pareça~ ne
nhuma .voz se levantou para co
mentar o acontecimento, no sen
tido de fazer vêr aos . responsá
veis pelo govêrno da mwiicipali
dade como êsse empreendimento, 
resolvido com a intenção louvá
vel,· certamente, de tornar a cida
de mais adaptada à. vida moderna, 
apresenta o sério inconvenient.e 
de inutilizar um monumento his
tódico dos mais caracteristicos. O 
problema do trânsito, assim · como 
tantos . outros que martirizam o 
carioca - a água, os esgotos, o 

-. abastecimento - devem ser .sem 
dúvida, objeto de atenÇões 'e de 
cuidados. Administrar em bem de> 
do povo é "justamente a !unçãO 
do· govêrno. No particular em 
causa, contudo, nos parece que foi 
escolhida a· pior solução, e por 
isso chamamos para o fato a aten
ção das muitas sociedades civi
cas e _culturais .existentes, cujas 

(*) . Não foi revisto pelo orador. 

finalidades sejam o estudo e · a 
!Proteção do património . da ci- · 
dade". 

Ainda bem, Sr. Presidente, que ·a 
imprensa do Rio de Janeiro, começa 
a reagir contra a avalanche de de
moliÇões de seu património art:ístico 
como está procedendo com sua vege
tação magestosa, tão criminosamente 
mutilada, coilforme já acentuai desta 
tribuna. Digo criminosamente, por
que.é a destruição de trabalho reali-

. zado sob plano prévio, por um enge
nheiro que deixou o nome definitiva
mente ligado ao progresso desta ·capi-
tal: pereira Passos. · 

o que vemos nos bairros ·da Gá
vea e Laranjeiras, nas praias de · Bc
tafogo e Flamengo é atentado· que 
não se justüica, nem mesmo para 
solucionar o Rroblema· do trânsito. 
Não é com a conquista de um metro: 
de cada lado das pistas, que se resol
:v.erá o caso- da zona Sul. Mesmo que 
dispusessemàs de mais. lO mertros, 
permaneceriam as dificuldades, porque 
a continuidade das vias de acesso é 
elementar no assunto e não pode ser 
conseguida devido à garganta da 
Praia de Botafogo. 

Quanto à põda das árvores, con
versando ante-ontem com um técnico, 
o Sr. H@itOr Grilo. que recentemen
te se demitiu da Secretaria de Agri
cultura da Municipalidade, ponderou
me S. Exa. sôbre a inconveniência 
da poda, tal como se vem fazendo no 
Distrito Federal. Poderá S€1' assim 
.nos climas frios, Rara conservar-lhes 
a seiva, não nos climas quentes, tro
iPicais .. e sub-tropicais, . e muito menos_ 
nesta estação do ano. Trata-se, por
tanto de criminosa devasta.çáo do 
nosso património -natural. 

Já m·e referi diversas vêzes, nesta 
tribuna, á mudança de estátuas, sem 
motivo plausível.. Não se compreende, 
por exemplo, a transferência âo cha
fariz da Praça lS. para a Praça Duque 
de Caxias. :tsse monumento, do 

. pon~o de vist~. hist2rlco, só tem razão 
de s~r naquêle .local. Servia para 
e.bastecer de ·água as · embarcações 
que aport.ava.m ao Rio de Janeiro. No 
entanto. as mudan!(as estão sendo fei
tas, e de modó tão: arbitrário, que um • 
cronista desta cidade já sugeriu ao 
Sr. Prefeito · mandar colocar tOdas as 
estátuas sôbre rodas, de maneira que 
S. Exa. pudesse, de quando ·em quan
do, transportá,-las pa,ra outros lugares 
de acOrdo . com a idéia que lhe sur·gis-
se no momento. · 

'· 
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Sr. Presidente, o que .vemos - e 
estou certo de que o Senado me acom- · 
panhará nêste movimento de defesa 
do património artístico -:- é a muti
lação dos nossos monumentos mais 
característicos. 

O Sr. Anclracle Ramos - E' real
mente lamentável que o caminho des
tinado aos cavaleiros,· na Avenid·a 
Beira Mar, tenha as árvores sacri
ficadas ·sob o pretexto de. alargamen
to da via· para automóveis. 

O SR. HAMILTON -NOGUEIRA -
Perfeitamente. Vossa Excelência, tem 
tõda razão. · 

O Sr. Anclracle Ramos - Aquela 
avenida obedeceu a. um estilo urbanís
tico; que melhorasse a paisagem. Por
tanto, não será mais. um metro ou 
menos que adiantará na hora do trá
fego intenso. Acredito que o Sr. Pre
feito recue do seu intento, bem como 
no que concerne aos Arcos a que vos
sa Excelência acaba de se referir, 
tombados no Património Histórico. , 

. . 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA 

Perfeitamente. E' ·nêste sentido o 
meu apêlo. 

O Sr. Anclracle Ramos Tanto .. 
mais qua.:nto, com a abertura da Ave
nida Diagonal, não haverá necessi
dade de tocar naque1a histórica cons
trução colonial para melhorar o trá-
fego.· · 

O -sR. HAMILTON NOGUEIRA
Justamente. 

O Sr. Andrade Ramos - Se outro- · 
-ra era aqueduto da cidade, !Por onde 
passavam as águas trazidas de Santa 
Teresa, hoje, além de ·tudo, tem .utili
dade para o trânsito dos veículos elé
tricos · que dema.:ndain àquele bairro. · · 
Ouvi dizer que os Arcos vão ser subs
tituídos por um vão maior de· cimen
to armado. Por que .fazer -essa despe-· 
sa? Por que quebrar aquela harmo
nia artística do. passado, aquela ver
dadeira obra que relembr.l. o nosso 
'temPo colonial? Parece-me que o hon
rado sr. Prefeito pode refletir me
lhor e voltar, atrás, -com seus dignos 
auxiliares, dessas idéias que mais 
criam um clima de demagogia mu
nicipal, nada de . acôrdo com os pro
gramas construtivos e úteis que Sua 
Excelência pode realizar. 

'0 SR. HAMILTON NOGUEIRA
Agradeço o aparte do nobre colega e 
amigo, Senador pelo Distrito Federal. 
V. Exa. disse muito bem: no momen-

to em· que se vai construir a Avenida 
Diagonal não há necessidade dessa 
obra. Ademais, devemos conservar no 
Distrito Federal todos ês·;<Js monu
mentos. 

Noronha Santos, um dos mais no
táveis estudiosos da história êiesta ci
dade, no que respeita à sua evolução 
e seus costumes, em trabalho memo
rável publicado _na "Revista do Ser
viço de Património Históric·J c Artís
tico Nacional", detem-se em ,~onsi
derações sôbre o Aqueduto da Cario
ca, nas quais se refere às lendas em '· 
tôrno das águas do Rio Carioca. 
Grandes poetas pátrios, inspi.raram-·se 
nesse aqueduto e nessas lendas. De 
tal valor é o monumento que, em 
1919, pequenos reparos e pinturas fo
ram motivos de grandes protestos. 
à frente dos que assim agiram en
contrava-se uma figura que, nêste: 
instante, não podemos esquecer: José 
Mariano Filho, o grande pernambuca
no ,~ carioca, defensor. das nossas 
tradições. 

Estou certo de que, se José M~u·ia
no fôsse vivo; estaria. protestando 
contra mais êsse atentado às nossas 
tradições históricas. 

-Em 1919, . José Mariano - assim 
narra Noronha Santos - em entre
vista concedida ao "Jornal do Bra~il" 
dizia ·"que havia ape-nas um embuste 
grosseiro. de mascarar a velhice .de 
um monumento públic.:>, cujo único 
vafor era justamente ser velho". 

E isso por causa de uma simples· 
pintura. 

O grandé escritor Tristão de Atai
de, que então começava a ·vida na 
imprensa, afirmava: 

"Os Arcos - são sem dú>•ida o 
mais característico monumento do 

·Rio - escrevia na edição de "O 
Jornal", de 10 de agósf:.> ele 19l9". 

Continua Noronha Santos' 
"Gonçalves da l\.lagalhães1 na 

Contecleração dos Tamõios, dedi
ca ao Rio Carioca e ao Aqueduto 
.parte do seu poemP., e Araújo 
Pôrto Alegre, o poeca de Bra.oi
lianas, descreve a monumental 
obra colonial que, a.e~cte o Cor
covado, em amplas curvas, alC'an
cava os morros de Santa Teresa 
e santo Antônio i.l despejava suas 
águas em tanques, depoi.3 de per
correr 6. 600 mett·ns C compreen
dendo só os arcos 270 metros, se
gundo a Carta C~dast>:al) . 
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Comparados os Arcos da Ca-rio
ca com a ·obr"a mandada levantar 
por D. João V, em Lisb5a, diz 
Mário · Aristides Freire (O abas
tecimento de. água no RiJ Colo-

. nia) : - "Foram êles co.nsidera
dos por Spix e Martius "o mais 
belo e mais perfeito monumento 
na arte de construção existente no 
Velho Rio de 1817" - quando aqui 
chegaram os laureados natura
listas bávaros". 

Ora, Sr. Presidente, poderíamos ci
tar dezenas de historiadores. Entre 
êles, não esqueço Vieira Fazenda que, 
em suas "Reminiscências" mostra o 
.valor dêsse e .de tantos outros monu
mentó~. valor tão grande que, .nc Pla
no Agache, de remodelação da cidade,· 
o Aqueduto ficaria intacto, em tôrno 
das avenidas que o circundariam 
mais tarde.-

E' verdade que a Prefeitura consul
tou a respeito o· serviço do Patrimp
nio Histórico ,a. cuja frente está um 
homem incansável na defesa do nosso 
riquíssimo património artístico: Ro
drigo Melo Franco de Andrade. Re
cebendo êste a carta do Sr. Ma.rque::; 
Pôrt•o, com sugestões para rasgar-se 
um arco único, mandou ouvir a Divi
são Técnica, que assim opinou: 

"A solução proposta pelo Dou-. 
ter Marques Porto é a mais natu
ral e elegante, pois permitirá o 
desafôgo do tráfego da Rua do 
Riachuelo para a Zona Sul, sem 
prejuízo da unidade e harmonia 
do monumento".-... 

Mais tarde, · entretanto, quando . se 
pediu um plano à Prefeitura, foi -ela
borado com modüicações: propunha
se não ,ajpenas a derrubada de um 
suporte e o rasgamento de dois arcos, 
mas o de três. · 

O Dr. Rodrigo Melo Franco de An
drade novamente consultou a- Divisão 
Técnica, que informou: 

"Tendo examinado com a aten-. 
ção merecida os elementos eluci- · 
dativos da modificação que se 
alvitra operar no Aqueduto da 
Carioca, · venho ponderar a res
peito: 

A solução apresentada, abran
gendo três ordens de arcos em 
vez de duas, conforme fôra assen
tado, não pode ser aceita, p"or
quanto implicaria na quebra da 

cadência e da comodulação origi
nais do monumento" .. 

Rio de Janeiro, 17 de· julho de 
1948".'- Lucio Costa, Diretor da 

. Divisão de Estudos e Tomba
m~nto". 

Não sei, Sr. Presidente, o anda
mento do projeto da PrefeitUra, por
quanto, essas obras só chegam 
conhecimento do. público · após come
çadas ou realizadas; entretanto, en 
que pese o respeito e a admiração 
aos. técnicos do Serviço do Patrimô- . 
nio, penso que. não se pode aceitar 

·aceitar qualquer mutilação. Estou com 
José Mariàno Filho, no afirmar que 
nem a pintura. poderia ser feita, para 
não estragar êsse monumento, o qual, 
realmente. vive tõda a história da 
Cidade. ' 

Estou certo ·de que o Senado da. 
República há de compreender -minha 
atitude na defesa do Rio de Janeiro 
e acompanhar-me nêste apêlo ao Se
nhor Presidente da República e so
mente S. Ex."" poderá traçar novo 
roteiro aos- atuais acontecimentos. do 
Distrito F'ederal, reguardando-lhe o 
valioso ~atrimônio cultural. 

Sr.· Pres~dente, aproveito a minha 
permanência na tribuna 1para. tratar 
de assunto da mais alta importância 
c apoiar a campanha que cons~dero 
de subido 'valor, iniciada pelo jor.nal 
":A Vanguarda", n-o sentiido de que as 
composições. das Estradas · de Ferro 
Centrar do Brasil e Leopoldina te
nham. carros privados · para senhoras 
e senhoritas nas horas ·de :mais li.ntenso 
moViment-o. 

Quem viaja. pela 1Central - e du
rante 18 anos -me utlizei dos seus 
trens - vê nas - !horas de trabalho 
aquela ·agLomeração h1!!1na:na., que ca
da <:ma se avolwna, 'de maneira sepan-
tosa. · 

As condições tremendas . do mundo 
contmeporâneo obrigam .a mulher ao 
trabalho fora de casa, e a quantidade ' 
incalculável de sP..nhoras e senhoritas 
que sustentam famflias constitui po
pulaçãJO ím.ensa, grande parte da q111al 
vive nas zonaS maás .afastadas do cen-
tro urbano. · 

Nestas condições, como Senador· ca
rioca, faço um apêlo ao Sr. General 
GDurival de Brito - pessoal respei
tável e que tão bem yem · adminis
·trando a Estrada de Ferro Central do 
Brasil - para ao menos a titulo de 
e~periência, acel;tar a sugestão de "A 
Vanguarda", justifl.cáNel po'r riversas 
razões. · 
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· Em primeiro lugar, está a preven
ção dos acidentes. Frequentemente 
vemos pessoas cairem na hora de em
,barc~r, sobretudo senhoras senhoritas 
~ crlanças. Em segundo Lugar, aten
de-se ao decôro, ao ponto de vista 
ético, moral dos bOi!ls costumes. Linfe
lizmentE', grande parte dos. homens 
talvez a maior e que andam hoje nas 
cidades, 'não se assemelham - .per
doem-me - àquele's outros, do meu 
tempo, aqrui presentes, no tratarem as 
senhoras e senhoritas. 

Atualmente os homens vêem, na 
mulher que trabalha, um concorrente 
.sério, e não lhes cedem lugar. Se é 
:hora ode empurrar, empurram mesmo. 
Ao contrário; a muilher de hoje me
rece, oom ·bem maiores razões a nos- -
sa homenagem, porquanto abandona 
a comodidade do lar para enfrentar a 
v1d'it, ajudando a manter e educar os . 
filhos no angus~i-oso momento que 
atravessamos. . 

O nível de edUJCação decaiu. Não : 
digo de todos, pois há muita gente, a : 
rapazia!da, por exemplo, que continúa 
a tradição c.ristã, a admirável sociabi
lkl.a!de encontrada em nossa :família: 

-mas a verdade é que, presentemente, 
se deferuie a deseducação a cada :in:ls
tante. · -

Permita-me o Senado narrar· peque
no f.ato. Não se .trata de anedota: 
:ocorreu· nesta cidade,.num' ônibus en
tre um: Oficial de Marinha e certo 
rapaz. , 

' Aquêle, entrando no veículo, depois 
de acomodado, notou· que êste colo
cara os !Pés no assento de um oonco. 
,Não se contendo disse: 

6 moço! Não poderia .tirar os pés 
.dai? Não vê que depois, uma senhora 
ou outra qualquer pessoa poderá SIUjar 
a roupa? -• 

A respoSIIia que recebeu foi um en
oon:l!her de ômbros. Agas>tado com a 
indiferença, acrescentou: 

.A!cliDllitamos por exemplo que sua 
mãe ou irmã ocupe êsse lugar ... 

O paisllillO respondeu: Que .tem com 
isso? 

E o militar, justamelllte. indignado 
:retrucou: Parece que o senhor não re
cebeu boa educação. 

10om a mesma inldiferença, vol:veu-
-lihe o rapaz: · 

Ora moço. Bôa educação é com--
plexo de inferioridade. -

· Sr.. Pres~cl:ente, o que acabo de con-
tar repete-se, ·constantemente, no ruo 
Idos dias de hoje. Eis porque, como 
Senador desta Terra e estou certo 

de que o nobre colega Senador An.,. 
draide Ramos :pensará como eu -
considero a lembrança do vespertino 
''A Vanguarda" merecedor:a de todo 
o acatan1ento, devendo ser adotada 
pelas d!retorias das estradas de ferro 
que servem aos subúrmios da Central 
Federal. ! ~ I 

o Sr. Andrade Ramos ..,- ll: neces
sária uma reeducação. Os moços, às 
vêzes, empregam frases cujo valor des
conhecem·. 

O SR HAMILTON NOGUEii&A -
Muito obrigado a V. Ex. a. 

!Era o que tinha a dlzer, Sr. Presi
den.te. (MuitQ bem; muito bem). 

O SR.- PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Sena/dor Ivo· d'Aquino, se-
gundo or.aJClor inScrito. · · 

.O SR. IVO d'AQUINO -Senhor 
Presidente, após o discurso do nobre 
senador Ha:millton Nogueira, a res
peito da muti:liaçwo pretendida nos 
Arcos de Sta. Teresa, e, tendo estu
dado o aspecto legal da questão, pro
Cillrarei, de allguma forma, .trazer co
laboração às bril!hantes palavras ain
da há pouco enunciadas pelo ilustre 
representante. do Distrito Federal, 

O Sr. Hamilton Nogueira - Muito 
obrigado a V. Ex. a. 

O SR. IVO d'AQUINO- Quando 
se elaborava a atual \ConstituiQão Fe
. dEiral, fui procurado, na Grande Co
missão, da qual fazia. .parte, pelo Dr. 
Rodrigo de Melo Franco, Diretor do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Ar
tfstico Nacional, que me pectiu a in
clusão, no a.tual Estatuto, de uma 
emenda destinada à :proteçãq das 
obras, monumentos e documentos de 
vaLor histórico. · 

!Na oc.as:ião, de acôrdo com: o solici
tado, apresentei emenda qllle se con- _ 
verteu no ~rtigo ,175 da Car-ta Mlagna, 
a saber: -

" .A!s obras monumellltos e - do-
cllDUmtos de valor histórico e ar
tístico, bem como os monumentos 
naturais, as paisagens e os locais 
dotados de p!U'Iticular beleza, fi
cam sob a proteção do Poder Pú
blico". · 

Razão ·tinha o Diretor daquela re
palltição, porquanto, desde 1937, exis
te lei de proteção especlial aos monu
mentos a que se refeJ:e o temo consti-
tucional. . · · 

Vou lêr ao Senado alguns ar.tigos 
do Decreto-lei n. 0 25 de 30 de no
vembro de 1937, o.qua;l não só está em 
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vigor como atnda amparado pela nor
ma constitucional a 'que me J:"eferi: 

Dispõé> aquêle Decreto-lei: . 
"~t. 1. o Oonstitrui o :pat·rimô

n!O hiStór.ioo e a.nistico nacional 
o conju.nto dos bens, móveâs e · 
imóveis e:ldstentes no Pais ·e cuja 
cimserva.ção seja de illiterêsse pú
blico, quer por seu excepcional 
valor arqueológico ou etnográfico, 
mbliográl!1co ou ar;t.:fstfco. . 

§ 1. o Os benS a que se refere o 
rpresente arrtigo só serão oonside- · 
ra.é:ios . parrt;e mtegMillte do patri- . 
mônio histórico .e artistico nacio
nal depois de l.lllScritos, separada 
ou agrupald-amente DlUm dos qua
tros I..livros do 'I'ombo de que trata 
o al'lt. 4. o tlesta lei". 

Qua.nido tive ciência, pelo "Diário da 
Naite", de que se (Pretende fazer al
teração nos Arcos de santa Teresa, 
prtturei falar ao sr. Diretor :do Ser.
viço do' Patrimônio Histórico Aris· 
tico Nacional sôbre a noticia. 

O Sr. Ham;itton NogUeira~ v. Ex. a 
me permite um aparte? · 

ó SR.. IVo ir'AQU!NO- Com todo 
o pr.a.ze-r. ' 

O Sr. Hamilton Nogueira - Alás, 
foi V. Ex.a. quém me contou o fato, 
d.iZénlcllo, que ia falar sôbre o assunlto; .. · 
e eu, . IlJa qualidade de representanlte 
dó DiStrito P'ecl.era.1, pedi. p~rrog!J.tiva 
para abrir o debate. 

O sR. IVO r' AQUINO - . Exata
menlte. .A.graJdeço o aparte. 

A primeira :Ltrlol'llnitçã.o que sollic:i
tei foi sôbre se os· Aroos de Santa Te
resa estavam tombados naquêle Ser

.vioo; e a resjpOSiba. foi. a.firmaltiva. 
À vista da informação devo lôr ao 

- Senado o art. 17 do Decreto-lei a que 
me referi. 

· Está assim redigid.o: · 
"tAs ooisas tombadas nálo pode

rão, em ca:so neillhnl!m, ser destruí
das, tlemol!idas ou- ilíl.Utilaldas, nem 
sem 1>l.'éWa. aUJtoi'ilzação especial 
do Slerviço do Pa.trimônio Ristó
:rooo e Al'ltísti:Co Na:eianal, ser re
reparaidas, plnitaXias ou restauradas; 
sob pena de lhUILta. de . Clinque.ruta 
por tento ·do. dano causado. 

!Pamgrálfo ún:loo. Tralte.nd.o-se de 
ibens pertencén.tes . à trilião, aos 
Esta.dlos ou ruos MunicipioS, a. au
toridade te$l)Otmátel pela in:frac;ão 
do :oresente artigo incorrerà pes
aoatllnente na. muk". 

O artigo contém d'UiaS regras: a pri
meira ddz que, em caso algum, as coi· 
sas tombadas poderão ser destrnl.das; 
demolidas ou mutiladas; a segunda 
declara que, sem Pirévia aurbori2'laçã.o 
especial do Serviço de Pa.trimôni.O 
Histórico ·e ArtisUco do Brasil, não 
poderão ser reparadas, .pintadas ou 
restauradas. Pela segunda regra, s~ 
se tratar de simules repa11açáo, pin· 
tura ou restauraÇão. O Dlretor do 
Serviço do PatrinlÕIÜO Histórico. e 
Artístico Na,cional (!lode:rá .cOillceder a 
licença; mas, em se tratando de des
truir .. demolir ou mutilar não poderá 
por êle ser concedida ·licença. 

Não podenldo ser . cJiada pelo Diretor 
daa,uêle Serviço, quem .. noderá fazê-lo? 
o Ministro a quem está. subordina'do? 
O Sr. Presidente da RéPú·blica? Ne
nhum d<Js dois. Por que? Porque é 
disposição de decreto-lei e só ato de 
·1;igor correspondente .. poderá revogá
lo ou autoa:"Wa.-lo. 

o Sr. Hamilton Nogueira - Perfei-
ta.mente. . 

O SR. IVO D'AQm:NO-Só o Con
gresso Na.clo:o;a;l, S. Presidenrt:e, pode
rá, por lei, autorizar a destruição, de-. 
molição ou mutilação de ooisa tomba
da no Serviço de PaJtrimônio Nacio
nal. A conclusão :parece-me evidente .. 

Vej!lirnos outro pd.n.to. Que se pre
tende ta~r nos .Aroós de Salnta Te
resa? Modifi'Cá-los por meio de corte 
ou dest~ de suas oolunes. 

Qual a razão d,a . proteção aos. mo
Ilumentos históricos? A utilidade? O 
esti.lo? O valor intrínseco? Ou mes
mo exoopcdonal và.lor~ artistlx>? 

Sr. Presidente, os · moti'VOS não são 
apenas êstes. A proteção que se :lhes 
~egura é porque ~e.m uma 
época... • . · 

O_STL Hamilton Nogueira· - Per
:feitam'enlte. 

O 5a. IVO D'AQ'O]NO - ... uma 
passagem .];)i~órica. Podem ter valor 
artistico medíocre ou parco vallor in
trinséco: · mas, na realidade, o que se 
quer nêles preservar é o f1Lto l:listól"dco 

o S,r. Ha1JtiltQn. Nogueira - Prin
cipaJmelllte a colílServação . das casas 
.'onde nasceram os grandes homenS. 

O SR. IVO D'AQUiiNO -V. Exce
lência diz muito bem a conservação 
das casas onde nasceram grandes ho
mens 'é um dos motivos.-

Se a lei obriga . aos 1Pt61Prios par
ltieulares, cudoo ·bens · eMe.lll.m tomba
dos,' a licenca ,prévia do Set\7iço do 
PMr~món.io Histórico e &itístdco Na-
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cional, ipal'a poder repe.ra-llos ou con
sl:lilllá-'los, oom maior razão devem fi
car sujeiltos à mesma norma os bens 
de uso púbM.oo em idênt.icas condições. 
E; .tanto uns quantos os outros, não 
podem ser destruidos . 0 u _mutilados, 
salvo determirul.çãó de il.éi. 

Será porrtamlc>, estt:raalho que · o Po':" 
der Público. asuma. a res':I)OOsabilidade 
da violação à lei, que êle própri.o criou 
para ;resg:uardo de certos bens :perten
cent.P.s ao patrilnõnio artístico " da 
Nação. 

o Sr. Hamilton NOftiJ,eir4 - Muito 
bem. . 

O SR. IVO D'AQUÍNO - Desde- o 
etanlte em que. o patr.i!môiiio é :ins
crito IliO il:oinlbanlemo, . passa à juris
diçãO federàl. Remoo~. netn os. 
:Mlu.n.fuipios, nem os pa.rticull!a.res po
dem tocá-loo. E dentre os Poderes 
federais, como. demanstrei, somente ao 
Oongu-esso Nacional caibe fazê-'lo. 
Dir-se-á: vai se fazer mutilação nos 

Arcos de Santa Téú:ess.. con!iguraiidó
se, assini, dentro da. proibição [egal, .o 
a:to que se pretende prálticar? 

Que_ signif.ica mutliilar? Vejamos, Se
nhor iPresideil!te, á opiniã.o d'ÓS lexl.có
gralfos a respeito diO VOOá;'bli!lo. 

RecorramiOS, _em primeiro· lugar, ao 
Padre Rafaed B[uteau, o mais alllltigo 
ãe todos,. o de maior autoridade, ci
tado por tOí:ios oo -que desejam buscar 
as mruis remotas e genumas :llarutes da 
liingua. po~a-. 

Diz êle a respeito da palavra "mu
ti:l'aJdo". 

"!Mu~o- ;tr.tméado; o a que 
!foi -oottadà lil!lguma pàr.te do cor
po; EXercito mUit.ilado. (Exercitus 
.muti:latlis. ··(Cícero)". 

·E cita ês:te '])asso• de· Vieira: 
"Os nossós, peliOS contrários, pos

to que não· eil!fm.<tUecidos ·lll10 valor, 
.tão "mUJt.tlados" e dim:inuiidos no 
núm'ero!' •... 

Vê-se, pol'1talnto o emprêgo .. do . têr
mo "mlitiladp'' hão apenll.S ápUcado 
ao 0011po humano,_ mas também às 
coísM e ó~s. co:re:twos. 
- Vejamos o que diz Morais: 

"Mutilar - cortar alg!um men
bro do col1PO; muWar as obras 

· dos autores: · cortar alguma parte 
delas". 

Com Móh\ls estamos apenas no ano 
de 1§3. 
Comi)lfte~ros o ·dicionário de Frei 

Do~o;s Vietra, cUja. edi'Çfio é de 

1873 e encontraremos a segul.nte de
finição. 

''MUJtilado . - a quem se cor
·tou aJ.gmn membro; <!.lz-se dos 
monu.lllerutos de arte ou lllterários 
que sofreram -algru:m dano. R.esar 
mutilado: resa interrompida; -
Exército mutilado - exército ' a 
que faltam tropas ,para oSIUa pri~ 
miJtiva inteireza: Comédia inuti:. 
lada pela censura". 

Passemos agora a um dicionarista 
ma.ls moderno. Caldas Aulette, na 

. eddção de 1881, repete os mesmos sig
ni'ficados da pala.vr.a "mutilar" e cita -
o seguiinte exelll[>lo de ~rrett: · 

".AQuelas 1preciosas . reliquias, 
a in d a ·mutiladas, deformadas -
c·cmo elas estão". 

Se algueÍn acreditar que, dos féxi
cos. mais a.Ditigos. a pailavra perdeu seu 
primitivo signd.ficado, poderá comp.ul
sar um dicdoná.rio. moderníssimO, edi
tado há pom:os amos sob a autoria 
do Sr. Laudelino Freire e outros .pro
fessôres. 

O .dicionário é copioso a respeLto 
da palavra -(mutilar". Eis o que diZ: 

"Mutiàar - privar de ou cortar 
a:Jgum membro do corpo, trun
car". 

Cita depois, uma frase do Rebelo 
da. Silva escritor· que nasceu em 1882 
e falleceu em 1871, um dos de. maior 
ipr'Oijeção na iliteraJtur.a · ;portuguesa, 
h:ís.torióg!"a.fo, hC>mem de EstadC>, poe-
rta publicista. J 

Eis a frase de Rebelo da Silva; 
"ICometeu a fraqueza, para não 

lhe apiLicar epiJteto :mais severo, 
· ·de' mutilar as cópias do Ris

sape. 
Refere-se Rebelo dá Silva , ao poe

ma heróe-c&mico de . Alll1tônio DiniZ 
da Cruz .e Siliva, que viveu no século 
xvm. 

Critica, portanto, Rebelo da Silva, 
a:lg:um· <:C>]lisrta deseastraJdo que tenha 
mutilado os originais da obra de cruz 
e Sillva. 

!Em outra pasagem diZ a.i.nJda Re
belo dll Silva. citad{) pelo dicionarista, 
referindo-se a. uma au;toridade qual
quer: 

·"E proLbidà, ··S'6bi'e requerimento 
dela ·:por decreto de 14 de agôsto 
de 1'121 que os profanadores con
tinuassem a· .arrazar, barbara-
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mente ·os edifícios e amutilar as 
estátuas, os . m·ármores, .os cepos; 
as medalhas e moedas e todos os 
monumentos .antigos que pode
riam atestar a verdade da Bis
tona". 

Vejam, senhores SenaJdores, que no 
século XVIII em .Portugal, sem a 
existência . de· qualquer lei a respeito, 
l'ouve autoridades que já preservavam 
os monumentos· históricos e, no século 
passado, escritore.. que as louvaram. 

O dicionarista encerra suas cita
ções .com uma ãe. Latino Coelho que 
no dizer de Ru~. foi um dos mais 
:perf:eitos es-critores da Un.gua portu
guesa, ombreando-se com Castilho e 

·o Padre ManoeJ: Bernardes. 
Assim escrevia LaJtino Ooelho: 

"Como que estava mutilando as 
feições da natureza e deslustran
do, na . sua fisionomia, a · expres
são com que a .assinalou o Orla
dor". 

As passagens que estou lendo, se
!Dlhores SenaJdores, são para demons
trar que, qua111do a · lei emrpregou a 
!Palavra "mutilar" fê-·1o não apenas 
no seu sentido atual, mas no sentido 
. lllO:tmall, corrente e · paJCiíficamente 
aceito há mais de dois séculos. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Per
mite V. !Ex.a um apar.te? (assenti
mento do orador)'. Em 1926, quando 
se comemorou a · demolição de uma 
parte do a.q]leduto ·da Carioca, que 
se completava com o cha!fariz da ca
r!oca, Coelho Neto escreveu crônica . 
melaJiliCÓma, ,fazendo histó.rico da
quêle chafariz .está a qual, com esta 
.interrogação: "Mais um monumento 
tradicional que desaparece. Serno 
deixados outros?" 

[Difeliz:mente, esta.mos vendo o que 
.aconteceu depois · da interrogação de 
Coeliho Neto. 

O SR. IVO D'AQU!!NO - Como 
disse V. Ex. a . muilto ·bem nós, brasi
lei:ros infelizmente não temos tido, 
como deveríamos, o espírito de a.môr 
à tradição, existente entre os povos 
de cultura mais ailitiga e mais sedi
mentada. 

O SR •. PRESIDENTE - (Fazendo 
soar os tímpanos) Permilto-me ·lem
bar a V. Ex. a que está esgotaJda a· 
hora ·do ~ente. 
. O SR. HAMILTON NOGUF.r:EM 
(Pela orldem) - Sr. Pres:lidente, re
queiro. a. V. Ex. a consulte a Casa sô-

bre se cO!llcede prorrogação da hora. 
do eXJpediene por trinta minwtos, á::.. 
fim <ie que o nobre orador , pros
siga no seu brilha.IIlte discurso. . 

O SR. PRESIDENTE - O Senado 
!ouviu o requerimento p.o Senador 
:Hamilt·cm Nogueira, no sentido de 
ser prorrogada a hora. de .. expediente 
por trinta minutos a fim de que o 
Senador, Ivo. d'Aqumo c.onclua SIUa. 

. 'Oração. , l I· . ! , l1 ,i. 
Os Srs : ·senadores que o conce-. 

aem ' queiram conservar-se sentados. 
(Pausa): 
Continua com a palavra o Sena

dor Ivo d'A.qudno. 
O SI&. IVO D'AQUINO - Agra

deço ao Senador Hamil.ton: Nogueira 
e ao Senado a gentileza que tiveram 
para comigo. . . · 

Como, dizia· Sr. Presidente, a nós 
nos falta, talvez, a reverência ao que 
é antigo e amôr ;à :tradição~ , Feliz
mente, · o leg.is[a.dor brasileiro lem
brou-se ,embora tàrdiamente, de criar 
disposição .. legal para pr.oteger os 
monumentos de valor histórico. Por 
isso, não se traJta já apenas de en
carar a questão .sob o prisma de 
emoção ou do amõr às' belas. cousas 

. e à tradição; trata-se, também de 
respeito .-à lei ... 

o Sr.· Hamilton Nogueira - Per-
feitamente. · 

O SR. IVO D'AQumNO - ... que 
não pode ser. evita,da. Nem o Con
g:~:esso Nacional pode ter USilll'Padas 
suas atribuições. · 

O Sr: Ribeiro Gonçalves - Noutro 
país, a . teilltati.va do Prefeito va;leria 
como porta aberta à sua demissão 
imediata. , 

O SR. IVO D'IA.QU!IiNO · - Não 
. vou .tão longe como V. Ex.a, nem é 
meu mtutto fazer qualquer restrição · 
à ;pessoa do Sr. Prefe:Lto Municipal, 
que considero um administrador. hon-
rado. ..~· . 

o Sr. Andrade Ramos - V.: ~.a 
- está faZendo um discurso de oroem 

histórica e !irtistica. : · 
. o Sr. Ribeiro . Gonçalves - Não 
· posso deixar de fazer . restrições à 
;oessoa do Prefeito, ao vê-lo atentar, 
imn>unemente, ·coll/tra os monumentos 

·da ar.te e da' história do Brasil. 
O SR. IVO D'AQUJN'O - Onivi 

com toda .atenção, o apa.r;te do meu 
ilustre ·colega . En!tretanto, meu in
tuito nest.a trilbuna é apenas discu-

. tir a que~tão. sob o ~WPQt? legal. 

,, 
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!DiSoUJtilnldo-a · eW.dentem:teDlte, não 
posso deixar de pedir a atenção do 
Sr. Prefeito Municdipal, e · mesmo a 
do Sr. Presidente da Relpúb).ica, para 
o assUl'1to. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Mui
to bem. 

O SR. IVO D'AQUINO - Porque, 
penso eu, o oumprimento da lei é 
obrigação de todo cidadão. A lei, al
gumas vêzes, é descumu:>rida por fal--

. ta de aviso, da esclarecimento. E é 
êsse esclareCimento · .que pretendo 
presta1· atravéS:. da tribuna do Se
nado. 

'o Sr. Ribeiro Gonçalves - V. Ex." 
acaba de demonstrar, à saciedade 
que o Prefeilto atentou contra ·a. his
tória, contra os monumerutos de arte 
e, duPlameDite, contra a lei que Vos
sa Excelência vem de citar, a qual 
manda puni-lo e até responsabilizá
lo oelos ates de vandalismo que 
está a cometer. :!!': preciso falar claro 
à Nação, mesmo porque; Senadores 
da IRei)úbllica, temos, de qua;lquer 
!forma reis(ponsaJbiilildade na escolha 
do atual Prefeito .. 

O S!R.. IVO D' AQUffiNO - Estou 
fa1ando ·com clareza, porque comento 
a lei. · O que deduzá, do discurso pro
IliWllcia.do pelo m,eu ilustre colega; 
Senador Hamilton Nogueira, e mes
mo das . informações que recebi do 
Sell!hor Diretor do Serviço de Pro-

. teção aos . Monumentos Nacionais, . é 
que. as autoridades responsáveis não 
estão :irnterpretaJndo bem . a .lei que 
que citei; pensam que a aut.oridade 
executiva pode dar ou negar licença 
para demolição ou mutilação de mo
numentos ttombaldos. Demonstrando 
que não o podem fazer, estou, . exata
.mente, pedindo a atenção dessas au
toridades para a legítima intel'lj)re
tação da, lei'. 

O Sr: Hamilton Nogueira - Vossa 
Excelência permite ainda um aparte? 
(Assentimento do orador)- Ouvi com 
todo iliterêsse, o brilhante discurso de 
V. Ex.a, o que, na qualidade de repre
sentanrte des-ta terra, agradeço; · em 
nome dos cariocàs. As ipa.1avras de 
V. Ex.a vieram, justamente, for.tale
cer o .•ponto de vista pelo qual me te-: 
nho sempre batido: e que no Senado 
devem ser discutidos e criticados os 
a tos do Prefeito. Tôdas . as :vêzes que 
levanto minha voz, nêsse sentido te
il'lho recebido advertência de que· tais 
assuntos não devem ser discutidos 
nesta Casa. Como V. Ex." acabou de 

'ctemosntrar, agora, com tanto brilho, 
é no Senado da Realública que devem 
ser debatidos, tal c.omo o foram na 
tarde de hoje. · 

O SR. IVO D'AQUINO - Vossa 
Excelência tem razão, porque não se 
trata, no caso, de interêsse local e 
sim· nacional. O mooomcnto a que 

· nos referimos está localizado ·no Dis
trito Federal; mas poderia estar em 
qualquer outro ;ponto do território 
nacional e a êle se aplicariam os 
mesmos argumentos. 

O S'r. Ribeiro Gonçalves - Quando 
f.oi elaborado, pelo Plano da, Cidade, 
o projeto ·de urbanização dos terre
nos do Morro de Santo Antônio, os 
engenheiros respeitaram o Convento . 
de Santo Antônio e os Arcos de Santa 
Teresa, por isso que são monumentos 

· históricos. Agora, o que se verifica 
é uma quebra das nor.mas inflexivel
mente seguidas pelos téci:licos uvba,nis
tas da !Prefeitura. Querem colocar 
muletas nos Arcos de Santa Teresa, 
o que os ~irá desfigurar enorm~mente. 
Poderão aQuêle aspecto de testemu
nhas históricas de. uma época para se 
transformarem numa coisa que não é 
r.em a de século em que foram feitos, 
nem da do concreto armado, em que 
vivemos, atualmente. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Pe:J:,
mite o nobre . orador um contra
aparte? (Assentirnento do orad.or) 
!Essas obras, mesmo realizadas, são de 
valor [precário. Mas não .se quer espe
ra~· a obra. definitiva, porque a rapi
dez dará oportunidade à inauguração 
df: uma placa de bronze. Se se aguar
dasse a obra definitiva, a placa a 
inaugurar talvez já fôsse outra. 

o Sr. Ribeiro Go1içalves' - Não sei· 
em que pode melhorar o trá~ego um 
sé arco. Só se é para dar .passagem à 
girafas. . (Riso) . · 

0 SR. IVO D'AQUINO Ouvi,. 
com a atenção que sempre me me
merecem, os apartes dos meus nobres 
colegas, quando já ia ,teriilinar meu· 
discurso. Relevem-me, porém, que me 
detenha ao seu objetlvo, que é o de 
iilterprctar a lei· aplicável à espécie 
e apelar para as autoridades com
petentes ... 

O Sr.· Andrade Ramos - A tradi
ção da cidaJde agradece a V. Ex. a ••• 

O ·sR. l'VO D'AQUINO - ... a fim 
de que sejam: respeitados os Arcos 
de Santa· Teresa, que, incoRtestlivel
mente, são da melhor e mais genuí
na tra.dição da cidade de São Sebas-

·-
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tião do Rio de Janeiro. - (Muito· 
bem; muito bem. Palmas. o orador 
é cumprimentado). 

Compareceram mais os Srs. Se
nadores: 

Joaquim Pires. 
Mello Vianna. 
Pereira Pinto. 
Aloysio- de Carvalho. 
Adalberto Ribeiro. 
Vic·tori-no Freire. 
Durval Cruz. 
Walter Franco. 
Al-fredo Nasser. 
Filinto MUller. 
Flávio Guimarães. 
Vespasiano Martins. 
Clodo.mir Cardoso. 
Alfredo Neves; 
Pinto Aleixo (15) . 

Deixaram de comparecer os Se
·nhores S'enadores: 

Alvaro Maia. 
Fernandes Távora. 
Georgina Avelino. 
Vergnia.ud Wanderley. 
Apolonio Sales. 
GMs Monteiro . 
. Mtílio Vivacqua. 
Bernar:des FiJiho. 
Marcondes Fihlo. 
Roàolpho Miranda. 
Roberto Glasser. 
Ernesto Dornelles. 
Saligado Fihlo. 
João Câmara <14). 

· ·.São em: debate aprovados em 
dis<:ussão única, os seguintes pa-
receres: · 

PARECER 

N. o 991, de 1948 
. . 

Da comissão de Redação de 
·Leis. 

A comissão de Redação ·submete ao 
Senado a redação final, que a êste 
2.comp::mba, da emenda substitutiva 
ao' !Projeto da lei n. 0 95, de 1948, ori
ginária da Câmara. dos Deputados. 

.Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 24 de setembro de 1943 -
Clodomi1" Cardoso. ·Presidente. ~ Wal
demar Pedrosa, Relator. - Cícero de 
Vasconcelos. - Ribeiro Gonçalves. 

ANE~O AO PAREOER N.o 991 

Redação final da emenda subs
i:itutiva rlo Senado Federal ao 
P1·ojeto de Lei da. Câmara n;o 95, 
cl<? J 948. 

O Co11gresso Nacional decreta· . . . 
Art. 11. 0 O art; 833 do Código do 

Proce~o Civil passa a .ter a seguinte 
l"edaçao: 

Ar.t 833 ·Além dos casos em que 
.>8-o .p-enmtlct·O.S pele~ .arts. 735 § 2.o, 
e 839 dêste Código, ou por disposi
ção. de .)ei especial . , . ca-berão embar-
60S de'.:riullclade ~ irlú·igentes do jul
gado quando o acórdão: 

I - Houver reformado a sentença 
em gráu de rupelação, e não fôr unã.~ 
mine; 

II ~ tiver sido pro.ferido em agra-. 
v o .de petição: 

III ·- de Turma do · Supremo 
Tribun.al Fed<:'r::-.1 e divergir . de ou
tro, proferido também por Turma ou 

. pelo Tribunal Pleno. 
· Art. ·2. o Revogam-se as 'disposições 

em contrário. 
PARECER 

N. 0 992, de·l948 

Da comissão de Redação -de Leis . 

' A · icomissão de R.edação apresenta 
juntamente (fl. anexa) a redação fi
nal· do projeto de lei da Câmara nú
mer.o 217; .=:e 1948, aprovado pelo Se-
nrudo. · 

. 1Sala · da C~mis~ão · de Redação · de 
Leis; em 24 de setembro de 1948. 
Clodomir Cardoso, Presidente. 
Cícero · de Vasconcelos, Relator. 

·waldemar Pedrosa. - Ribeiro Gon-
çalves. 

ANEXO AO PARECER N. 0_ 992. 

Redação final .. elo Projeto· de Lei 
da Cchnara n.0 -217,. de 1948. 

·o Congresso Nacional decreta·: 
Art. 1. 0 É o Poder Executivo au

rizado a abrir, ,pelo Ministério da 
Educação e Saúde· um .crédito esp~-
cial de Cr$ 66.001:t,OO (sessenta e se1s 
mil cruzeiros) , p::>.ra pagamento a 
Anibal Cardoso Bittencourt, profes
..,;or catedrático <E. N. Q. - U. . ) . 
rpadrão M, do Quadro Permanente do 
Ministério da Educação e Saúde, da 
gratificação de magistério a que fez 
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JUS, 110 período de 1 de· janeiro de 
19M a 31 de dezembro de 1945, de 
acôrdo com o decreto-lei n. 0 2.895, 
de 21 de dezembro de 1940•, modifi
cado pelo Decreto-lei n.0 9.316, de 7 
de dezembro de 1945. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

PARECER 

N. 0 994, de 1948. 

Da Comissão de Redação de Leis 

A Comis~:lo submete ao Senado a 
i·edação final do· projeto de Lei da 
Câma>ra_ n.c 133, de 1948. 

Coino se vê, 1::.ão ccnsta do projeto, 
a excJusão 'da taxa de previdência so
cial dentre os .tributos de que é con-
cedilda a isenção. · · 

Está, entretanto .. subentendido que 
à taxa de previdência social não se 
compreende entre as taxas aduanei
ras prQ!lriamente ditas, cómo no seu 
Parecer n. 0 . 812, a;centuou a Comissão 
de Finanças. E foi precisamente por 
considerar a exclusão supérflua, que 
a mesma Gomissão. deixou ·de fazê-lo 
expresamente. 

SaJa .da Camisão de Redação de 
Leis, em 24 de setembro ele 1948. -
Cloàomir Cardoso, Presidente. - Au
gusto Meira, Relator. - Cícero de 
Vasconcelos. - Waldemar Pedroso. -
Ribeiro Gonçalves. 

ANEXO AO PARECER N.0 994 

Redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 135, de 1948. 

O Congreso Nacional decreta: 
Art. . 1. o !São isenta.s do im.opôsto de 

imJPQrtação e taxas. aduaneiras, bem 
como do impôsto de consumo, duas 
caixas de pêso bruto de 143 (cento e 
quarenta e .três) quilos, contendo u'a 
máquina para serviços de . (pesquisas 
metaljúl'lgicas e rum · motor·. elétrico, 
vindas dós Estadós Unidos da Amé
rica do Norte, em out.ubro de 1946, 
pelo vapor "Rube.n DaTio", e desti- · 
nadas aó Instituto de Pesquisas Tec
nológicas do Estado de São Paulo. 

Ai-t. 2. o Esta Lei entrará em vigor 
na data da sua pub1icação, revogadas 
as disposições em contrârio. 

PARECER 

N.o 995, de 1948. 

Da Comissão de Redação de Leis 

A Comissão junta a êste (fl. anexa) 
a redação final .do proje.to de De
creto Legislativo n.0 5, de 1948. 

·Sala da Comissão de Redação de 
Leis, em 24 de setembro de 1948. -
Clor!mnir Cardoso, Presidente. - Au
gusto Meira, Relator. - Cícero de 
1'asconcelos, - Waldemar Pedrosa. -
Ribeiro Gonçalves. 

ANEXO AO iP A:RlEC!ER N. o 995. 

Redação final do Projeto de De
creto· Legislativo n.0 5, de 1948. 

O Congresso NRcional decret.o, nos 
têrmos do, art. 66, i.tem VIII, da 
Constihlição Federa~. e eu, Nereu Ra
mos, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO 

-N. 0 5 - 1948 

Ar.t 1. o ~ aprovado o registro que, 
e;m 11 de dezembro de 1957, fez o 
Tribunal de Contas. ad rejerendum 
do Congresso Nacionll!l; nos têrmos 
do art. 77,. parágrafo terceiro, da 
Constituição, do adiantamento requi
sitado pelo Ministério da Agricultura, 
de Cr$ 1. 000.000,00 (um milhão de 
.cruzeiros) , à conta da Verba 3 -
Serviços e Encargos - Consignação I 
- iSubconsignação 50-20-03-a '(Anexo 
14 do orçamento geral da República 
para 1947), e destinado ao pagamento 
de despesas com os estiUdos e traba
lhos de ajpro:ve~tamento das reservas 
de carvão existentes em Sa,nrta Cata
rina e Paraná. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições 
em contrãrio. 

O SR. P!R!ESIDENTE - O Projeto 
de Lei da CâmaTa n.0 95, de 1948, 
volta à Casa de origem, e os de nú
meros 135 e 217, também dêste ano, 
~obem à sanção. O projeto de Decre
to-Legislativo n.0 5, de 1948, vai à 
promulgação. 
~a a hora do eJOPe<liente passa-

se à · 
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bRtDEM DO DIA 

E' sam debate rejeitado em 
cliscu~são única o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.o 114 - 1948 

cônc~!Ze isenção de direitos ae 
importação e demais· taxas adua
neiu:s ·pa;·c; material dcstinadQ à 
Compania Luz e Fôrça "Santa 
Cruz". 

O Congresso NaCional decreta: 

Ar". 1.~ :E' concedicl,a isenção de 
dire~tos de importação e demais ta
,.:as ad11ê:.:'..·3ira~j inclusive a de pre
vidê:-::::a ::cci::tl. p::mt 9 mo-ntagens de 
fusíveis de !zoo amperes, 18 fusíveis 
de 15 amperes, ·12- !Para-raios, 4 jogos 
de ci;a.·ves pa1·a montag~_m com isola
dores ver-ticais, .1 jogo de chaves para. 
montagem com :isolaJdores horizon- ' 
tais, 2 conexões, 3 -niecUdores trifási
cos, 2 medidores trifási:cos de 220 
volts· para 200 amperes, 2. medidores 
trifásicos de 220 volts para 15 am
;peres, 2 medidores c-ombin3.dos com 
registrador de 50 amperes, .8 medido-· 
re.s combinaclos com registrador ode 15 
arilperes, 4 medidores mono:fási.JCos de 
15 amperes, 3 : 'transferidores de 
potencial de 400 VA, 5 transformado-

' res de corrente <de 25/5 am{Peres, 4 bU-: 
chas Ide 69 RV, 2 buchas de 15 RV, 2 
buchas de 15 RN, 400 amperes, 1 pa
drão rotativo, 1 Hanton Load, 1 turbi
na hidráulica, 1 governador de velo-· 

· ci.daJde, 1 gerador sincrono de cor
renrte alternaida ·-trifásico, 1 carrega
dor, 1 chave .tLpà FK - 150, .1 regn.l
lador de voltagem, 1. regulador com 
transformador e ipotenciál .. e 1 me
d1dor .pai:a ser usado com transfor
mador, adquiridos pelá. Comp:mhia 
Luz e fôrça "Santa ·Cruz", para ins-

. ltalações e!étricas. 
Ar.t. 2. 0 Revogam-se as dispossições 

em COfltrário. 
O SR.. PRES1DENTE .~ Do voto 

ci.o Senado sObre o projeto que ·acaba 
d:e ser rejeitado, será !feita à de;yida 
rcomi:irikáçãb a cãfuàrà dos Depu
ltados. 

E' sem debate aprovado, em 
disoussão única, o seguinte 

PROJE!l'O DE LEI DA C.Àl'ÍI:AltA 

N. 0 138 - 1948 
cria., no Quadro Suplementar 

do Ministério da Guerra, cargo 
isolado, de professor catedrático, 
para nêle ser reintegrado o Dr. 
José Matos Vasconcelos, e abre 
o crédito especial de CrP 72. 000,00, 
para. atender ao pagamento, dos 

. respectivos. vencimentos, no exer
cício de 1947; 

O 'Congresso Nacional decreta: 
Art. l,o E' criado, no Quadro Su-

. plemen,t.ar do Ministério. da Guerra, 
cargo isolado de !provimento efetivo, 
a ser extilllf:o, qiUando vagar, de Pro
fessor Catedrátido, padrão 27, para 
nê.le ser reintegrado José · Matbs de 
Vasconcelos. 

Ar·t. 2. 0 E' o !Poder Executivo, au
torizado ·a wbrir crédtto es;peciàl de 
Cr$ 72.000,00. (setimtà e dois.,m.i:J.,c:ru
zeiros), !Para ·atender. ao. pagamento 
dos vencimentos do àludidb professor, 
no. exercício dê 1947. . . . . . 

Art. 3. o Esta lei ezitrará em vigor 
na relata de sua ipUb1icação, revogadas 
as disposições em co:Q.trário. . 

O SR. PREST.DENTE' _.:. Vai à. bd: 
missão de Redação ci Projeto de. Lei 
da Câmara n. 0 138, de 1948. 

Discussão únicá Cio Proieiô ele 
Lei da Câmara. n.0 189, de 1948, 
que· isenta de direitos de impor
;ta.çOO. 1.500.000 sacas de iuta, 
importadas pela firma.· Basilio A. 
Bica. (Com pareceres números 
964 c 965 respectivamente, das 
Comissões de constituiÇão e Jus
tiça e de Finanças, ambos contrá
rios quanto ao mérito da medi/.l'a 
cuja constitucionaliélade ·o primei
ro.· reconhece; . voto , em. separa;:lo 
do Senador. RodolplÍÔ. M:irétnda na 
Comissão de Fi1ia;tçcis~ : · 

Está sôbre a Mesa um requerimen
to que vai ser. lido: 

Foi lido é~.:íJ,provado o seguinte: 
' . . 

REQUERIMENtO 

N. 0 i4i de 194!8 
. Requeremos, seja ouvida. a comis

são de Agi-i cultura," Irildústria e co-· 
mé:i-cio, sôbre o projeto de Lei da Câ
mara: ri. o 189, de 1948; 

Sa.lá das Seções, em 30 .de setem
bro de 1948. - Evtzndro Vianna. 
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O SR .. PRESIDENTE - Em cum
pr.im;;nlo à deliberação da Casa, vai 
à Comissão de Agricultura, Indústria 
e Comércio o Projeto. de Lei da Câ
mara n. o 189! de 1948. 

São sem debate aprovados, em 
discussão. única, os seguintes pro
jetos: 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 

N. o 282, de 1948 

A2ttoriza o Poder Executivo a 
-abrir, pêlo Ministério do Trabalho 
o créd·ito especial de ......... . 
Cr$ 3. 000.000,00, p((,rà atender às 
despesas de manutenção de hospe
darias, a cargo do Departamento 
Nacional de Imigração. 

O Congresso Nacional decreta: 
iAl't. 1.0 ll: o Poder iE:xecutivo 

aJUtorizado a abrir, pelo Ministério do 
'J,'raba1ho, Indítstria · e Comércio, o 
crédito especial . de Cr$ · 3.000.000,00 
(três milhões de cJ:uzeiro.s), para 

atender às ·despesas de manutenção 
de hospedarifls em· Rio Branco, Ma
náus, Belém, Fortaleza e Natal, a car
go do Departamento Nacional ode Imi
gra.çã.o, o qual será distribuído ao Te-:
.scuro Naciona1; à disposicão do refe-
rido Ministério. · • 

Art. 2. 0 Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publiação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições 
em ccrutrá.a:io. 

PRQ.TETO DE LEI DA· CÂMARA 

N.o 275, de 1948. 

41lloriza a a11ertnra. pelo Mi
nistério do Trabalho, Inctústria e . 
ComrJroio, do crédito especial de 
Cr$ ·. 1. 365·. 734,70, para atender 
às despesas decorrentes de desa
propriaçãO por utilidade pública. 

. ' 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o E~ o Poder Executivo au

torizado a abrir pelo Ministério do 
_ Traba.lho Indústria e Comércio, o cré-
"dito especial de um milhão, trezen.tos 

c sessenta e cin1co mil setecentos e 
trinta e quatro cruzeiros e setenta 
centavos (!Cr$ 1.365.'734,70), para aten
cl.er as despesas decorrentes de desa
propriação, IPOr utilia:de · pública do 
imqvel denominado "OharqueBida de 
Tupanã", sirtuado na cidade de Belém, 
Estado do Pará. 

Ar~. 2. 0 Esta 1ei Pntrará em vigor 
na data da sua publicação. · 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

O SR. PRIESIDENTE - Os proje
,tos de lei da Câmara números 262 
e 275, de 1948, vão à Comissão de Re
dação. 

Está esgotada a matéria da Ordem 
do Dia. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a sessão, desig·nando para a 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Votação em segunda discussão, ·do 

Projeto n. 0 21, de 1947, que autoriza 
a abe1'11;ura de crédito para a amplia
ção do prédio e das instalações e ser
viços da Escola Industrial Federal em. 
Belém, Estado do !Pará. (Com a?arecer 

· n.0 95&, da Com1ssão de Finanças, fa
vorávf'l à emenda de plenáriol . 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n. o 254, de 1948, que con
c.ede à Santa Casa de Misericórdia 
de Uberlãndia, Minas Gerais o auxi.
lio de Cr$ 1.000. 000,00. (.Com parece
res favoráveis, sob IIlS. 982 e 983 res
JPectivamente, das Comissões de Cons
tituição e Justiça. e Ide Finanças) . 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n. 0 233, de 1948, que auto..; 
riza a abertura, pelo Ministério da 
Educação e Saúde: do crédito espe
cial de Cr$ 12.860.000,00 para ocor
l er :'s despes3s eom' o· prosseg·uimento 
das obras preliminares nec-essárias à. 
construção da Cidade Universitária 
d:J, Unive!'3k:l:;.de do Brasil. (Com pa
I·ecercs favoráveis ns. 91!{ 91C e 998, 
res;p:ctivamente, das Oomlissões de· 
Constituição e Justiça, de Finanças 
e de Viação e Obras Públicas) . 

Discussão única elo Projeto de Lei 
da Ci'tmar[l, n.0 186, ele 1948, que suto
i·iza o Poder Executivo. a doar, por 
intermédio do M:inistério da Agri
cultura, à Sociedalde Miguel Couto dos 
Amigos do Esj·uci:.mte. 1'ediad!l. em 
Campo Grande. Estado de Mato· 
Grm·sn. uma ár'e:1. de 40 hectares. 
!Com pa1·occres f~voráveis, sob nú
meros no e 9Bl, re~pectivame!lte, das 
Comi~~õés de Con.stituição e Justiça 
c de Finança.q, o último com voto em 
sepm:sdo e emeT:ida do Senncl.or Apo._ 
loni~1 Sales estã com pronunciamento 
contd.rio da Comissão. 

Discussão única. do Pro·jeto de Re
solução n. 0 11, de 1949, apresentado 
pF!Ta Comi<,siio Diretora como conclu
Eão ode seu Parecer n.0 985 sôbre a 
:rn di<'q <'ii. o 11° 4. rle l94B. do Sena
dor Andrade- Ramos e outros Senho
res Senadcies. no ~cmt.iflo de ser colo
cado no ·recinto do Senado o busto 
elo ex-Senador Ruy Barbosa. 

, _______ _j 
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Discussão única do veto :n. o 43, de 
1948, opôs to IJ)elo Sr. Prefeito do Dis
trito Federal ao Projeto de Lei Muni
cipal n. o 39, de 194:8, que autoriza a 
concessão de uma subvenção à As·
sociação Brasileira de Artistas Liri
cos do Teatro Elq)erimentaJ. do Ne
gro e ao Teatro dos Estudantes do 
Brasil. (Com Parecer n. 0 967, da .Co
missão de Constituição e Justiça, pela 
aprovação do veto) . 

Levanta-se a sessão às 15 ho
ras e 55 minuoos. 

Republica-se por ter saido com in
correções: 

Emenda ao Projeto de Lei da 
Câmara n.O 62, de 1948, que se 

. repu1Jlica por ter saído incorre
ções. 

Ao ar.t. 11: 
Em vez do art. 11, como está re

digido no substitutivo oferecido pela 
Comissão de Constituição e Justiça, 
diga-se: 

"Art. 1'1 Declara;da a incompatibi
~idalde, o oficial perderá o pôsto e res
pectiva patente, ressalvado à sua fa-

-milia o direito às :pensões estabeleci- · 
das em lei. 

§ 1,0 Em· qualquer caso, o Tribunal 
comunicará a decisão ao Poder Exe
cutivo IJ)arâ a decretação da perda do 
pôsto e patente, ou da reforma". 

JustificaÇão · 

Aemenda setá de acôrdo com o 
preceito do § 2. 0 do ar.t. 182 da Cons
tituição (2. n parte) • que :não po.de dei
xar de ser c.onsiderado pela lei ardi-

. nária reguladora da matéria: 
O julgame:ntci, :nos casos ali previs

rtos, será feito por órgão jrudiciário, o 
Tribunal. Surperior Militar, com· am- · 
1Jla defesa pelo indiciado. 

Na;da imiPede que a lei ordinária 
gradue a pena estabelecida pela Cons
tituição, sem agra'iá-la. E; o que· faz 
a emenda, mantendo a rpenalidade 
constitucional, mas permLti:nJdo o :seu 
abrandamento a juízo do TrH~unal 
competente. 

Sala das Seções, em 28 de setembro 
de 1948. - Ivo d'Aquino. - Maynard 
Gomes. - Etelvino Lins. Waldemar 

· · Pedrosa. - Lucio Corrêa. - Maga
Zhcíes Barata. - Pinto Aleixo. - Fi
linto MüZZer. 

CONGRESSO NACIONAL 
o -Congresso Nacional decreta, nos Que êsse meio de transpor.t'e, pelas 

1têrmos do art. 66, item I, da .Cons=- · _suas carac.teristicas essenciais, permi
'rtituição Federal, e eu, Nereu Ramos :tindo ligações rápidas, proporciona 
Presidente ·do Senado Federal!, pro- melhor aproximação entre às nações; 
mugo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO 

!N. o 28, de· 11948 
Art. l.O :m aprovado o Acórdão sô

bre Transportes Aéreos firlllado ·no 
Rio de Janeiro, aos 14 de novembro 
de 1947, en1:re1 o Govêrno dos Estados 
UnLdos do Brasil e o Govêrno da No
ruega. 

Art. 8. o o Acôrdo entrará em vi
gor na data da publicação desta lei, 
revogadas as .disposições em contrário. 

senado Federrul em 31) de setembro 
de 1948. - NERÊu RAMÕs. Presidente 
do Senado Federal·. 
AOORlDO SOBRE 'I1lÍANSPOR'I1ES' 
A.'lm.EOS ENTRE OS ESTADOS 

UN[[)IOS DO BRASIL E .A! 
NORUEGA 

o Govêri-10 dos Esta;dos Untdos do 
Brasil e o Govêrno da Nonuega, con
s1derando: 

Que as IJ)Ossibilida;des semipre cres
centes da aviação comercial são .de 
importância cada vez mais relevante; 

Que 6 conveniente organizar por· 
forma segura _e ordenada os serviços~ 
internacionais 1·egulares, com prejuí
zo dos in:erêsses nacionais e regio
r,ais. tendo em vista .o desenvolvi
ment-o da~ cooperação internacional 
no c9.mpo dos transportes .aéreos 

Que é sua aS~Piração chegar · a um 
convênio geral multilateral que . ve
nha a reger tôdos as nações em maté
ria de .transporte aéreo internacional 

Que, ... enquanto, não fôr celebrado 
êsse convênio múJ.tilateral, de qrue .am -· 
bos seja.m partes; -torna..:se :necessária 
a conclusão de um Acôrdo destinado 
a assegurar comunicações aéreas re
gu.Jares entre os dois países, nos ,têr
mos da Convenção sôbre Aviação Ci
vil Internaci-onal, concluida em Chi
cago, aos 7 dias de dezembro de 1944; 

Designnram nijrfl ê~,~e efeito. Ple
nipotenciários. Õs quais depois de ha
verem tt'ocado seus Plenos Poderes, 
achados era boa e devida forma, 
acorclarnm nas disposições seguintes: 
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AR:riGO I 

As Partes Contratantes concedem-se 
rec.:iJpro.camente os direitos especi.fica
clos no p~c·,Gr:te Acórdo e seu Anexo, 
a fim ele que se est::tbele_ç~m ,os ser
viços internacionais regulares nêles 
descritos, c •óoravante referidos como 
"serviços co;n.vendonaidos". 

AR:riGO II 

1 ·- Qualquer dos serviços conven
ciona.dos poderá ser iniciado imedia
tamente ou em data posterior, a cri
tério da Parte Contratante, à qual os 
direitos são conc.ed1dos, mas· não an
tes que: 

a) A Parte Contratante à qual os 
membros tenham sido concedidos, ha
ja designado uma emprêsa ou emprê
~as ~<éreas de sua nacionalidade para 
a rota ou rotas reSipctivas: 

b) A Par.te Contratante que conce
de os direitos . tenha daido a necessá
ria licença de funcionamentó a em
prêsa ou emprêsas aéreas em questão 
o que fará sem · demora, observadas 
as disposições do parágrafo n. 0 2 des
te antigo e as do artigo IV. 

2 - As emnrêsas aéreas designadas 
poderão ser éhama;ctas. a provar pe
rante as autor:bdades aeronáuticas da · 
Parte Contratante que concede os· di
reitos aue se encontram em condições 
de satisfazer os requisitos -presc.ritos 
pelas -leis e regulamentos, normal~ 
mente aplicados por essas autoridades 

, ao flllllcionamento · de emprêsas aéreas 
comerciais. 

. AR:riGO III 

!Com o fim de evitar práticas dis
criminatórias e de respeitar o pril:i
clipio de igualdade de tra,tamento : 

.1 - ,_ & taxas que uma das Partes . 
Contratantes imponha. ou permita que 
sejam impos·tas à emqJresa ou emprê
sas aéreas digna,das pela outra Par
:te Contratante para o uso de aero
portos e outras faciJidaJdes não ser~o 
~:up•~riores ~s PJ!l"fl.S pelo uso de ta1s 
aeroportos e facilid!lides por aeronaves 
de sua bandeira empregadas em ser
viços internacionais semelhantes. 

2 - Os combus.tiveis, óleos lubrifi
cantes e sobmssalentcs · introduzidos 
no território de uma :Parte Contra
tante ou postos a ·bordo de aeronaves 
da outra Parte C'ontra!tante nêsse .ter
ri·tório, que diretamentte por uma em
prêsa aérea por esta designada, quer 

per conta de tal (:111~rêsa e destinada 
únicamente ao uso de suas ae1·onaves, 
go;~arao do- tnl.tame,)to dado às em-

, .prêsas n'<lcion9.is ou às emprêsas da 
nação mais favorecida, no que res
I.J!:!ita a direitos aduaneiros, taxa,;; de 
inspcçüo ou outros direitos e en{:Ul'
gcs nacior..ais. 

_ 3 - As aeronaves de uma Parte 
Contratante utilizada na · e:JGploração 
dos serviços convencionados e Ós com
hu.~tlV0i~ tJ;c·~::;~ .. ·:llJ.rifi:.;an~r::·i e s.ab:::es
salentes, equ:Lpamento normal e pro
Yi::0~:.;; ~~2 ·~;u ... ·-. .. :}, C.!.-JqLt.:t.!1to que tais ae
ronaves, gozarão no território da ou
tra Parte Contratante, de isenção de 
direitos aduaneiros, taiXas de, inspeção 
e clire1tos ou ta:xias semelhantes no 
rerntório ·da ou era Parte Contratante, 
~e2mo r.:uc: venham a ser ut.iliz::tdas 
pelas aeronaves em VÔO naquêle ter
ritór1o. 

AR:riGO IV 

As :partes Contratantes reser.vam-se · 
à faculdade de negar uma licença de 
funcionário a uma emprêsa aérea de
sign!lda pela outra Parte Contratante 
ou de revogar ta;!. licença quando não 
julgarem suficientemente caracteriza
do que uma parte su•bstancial da pro
!Prieda,de e o contrôle efetivo da re- . 
ferida emprêsa estejam- em mão de 
nacionais da outra Parte Coilltratante 
ou em caso de inobservância, por essa 
emprêsa aérea das leis e regulamen
tos referidos no artigo 13 da ci·tada 
Convenção sôbre Aviação Civil In
terna.cional( ou das condições sob as 
quais .os direitos foram concedidos 
em conformidade com êste Acôrldo e 
c seu Anexo, ou ainda -quando as ·ae-_ 
ronaves postas ·em tráfego não sejam 
".tripuladas por na,turais da outra Par
te CQntratante, excetuados os casos 
de adestramento de pessoal nave-: 
gante . 

AR:riGO V 

Caso qu&.1quer das Partes Contra
tantes deseje modificar os ,têrmos do 
Anexo ao presente Acôrdo, ou usar da 
!faculdade prevista no artigo IV supra 
poderá promover consulta entre as 
autorlldades aeronáuticas das duas Par
tes Contratantes, devendo tal consul
ta ser inc~a,da dentro do prazo de 
sessenta (60) dias a contar da data 
ela T" .. tificaçiio re8pectiva. 

Quando as . · referidas autoridades 
conr.ord:'ll'Pl"l1 em modifir<tr o Anexo, 

. .tais modificações entrarão em vigor 
depois de conflrma.dos por troca de 
11otas por via diplomática. 



AnpGo VI 

As divergências entre as !Partes 
Contra;tantes, relativas à interpre.ta
ção ·ou 3l)licação do ~resente Ax:ôrdo 
ou de seu Anexo, que estiverem su
jeitas às normas prescri-tas no capi
tulo XVIII da ci.tada ColWenção sô
bre AJviação Civil Internacional e não 
puderem ser resolvidas por meio de 
consulta direta, deverão ser submeti
d_as a u~ Juízo Arbitra( órgão ou en
rttdade, a escolha das mesmas Partes 
Contra1tantes. 

ARTIGO VII 
Qualquer das Partes Contratan.tes 

pode a .todo tetmpo, notificar a outra 
de seu d~seJo de rescindir êste Acôr
do. A notificação será simultânea
mente comuni.cl!ida à Organização de 
AWiação Civil' I:ntemaciónal. Fei!ta a 
notificação, êste Acôrdo deixará de 
vigorar seis (6) meses depois da data 
de SCIU recebimento pela outra Parte 
Co_!ltratam.•te, sawo se fôr retirada por 
acor<;_o al}-tes de expirar aquêle prazo. 
Se ;n~o ~or aJCusa:do o rei:ebimelllto da 
notlflcaçao pela Parte Contratante a 
quem: foi d.iiigida, entender-se-á 're
ceb~d.a quatorze (14) dias depois de· o 

· ter s~do pela Ol,ganizaçã.o de Aviação 
Civil .Internacional. 

ARTIGO VIII 

Ao entrar em vigor uma convenção 
multiJateral que. tiver sido ratificada 
pelas dru~ ?arrtes Contratantes, o pre
se~,e Acordo e seus Anexos ficarão 
sUJeitos às modificações decorrentes 
dessa convengão multilateral. 

ARTIGO IX 

O presente Acôrdo substitui q~ais
quer licenças, previlégios ·ou conces
sões porventura existentes ao .tempo 

_da sua. assinatura, outorgados a qual
quer t1·tulo _por uma das Partes Con
tratantes em favor de emprêsas aéreas 

. da outra Parte Contratante. 
ARTIGO X 

· ·q prese·nte Acôrdo e todos os con- . 
tratos relativos ao mesmo serão re
gistrados na Organização da Aviação 
Civil Internacional. · · · 

ARTIGO XI 

·Para o fim de aplicação do presente 
A~ôrctó c seu Anexo: 

a) A eXJPressão "autoridades aero
náuticB;;" signific;:;.rá; ri.o caso odos Es
tados Unidos do BrasiJ, o M.inis.tro da 
Aeronáutica e. no . caso da Noruega 
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c Mi::istro de- Transpo1'te ou em am
bos os casos, qua.Jquer pessoa ou or
gão que esteja amtorizado a exer~er 
as fun.gões pelos ·mesmos exercidas; 
. rb) A expressão" empresa aérea de

mgnada" .significará qualquer emprê-· 
sa que 'uma das Partes Contrata.11.tes 
tiver escolhido para explorar os ser
viços convencionados e a cujo res
pei.to tiver sido feita uma comunica
ção por escrito às autoridades aero
náuticas competentes da outra Parte 
Contratamte, segundo o dispôsto no 
arrtigo II do presente Acôrdo: 

c) A expressão "serviço aéreo inter
~lacional .. regular" significará serviço 
ll_ltern:'!'ClOnfLl eocecutado, com freqüen
~a uniforme, por emprêsas aéreas de
Signadas, segundo horários e rotas 
preestabelecidos e aprovados ,pelos ao..: 
vêrnos interessados. 

ARTIGO XII 

O presente .. Alc!Ôrdo será rati!ficado 
em conformids.de com as disposições 
·constitucionais de cada Parte Contra.:. 
,tante! e entrará em vigor a partir 
do d1a da . troca das ratificações, o 
qrue deverá .ter lugar o mais breve 
possível. 
· Ambas as Partes Contratantes pro

curarão tornar efetivas as disposições 
do presente Acôrdo, no limite de 
suas art~buições adminiSJtrativas trin
ta· (30) dias :?!pós a di:lJI;fl, de suá assi-
natura. . . . . 

Em testemunho do que os Plenioo
!POtenciários abaixo asmaJê!os condui
ram o presente A~.ôrdo e · nêle afi
xaram os respecrtivos selos. 

Feito no Rio de Jam.eir.o, no dia 14 
de novembro de 194!7, em dois exem
plares, em línguas pori úguêsa, norue·
guêsa e francêsa, fazendo ·fé em caso 
rde dúVida o· têxto francês . sôbre a 
interpret:ação dos textos português e 
norueguês. - Ràul Fernandes. -
Armando Trornpows'kv~ Ivar . Me
lhuus . 

4mXO 
I 

O Govêrno dos Esta;dos Un:Ldos do 
Brasil concede ao Govêmo da No
·rueg::J, o direito od(~. expJor.ar, por m.:. 
termédio de .u.ma ou ma'is emprêsas . 
aéreas por êste · desi.gnadas, . serviços 
aéreos nas rotas eSIPecirfiiCadoo n.o 
Quadro I anexo. · 

n 
O Govêmo da Noruega concede ao 

Govêrno dos Estados .Unidos do Brasil 
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o direito de e~lorar, .por intermédio 
de_ uma ou mais emprêsas aéreas por 
êste designadas, serviços .aéreos nas
l'ot.:t::; \.:::peuificadas no Quadro II áne
::o. 

UI 
A emprêsa de tranportes aéreos 

ôf· ,,,.,]' :·. , p:::;;.s ?~r!·es Cüntratantes 
nos têrmos do AJCóvdo e do presente 
A!llt:~Xo, gozarão no território da outra 
:-· .. ,-, C•:;''"''"·"~;~ e1n r9.àa uma das 
rotas dés;critas · nos Quadros anexos 
do >direiJtó de transito e de pousar 
par·a fins não comerciais nos aero- · 
pc;·i:o.s : :C:2l'tcs ::10 trá.fer:o internacio
llal, bem ccmo do direito de embar
-car e resern:barcar tráfico interna·cio
nal de passageiros, cargas e malas 
rpostais nos .pontos enumerados nos 
referidos Quadros, obedec~das as dis
posições da Seção IV. 

IV 

a) A capacidade de tranpor.te ofe
recida .pelas emprêsas aéreas das duas 
Parte.:; .Contratantes deverá manter 
umn. ;;ft-!'eita relação com a procura 
do tr:i.fko. 

•b) Um tratamento justo e equita
tivo ·dCVCl'l\. ser asseguràdo às emprê
sas aéreas designadas das -duas Par
tes Gantrat.antes, . par;~ qug possam 
gozar. cl?. igu:tl OtJort u..'lidade na explo
raç§.o dos serviços convencionados. 

c) As emprêsas aéreas . designadas 
pelàs Pàrtes Contra;tantes deverão 
tomar em con~Lderação, qua.ndo ex
plorarem rotas ou seções comuns du
m!'l. rota, os s.eus interêsses mútuos, a 
f.Lm .de mão afetarem indevidamente 
os respectivos serviços. 

d) Os serviços convencionados te
rão ~or objeto principal oferecer uma 
ca.pac:Ldade adequada à .procura de 
tx:Mego entre o ;país a que rpertence 
a emoresa e o país a que se destina 
o trá.Í'ioo. ' 

e) O direi.to de uma emprêsa aérea 
desig:ilada de embarcar e desembar
car no território da outra Parte Con._, 
·tratante ~os .pontos e rotas especifi
cados, .tráfico internacional com des
tino a ou pro:v.eniente de terceiros 
pn.íf:es scrti. e:KC1'Ci.d-::J cm conformida
cJr. cem. os priP.rfpio_!'l _ge~ais de desen
volvimento o11dena;do do . tranporte 
Hér8o ácr.Hos ))êl8s Partes Contratàn
t.e~ de modo que a capacidade se,ja 
ada.pt;Sida: 

1 - à procura de tráfico entre o 
nafs de origem e os países de des
tino: 

2 às exigências de uma expio-
ração econõmica dos servlços con~i
dera.dos e 

3 - à procura de tráfico existente 
1~n.~~ rcg·.lõ~s atnwessadas, respeitados 
os interêsses dos se:rv:icos locais e 
regionais. -

v 
As autoridades aeronáuticas das 

Partes Cont.mtantes consultar-se-ão 
a pedido de uma delas a fim de ve
rificar se os pricípios enunciados na 
f.eção V ·supra Eão observados pe
las emprêsas aéreas designadas pe!as 
Partes . .Contratantes e, em :particular 
para evita,· qui) o tráfego seja des
viado em proporção injusta de qual
quer das emprêsas designadas. 

VI 
a,1 A; tarifas fixar-se-ão em níveis 

razoáveis, tomados· em consideraçao 
to:dos os fatores relevantes, e em par
ticular, o custo da exploração; ~ucros 

·1·azoávels, tarifas cobradas pelas ou
tras emprêsas. e as caraterísticas de 
cacb .~ervic·o; taic; como velocidade e 
confôrto. · · 

b) As tarifas a .cobrar pelas emprê
sas aéreas -designadas >cte· cada uma . 
à:::s P::.rtes Cord ratantes, entre pontos 

. no 'território brasileiro e :POrutos no 
território norueguês, mencionados· nos 
Q;.wàros anexos, cievarão ser submeti
das à aprovação .prévia das autorida
d~s aer-ouáut.ic:::s, -para que entrem em 
v1gor ... A tarifa proposta deverá ser 
a.presenta:da trinta (30) dias, no mí
nimo antes da data 11revista para a 
sua vigência, podendo êsse periodo ser . 
reduí>iclo .. em casos especiais. se a~sim 
fõr acordado nelas referidas autori
dade aeronáutiêas. 

c.) As emprêsas •das <Partes Contra
talltes entender-se-ão sõbre as tari
fas para :passageiros e carga a apli
car n:ts secões co-muns de suas linhas. 
com co:nhecimcnt.o ·das respectivas au
toridades aeron:.l.uticas, após· consul
ta, se fôr caso disso, às emprêsas aé
rea de te!·ceir'os países que explorem 
c~ mc.smos nercursos, no todo ou em 
parl'e. · 

d) As recmnendações da Associação 
LntenadonrJ de Trm1snortes Aéreos 
(I. A. T. A.) serão tomadas em con
sideração para a, fixação cln s tarifas. 

e) No caso de não poderem as em
prêsas chegar a acôroo sôbre as tal·i
fas a fixar, n.s autoridades aeronáuti
cas ccitn:peteútes das duas Pntes Com
traf.antes esfórçar-se-ão por chegar a 
solução satisfatória. 

. ! 
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Em último caso, proceder-se-á em 
conformidade com o ·disposto no art.igo 
VI do Acôrdo. 

VII 

a) Para os !fins da. presen~e seção 
·a expressão "mudança de bitola" em 
uma esc,ala determinada significa 
que além dêsse ponto o tráfico é as
segurado na rota considerada pela 
mesma emprêsa aérea com uma aero
nave diferente da que fôra utilizada 
na mesma rota antes da escala refe
rida. 

b) A mu:dança de bitola que se jus
tifique po:· motivos de economia de 
~xploração será . permitida em qual
quer ponto do território das duas Par
tes GontratanJ:es mencionadas nos 
Quadros anexos. _ 

c) A mudança de •bitola não será 
permitida, entretanto, no ,território
de uma ou outra das Partes Contra-

. tantes caso a mesma venha a alterar 
as características de exi:Jloração dos 
serviços considerados; ou caso séja 
inc.ompativel com os pricípios enun
ciados norpresente .A!côrdo e seu Anexo 
e, especialmente com a Seção rv do 
mesmo Anexo. 

d) . Em: particular nos serviços pro
venientes do país de matrícula das 
aeronaves, a !partida das aeronaves 
uti1i'7.'1.das ·após a mudança. de bitola 
se deverá realizar em conexão com a 
chega:da das aeronaves utilizadas a.té 
o ponto de mudança com destino além 
dês te. 

~'l Se hcuver disoonibilidade de 
uma certa capacidade na aeronave 
utiliz,acl.n após uma mudança de bito
la, efet.uada de acôrdo com as dispo
sições. elo. alínea d, supra, essa capa-' 
cidade noderá ser atribuída em ambos 
os sentidos no tráfico internadonal 
proveniente de ou destinado ao ter
ritório no qual se realizou a mudan
ça. 

VIII . . 
Quaisquer modificações das rotas 

aéreas mencionadas nos Qualdros ane
xos, excetuadas as que alteram ·os 
pontos servidos no território da ou
·tra Parte Contratante, não serão con
siderados como aLteraÇão do Anexo.· 
As aurtorildades a.eronauticas de cada 
uma das Partes Contratantes· poderão 
·por conseguinte, proceder unilateral
mente a uma tal modificação, desde 
que sejam disto notificadas, sem de
mora as autoridades aeronauticas da 
outra .Parte Contratante. 

Se estas últimas autoridades,. consi
derwdos os .princípios enunciados na 
Seção IV do presente Anexo, jul.garem 
os interêsses de suas emprêsas aéreas 
nacionais prejudicados pelas emprêsas 
rJ?, otl: ,.:,_ P:·r' c- Cül' h·n i:1nte, por já 
estar. assegurado o trâfeg·o 'entre o seu 

. !próprio território e a nova escala em 
r.erceiro p:>,'.''· :'S :-mt·Grirln~les ::Jf'~·.anáu
tic,as de ambas as. Partes Contratan
tes consultar-se-ão a fim de chegar 
a um a•côrdo· satisfatório. 

IX 
Depois de entrar · em vigor o pre

sente Acôrdo, as autorJdades ae::;c:1áu
ticas das duas Pa1,tes Con'ratantes 
deve1·ão cúmünicar uma a outra, tão 
cedo quanto J)Ossível, as informações 
concernentes às autorizações rdadas às 
J·e,pcc~ivas "IDPrêsas aéreas designa
das para ex;plorar os serviços ~onven
cionados ou parte ·dos referiélos ser
viço~. espec!a1.rnente cóp1a :'ln..~ :>.uto
rizações concedidas, acompanhadas de 
eventuais modificações, assim como 
elos respectivos anexos. 

QUADRO I 

- Rotas norueguesas com des.ti
no ao território brasileiro: 

De Noruega, via pontos intermediá
rios na Europa e Africa, rpara Natal 
ou RE'"ife. Ri·o de Janeiro em ambos 
os sent1dos. 

B .:._ Rotas norueguesas através do 
:território /brasileiro: · · ' 

Da Noruega, via ·pontos intermediá
rios na Europa e Africa, !para Natal 
cu Reci:fe, Rio tde .Janeiro e pontos 
além, via Pôrto Alegre, segundo ro
tas razoávelmente diretas em ambos 
os sentidos. · 

QUADRO n 
A - !Rotas 1brasitleiras com destino 

a 0 t'erritório norueguês: 
Do Brasil, via pontos intermediá

rios na Africa e Europa, para Oslo, 
em ambos os sentidos. 

B - Rotas 'brasileiras através do. 
.território norueguês: 

Do Brasil via pontos intermediá
rios na A!rica e, Europa para Oslo; 

. e .pontos além, segtmdo rotas razoa
velmente idiretas em :ambOs os sen-
tidos. · 

PROTOOOLE 
.AJu cóurs tde.S négoti!lltions qui ont 

abouti à la signature des Accordes de· 

------------------------------------------------



membres .possédent la nationalité 
des di®osiltions de Ia C.onvention sur 
dorigine des trcis pays, compte tenu 
ciue à Chicago Ie 7 déc,embre 1944. 

2 -· Les aéronafs appartenant aux 
trois entreprises de transport aériien 
susmentionées affectés aux errvices 
clu "Scandinavian Airlines System (S. 
A. S.)" pourront s'utiliser de n'im
porte a.quelle des routes indiquées aux 
Tableaux attachés aux Anm.exes des 
Accol."lds· signés à la date de ce jour, 

·· pendant Ia durée Ide la siltuation pré~ 
vue .dans le paragraphe antérieur. 

3 - La responsa.bilité civile et Ies 
obligations établies :par les Acco11ds 
susmentionnés sont à la charge de 
l'erutreprise de tra.nsport aérien dé
signée pour le ·compte de laqueHe est 
exploité l'aéronaf utilisée. 

Fait à Rio de Janeiro, en quatre 
exemplaires, le 14 novembro de 1947. 
- Raul Fernandes. - Armando Trom-
powsky. · 

transport aenen entre le Gouverne
ment des Etats-Unis du Brésil e•t les 
Gouvernements ou Danemark, de la 
Norvége et de la 1Suéde, conclus à 
Rio 'de Janeiro a la date de ce jour, 
les · rt~présents des ~arties Contra
otantes se sont mais d'accord sur les 
points suivants: 

1 - Considérant que 'les services 
des entreprises de transport aérien 
"Det Danske Luftfartseleskab (. D. 
L.) ", "Det Norske 'Luftfar:tselskab 
A-S CD. N. L." et "Svensk Lnter
kontinental Luf.ttrafik Aktiebolag _(S. 
I. L. A.)" sont à 1présent c,onjoite
ment e~ploitées sous la dénomination 
de "Scandinavian Aairlines System 
(S. A. S.)" les autorités aéronauti
ques des Etats-Unis du Brés.U accep
tent comme des · equipages nationaux, 
à l'effet de l'Article IV des Accords 
.pendant la durée · d'une telle situa
tion des équipages ~es dont Ies 
d'org·ine des trois pays, c'ompte tenu · 


